Warszawa, 2022.01.19

Początek tygodnia na rynku indeksów
i walut
Poniedziałkowa sesja, ze względu na nieobecność Amerykanów przebiegała spokojnie.
Większość europejskich rynków powoli odrabiała zaległości względem amerykańskich
indeksów, które zwyżkowały podczas końcówki piątkowej sesji na Wall Street. DAX i
FTSE100 zwyżkowały odpowiednio 0,32% i 0,91%, a polski WIG20 tracił 0,75%.

Notowania FTSE100 Index, 1 Year, źródło: baha.com

W poniedziałek miała miejsce publikacja inflacji bazowej polskiej gospodarki, która
wzrosła z 4,7% r/r w listopadzie do 5,3% r/r w grudniu, przewyższając zakładany
konsensus o 0,2%. Podwyższona inflacja skutkuje podtrzymaniem oczekiwań inwestorów
dotyczących podwyżek stóp procentowych, o której ostatecznie zadecyduje Rada
Polityki Pieniężnej podczas posiedzenia w lutym. Zacieśnianie polityki pieniężnej jest
widoczne wśród innych krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej, co może sprzyjać
umacnianiu się lokalnych walut.
Wtorkowa sesja przyniosła zmianę nastroju wśród inwestorów. Wzrost napięć na linii
Moskwa-Kijów spowodował bardzo dużą wyprzedaż rosyjskich akcji, a indeks RTS
zniżkował 7,29%. Gwałtowna reakcja była wywołana przemówieniem rzeczniczki Białego
Domu Jen Psaki, która oświadczyła, iż Rosja może zaatakować Ukrainę w każdym
momencie. Niedźwiedzie nastroje były również widoczne na wykresach Amerykańskich
indeksów, gdzie S&P500 i NASDAQ traciły odpowiednio 2,60% i 1,84%. Europejscy
inwestorzy spokojniej przyjęli informacje, ale nie obyło się bez spadków. DAX tracił
podczas sesji 1,01%, a francuski indeks CAC40 zniżkował 0,94%.
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Notowania RTS Index, 1 Year, źródło: baha.com

Wtorkowa sesja przyniosła znaczące umocnienie dolara amerykańskiego. Skutkiem było
osłabienie się walut rynków wschodzących. Kurs USD/PLN przebił poziom 4,00
zwyżkując 0,90% w tym dniu. Kurs EUR/USD zakończył sesje zniżkując 0,70% względem
otwarcia. Sytuacja związana z potencjalną eskalacją konfliktu między Rosją, a Ukrainą
odbiła się również na kursie rubla, który tracił 1,13% do dolara amerykańskiego.
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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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