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Ubiegły tydzień nie należał do najspokojniejszych na rynkach finansowych. Na początku miała
miejsce kolejna próba nuklearna przeprowadzona przez Koreę Północną. Tym razem testom
poddano bombę wodorową, której siła jest znacznie większa w porównaniu z poprzednimi
testowanymi bombami. Obecna sytuacja coraz bardziej niepokoi rynki. Co więcej, panujące w
Stanach Zjednoczonych huragany powodują ogromne straty w amerykańskiej gospodarce. To
wszystko wpływa na gorszą sytuację na rynkach akcji, wzrost cen złota i spadki rentowności
obligacji uważanych za jedne z najbezpieczniejszych – amerykańskich i niemieckich. W USA spadki
rentowności, dodatkowo napędzały gorsze od oczekiwań odczyty makroekonomiczne. Mimo
wszystko, najważniejszym wydarzeniem minionego tygodnia było posiedzenie Rady Prezesów EBC.
Część inwestorów spodziewała się zmian w polityce monetarnej banku centralnego, jednak i tym
razem nic takiego nie miało miejsca. Mario Draghi podkreślił, że konkrety w sprawie QE
prawdopodobnie zostaną ogłoszone jesienią, czyli na najbliższym październikowym posiedzeniu.
Oprócz tego, warto zaznaczyć, że zostały zmienione prognozy banku dotyczące PKB w górę oraz

inflacji w dół. Dodatkowo, Mario Draghi wielokrotnie zwracał uwagę na ryzyka związane z
umocnieniem euro, podkreślał że gospodarka europejska dalej potrzebuje znacznego wsparcia ze
strony polityki pieniężnej, co świadczy o gołębim komunikacie banku. Zastanawiać może odmienna
reakcja inwestorów na rynku walutowym i długu. W trakcie oraz po konferencji EBC rentowności
niemieckich obligacji skarbowych uległy dalszej obniżce, natomiast kurs EURUSD przebił poziom
1,20 i zaczął osiągać nowe szczyty. W Polsce miało miejsce posiedzenie RPP, które skończyło się
tak jak to było oczekiwane. Stopy procentowe zostały utrzymane, a wydźwięk konferencji nie uległ
praktycznie żadnej zmianie. Jeśli chodzi o wyniki funduszy to warto zwrócić uwagę na bardzo dobry
rezultat funduszu Superfund Pieniężny, który był najlepszy w swojej grupie porównawczej
osiągając 0,28% stopy zwrotu, co dla funduszy gotówkowych i pieniężnych jest bardzo dobrym
wynikiem. Dodatkowo, warto również zaznaczyć, że to był kolejny bardzo dobry tydzień dla
funduszu Superfund Akcji, który mimo spadków na GPW, stracił jedynie 0,08%.
W tym tygodniu w Polsce istotne publikacje będą mieć miejsce we wtorek oraz w środę. We wtorek
czekamy na finalny odczyt inflacji bazowej, a w środę poznamy dane o bilansie płatniczym w lipcu.
W Europie zapowiada się spokojny tydzień. Jedyny odczyt warty uwagi to produkcja przemysłowa
dla strefy euro, który będzie mieć miejsce w środę. Bardziej interesująco wygląda plan odczytów
ze Stanów Zjednoczonych. W środę poznamy wartość wskaźnika inflacji PPI w sierpniu, w czwartek
inflacji CPI, a w piątek zobaczymy odczyty sprzedaży detalicznej, produkcji przemysłowej oraz
pierwsze wskaźniki koniunktury za wrzesień (Indeks Empire State oraz koniunktury konsumenckiej
według Uniwersytetu Michigan).
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