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ZMIANY W POLITYCE MONETARNEJ FED I EBC
podnosi
stopy
Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych podwyższyła, po raz siódmy w obecnym cyklu, Fed
przedział dla głównej stopy procentowej (fed funds) o 25 punktów bazowych do 1,75-2,00 procentowe po raz siódmy
w bieżącym cyklu
proc. Ponadto zrewidowane zostały prognozy inflacji oraz stopy bezrobocia.

Podwyżka poziomu stóp była szeroko oczekiwana przez nas jak i przez konsensus rynkowy,
stąd pozycją o dużo większym znaczeniu dla inwestorów była publikacja prognozy przyszłej
ścieżki stóp procentowych (tzw. dot-chart). Mediana prognoz członków Fed względem
poziomu stóp procentowych na koniec 2018 roku wzrosła do 2,375%, co oznacza że w
bieżącym roku mają mieć miejsce jeszcze dwie (a łącznie cztery) podwyżki stóp o 25 pb.
(zgodnie z oczekiwaniami konsensusu rynkowego) względem wcześniej oczekiwanych
trzech podwyżek w całym roku.
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Prognozy
gospodarcze
zostały zrewidowane w
górę

W kontekście prognoz gospodarczych Rezerwa Federalna podniosła prognozy wzrostu
gospodarczego i inflacji oraz obniżyła prognozę stopy bezrobocia. Łącznie z komunikatu i
decyzji Fed przemawia obraz dynamicznego wzrostu gospodarczego, z którym powiązane
jest zacieśnianie polityki monetarnej. Powyższa wymowa powinna wspierać notowania
amerykańskiego dolara, choć w związku z faktem, iż taki kształt decyzji Fed był szeroko
oczekiwany to jej wpływ pozostanie ograniczony.
Dużo większe znaczenie z punktu widzenia wyceny indeksów giełdowych miała decyzja
Europejskiego Banku Centralnego (EBC) w sprawie stóp procentowych i dalszych losów
programu luzowania ilościowego (QE). Stopy procentowe zgodnie z oczekiwaniami
konsensusu rynkowego pozostały na dotychczasowym poziomie. Zgodnie z naszymi
oczekiwaniami, EBC zdecydował się natomiast na zakończenie programu QE wraz końcem
bieżącego roku, przy czym do września kontynuowany będzie skup aktywów o
dotychczasowej wartości 30 mld euro miesięcznie, a w ostatnim kwartale zostanie on
ograniczony do 15 mld euro miesięcznie. Pomimo, że zakończenie programu luzowania jest
informacją jastrzębią, tzn. powinna ona wpłynąć na umocnienie się euro i spadki notowań
indeksów giełdowych, to na rynku obserwujemy reakcję odwrotną. Związane jest to z
stanowiskiem Europejskiego Banku Centralnego w sprawie stóp procentowych, które mają
pozostać na obecnych poziomach przynajmniej do lata przyszłego roku, co oznacza że
pierwsza możliwa podwyżka może mieć miejsce we wrześniu 2019 roku. Koszt pieniądza w
strefie euro pozostanie więc na bardzo niskim poziomie jeszcze przez długi okres czasu, co
w konsekwencji przełożyło się na znaczącą wyprzedaż euro w stosunku do dolara i wzrosty
europejskich indeksów.

Europejski Bank Centralny
zapowiedział koniec
programu QE

Decyzja EBC wspiera
notowania indeksów
giełdowych

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego ma również duże znaczenie dla polityki
prowadzonej przez Radę Polityki Pieniężnej. Pozostawienie stóp w strefie euro na niskim
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poziomie wspiera stanowisko RPP w sprawie utrzymywania stóp na bieżącym poziomie, co
powinno wspomagać dalszy wzrost gospodarczy, a także sprzyjać koniunkturze giełdowej.
Reakcja inwestorów na europejskich parkietach stanowi natomiast wsparcie dla
warszawskiej giełdy. Utrzymanie niskiego kosztu pieniądza powinno w dalszym ciągu
zachęcać inwestorów do lokowania kapitału na rynku akcyjnym.

Z poważaniem,
Zespół Doradztwa Inwestycyjnego,
Biuro Maklerskie BGŻ BNP Paribas
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