
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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Solidarne odreagowanie 

 
Zakończony tydzień na rynkach akcji zaczął się od dynamicznego tąpnięcia, 

które w największym stopniu było zbudowane na strachu przez kryzysem 

wywołanym słabością gospodarki chińskiej. W istocie w poniedziałek ceny 

akcji spadły w związku z brakiem obniżki stóp procentowych w Chinach, 

której inwestorzy oczekiwali po stale trwającym zamieszaniu na giełdzie w 

Szanghaju i słabym odczycie indeksu PMI dla chińskiego przemysłu. Przecena 

z poprzedniego tygodnia i spadek na sesji poniedziałkowej były na tyle 

dynamicznie, by rynkowi statystycy musieli szukać analogicznych reakcji 

giełd w przeszłości sięgającej czterech lat.  

Bez wątpienia skala reakcji na wydarzenia w Chinach miała w sobie dawkę 

paniki, którą potęgował wakacyjny spadek aktywności inwestorów. Powrót 

na rynki poważniejszych graczy spowodował, iż przecena została 

potraktowana w kategoriach okazji do zakupów i od wtorku giełdy zaczęły 

operować najpierw w klimacie korekty wcześniejszej przeceny, a później w 

konekscie rzadkiej okazji do zakupów na rynku wspieranym przez dane 

makro z Europy i USA. Bilansem jest solidarny wzrost indeksów na większości 

giełd i czytelne zignorowanie dalszej słabości giełd chińskich. Naprawdę w 

końcówce tygodnia Chiny zostały już niemal zapomniane, co widać było 

również po 10-procentowej zwyżce cen ropy. 

Z perspektywy końca tygodnia i na progu kolejnego miesiąca widać, iż spadki 

na rynkach rozwiniętych postawiły przed inwestorami konieczność 

odpowiedzi na pytanie, czy właśnie zaczyna się kolejna bessa, czy też całość 

jest tylko przesadnie nerwową reakcją graczy operujących na płytkim, 

wakacyjnym rynku. Jeśli szukać odpowiedzi w skali odreagowania – 

większośc indeksów odrobiła straty z poniedziałku i skończyła tydzień na 

WYDZIAŁ DORADZTWA i 

ANALIZ RYNKOWYCH 

 

ADAM STAŃCZAK 
Analityk 

 

a.stanczak@bossa.pl 



KOMENTARZ TYGODNIOWY – RYNKI ZAGRANICZNE 

    Strona | 2 

 

plusie – to odpowiedź wydaje się oczywista. Naprawdę jednak odreagowaniu 

ciągle daleko do zniesienia przecen z poprzedniego tygodnia, który skończył 

się mocnymi spadkami głównych średnich. Dlatego niepewność, co do tego, 

czym właściwie było dwutygodniowe zamieszanie na giełdach będzie 

elementem stałym tak długo, jak indeksy nie odrobią poniesionych wcześniej 

strat. 

Pozytywną stroną zamieszania jest czytelnie obecny na rynkach mechanizm 

wiązania dobrej kondycji giełd z danymi makro i ignorowania chińskiej 

zadyszki. Bez wątpienia część chińskiego zamieszania na świecie była 

związana z relatywnie pustym kalendarium makro. Większa obecność 

danych, którymi mogli żywić się inwestorzy, odwracała uwagę od Chin i 

pozwalała analizować związki pomiędzy kondycją giełd i kondycją 

gospodarek. W efekcie pytanie o to, czym była ostatnia przecena szybko 

zostało uzupełnione na giełdach o tezę, iż niewątpliwie mocne przeceny 

będą wstępem do bessy tylko wtedy, gdy Europa i USA popadną w kolejne 

recesje. Brak takich sygnałów oznacza, iż spadki pozostaną korektami i 

okazjami do zakupów.  

W świetle powyższego we wrzesień giełdy rynków rozwinietych wchodzą 

oczekując na dane z amerykańskiego rynku pracy i pytaniami o politykę 

amerykańskiego banku centralnego. Ostatnie spadki na giełdach znacząco 

obniżyły prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych na 

wrześniowym posiedzeniu Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC). 

Dziś rynek Fed Funds Futures wycenia prawdopodobieństwo wzrostu ceny 

kredytu w USA za dwa tygodnie na około 30 procent, gdy wcześniej 

wskazywały ponad 50 procent. Również opublikowane właśnie dane o 

wzroście cen – preferowany przez Fed wskaźnik inflacji konsumeckiej PCE – 

nie wskazują na to, by Rezerwa Federalna musiała spieszyć się w 

podwyżkami stóp. 

Niezależnie od tego, czy Fed podniesie stopy procentowe we wrześniu, w 

perspektywie kolejnych 12 miesiecy należy oczekiwać radykalnie niskich na 

tle średniej historycznej stóp procentowych w USA. W mocy pozostanie 

również program luzowania ilościowego prowadzony przez Europejski Bank 

Centralny. Razem daje to mieszankę sprzyjającą poprawie kondycji 

gospodarek amerykańskich oraz europejskich i możliwość zrównoważenia 

zadyszki w Azji i na rynkach wschodzących, osłabionych spadkami cen 

surowców. Bilansem musi być teza, iż rynek byka nie powiedział jeszcze 

ostatniego słowa i warto czekać na nowe szczyty indeksów w USA oraz 

Europie i spokojnie podejść do ostatniego wzrostu zmienności. 


