Warszawa, 2022.08.26

Prezes Fed rozchwiał rynki
Dzisiejsza przemowa Jerome’a Powella w Jackson Hole to niewątpliwie wydarzenie
wyczekiwane przez wszystkich aktywnych inwestorów. Handlujący oczekiwali usłyszeć
informacje oraz wskazówki dotyczące planowanej podwyżki stóp procentowych przez
Rezerwę Federalną we wrześniu. Według badania przeprowadzonego przez CME Group,
2/3 ankietowanych obstawia podniesienie stóp procentowych o kolejne 75 pb w celu
poskromienia inflacji, gdyż właśnie na takie zagranie wskazywały ostatnie wypowiedzi
urzędników Fedu.

Wspomniane wydarzenie oraz czwartkowa publikacja danych gospodarczych miały swój
wpływ na giełdzie, co zaobserwowaliśmy podczas czwartkowej sesji. Dow Jones
zwyżkował o 1% do poziomu 33291,78, a S&P 500 o 1,41%, czyli do 4199,12, oba mocno
szybując przed samym zamknięciem. Liderem wzrostów był Nasdaq 100, który zyskał
1,75% i zamknął się z wartością 13143,58.

Notowania S&P 500, 1M, źródło: baha.com
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Dzisiejszego poranka w handlu przedsesyjnym ceny kontraktów na główne
amerykańskie indeksy najpierw zniżkowały, później odbijając, wyraźnie szukając kierunku
przed wyczekiwanym sympozjum ekonomicznym amerykańskiego banku centralnego.
Członkowie Rezerwy Federalnej zapewnili, że najbliższe decyzje polityczne będą
podejmowane na podstawie danych gospodarczych, a jak dotąd wiele odczytów
dotyczących aktywności gospodarczej potwierdza, że bank centralny może
kontynuować agresywne zacieśnianie warunków monetarnych.

Po 16:00 Jerome Powell zapowiedział dalsze restrykcyjne podejście do zacieśniania
polityki pieniężnej, co spotkało się z gwałtownymi spadkami na giełdach amerykańskich i
europejskich. O 17:00 niemiecki Dax traci 1,8%, a amerykańskie S&P 500 1,55% i Dow
Jones Composite 1,33%.
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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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