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Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie powinien być rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania decyzji inwestycyjnych. 
Nie powinien też być rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autorów w dniu publikacji i mogą ulec zmianie bez 
zapowiedzi. Skarbiec TFI SA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Wymagane prawem informacje dotyczące subfunduszy, w tym 
o czynnikach ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym SKARBIEC FIO i Kluczowych Informacjach dla Klientów, dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA w serwisie skarbiec.pl i w sieci 
sprzedaży. Subfundusze nie gwarantują osiągnięcia określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków.

data zdarzenie kraj poprzednio konsens

2015-05-18 Przemawia prezydent Fed z Chicago, Evans    USA   

2015-05-18 Wskaźnik rynku nieruchomości NAHB (May)   USA 56 57

2015-05-19 Bazowy wskaźnik CPI (m/m) (Apr) Strefa Euro 1,40%  

2015-05-19 Bazowy wskaźnik CPI (r/r) (Apr) Strefa Euro 0,60%  

2015-05-19 Wskaźnik CPI (r/r) (Apr) Strefa Euro 0,00% 0,00%

2015-05-19 Bilans handlowy (Mar) Strefa Euro 20,3B  

2015-05-19 Wzrost zatrudnienia (r/r) (Apr)   Polska 1,10% 1,10%

2015-05-19 Sprzedaż detaliczna (r/r) (Apr)   Polska 3,00% 1,10%

2015-05-19 Pozwolenia na budowę (m/m) (Apr)   USA -5,40%  

2015-05-20 Wskaźnik PPI w Niemczech (r/r) (Apr) Niemcy -1,70% -1,40%

2015-05-20 Produkcja przemysłowa (r/r) (Apr)   Polska 8,80% 6,00%

2015-05-20 Wskaźnik PPI (r/r) (Apr)   Polska -2,40% -2,20%

2015-05-20 Sprzedaż detaliczna (r/r) (Apr)   Polska 3,00% 1,10%

2015-05-20 Protokół z posiedzenia FOMC   USA   

2015-05-21 Wskaźnik PMI dla przemysłu wg HSBC (May)   Chiny 48,9  

2015-05-21 Zbiorczy wskaźnik PMI w Niemczech (May) Niemcy 54,1  

2015-05-21 Wskaźnik wiodący wg Conference Board (m/m) (Apr)   USA 0,20% 0,30%

2015-05-21 Sprzedaż istniejących nieruchomości (Apr)   USA 5,19M 5,25M

2015-05-21 Wskaźnik przemysłowy wg Fed z Filadelfii (May)   USA 7,5 8

2015-05-21 Wskaźnik zbiorczy wg Fed z Kansas City (May)   USA -7  

2015-05-22 PKB Niemiec (r/r) (Q1) Niemcy 1,10% 1,00%

2015-05-22 Zbiorczy wskaźnik PMI w Niemczech (May) Niemcy 54,1  

2015-05-22 Wskaźnik PMI dla przemysłu (May) Strefa Euro 52  

2015-05-22 Bazowy wskaźnik CPI (Apr)   USA 240,79  

2015-05-22 Wskaźnik CPI (r/r) (Apr)   USA -0,10% 0,10%
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Przyszły tydzień zaczniemy od przemówienia Charlesa Evansa z Banku Rezerwy Federalnej w Chicago. Jest to jeden  
z członków głosujących na posiedzeniach Federal Open Market Committee, a przez rynek jest postrzegany jako gołębi głos, 
wspomagający luźną politykę monetarną Janet Yellen. Jeżeli jego wypowiedzi będą miały jakiś wpływ na rynek to raczej 
wspierający wzrosty zarówno na rynku długu jak i akcyjnym.

Tego samego dnia poznamy wskaźnik cen nieruchomości w USA, który według rynku powinien nieco się poprawić. Może  
to być trudne ze względu na ostatnie dane o spadku zainteresowania refinansowaniem kredytów hipotecznych i wciąż niską 
dynamiką cen. W obliczaniu indeksu cen w USA stosuje się „protezę” cen wynajmu, która wydaje się być od jakiegoś czasu 
zawyżana, więc wciąż niskie odczyty mogą świadczyć o tym, że również ten czynnik przestał wspierać poziom inflacji.

W środę zostanie opublikowany protokół z posiedzenia FOMC. O ile oświadczenie po posiedzeniu było odczytane jako 
„mieszane” w kierunku gołębim, to protokół ma szanse rozjaśnić nieco sytuację i przekazać dodatkowe informacje  
o prawdopodobnym tempie normalizacji polityki monetarnej w USA.

W piątek inwestorzy walutowi powinni uważać na odczyt PMI i PKB z Niemiec. Ewentualne zaskoczenia na plus mogą dać 
mocny impuls dla umocnienia się euro, którego dwutygodniowe umocnienie zostało zahamowane chwilowo dopiero przez 
Mario Draghiego, który podtrzymał publicznie plan luzowania ilościowego w Strefie Euro.


