Warszawa, 2022.08.03

Dolar odbija po stratach
Amerykański dolar wczoraj wzrósł, przerywając swoją czterodniową serię spadków.
Inwestorzy zwrócili się w stronę tego aktywa prawdopodobnie z uwagi na wizytę
przewodniczącej amerykańskiej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi na Tajwanie,
obawiając się zwiększenia napięcia między USA a Chinami. US Dollar Index
odwzorowujący wartość amerykańskiego dolara w stosunku do grupy 6 walut, takich jak:
EUR, JPY, GBP, CAD, SEK i CHF, zwyżkował o 0.9% podczas wtorkowej sesji, zamykając
się na poziomie 106.35.

Przez zdecydowaną wiekszość tego roku, dolar amerykański dynamicznie piął się w
górę, co było w pewnym stopniu wynikiem agresywnego zacieśniania polityki pieniężnej
przez Rezerwę Federalną. Za inny czynnik można uznać traktowanie dolara jako
bezpiecznej przystani przez szerokie grono inwestorów w obliczu wojny na Ukrainie oraz
obaw przed recesją. Od początku roku US Dollar Index wzrósł o 11%.

Notowania US Dollar Index, YTD, źródło: baha.com

W ostatnim czasie dynamika aprecjacji dolara wyhamowała z uwagi na możliwość
złagodzenia polityki przez Fed. Na obecną chwilę rynek wycenia szansę na podwyżkę o
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50 pb na najbliższym posiedzeniu we wrześniu aż na 80%, podczas gdy ten sam
scenariusz miał jedynie 50% szans tydzień temu. Analogicznie spadały prognozy co do
podwyżki o 75pb. Także coraz bardziej prawdopodobna staje się podwyżka o „tylko” 50
pb na kolejnym posiedzeniu.

Zakończona zła passa indeksu dolara amerykańskiego była najdłuższą stratą od
początku lutego tego roku i wyniosła prawie 4%. Odbicie dolara można także
zaobserwować na notowaniach względem japońskiego jena, który od zeszłej środy
(27.07) stale tracił na wartości, schodząc do poziomu 131 jenów za dolara. We wtorek
częściowo odrobił straty, wracając do kursu powyżej 133.
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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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