
Komentarz został przygotowany wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 
października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), 
nie stanowi porady inwestycyjnej, nie jest analizą inwestycyjną, ani analizą finansową w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami 
finansowymi ( Dz. U. z 2005 roku, nr 183, poz.1538 z późn. zm.), nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi 
podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na 
własne ryzyko i odpowiedzialność. DM BOŚ S.A., jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub 
zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za wszelkie szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i 
niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w 
niniejszym komentarzu stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. 
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Zmienność utrzymana 

 
Po tygodniu odreagowania sierpniowej przeceny globalne rynki akcji poddały 

się presji podaży i zakończyły tydzień solidarną przeceną. Skorelowanie jest 

na tyle mocne, iż główne średnie rynków rozwiniętych zanotowały 

porównywalne straty. Do wspólnego mianownika dają się sprowadzić 

również korzenie przesunięć na poszczególnych sesjach oraz reakcje na 

wydarzenia, które kształtowały nastroje. Najważniejszymi faktami były 

jednak podtrzymanie większej zmienności oraz faktyczna gra na poziomach, 

które indeksy zwiedzały na poprzednich sesjach. Rzut oka na wykresy 

głównych indeksów pozwala na tezę, iż średnie znalazły się w dość 

nerwowych konsolidacjach po falach spadkowych i pierwszym odreagowaniu 

sierpniowej paniki.  

Na rynkach trwa czytelna walka pomiędzy dwoma obozami. W pierwszym 

lokują się gracze zakładający scenariusz spadkowy, którego wyzwolicielem 

mają być mocne cofnięcia indeksów od szczytów hossy oraz chińskie 

zamieszanie rozlewające się po globalnej gospodarce. W drugim są 

zwolennicy scenariusza wzrostowego, którzy twierdzą, iż rynek znalazł się w 

koniecznej korekcie, a obawy o wpływ chińskiej gospodarki na gospodarki 

rynków rozwiniętych uznają za przesadzone. W każdym z obozów można 

znaleźć zwolenników tezy, iż kluczowym elementem układu sił na rynkach w 

perspektywie kolejnych dwóch tygodni będzie oczekiwanie na wrześniowe 

posiedzenie Federalnego Komitetu Otwartego Rynku i decyzja FOMC o tym, 

czy nadszedł czas pierwszej podwyżki stóp procentowych w USA. 

W skrócie rzecz ujmując dane z amerykańskiej gospodarki nie pozwalają na 

jednoznaczną tezę, iż Rezerwa Federalna zdecyduje się na podwyżkę ceny 

kredytu 17 września. Rynek pracy prezentuje się poprawnie, ale już inflacja 
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jest daleka od poziomu, który wymuszałby na Fed jakiś pośpiech. Część 

publikacji wskazuje, iż inwestorzy przestraszyli zadyszki w chińskiej 

gospodarce, a inne mówią o zignorowaniu całości zamieszania. Wreszcie 

słabośc rynków akcji i niskie ceny surowców są ostrzeżeniem, iż nastroje 

mogą ulec dalszemu pogorszeniu. Z mieszanki wyłania się więc obraz 

gospodarki, której decyzja Fed może uruchomić procesy pogarszające 

nastroje. Inaczej mówiąc Fed staje przed dylematem, czy podnosząc stopy 

procentowe we wrześniu nie wzmocni tych elementów, które już szkodzą 

ożywieniu.  

Dlatego zasadnym wydaje się założenie, iż Fed zdecyduje się jednak odłożyć 

decyzję o podwyżce stóp procentowych na kolejne posiedzenia FOMC, 

których do końca roku odbędą się jeszcze dwa. Wysoce prawdopodobnym 

terminem jest grudzień i tak też kształtują się wyceny na rynku Fed Funds 

Futures, które szacują prawdopodobieństwo podwyżki ceny kredytu we 

wrześniu na ledwie 30 procent, a w grudniu na 60 procent. Warto jednak 

podkreślić, iż w średniej perspektywie dla rynków akcji ważny jest nie termin 

pierwszej podwyżki ceny kredytu – poza czynnikiem psychologicznym – ale 

dynamika, z jaką będą rosły stopy procentowe w USA. Niemal pewne jest, iż 

koniec polityki zerowych stóp procentowych nie będzie oznaczał szybkiego 

powrotu do droższego kredytu i jeszcze przez kilka kwartałów gospodarka 

światowa będzie operowała w kontekście historycznie niskich stóp 

procentowych w USA i na świecie. 

Z punktu widzenia strategii rynkowych oznacza to, iż cykl gospodarczy jest 

daleki do zakończenia i spadki takie, jak obserwowane w ostatnim czasie 

muszą być traktowane w kategoriach okazji do zakupów na korektach. Stale 

dobrze pod tym względem prezentują się mocno przecenione ostatnio akcje 

na rynkach europejskich, które w perspektywie kolejnych kilkunastu 

miesięcy powinny cieszyć się większym zainteresowaniem inwestorów 

oczekujących poprawy kondycji eksporterów wzmocnionych oczekiwaną 

słabością euro i przedłużeniem oraz możliwym zwiększeniem programu 

luzowania ilościowego ze strony Europejskiego Banku Centralnego. Wszystko 

wskazuje na to, iż EBC zostanie zmuszony przeciwstawić się presji deflacyjnej 

ze strony rynków surowcowych oraz elementom związanym z zadyszką 

chińskiej gospodarki.  


