Komentarz na gorąco
Dwucyfrowy wzrost obrotów handlowych

11 sierpnia 2011

W czerwcu deficyt obrotów bieŜących okazał się być większy od konsensusu, ale mniejszy od naszych
oczekiwań. Jak moŜna się było spodziewać, obroty handlu zagranicznego spowalniają, choć roczne tempo
wzrostu utrzymuje się wciąŜ na dwucyfrowym poziomie. Dane nie wpłynęły na rynek, który jest skupiony na
wydarzeniach globalnych.
Obroty handlu zagraniczego wciąŜ na dwucyfrowym poziomie
Dane o bilansie płatniczym w czerwcu pokazały deficyt obrotów bieŜących na
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poziomie 1596 mln €, czyli większy od oczekiwań rynkowych (1456 mln €), ale
niŜszy od naszych (1775 mln €). Dane nie miały Ŝadnego wpływu na rynek, gdyŜ
inwestorzy skoncentrowani są na sytuacji globalnej. Deficyt wrócił do poziomu
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podobnego do obserwowanych w ostatnich miesiącach, po nietypowym maju,
kiedy znaczny napływ środków unijnych spowodował nieznaczną nadwyŜkę na
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rachunku bieŜącym (32 mln € po rewizji).
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Wartość eksportu wyniosła 11,9 mld €, co oznacza spowolnienie rocznej dynamiki
do 11,3% z 19,8% w maju. Wartość importu wyniosła 13,0 mld €, co oznacza
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spowolnienie rocznej dynamiki do 15,0% z 20,8% w maju. Zgodnie z naszymi
oczekiwaniami,

tempo

wzrostu

obrotów

handlu

zagranicznego

stopniowo

spowalnia, choć nie tak mocno, jak się tego spodziewaliśmy. W drugim kwartale
bieŜącego roku dynamiki eksportu i importu były niŜsze od zaobserwowanych w
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pierwszym kwartale, ale utrzymały się na dwucyfrowym poziomie. W kolejnych
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kwartałach spodziewamy się dalszego spowalniania handlu zagranicznego.
Eksport

Import

Drugi miesiąc z rzędu poprawił się współczynnik pokrycia skumulowanego 12miesięcznego deficytu obrotów bieŜących przez napływ kapitału długoterminowego
(suma inwestycji bezpośrednich oraz funduszy z UE) z 53,2% w maju do 54,1% w
czerwcu. Na uwagę zasługuje jednak fakt, Ŝe skumulowana wartość inwestycji
bezpośrednich spadła z 8,9% do 7,8% deficytu obrotów bieŜących.

Niniejsza publikacja przygotowana przez Bank Zachodni WBK S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub
sprzedaŜy jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podjęto wszelkie moŜliwe starania w celu zapewnienia, Ŝe informacje zawarte w tej publikacji nie są nieprawdziwe i nie
wprowadzają w błąd, jednakŜe Bank nie gwarantuje dokładności i kompletności tych informacji oraz nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie tych informacji oraz straty, które
mogły w konsekwencji tego wyniknąć. Bank Zachodni WBK S.A., jego spółki zaleŜne oraz którykolwiek z jego lub ich pracowników mogą być zainteresowani którąkolwiek z transakcji,
papierów wartościowych i towarów wymienionych w tej publikacji. Bank Zachodni WBK S.A. lub jego spółki zaleŜne mogą świadczyć usługi dla lub zabiegać o transakcje z którąkolwiek
spółką wymienioną w tej publikacji. Niniejsza publikacja nie jest przeznaczona do uŜytku prywatnych inwestorów. Klienci powinni kontaktować się z analitykami Banku oraz
przeprowadzać transakcje poprzez jednostki Banku Zachodniego WBK S.A. w jurysdykcjach swoich krajów, chyba Ŝe istniejące prawo zezwala inaczej. W przypadku tej publikacji
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