Warszawa, 2022.10.19

Kontynuacja dobrych nastrojów na
giełdach
Od czwartku widzimy poprawę sentymentu na światowych giełdach i to pomimo danych,
które nie powinny napawać optymizmem. Inflacja w USA nadal trzyma się mocno, a
produkcja przemysłowa zaskoczyła in plus. Cały czas FED nie ma argumentów, by
zacząć prowadzić mniej jastrzębią politykę, jednak widać, że giełdy zdyskontowały już
dużo złych informacji. Być może już za miesiąc ujrzymy jakieś światełko w tunelu i
zmniejszenie presji inflacyjnej w USA, a to ze względu na efekt wysokiej bazy. Od
października zeszłego roku inflacja zaczęła przyspieszać w tym kraju.
Ropa po dwóch tygodniach odreagowania ponownie wróciła do spadków. Pojawiają się
plotki, że administracja prezydenta Bidena może uwolnić kolejne 15 mln baryłek ropy z
rezerwy strategicznej, jako kontraruch do decyzji OPEC+, w celu zapobiegnięcia
wzrostowi ceny tego surowca.
Ceny gazu są również pod presją spadkową. Kontrakty na błękitne paliwo notowane na
amerykańskiej giełdzie są już o ponad 40% niżej od swojego szczytu z sierpnia. Nawet w
Europie sytuacja jest podobna, a to ze względu na optymistyczne prognozy pogody dla
Europy na najbliższe miesiące oraz wypełnione w niemal 100% magazyny gazu. W
ostatnich dniach przecena na holenderski gaz przyspieszyła, a od szczytu znajdujemy się
już 60% niżej, jednak są to ceny o 50% wyższe niż przed atakiem Rosji na Ukrainę.

Notowania cen gazu, NYMEX, 3M, źródło: baha.com
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Od czwartkowego dna amerykańskie giełdy rosną o około 6%. Wzrosty są napędzane
przez publikacje dobrych wyników spółek. Nawet nasza rodzima giełda poddała się tej
presji wzrostowej i rośnie od czwartku o 6%, pomimo eskalacji między Rosją a Ukrainą.
Jednak bilans ostatnich tygodni na giełdach światowych jest zdecydowanie na korzyść
sprzedających, a odbicie, które obecnie obserwujemy, może być jedynie kolejnym w
trendzie spadkowym.

Notowania WIG20, 3M, źródło: baha.com

W tym tygodniu dobrymi wynikami pochwaliły się banki, a wczoraj świetny raport
pokazała spółka Netflix, która dziś rośnie o 12%. Dziś większość inwestorów będzie
oczekiwać na wyniki Tesli, które poznamy po sesji amerykańskiej.
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prawnymi, które zawarte zostały w prospektach informacyjnych funduszy.

SUPERFUND TFI S.A., INFOLINIA: +48 22 556 88 62, WWW.SUPERFUND.PL
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)

