
Komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) 
tylko i wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji  (UE) nr 2016/958 z dnia 9 
marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych 
dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię 
inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w 
zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. 
zm.), porady prawnej lub podatkowej, ani teŜ nie jest wskazaniem, iŜ jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor 
wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów 
autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ działał z naleŜytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ i jego pracownicy nie 
ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione 
w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Komentarz nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w nim instrumentów finansowych i nie stanowi podstawy do 
zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom 
DM BOŚ, a takŜe moŜe być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. DM BOŚ, jego organy zarządcze, 
organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora 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. 
 
W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, 
analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych 
instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy komentarz stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej 
bossa.pl w dziale Dokumenty.   
 
DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.). Nadzór nad 
DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. 
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Na progu zakończonego tygodnia można było zakładać, iż najważniejszym 

elementami kształtującymi wyceny na rynkach akcji będą dane z rynku pracy 

w USA i decyzja Banku Anglii. Od wymowy i odpowiedzi inwestorów na dwie 

zmienne zależało, w jakich nastrojach zakończy się pierwszy tydzień sierpnia, 

który miał być miesiącem korekt po lipcowych zwyżkach. W istocie do 

czwartku nastroje były raczej korekcyjne, a przynajmniej konsolidacyjne. W 

pamięci inwestorów pozostały obecne niepokojące odczyty amerykańskiego 

PKB z I i II kwartału i wątpliwości związane z kondycją rynku pracy w USA. 

Również ostatnie zderzenia oczekiwań z działaniami banków centralnych nie 

pozwalały myśleć o tym, iż Bank Anglii zaskoczy inwestorów skalą działania w 

postbrexit'owej rzeczywistości. 

W istocie Bank Anglii spełnił z nawiązką oczekiwania rynku. Nie tylko obniżył 

stopy procentowe o 25 pkt., bazowych do 0,25 proc., ale powiększył skalę 

programu luzowania ilościowego, zapowiedział skup korporacyjnego długu i 

wreszcie nowe pożyczki dla banków na kwotę 100 mld funtów. Co 

ważniejsze, pojawiła się zapowiedź kolejnych działań w przyszłości. Mocny 

ruch angielskiego banku centralnego nie mógł przejść bez echa na rynkach, 

które z bliskiej przeszłości pamiętają wpływ różnych programów 

płynnościowych na ceny aktywów. W istocie działania Banku Anglii 

wzmacniają już obecne na rynkach procesy redukowania rentowności długu i 
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podnoszenia atrakcyjności akcji, zwłaszcza tych, które płacą dywidendy. 

Zwyczajnie, dług przestaje być konkurencyjny dla akcji i ten element warto 

zapamiętać jako najważniejszy dla budowania strategii akcyjnych na kolejne 

miesiące. 

Nieco inaczej wygląda sytuacja po raporcie Departamentu Pracy. 

Amerykańskie dane z rynku pracy były na tyle mocne, iż zredukowały 

znacząco obawy inwestorów w sprawie kondycji amerykańskiej gospodarki 

przy jednoczesnym skromnym wzroście oczekiwań na podwyżkę stóp 

procentowych w połowie września. Przed raportem z rynku pracy Fed Funds 

Futures wyceniały prawdopodobieństwo podwyżki ceny kredytu we 

wrześniu na niespełna 20 procent, a po danych na niewiele więcej niż 25 

procent. Rynek cały czas zdaje się mieć przekonanie, iż nadciągająca recesja 

w Wielkiej Brytanii, niepewna kondycja innych gospodarek strefy euro i 

programy płynnościowe w Japonii, Wielkiej Brytanii i strefie euro zwyczajnie 

nie pozwolą Fed na podwyżki stóp procentowych mimo sygnałów, iż dwa 

ostatnie kwartały 2016 roku mogą być dla amerykańskiej gospodarki lepsze 

od pierwszych dwóch kwartałów. 

Pochodną takiego układu sił jest założenie, iż dług nie będzie konkurował z 

akcjami, a inne rynki akcji nie będą konkurencją dla akcji amerykańskich. 

Stąd zeszłotygodniowe wyjście amerykańskich indeksów S&P500 i Nasdaq 

Composite na historyczne maksima. W tak zarysowanym układzie 

problemem stają się wyceny, które na Wall Street są zwyczajnie wysokie. 

Relatywnie lepsza postawa amerykańskich rynków spowodowała, iż za spółki 

z indeksu S&P500 rynek płaci dziś 17 więcej niż wynoszą oczekiwane zyski w 

kolejnym roku. Wskaźnik znacząco przekracza średnią z bliskiej historii i 

spółki musiały naprawdę poprawić swoją rentowność, by szybko sprostać 

obecnym wycenom. W zarysowanej sytuacji fundamentalnej i 

makroekonomicznej stale zalecamy raczej Wall Street niż Europę, ale 

kupowanie korekt, a nie odpowiadanie na sygnały kupna wysyłane przez 

wykresy łamiące opory. 


