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Odczyty PMI w centrum zainteresowania
Czwartkowym notowaniom towarzyszą publikacje wstępnych odczytów PMI za październik. Pierwsze dane opublikowano
dla Chin, gdzie indeks PMI dla przemysłu wyniósł 50.9 pkt, po tym jak w poprzednim miesiącu było to 50.2 pkt.
Konsensus rynkowy kształtował się na poziomie 50.5 pkt.
Nieco gorsze wiadomości napłynęły z krajów strefy euro. Słabszse od oczekiwań i wrześniowych danych były odczyty z
francuskiej gospodarki, gdzie wstępny indeks PMI dla przemysłu wyniósł 49.4 pkt, a dla sektora usług 50.2 pkt. Mieszane
dane napłynęły z Niemiec. Wskaźnik obrazujący aktywność sektora przemysłowego wyniósł 51.5 pkt, co jest poziomem
zgodnym z oczekiwaniami analityków. Z kolei indeks PMI dla usług wyniósł 52.3, wobec prognozowanego poziomu 53.9
pkt. Rozczarowały dane dla całej strefy euro, gdzie wskaźnik PMI dla przemysłu wyniósł 51.3 pkt, a dla sektora usług
50.9 pkt. Analitycy oczekiwali odpowiednio poziomu 51.4 i 52.4 pkt.
Seria lekko rozczarowujących informacji nie zniechęca europejskich uczestników rynków przez zakupami. O godz. 10:03
DAX zyskuje 0.42%, CAC40 0.1%, a WIG20 zwyżkuje aż o 0.92%. Po gorszych danych wyraźną reakcję widać jednak na
EUR/USD, gdzie po dzisiejszym umocnieniu, euro zaczyna tracić w relacji do amerykańskiego dolara. O godz. 10:07 za
EUR musimy zapłacić 1.3771 USD.
ECB zapowiada stress testy jeszcze w październiku
Europejski Bank Centralny zapowiedział wczoraj przeprowadzenie testów wytrzymałościowych, tzw. stress testów, 128
europejskich banków jeszcze w październiku. Testy mają być przeprowadzone z uwzględnieniem surowych warunków.
Celem podjętych działań będzie przygotowanie sektora do unii bankowej i zwiększenie wiarygodności.
Zainteresowanie sektorem bankowym miało wczoraj miejsce również w Chinach, gdzie zgodnie z opublikowanymi
danymi odsetek złych kredytów wzrósł trzykrotnie. Taka sytuacja może doprowadzić do konieczności dokapitalizowania
części instytucji.
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