
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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Grecja w centrum uwagi 

 
Globalne rynki akcji mają za sobą kolejny trudny tydzień, w którym uwaga 

inwestorów była podzielona pomiędzy przepychanki Grecji z jej 

wierzycielami i oczekiwanie oraz reakcje na środowy komunikat Federalnego 

Komitetu Otwartego Rynku (FOMC). Mieszanka sprzecznych impulsów nie 

przełożyła się na poważnie zmiany najważniejszych indeksów.  Generalnie 

jednak Wall Street poradziła sobie lepiej od rynków europejskich i 

procentowe wzrosty głównych średnich w USA były niemal równe stratom 

poniesionym przez indeksy francuskie czy niemieckie. Dobrym przykładem 

słabości nastrojów w Europie był spadek indeksu giełdy ateńskiej o przeszło 

11 procent. 

Emocje, jakie towarzyszyły obawom, iż Grecji nie uda się uchronić przed 

bankructwem przenoszą się na nowy tydzień i wszystko wskazuje na to, że w 

bieżącym tygodniu problem grecki zdominuje zachowanie rynków. Z 

umiarkowanym optymizmem można powiedzieć, że Europa nie pozwoli 

upaść oraz wypaść Grecji ze strefy euro i w najgorszym wypadku farsa 

strojenia min i wzajemnego obrażania zmieni się w odyseję, w której Europa 

weźmie na siebie większy ciężar restrukturyzacji greckiego długu, a rola 

Międzynarodowego Funduszu Walutowego zostanie w całości zamieszania 

zredukowana. Dlatego zasadnym wydaje się myśl, iż w średniej perspektywie 

to sygnał ze strony Fed będzie ważniejszych dla giełd  i walut. 

Środowy komunikat FOMC został odczytany jako łagodny, ale wcale nie 

przeczył części rynkowych obaw. W treści nie pojawiło nic na tyle czytelnego, 

by Fed musiał wycofywać się z własnych zapowiedzi. Stale obecne są 

ostrzeżenia, iż w tym roku można oczekiwać dwóch podwyżek  stóp 

procentowych. Jednak rynek – rozumiany, jako notowania Fed Funds Futures 
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- upiera się przy własnych interpretacjach ścieżki, którą Fed będzie kroczył 

rozpoczynając nowy cykl w polityce monetarnej. FFF są w czytelnej opozycji 

do Rezerwy Federalnej prognozującej podwyżki stóp procentowych na 

dwóch ostatnich posiedzeniach FOMC w bieżącym roku. Wedle 

przedstawicieli Fed stopy procentowe wzrosną do końcu roku dwa razy, a 

stopa referencyjna znajdzie się na poziomie 0,75 procent. Tymczasem Fed 

Funds Futures wyceniają prawdopodobieństwo, iż stopy procentowe znajdą 

się w grudniu na poziomie 0,5 procent na niewiele więcej niż 50 procent, a 

wzrost wrześniowy na mniej niż 20 procent. 

Takie rozłożenie akcentów i zrealizowanie oczekiwanego scenariusza 

oznacza, iż stopy procentowe Fed pozostałyby niskie znacznie dłużej niż chcą 

tego komentatorzy rysujący nastroje na rynkach na podstawie codziennych 

ruchów cen. Wbrew odmienianym przez wszystkie przypadki „obawom 

przed podwyżką stóp procentowych w USA” twarde fakty w postaci wycen 

Fed Funds Futures mówią, iż  nowy cykl w polityce monetarnej zacznie się 

później i będzie znacznie wolniejszy od straszących komentarzy. W praktyce 

oznaczałoby to, iż przez wiele kolejnych miesięcy akcje miałyby mniejszą 

konkurencję ze strony rynku długu. Można zatem odważyć się na tezę, iż 

rynek byka na akcjach ma przed sobą jeszcze niejedną odsłonę, a wykreślone 

w zakończonym tygodniu nowe rekordy w trenach w USA, nie są ostatnim 

słowem popytu. 


