Warszawa, 2022.05.20

czwartkowa sesja indeksów
Czwartkowa sesja na Wall Street była kontynuacją spadków indeksów NASDAQ i
S&P500, które zniżkowały odpowiednio 0,26% i 0,58%. Pomimo spadków była to o wiele
lepsza sesja dla amerykańskich indeksów, które podczas środowej sesji traciły powyżej
4%. Kluczowym sygnałem dla wyprzedaży amerykańskich akcji była wypowiedź prezesa
FEDu, który zapowiadał przyspieszone podwyższanie stóp procentowych. Presja
inflacyjna zmusza Powella do podejmowania coraz bardziej jastrzębich decyzji.
Kwietniowy wskaźnik CPI w USA był równy 8,3%, co było spadkiem o 0,2p.p. w stosunku
do marca. Warto zaznaczyć, że ostatnim miesiącem, kiedy inflacja miesiąc do miesiąca
zniżkowała był sierpień 2021 roku. Oznacza to mały sukces FEDu, ale trend rosnącej
inflacji nie został znacząco zmieniony.

Notowania S&P500 Index, YTD, źródło: baha.com

Podczas czwartkowej sesji giełdowej w Europie niemiecki DAX i brytyjski FTSE100
zniżkowały odpowiednio 0,90% i 1,94%. Pomimo gorszego sentymentu niż na Wall Street
należy zwrócić uwagę, że środowa sesja na starym kontynencie przebiegała
zdecydowanie spokojniej, a główne indeksy traciły około 1%. Polski WIG20 zniżkował w
czwartek 1,40%, a najbardziej obciążały go spółki odzieżowe oraz banki. Podczas
środowej sesji nasz indeks krajowy, w opozycji do szerokiego rynku zyskiwał 0,06%.
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Notowania WIG20, YTD, źródło: baha.com

W najbliższej przyszłości awersja do ryzyka wśród inwestorów będzie nadal widoczna z
powodu rosnącej presji inflacyjnej oraz wojny w Ukrainie. Dodatkowym czynnikiem
mogącym mieć bliżej nieoceniony wpływ na rynki finansowe jest chińska polityka „zero
covid”, która ma duży wpływ na gospodarkę globalną. Może to oznaczać zwiększoną
presję inflacyjną, zwłaszcza wśród głównych partnerów handlowych Chin, ale również
opóźnienie odbudowy popytu wewnętrznego w państwie środka.
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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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