Warszawa, 2022.07.01

Ciężkie czasy dla złotego
W czwartek polski złoty osłabił się w relacji do dolara amerykańskiego i euro, zniżkując
odpowiednio 0,29% i 0,66%. Kurs EUR/PLN na zamknięciu przebił poziom 4,70, a
USD/PLN w trakcie sesji wyznaczył średnioterminowe szczyty osiągając kurs 4,52.
Awersja inwestorów do ryzyka może nie pozwolić na odwrócenie trendu spadkowego w
przypadku walut rynków wschodzących. Pomimo wielu podwyżek stóp procentowych
dokonanych przez RPP w ostatnim czasie nadal widoczny jest odpływ kapitału w stronę
walut bezpieczniejszych. Potwierdza to seria trzech sesji gdzie dolar amerykański
umacniał się względem złotego. W USA można zauważyć, że uwaga Fedu jest skupiona
przede wszystkim na ograniczeniu inflacji, a drugorzędna pozostaje gospodarka, która
przejawia symptomy recesji. Jastrzębia polityka prowadzona przez amerykanów i mniej
zdecydowane stanowisko ECB powoduje umocnienie się dolara wobec euro.
Czwartkowe notowania EUR/USD zamknęły się na poziomie 1,048.
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Polskie wyniki sektora przemysłowego nie napawają optymizmem. Opublikowane w
piątek rano wynik PMI były negatywnym zaskoczeniem dla inwestorów, a wartość
wskaźnika równa 44,4 pkt. jest najgorszy wynikiem maja 2020 roku. Wysoka inflacja i
narastające napięcia geopolityczne doprowadziły do silnego spadku nowych zamówień, i
w konsekwencji także produkcji przemysłowej.
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Dodatkowym czynnikiem mającym negatywny wpływ na kurs złotego są komplikacje
związane z wypłatą środków z unijnego funduszu odbudowy. Rzecznik Komisji
Europejskiej przekazał, że wstępna opinia o ustawie dotyczącej polskiego Sądu
Najwyższego jest negatywna, choć ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła.

Daniel Targosz,
Trading Desk Manager,
w Superfund TFI S.A

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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