Warszawa 2021.12.22

Zakończenie roku na rynku walut

W poniedziałek mogliśmy zaobserwować stabilizację notowań złotego. Kursy
EUR/PLN i USD/PLN utrzymywały się w trendzie bocznym, a sesje giełdową
zakończyły odpowiednio powyżej poziomu 4,63 i 4,10. W początkowej fazie sesji
złoty osłabił się w stosunku do głównych walut, co było spowodowane
rozprzestrzenianiem się nowego wariantu koronawirusa Omikron oraz decyzjami
o wprowadzeniu dodatkowych obostrzeń przez poszczególne państwa.
Końcowa faza sesji przyniosła umocnienie się złotego, któremu pomogły dane
makroekonomiczne napływające z polskiej gospodarki. Pozytywnym
zaskoczeniem były dane dotyczące produkcji przemysłowej w listopadzie, która
wzrosła aż o 15,2% (r/r), przewyższając październikowy odczyt na poziomie +7,8%
i zdecydowanie przebijając konsensus analityków na poziomie +8,5%.
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Wtorkowa sesja notowań walutowych cechowała się bardzo małą zmiennością,
a kursy EUR/PLN i USD/PLN oscylowały w okolicach poziomów z
poniedziałkowego zamknięcia. Na zamknięciu sesji kurs złotego tracił 0,07%
względem euro i 0,45% względem dolara amerykańskiego. We wtorek
opublikowane zostały dane dotyczące sprzedaży detalicznej (r/r), która wzrosła
o 21,2%, kiedy oczekiwany wzrost wynosił 16,8%.
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W drugiej połowie przedświątecznego tygodnia trudno szukać publikacji danych
makroekonomicznych, które mogą mieć znaczący wpływ na kurs złotego.
Oczekiwanie na święta Bożego Narodzenia powinno skłonić inwestorów do
obniżenia aktywności, a co za tym idzie, zmniejszenia wolumenu obrotów.

Końcówka roku nie powinna przynieść znaczącej zmienności na rynku
walutowym, jednak z zaciekawieniem można wyglądać początku roku 2022,
kiedy banki centralne będą podejmować decyzje dotyczące stóp procentowych.
Już w zeszłym tygodniu pierwszy z banków centralnych należących do krajów z
grupy G7, a dokładnie Bank Anglii, podjął decyzje o podniesieniu stóp
procentowych o 15 pb do 0,25%. Ogłoszenie ograniczenia skupu aktywów przez
Fed oraz jastrzębie nastawienie rynków sugerujące nadchodzące podwyżki stóp
procentowych może zwiastować kierunek polityki pieniężnej banków
centralnych w nadchodzącym roku. Z drugiej strony należy zwrócić uwagę na
tempo rozprzestrzeniania się Omikronu, który może pokrzyżować plany banków
centralnych. Dla złotówki dodatkowym ryzykiem może okazać się eskalacja
konfliktu na granicy Polski z Białorusią, niepewność otrzymania funduszy na
odbudowę od Unii Europejskiej lub nawet potencjalny konflikt pomiędzy Rosją, a
Ukrainą.

Daniel Targosz,
Superfund TFI
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Superfund TFI S.A. zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965.
NIP 1070002513, REGON 140147499, wysokość kapitału zakładowego 2 210 000 złotych (wpłacony w całości).
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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