Warszawa, 2022.01.11

Minutki Fedu zepsuły sentyment
WYNIKI FUNDUSZY SUPERFUND
Superfund Green PLN
Superfund GoldFund PLN
Superfund GoldFuture PLN
Superfund Red PLN
Superfund Spokojna Inwestycja Plus PLN
Superfund Silver PLN
Superfund Silver Powiązany kat. Standardowa PLN
Superfund Akcyjny PLN
Superfund Obligacyjny PLN
Superfund Spokojna Inwestycja PLN
Superfund Alternatywny PLN
Superfund UCITS Green Financial Futures EUR
Superfund Systematic All Weather Fund EUR
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W środę miała miejsce publikacja protokołu z ostatniego posiedzenia amerykańskiej
Rezerwy Federalnej. Wszystko wskazuje na coraz bardziej jastrzębie podejście Fed.
Obecnie rynek prognozuje pierwszą podwyżkę stóp procentowych na posiedzeniu w
marcu lub w kwietniu i jak najbardziej jest to prawdopodobny scenariusz. Bezpośrednio
po publikacji minutek spadły ceny amerykańskich obligacji skarbowych, akcji oraz metali
szlachetnych. Najbardziej traciły spółki technologiczne z Nasdaq 100.
W piątek na rynek trafiły dane z amerykańskiego rynku pracy: zmiana zatrudnienia w
sektorze pozarolniczym wyniosła 199 tys. (oczekiwane 400 tys.), stopa bezrobocia
wyniosła 3,9% (oczekiwane 4,1%), a płaca godzinowa wzrosła 0,6% m/m (oczekiwane
0,4%). Dane jasne wskazują, że pracodawcy mają trudności z poszukiwaniem nowych
pracowników pomimo wzrostu płac.
Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się na kolejną podwyżkę stóp procentowych w
Polsce i obecna stopa referencyjna wynosi 2,25%. Według zapowiedzi Prezesa
Glapińskiego oraz oczekiwań rynkowych należy spodziewać się kolejnych podwyżek w
następnych miesiącach. Co cieszy, podwyżki nie mają już większego wpływu na spadki
wycen funduszy dłużnych, ponieważ rynek już wcześniej wycenił kolejne podwyżki.
Superfund Spokojna Inwestycja zyskała w ciągu tygodnia 0,1%, a Spokojna Inwestycja
Plus 0,13%.
Inflacja w Polsce wciąż zaskakuje analityków. Odczyt za grudzień wyniósł 8,6%, podczas
gdy analitycy oczekiwali 8,3%. Podwyższona inflacja powinna z nami pozostać
przynajmniej do końca pierwszego półrocza. Podwyżki stóp procentowych mogą
znacząco wpłynąć na spadek konsumpcji, więc presja inflacyjna powinna zacząć spadać
jeszcze w tym roku.
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W tym tygodniu na rynek trafią dane inflacyjne z USA: CPI w środę i PPI w czwartek.
Ponadto, w piątek opublikowane zostaną dane odnośnie amerykańskiej sprzedaży
detalicznej.
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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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