Warszawa, 2022.09.07

Dominacja dolara na rynku
walutowym
Wtorkowa sesja nie przyniosła większej zmienności na rynku walutowym. Kurs EUR/PLN zwyżkował
o 0,23%, kończąc dzień w pobliżu poziomu 4,73, a USD/PLN zwyżkował o 0,49% zamykając sesję w
okolicach 4,77. Para walutowa EUR/USD pogłębiła 20-letnie minima. W trakcie sesji ta
najpopularniejsza para była kwotowana poniżej 0,986. Jest to trzeci tydzień, kiedy cena zamknięcia
EUR/USD znajduje się poniżej parytetu, czasami podczas sesji przebijając poziom 1,00, który
z technicznego punktu widzenia może stać się linią oporu popytu tej pary walutowej.

Notowania EUR/USD, YTD, źródło: baha.com

W czwartek odbędzie się posiedzenie EBC, od którego oczekuje się podwyżki stóp procentowych
o 75 pb. Obawy o energetyczne bezpieczeństwo Europy pogłębiają słabość euro. Informacja
o wstrzymaniu dostaw gazu przez gazociąg Nord Stream stawia gospodarki Starego Kontynentu w
niewygodnym położeniu, co kontrastuje z dosyć dobrymi danymi makroekonomicznymi
napływającymi zza Atlantyku. Potwierdzają to piątkowe dane dotyczące kondycji rynku pracy
i wtorkowe odczyty wskaźnika ISM dla usług w USA, które pozytywnie wpłynęły na kurs USD. Dobre
dane makroekonomiczne i najwyższa od 2014 roku rentowność 30-letnich papierów skarbowych
powoduje, że eksperci oczekują we wrześniu stanowczej podwyżki stóp procentowych przez Fed
równej 75 pb.
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Notowania USD/PLN YTD, źródło: baha.com

Pomimo dzisiejszego posiedzenia RPP można zauważyć, że lokalne czynniki mają znikomy wpływ
na notowania walut regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Obecna sytuacja geopolityczna
w znaczącym stopniu wpływa na awersję do ryzyka wśród inwestorów. Można zakładać, że
podniesienie stóp o 25 pb. w Polsce wpłynie pozytywnie na kurs złotego tylko chwilo, gdyż od Fedu
i EBC oczekuje się podwyżek na poziomie 75 pb.
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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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