
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. 

 

 

KOMENTARZ TYGODNIOWY – RYNKI ZAGRANICZNE 
 

29 czerwca 2015r. 

 
Greckie przyspieszenie 

 
W zakończonym tygodniu rynku akcji żyły głównie zamieszaniem wokół 

Grecji. W poniedziałek nastroje kształtowała nadzieja, iż porozumienie 

pomiędzy Grecją, a Europą i Międzynarodowym Funduszem Walutowym jest 

bliskie. Efektem był skok optymizmu, który rozlał się szerokim echem po 

rynkach akcji i długu. W trakcie kolejnych dni nadzieje na szybkie 

porozumienie gasły, a w końcówce tygodnia z Grecji napłynęły informacje, 

które zniwelowały prawdopodobieństwo porozumienia niemal do zera. 

Zerwanie negocjacji przez rząd w Atenach i zapowiedź referendum w Grecji – 

które zapewne zmieni się w plebiscyt za i przeciw strefie euro – oznaczają, iż 

proces polityczny przejął władzę nad procesami gospodarczymi. 

Już w weekend pojawiły się informacje, iż rząd grecki wprowadza 

ograniczenia wypływu kapitału z banków, a giełdach w Atenach zostanie 

zamknięta na tydzień. W tym szumie jednym z kluczowych elementów są 

pytania, czy Grecja zapłaci 30 czerwca radę długu wobec Międzynarodowego 

Funduszu Walutowego i jak na faktyczne techniczne bankructwo zareagują 

rynki w średniej perspektywie. W krótkiej perspektywie scenariusz wydaje 

się oczywisty. Na pierwszych sesjach nowego tygodnia giełdy będą żyły 

faktami z weekendu i niepewnością wobec przyszłych scenariuszy. Nie ma 

wątpliwości, iż na rynki wraca już nie tylko pytanie o przyszłość Grecji w 

strefie euro, ale również o przyszłość samej Unii Europejskiej, która 

zwyczajnie nie ma procedur na wydarzenia, jakie właśnie mają miejsce. 

Dlatego warto całość szumu umieścić w nieco szerszym kontekście, którym 

są dwa banalne fakty. Pierwszym jest fakt, iż upadek Grecji nie zagraża 

europejskiemu sektorowi bankowemu. Ten problem został rozwiązany w 

poprzedniej odsłownie kryzysu, w czasie którego wierzycielami Grecji zostały 
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inne rządy europejskie. Drugim faktem jest prosta konstatacja, iż wyjście 

Grecji ze strefy euro i jeszcze większy chaos gospodarczy w tym kraju będzie 

działał dyscyplinująco na inne państwa, które chciałyby podążyć ścieżką Aten 

szantażując strefę euro niespłacaniem długów i odejściem od programów 

naprawczych. Nic lepiej nie leczy z ciągot populistycznych rządu niż 

mocniejsza pozycja negocjacyjna wierzycieli, którzy mają po swojej stronie 

przykład taki, jak grecki. 

Warto również odnotować fakt, iż pomijając zeszłotygodniowym wzrost 

greckich aktywów – giełdy czy długu – do poprzedniego poniedziałku rynki 

zdawały się pozycjonować pod negatywny scenariusz w Grecji. Jeszcze w 

poprzedni czwartek indeks giełdy w Atenach kreślił nowe rekordy trendu 

spadkowego i tylko dzięki spekulacjom o bliskim porozumieniu odbił na 

północ i w tydzień zyskał kilkanaście procent. Inwestorom nie będzie dane 

sprawdzić przez przynajmniej tydzień – giełda ateńska zostanie zamknięta w 

poniedziałek razem z bankami – wyceny nowych faktów, ale już teraz można 

powiedzieć, że spadek cen akcji i wzrost rentowności długu greckiego nie 

będą dla nikogo zaskoczeniem. W istocie, spadki cen akcji i obligacji będą 

tylko dalszym etapem znanej tendencji. 

W komentarzach rynkowych dominuje dziś brak wiary w to, iż Europa szybko 

przezwycięży kryzys grecki, dlatego w bliskim terminie warto oglądać reakcje 

samych rynków. Szybko może okazać się, iż krótkookresowy wzrost 

zmienności, który jest oczywistością w sytuacjach takich jak obecna, zostanie 

zastąpiony spokojnymi reakcjami i brakiem poważnych przecen na aktywach 

innych niż greckie. Będzie to sygnał, iż większość negatywnych konsekwencji 

upadku Grecji zwyczajnie była w cenach, a kryzys – medialnie i politycznie 

emocjonujący – nie ma większego znaczenia dla sytuacji gospodarczej w 

Europie, która jest w środku programu luzowania ze strony Europejskiego 

Banku Centralnego i operuje w kontekście premii związanej ze słabością 

wspólnej waluty. 

Z obowiązku należy jeszcze odnotować fakt, iż nowy tydzień, który bez 

wątpienia będzie należał do Grecji, przyniesie również comiesięczne dane z 

rynku pracy w USA. Mocny raport amerykańskiego Departamentu Pracy 

przywróci na rynki zaniepokojenie podwyżkami ceny kredytu w USA i dołoży 

nową dawkę zmienności, której ofiarami będą raczej akcje i dług na rynkach 

wschodzących niż bazowych. Niemniej, początek nowego kwartału 

zapowiada się dynamicznie i warto  przygotować się na nieco większym szum 

na giełdach, z którego trudno będzie wyłowić średniookresowe tendencje 

ciągle sprzyjające zwyżkom cen akcji na Wall Street oraz giełdach strefy euro. 


