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- Druga połowa roku nie będzie sielanką - przyznali zgodnie analitycy na odbywającej się w 

Zakopanem konferencji "Wall Street" zorganizowanej przez Stowarzyszenie Inwestorów 

Indywidualnych. Zdaniem ekspertów Grecja w końcu zrestrukturyzuje dług, a Ben "Helikopter" 

Bernanke zrzuci na rynek dodatkową porcję gotówki.   

Podczas sobotniego wieczornego panelu dyskusyjnego zaproszeni 

analitycy dyskutowali o perspektywach dla rynków i światowej 

gospodarki na najbliższe miesiące i lata. Niestety, eksperci widzą 

przysz łość w czarnych barwach. - 2012 r. nie jest dla mnie tak 

optymistyczny jak w prognozach niektórych osób. Problemy światowe, 

czyli Grecja czy rewolucje w krajach muzu łmańskich hamują wzrosty 

na giełdach. To, co dzia ła na niekorzyść GPW, to fakt, że u nas 

korekty by ły mniejsze niż na świecie. Jak przyjdzie za łamanie, 

odczujemy to mocniej - powiedział Marek Zuber. 

 

- Optymizm gaśnie. Widać to po ostatnich danych makro z USA i 

słabnących wskaźnikach wyprzedzających gospodarki - dodał Marcin 

Mierzwa z Biura Maklerskiego Alior Banku. - W drugiej po łowie roku jakaś agencja w końcu powie, że nie 

zmienia perspektywy ratingu USA, ale obniża rating i to będzie za łamanie - powiedział Radosław Tadajewski 

z Grupy Trinity. 

 

Zdaniem analityków to, co będzie decydować w drugim półroczu o koniunkturze na rynkach, to ewentualna 

restrukturyzacja d ługu Grecji i decyzja co do dalszego luzowania polityki pieniężnej przez Fed. - Grecja 

dostanie znów pieniądze, a za rok temat powróci. To, co mogłoby uspokoić inwestorów na dłuższy czas, to 

jednak restrukturyzacja d ługu Grecji czy tylko dogadanie się z większymi inwestorami co do 

restrukturyzacji. Spowoduje to krótkotrwałą dużą wyprzedaż na giełdach, ale przynajmniej będziemy mieli to 

za sobą. A do końca roku pewnie będzie dodruk pieniądza w USA - powiedział Marek Zuber. 

 

Marcin Mierzwa z BM Alior Banku przyzna ł, że z jednej strony rynek czeka na trzecią rundę luzowania 

polityki pieniężnej przez Fed, ale z drugiej strony inwestorzy i zwykli ludzie zaczynają sobie zdawać sprawę, 

że drukowanie pieniędzy powoduje głównie wzrost cen, a efekty na gospodarkę realną są niewielkie. 

 

Piotr Kuczyński z firmy doradztwa finansowego Xelion podsumowa ł wątek: - W najbliższym czasie nie 

będzie przed łużenia programu luzowania polityki pieniężnej. Bernanke to już mówił i przecież nie będzie robi ł 

z gęby cholewy, ale... o ile trzeci kwarta ł może być jeszcze niez ły, potem będzie coraz gorzej i się okaże, 

że "Helikopter Ben" rzuci pieniądze na rynek (szef Fed powiedzia ł kiedyś, że będzie rozrzuca ł dolary z 

helikoptera, którymi ugasi pożar na rynkach finansowych, czym zyska ł sobie przydomek "Helikopter Ben"). 

 

Gdzie przetrwać zbliżający się kryzys? - Nie ma świętych spółek. Ale tradycyjnie najmniej mogą tracić 

spożywcze czy farmaceutyczne - powiedział Kuczyński. Analitycy wskazywali też, że ograniczenia 

spadków można szukać w sektorze energetycznym. 

 

Oczywiście, prognoz analityków nie można brać za pewnik. Korzystając z okazji, jeden z obecnych na sali 

inwestorów wytknął Piotrowi Kuczyńskiemu b łąd co do prognoz wartości dolara z 2007 r. - Na początku 

kryzysu mówił pan, że dolar będzie po 2 z ł - zwrócił uwagę uczestnik konferencji. - Kuczyński przyzna ł, że 

tym razem się pomyli ł. - Myślałem, że skoro źródło kryzysu by ło w USA, to będzie odpływ pieniędzy z 

Ameryki. A by ło odwrotnie, dolar jednak okaza ł się walutą "safe haven". 
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