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Komentarz Tygodniowy
Miniony tydzień przyniósł kontynuację wzrostów na świtowym i polskim rynku kapitałowym. Po
kilkutygodniowych spadkach na rynek wrócił spory optymizm. Nie zdołały go popsuć nawet takie
informacje jak: obniżenie ratingu Irlandii czy chwilowe zawieszenie rozmów między Węgrami a
MFW. Niepokojąca mogła się także okazać wypowiedź szefa FED o niepewnym stanie amerykańskiej
gospodarki. Mimo to, dobre wyniki amerykańskich spółek oraz pozytywne wyniki stress testów
europejskich banków (jedynie 7 instytucji z przebadanych 91 nie przeszła testów) plus korzystne dane
makroekonomiczne skutkowały wzrostami na rynkach akcji. Indeks S&P500 zyskał w ubiegłym
tygodniu 3,5%, natomiast londyński FTSE100 zyskał 3%. Rynek w Polsce podążał w ślad
największych rynków światowych. Indeks WIG zyskał 3%, natomiast WIG20 wzrósł o 3,6%. Słabiej
natomiast wypadły małe i średnie spółki. Indeks mWIG40 wzrósł o 1,7%, natomiast sWIG80 zyskał
1,8%. Spoglądając sektorowo, to najsłabiej zachowującymi się podmiotami okazały się spółki z
sektora informatycznego (WIG-informatyka zyskał 0,5%). Najsilniejsze z kolei okazały się spółki z
sektora spożywczego (WIG-spożywczy wzrósł o 3,9%). Najbliższe dni otwierają sezon publikacji
wyników polskich spółek giełdowych. Dalsza koniunktura na polskim rynku w dużym stopniu
uzależniona będzie od jakości tychże publikacji.
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