
Na rynek akcji i obligacji pozytywnie wpływają decyzje banków 
centralnych. W czwartek Rada Prezesów Europejskiego 
Banku Centralnego obniżyła stopy procentowe o 10 punktów 
bazowych, co było zgodne z prognozami inwestorów. Pod 
koniec miesiąca spodziewana jest także druga obniżka stóp 
procentowych przez amerykańską Rezerwę Federalną. Rynki 
spodziewają się obniżki stóp procentowych o 25 pb. 
 
Borys Johnson, premier Wielkiej Brytanii i orędownik 
„twardego brexitu”, nie ma już większości w parlamencie. 
Inwestorzy oceniają porażkę brytyjskiego premiera jako 
szansę na postęp w procesie negocjacyjnym z Unią 
Europejską. Kwestią otwartą pozostaje jednak ogłoszony 
na 31 października ostateczny termin opuszczenia przez 
Brytyjczyków unijnych struktur.

Po ogłoszeniu wprowadzenia ceł na wybrane towary 
eksportowe obie strony konfliktu handlowego – USA i Chiny 
– wysyłają sygnały ocieplania stosunków. Jak podaje Agencja 
Bloomberg wkrótce mają odbyć się rozmowy bilateralne 

amerykańskich i chińskich administracji rządowych. 
Informacje o ociepleniu stosunków pozytywnie wpływają na 
rynek akcji.

Spowolnienie gospodarcze widać także za oceanem. Sezon 
wyników za 2Q w Stanach Zjednoczonych (4% wzrost EPS), 
Japonii (-10% spadek EPS) i w Europie (spadek o -1% EPS) 
wskazuje na zahamowanie wzrostów na rynku finansowym, 
a nawet spadki. Uwagę zwracają też dane dotyczące inflacji 
bazowej, która wbrew prognozom w sierpniu wzrosła. 

Spadające stopy procentowe to dobre środowisko dla złota, 
które jest silnie skorelowane z poziomem stóp procentowych 
w USA. Na wysoką cenę tego kruszcu, ostatnio ponad 1500 
dolarów za uncję, wpływa niespokojna sytuacja rynkowa 
i poluzowanie polityki monetarnej przez banki centralne.

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”). Towarzystwo działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Warto-
ściowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią rekomendacji 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.generali-investments.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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