
Globalne rynki akcji w ostatnich dniach były pod pre-
sją pogłębienia napięć w stosunkach handlowych Sta-
nów Zjednoczonych z Chinami. Inwestorzy oczekują 
na rozwój sytuacji, ale nie widać nastrojów optymi-
stycznych.

Dobre odczyty wskaźników makroekonomicznych 
w Stanach Zjednoczonych dostarczyły inwestorom 
chwilowego optymizmu. Nominalnie PKB w USA 
wzrósł o 5%, co było bardzo wysokim wynikiem. 
Wskaźniki wyprzedzające koniunktury w USA nadal 
spadały, ale dynamika tych spadków była już mniej-
sza.

Wyniki amerykańskich spółek po pierwszym kwartale 
roku pokazały wzrosty, ale mniejszej skali niż w po-
przednich okresach. Przeciętnie przychody spółek ro-
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sły o 5%, ale zysk netto tylko o 2%, co wskazuje na 
problemy z utrzymywaniem rentowności. Inwestorzy 
oczekują podobnie słabszego niż historycznie drugie-
go kwartału, odbicia w trzecim i powrotu do solidnych 
wzrostów dopiero w ostatnim kwartale 2019 roku.

Nastroje na rynkach są słabe także pod wpływem 
eskalacji konfliktu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi 
a Iranem. Efekty napięć są już odzwierciedlone w wy-
sokich cenach ropy naftowej, ale obawy inwestorów 
są głębsze i sięgają nawet scenariuszy uwzględnia-
jących rozwiązania militarne. W takim przypadku na-
leżałoby się spodziewać kolejnych drastycznych pod-
wyżek cen ropy, co wyjątkowo negatywnie wpłynie 
na gospodarki rozwijające się i rozbudzi oczekiwania 
inflacyjne.

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Union 
Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”). Towarzystwo działa na podsta-
wie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 

1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią reko-
mendacji inwestycyjnej. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny 

być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami informacyjnymi funduszy, zawierającymi 
szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, 

tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla 
Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są 

na stronie www.union-investment.pl. Niniejszy materiał zawiera opinię ekspercką. Towarzystwo nie ponosi 
odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytku treści zawartych 
w niniejszym materiale.
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