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RPP zaskoczyło analityków
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Kolejna podwyżka stóp procentowych w Polsce była w zasadzie pewna, jednak wciąż
zastanawiające było, na jak duży krok zdecyduje się Rada Polityki Pieniężnej. Analitycy
oczekiwali podwyżki o 50-75 pb. Ruch RPP okazał się jednak bardziej jastrzębi od
oczekiwań, ponieważ podniesiono główną stopę referencyjną aż o 100 pb. Początkowo
rynek wydawał się zaskoczony, ponieważ złotówka się umocniła, a ceny obligacji
skarbowych spadły. Jednak po dłuższym zastanowieniu można było wysnuć wnioski, że
skoro na wcześniejszym posiedzeniu Prezes Adam Glapiński był „jastrzębiem na czele
stada jastrzębi”, po czym marcowy odczyt inflacji konsumenckiej w Polsce wyniósł 10,9%,
to ruch o 100 pb nie może być zaskakujący. Owszem, tak duża podwyżka była powyżej
prognoz analityków, natomiast nie może być zaskoczeniem.

Nie tylko RPP wybrzmiało jastrzębio. W ubiegłym tygodniu opublikowany został protokół
z ostatniego posiedzenia FED. Oczywiście planowana jest podwyżka nawet o 50 pb na
kolejnym posiedzeniu, natomiast większą uwagę przykuło zapowiedzenie rozpoczęcia
zmniejszania sumy bilansowej (QT) o 95 mld dolarów miesięcznie już w maju.

Rosnące stopy procentowe są nie lada wyzwaniem w zasadzie dla wszystkich. Rosnące
oprocentowanie kredytów oraz mniejsza zdolność kredytowa znacząco obniżą
konsumpcję w kolejnych miesiącach, co w konsekwencji przełoży się na gorsze wyniki
spółek. Skarb Państwa również staje przez coraz większym wyzwaniem rolowania długu
oraz spłaty coraz wyższych odsetek. Do momentu spadku presji inflacyjnej nie należy
spodziewać się poprawy sytuacji.
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W tym tygodniu we wtorek poznamy odczyt inflacji w USA za marzec, a w czwartek
decyzje ECB dotyczące polityki monetarnej. Europejski Bank Centralny, w obliczu
wysokiej inflacji oraz presji inwestorów w postaci rosnących rentowności obligacji krajów
strefy euro, staje przed coraz większym wyzwaniem..
Departament
Zarządzania i Analiz
w 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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