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Dalsze spadki polskiej waluty
Podczas wtorkowej sesji kurs polskiego złotego w relacji do dolara oscylował w
okolicach 4,11, co oznaczało spadek rzędu 3,7% w relacji do ostatniej środy. Tak
słabą „złotówkę” ostatni raz zauważyć mogliśmy na przełomie kwietnia i maja
2020 roku, podczas pierwszej fali Covid-19. Tym razem głównym powodem
spadku złotego nie był jednak niepokój związany z pandemią i jej skutkami, lecz
wyniki inflacyjne z poprzedniego tygodnia ze Stanów Zjednoczonych. Wysokie
odczyty inflacji zarówno konsumenckiej (CPI), jak i producenckiej (PPI) dały
sygnał inwestorom, że spodziewać się można podwyżek stóp procentowych w
USA w celu schłodzenia gospodarki. To z kolei miałoby przyczynić się do
wzmocnienia dolara i osłabienia walut rynków wschodzących, za jaki w dalszym
ciągu uważany jest rynek polski. W teorię tą wpisują się osłabienia kursów walut
innych krajów wschodzących - czeskiej korony oraz węgierskiego forinta,
notowanych odpowiednio po 22,18 oraz 320,89 na wtorkowej sesji.

Podczas swoich ostatnich wypowiedzi Adam Glapinski ponownie podkreślał, że
RPP nie ma wpływu na bieżącą inflację, gdyż jest ona spowodowana przez
sytuację międzynarodową – m.in niedobory półproduktów i przerwane łańcuchy
dostaw. Z tego też powodu RPP podtrzymuje swoją opinię, że wzrost stóp
procentowych wpłynie głównie na spowolnienie gospodarcze Polski, a nie na
zahamowanie spadku siły nabywczej „złotówki”. Prezes NBP zaznacza jednak,
że zarówno krajowa, jak i międzynarodowa sytuacja gospodarcza jest
dynamiczna, i jeśli zajdzie taka potrzeba, RPP będzie reagowała. Jednakże,
nawet w przypadku decyzji o podniesieniu stóp procentowych ciężko
spodziewać się, aby te zostały podniesione do poziomów, które znacznie
wzmocnią złotego – zwłaszcza pamiętając, że pełny wpływ stóp procentowych
na rynek jest odnotowywany dopiero po pewnym czasie, najczęściej po kilku
kwartałach. Wobec powyższego, wątpliwym wydaje się być znaczący spadek
kursu USD/PLN w najbliższym czasie bez zmiany oczekiwań inwestorów co do
podwyżki stóp procentowych w USA.
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Polska waluta traci także w stosunku do euro. Podczas wtorkowej sesji
notowania pary walutowej EUR/PLN rosły do poziomu 4,66, co oznaczało
spadek notowań złotego o 1,7%. Tak wysokie wartości tej pary walutowej
mogliśmy ostatnio obserwować w okolicach marca i kwietnia tego roku. W
kontekście spadającej ceny „złotówki” do euro i dolara warto wspomnieć o
napiętej relacji Polski z Unią Europejską, a także o sytuacji na granicy polsko –
białoruskiej.

EUR/PLN Spot, wykres 2-letni, źródło:baha.com

Na otwarciu środowej sesji kurs EUR/PLN wynosił 4,65, co oznaczało
utrzymanie kursu z zakończenia sesji wtorkowej. Sytuacja podobnie wygląda na
parze walutowej USD/PLN, gdzie kurs 4,11 był kursem zarówno zakończenia
sesji wtorkowej, jak i otwarcia środowej.
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Zastrzeżenie: Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie zezwolenia
DFI/W/4030-31-1-4729/2005, udzielonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja
Nadzoru Finansowego) w dniu 25 października 2005r. Przedstawiane informacje mają charakter poglądowy i
mają umożliwić polskiemu odbiorcy bliższe zapoznanie się z efektami stosowania strategii inwestycyjnych
opracowanych przez Superfund i stosowanych w produktach finansowych oferowanych na różnych rynkach
finansowych na świecie. Szczegółowe informacje związane z uczestnictwem w funduszach, w tym w
szczególności: polityka inwestycyjna, opis czynników ryzyka, zasady zbywania i odkupywania jednostek
uczestnictwa, prawa uczestników, informacje o podmiotach prowadzących dystrybucję jednostek
uczestnictwa, zawarte zostały w prospektach informacyjnych funduszy, które są dokumentami opracowanymi
przez Towarzystwo i publicznie dostępnymi na stronie internetowej (www.superfund.pl), jak również u
dystrybutorów jednostek uczestnictwa oraz bezpośrednio w siedzibie Towarzystwa. Towarzystwo zwraca
uwagę, że jakiekolwiek dane finansowe przedstawione w niniejszej informacji nie stanowią gwarancji
osiągnięcia podobnych w przyszłości. Historyczne dane dotyczące wypracowanych stóp zwrotu nie mogą
stanowić podstawy do wyciągania wniosków, co do kształtowania się dynamiki ich wzrostu w przyszłości.
Wartość inwestycji oraz osiąganego z niej przychodu może ulegać znacznym wahaniom i nie jest w żaden
sposób gwarantowana. Towarzystwo zachęca do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami finansowymi
oraz prawnymi, które zawarte zostały w prospektach informacyjnych funduszy.
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