Warszawa, 2022.05.06

Czy złotówka i funt zmierzają w
tym samym kierunku?
Skutkiem czwartkowego posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej było podwyższenie stopy
referencyjnej o 75 pb. Było to zaskoczenie dla szerokiego rynku, który przewidywał 100 pb.
podwyżki. Decyzja odbiła się negatywnie na kursie złotówki. Pary walutowe EUR/PLN i USD/PLN
zwyżkowały odpowiednio 0,67% i 1,47%. Kurs EUR/PLN utrzymuje się od końcówki marca w
przedziale 4,60-4,70 i trudno oczekiwać radykalnych zmian w kwotowaniach. Mniejsza od
oczekiwanej podwyżka stóp procentowych nie zmienia znacząco polityki NBP, którego celem jest
podwyższanie stóp procentowych i hamowanie inflacji.

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

Dodatkowym czynnikiem wpływającym negatywnie na kurs złotego jest sytuacja związana z
Krajowym Planem Odbudowy, na który Parlament Europejski nie przeznaczy środków finansowych
bez wykonania przez Polskę szczególnych orzeczeń TSUE. Awersje do ryzyka względem walut
regionu Europy Środkowo-Wschodniej można potwierdzić brakiem dużych wahań kursu po
podwyższeniu stóp procentowych o 75 pb. przez Czeski Bank Centralny. Beneficjentem odpływu
gotówki z regionu jest dolar amerykański, dla którego maj może być piątym miesiącem aprecjacji
względem złotówki.
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Notowania GBP/USD, 3 lata, źródło: baha.com

W czwartek negatywnie na tle innych walut wyróżniał się funt szterling. Kurs GBP/USD zniżkował
2,18%, a GBP/EUR 1,41%. Patrząc na wykres można wyraźnie zauważyć słabość brytyjskiej waluty,
która znajduje się na prawie dwuletnim minimum w stosunku do dolara. Bank Anglii podniósł stopy
procentowe o 25pb. do 1% jak zakładał konsensus, osiągając tym samym poziom nie spotykany w
Anglii od 2009 roku. Kiepskie prognozy brytyjskiego PKB, które zakładają spadek 0,25% w 2023 roku
i widmo recesji może w znaczącym stopniu ograniczyć pole do dalszych podwyżek stóp
procentowych.
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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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