Warszawa, 2022.09.16

Nerwowo na amerykańskiej giełdzie
Główne amerykańskie indeksy odnotowują straty od początku bieżącego tygodnia.
Inwestorzy zastanawiają się nad tym, czy tegoroczny raport o inflacji utwierdzi Rezerwę
Federalną na drodze do kontynuowania agresywnych podwyżek stóp procentowych
oraz, czy akcje mogą wrócić do czerwcowych minimów, a może spaść jeszcze bardziej.

W czwartek trzy główne indeksy spadły na otwarciu, wzrosły na krótko w połowie
poranka, a następnie ponownie spadły podczas trwania sesji, kończąc dzień stratami.
S&P 500 spadł o 1,1%, do 3901,35 punktów po tym, jak dane o sprzedaży detalicznej
wykazały wzrost o 0,3% w ujęciu miesięcznym (wobec prognozowanego braku zmiany),
co świadczy o odporności amerykańskich konsumentów w obliczu wysokiej inflacji. Taki
wynik może być kolejnym powodem dla Fedu do przedłużenia podwyżek kosztów
pożyczek w szybkim tempie. Skoncentrowany na technologiach Nasdaq Composite
zniżkował o 1,4% do 11552,36. Najlepiej wypadł Dow Jones Industrial Average tracąc tylko
0,6%, wyceniając się na 30961,82.

Notowania S&P 500, 3M, źródło: baha.com
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Notowania Nasdaq Composite, 3M, źródło: baha.com

Najprawdopodobniej rynek będzie wykazywał teraz wzmożoną zmienność do
posiedzenia Fed w przyszłym tygodniu. Mieszane dane gospodarcze i uporczywie
wysoka inflacja niewątpliwie utrudniają pracę Rezerwie Federalnej, a kolejna podwyżka o
75 pb. zdaje się nieunikniona. Nie można wykluczyć nawet podwyżki o 100 pb. Inwestorzy
są już zapewne przygotowani na taki scenariusz, a także zależy im na tym, aby nie
przegapić rajdu, który prawdopodobnie nastąpi po danych inflacyjnych opublikowanych
w październiku, jeśli te pokażą, że inflacja się zmniejsza.
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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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