Warszawa, 2022.02.04

Jastrzębia niespodzianka EBC
W czwartek odbyły się zebrania Europejskiego Banku Centralnego i Banku Anglii. EBC
postanowił nie zmieniać swojej polityki, ale dał jasny sygnał, że pierwsze kroki mogą
zostać podjęte w marcu. Para walutowa EUR/USD osiągnęła poziom aż 1.1451 po
ogłoszeniu tej zaskakującej decyzji.
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Euro osiągnęło swój szczyt po tym, jak Christine Lagarde powiedziała, że nie wyklucza
podwyżki stóp w tym roku, co jest dość sprzeczne z komunikatem ze wcześniejszego
posiedzenia w grudniu. Dodała również, że EBC jest zaniepokojone rosnącą inflacją, ale
bank centralny najpierw zakończy skup obligacji, a dopiero później rozważy podniesienie
stóp.
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Bank Anglii, w odróżnieniu od EBC, zdecydował się w czwartek na kolejną podwyżkę
stóp procentowych. Komitet Polityki Pieniężnej w Anglii zdecydował się na podniesienie
stóp o 25 pb, do poziomu 0,5%. Było to zgodne z oczekiwaniami rynku. Zaskoczeniem dla
inwestorów natomiast były wyniki głosowań komitetu, bowiem propozycja podniesienia
stóp procentowych o 50 pb przegrała tylko jednym głosem. Dodatkowo jednomyślnie
Bank Anglii zdecydował o ograniczeniu skupu obligacji, poprzez zaprzestanie
reinwestowania zapadających aktywów.
Na parze GBP/USD mogliśmy zobaczyć stosunkowo umiarkowaną reakcję po
ogłoszeniu tej wiadomości w porównaniu do eurodolara. Funt brytyjski krótko po
wydaniu decyzji w stosunku do dolara rósł o 0,3%, by następnie ustabilizować się w
okolicach 1.36 na koniec dnia.
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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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