Warszawa, 2022.02.09

Początek tygodnia na rynkach
indeksów i walut
Poniedziałkowa sesja giełdowa przebiegała spokojnie. Brak publikacji istotnych danych
makroekonomicznych wpłynął na niską zmienność indeksów zarówno amerykańskich,
jak i europejskich. Niemiecki indeks DAX zyskał 0,71%, a francuski CAC40 0,83%. Mniej
optymistyczni byli inwestorzy z Wall Street, co widoczne było na wykresach indeksów
S&P500 i NASDAQ, które zniżkowały odpowiednio 0,37% i 0,58%.
Tego samego dnia, w oczekiwaniu na przewidywaną we wtorek podwyżkę stóp
procentowych przez RPP pojawiła się presja na umocnienie złotego. EUR/PLN i
USD/PLN na zamknięciu były notowane odpowiednio poniżej poziomów 4,54 i 3,97, co
stanowi przedłużenie trendu utrzymującego się od początku roku. Dodatkowo za
umocnieniem złotego może przemawiać brak nowych informacji dotyczących eskalacji
konfliktu pomiędzy Rosją i Ukrainą. Kurs EUR/USD zamknął się w okolicach ceny
otwarcia tracąc zaledwie 0,12% i utrzymując kurs powyżej 1,14.

Notowania USD/PLN, YTD, źródło: baha.com
Najważniejszą informacją dotyczącą Polskich inwestorów we wtorek była decyzja RPP
dotycząca stóp procentowych. Podwyższenie stóp procentowych o 50 pb. przełożyło się
na mocne wzrosty indeksu WIG20, który zwyżkował 2,00% stając się tym samym jednym
z liderów wzrostów w Europie. Ostatni raz stopa referencyjna w Polsce była równa 2,75%
w dniu 4 lipca 2013 roku. Główne indeksy strefy euro i amerykańskie, czyli DAX i S&P500
wzrosły odpowiednio 0,24% i 0,84%.
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Notowania WIG20, 1Y, źródło: baha.com
Utrzymanie konsensusu dotyczącego podwyższenia stóp procentowych przez RPP nie
przełożyło się na znaczące zmiany kursu złotówki podczas wtorkowej sesji. EUR/PLN
stracił 0,20%, a USD/PLN zwyżkował 0,01%. Para walutowa EUR/USD zaliczyła kolejną,
mało interesującą sesje zniżkując 0,21%. W środę o godzinie 15:00 odbędzie się
konferencja prasowa prezesa NBP. Można spodziewać się kontynuacji zacieśniania
polityki pieniężnej.
.
Daniel Targosz
Superfund TFI

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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