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WYNIKI MIDTERM ELECTIONS W USA
We wtorek w USA odbyły się tzw. midterm elections, podczas których głosowano na nowych członków Izby
Reprezentantów oraz 1/3 członków Senatu. Sondaże przedwyborcze wskazywały na zwycięstwo Demokratów w
izbie niższej oraz utrzymanie większości przez Republikanów w izbie wyższej, a wstępne wyniki głosowania
potwierdziły te prognozy.
Swoisty podział ww. organów przez dwie przeciwstawne siły polityczne może wg nas spowodować spowolnienie
procesu deregulacji gospodarki amerykańskiej, który jest jednym z najważniejszych celów politycznych
urzędującego Prezydenta Donalda Trumpa. Przewidujemy również możliwość wykorzystywania przez komisje
Izby Reprezentantów prerogatyw dochodzeniowo-śledczych, polegających m. in. na możliwości publicznego
przesłuchiwania członków administracji. Z punktu widzenia legislacji, nieprzychylny Trumpowi Kongres może
zaniechać ustanawiania ważnych inicjatyw prawodawczych oraz zwiększyć ryzyko wystąpienia tzw. „government
shutdowns”, polegających na niezatwierdzeniu budżetów urzędów i agencji federalnych.
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Pomimo opisanych powyżej zmian i ich konsekwencji, rynki akcyjne kontynuują rozpoczęte w ubiegłym tygodniu
odbicie. Wydaje się zatem, że wyniki wyborów były w większości przypadków zdyskontowane w cenie, a
konkretne konsekwencje podziału kongresu poznamy w najbliższych tygodniach. Uważamy, że większość
ważnych ustaw, które zostały uchwalone podczas kadencji Donalda Trumpa pozostanie w mocy, dlatego, że
przeprowadzenie przez Demokratów zmian w tym zakresie przy podzielonym parlamencie będzie mocno
utrudnione. Spodziewamy się, że światowe rynki skupią się na innych czynnikach, takich jak obecna i przyszła
kondycja gospodarcza świata oraz malejąca dynamika wzrostu zyskowności spółek. Wpływ na zmienność rynku
mogą mieć również inne tematy polityczne, takie jak Brexit, sytuacja budżetowa Włoch oraz napięcia handlowe
na linii USA-Chiny. Z technicznego punktu widzenia rynki akcji dokonały mocnego ruchu wzrostowego w ostatnim
tygodniu, co w krótkim terminie zwiększa z kolei prawdopodobieństwa powrotu do spadków.
Jesteśmy nadal pozytywnie nastawieni odnośnie akcji spółek państw strefy euro, rynków rozwijających się oraz
Japonii. Nie przewidujemy dużej deprecjacji dolara w stosunku do euro, aż do momentu wyjaśnienia niepewności
odnośnie sytuacji budżetowej Włoch. W krótkim terminie spodziewamy się utrzymania kursu pary EUR/USD na
poziomie ok. 1,16, ale w horyzoncie 12 miesięcy prognozujemy 1,22 jako cenę docelową. Nasza roczna prognoza
rentowności 10-letnich obligacji skarbowych USA, to 3.25%, a niemieckich 1.25%.
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