Warszawa, 2022.03.25

Podsumowanie czwartkowej sesji na
rynkach indeksów i walut
Podczas czwartkowej sesji można było zauważyć tendencje wzrostowe pośród
większości globalnych rynków. Amerykańskie indeksy przodowały we wzrostach gdzie
S&P 500 oraz NASDAQ zyskiwały odpowiednio 1,43% i 1,93%. Dodatkowym impulsem dla
wzrostów na Wall Street były pozytywne dane makroekonomiczne z rynku pracy. Liczba
zadeklarowanych bezrobotnych w USA wyniosła 187 tys. wobec wcześniej zakładanego
konsensusu wynoszącego 225 tys. Polski WIG20 zwyżkował 0,85%, co na przestrzeni
całego tygodnia daje ponad 2% wzrostu. W opozycji do wspomnianych rynków
zachowywały się indeksy krajów zachodniej Europy, gdzie można było zauważyć
nieznaczne spadki. Niemiecki DAX i Francuski CAC40 traciły odpowiednio 0,07% i 0,39%.
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Czwartkowa sesja walutowa przyniosła kontynuację osłabiania polskiego złotego. Nasza
krajowa waluta traciła względem dolara amerykańskiego i euro odpowiednio 0,95% i
0,98%. Jest to drugi dzień z rzędu, kiedy złotówka jest znacząco wyprzedawana.
Inwestorzy kierujący się awersją do ryzyka postrzegają waluty regionu jako niestabilne ze
względu na obecną sytuację na Ukrainie. Dodatkowym czynnikiem mającym wpływ
osłabianie się złotówki jest presja szybkiego podnoszenia stóp procentowych w USA.
Prawdopodobieństwo podniesienia stóp procentowych o 50 pb podczas majowego
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posiedzenia FED-u jest wysokie. Sugerując się wskaźnikiem FedWatch, wykonanie
takiego posunięcia jest prawdopodobne na ponad 70%. Kurs EUR/USD jest bardzo
stabilny w tym tygodniu, a kurs czwartkowego zamknięcia minimalnie przekracza poziom
1,10. Wszystkie dzienne zmiany kursu tej pary walutowej w tym tygodniu były mniejsze
niż 0,30%. Podczas środowej sesji bardzo duże odbicie zaliczyła rosyjska waluta, a kurs
RUB/USD zyskiwał 7,71%. Głównym impulsem do umocnienia się była zapowiedź
Władimira Putina, który w akcie desperacji ogłosił, że Rosja będzie przyjmować płatności
za gaz w rublach od krajów ”nieprzyjaznych”. Czwartkowe oświadczenia europejskich
polityków zdecydowanie podważyły stanowisko kremla. Odrzucają taką możliwość i
traktują ją jako
naruszenie umowy, niemożliwe do spełnienia. Skutkowało to
czwartkowym spadkiem kursu pary RUB/USB o 2,26%.

Notowania USD/PLN, YTD, źródło: baha.com
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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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