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Inflacja w Polsce wciąż rośnie
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Wstępny odczyt inflacji w Polsce za kwiecień wyniósł aż 12,3%, przy oczekiwaniach
analityków 11,5%. Nie można wykluczyć dalszego wzrostu inflacji w kolejnych miesiącach.
Wysoka inflacja utrzymuje się także w strefie euro, wstępny odczyt za kwiecień wyniósł
7,5%. Europejski Bank Centralny staje przed coraz większym wyzwaniem dla
utrzymywania zerowych stóp procentowych. Rentowności obligacji krajów z południa
rosną znacznie szybciej od chociażby niemieckich obligacji, co będzie prowadzić do
problemów ze spłatą zadłużenie przez niektóre państwa członkowskie.
Amerykańska gospodarka spowalnia – kwartalny odczyt PKB był ujemny, a jego
uroczniony spadek wyniósł 1,4%. Co ciekawe, nie miało to negatywnego przełożenia na
notowania akcji, ponieważ inwestorzy zakładają, że wywoła to bardziej gołębie nastawie
wśród członków Fedu.
Kwiecień był bardzo trudnym miesiącem dla inwestorów. Traciła zdecydowanie
większość aktywów, w tym rynki akcji, obligacje skarbowe i wiele surowców. Głównym
powodem spadków są coraz większe oczekiwania inwestorów co do podwyżek stóp
procentowych w USA. Podwyżki stóp powodują wzrost kosztów pożyczonego kapitału,
więc wielu inwestorów rezygnuje z inwestowania na kredyt.
W tym tygodniu inwestorzy wyczekują przede wszystkim posiedzenia FOMC z którego
komunikat poznamy w środę. Analitycy oczekują podwyżki o 50 pb. W piątek poznamy
dane z amerykańskiego rynku pracy.
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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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