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Inflacja trzyma się mocno
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We wtorek urząd statystyczny Czech opublikował danę o inflacji CPI na poziomie 14,2%
y/y wobec prognozy 13,2% y/y. Do wzrostu cen silnie kontrybuowały ceny nowych
nieruchomości oraz prac remontowych (siła robocza + materiały). Przyśpieszenie inflacji
w regionie oznaczać będzie dalszą presję na zacieśnianie polityki monetarnej w krajach
Europy Środkowej.
W środę poznaliśmy odczyt inflacji CPI za kwiecień w USA. Wyniosła ona +0,3% m/m i
+8,3% r/r (konsensus +0,2% m/m i +8,1% r/r). Należy zwrócić uwagę, że poprzedni odczyt
w Stanach wynosił 8.5% za marzec wobec 8.3% y/y. Możliwe, że właśnie minęliśmy
szczyt inflacyjny w Stanach definiowany inflacją konsumencką. Tezę tę wesprą lub
sfalsyfikują dopiero dane napływające za kolejne miesiące.
W piątek GUS przedstawił inflację CPI dla Polski za kwiecień, która niestety w dalszym
ciągu przyśpiesza z poziomu 11% za marzec do 12.4% w kwietniu y/y .
Dowiedzieliśmy się również, że prof. Adam Glapiński zostanie jako prezes NBP na kolejną
kadencję.
W ostatnim mocno spadkowym tygodniu pozytywnie wyróżniły się fundusze Superfund
Spokojna Inwestycja oraz Superfund Spokojna Inwestycja Plus uzyskując stopy zwrotu
+0,24% i +0,16%. Fundusze te dobrze rokują na przyszłość w związku z wejściem pod
koniec maja w nowe okresy odsetkowe obligacji skarbowych zmiennokuponowych.
Uwzględnienie nowego poziomu WIBOR6M na poziomie ok. 6.55% sprawi, że fundusze
zaczną generować o wiele wyższe dochody z odsetek niż dotychczas.
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W najbliższy wtorek GUS opublikuje szybki szacunek wzrostu PKB za Q1. W środę
oczekujemy na finalną inflacje w strefie Euro. W piątek poznamy dane krajowe o
przeciętnym zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw, przeciętnym wynagrodzeniu oraz
dane o dynamice cen producentów. Dane te są ważne, ponieważ pozwolą rynkowi
ocenić w jakim stopniu w Polsce zakotwiczają się wysokie oczekiwania inflacyjne.
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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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