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Obama nie ustępuje
Sygnałów zwiastujących porozumienie amerykańskich polityków w sprawie budżetu i podwyższenia limitu zadłużenia
nadal brak. Wczoraj prezydent Obama odrzucił projekt Republikanów dotyczący utworzenia dwupartyjnej komisji, której
celem będzie wypracowanie kompromisu. Prezydent argumentował decyzje brakiem potrzeby tworzenia nowej instytucji
politycznej.
Przedłużający się impas polityczny w USA wykorzystują niedźwiedzie z Wall Street. Na wczorajszej sesji główne indeksy
straciły ponad 1%. Dow Jones zamknął notowania spadkiem o 1.07%, S&P500 zniżkował o 1.23%, a technologiczny
Nasdaq stracił aż 2%.
Wyższa prognoza MFW dla polskiej gospodarki
Środowe notowania na warszawskiej giełdzie rozpoczynają się od nieznacznej przeceny. O godz. 9:52 WIG20 traci 0.4%,
a WIG zniżkuje o 0.33%. Kupującym nie pomogła informacja o podniesieniu przez MFW prognoz wzrostu dla Polski w
2014 roku z 2.2% do 2.4%. Przewaga strony podażowej na rynku akcji związana jest z pogorszeniem sentymentu na
globalnych giełdach na skutek przedłużającego się braku porozumienia w amerykańskim Kongresie. Trzeba jednak
przyznać, że warszawski parkiet do tej pory radził sobie dosyć dobrze z shutdown government. W trakcie ostatnich sesji
stabilnie wygląda sytuacja na polskiej walucie. Kurs złotego w relacji do euro konsoliduje się w okolicach poziomu 4.20, a
w relacji do dolara w rejonie 3.09.
Nominacja Janet Yellen na prezesa Fed już dzisiaj?
Zgodnie z informacjami pochodzącymi od anonimowego przedstawiciela Białego Domu, prezydent USA, Barack Obama,
nominuje dzisiaj Janet Yellen na przyszłego prezesa Rezerwy Federalnej. Nominacja nie będzie zaskoczeniem dla
uczestników rynków. Obecnie Yellen sprawuje funkcję wiceprezesa Fed.
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