Warszawa, 2022.11.09

Dokąd zmierza rynek akcji w USA?
Główne indeksy giełdowe w USA zakończyły wtorkową (08.11) sesję na plusie, co było w
dużej mierze spowodowane oczekiwaniami inwestorów co do wyników wyborów
przedterminowych w USA. Zgodnie z przewidywaniami doprowadzą one do powstania
podzielonego parlamentu. Taki rezultat jest zwykle postrzegany jako pozytywny dla
rynku akcji. Dzieje się tak dlatego, ponieważ podzielona władza zwyczajnie ogranicza
obie partie, a także sprzyja przewidywalnej polityce, co ogranicza niepewność.
Sugerowałoby to także niewiele istotnych zmian w polityce w ciągu najbliższych dwóch
lat. We wtorek największe wzrosty zanotował indeks Dow Jones Industrial Average, o 1%
do 33160,83. Zwyżkowały także S&P 500 oraz technologiczny Nasdaq Composite,
odpowiednio o 0,6% i 0,5%, do poziomów 3828,11 i 10616,20.

Notowania indeksu Dow Jones Industrial, YTD, źródło: baha.com

Zdaniem wielu inwestorów wybory w połowie kadencji są jednym z najlepszych
historycznych sygnałów kupna dla akcji. Trzeba jednak pamiętać, że wzrost optymizmu
na rynkach, niezależnie od końcowego wyniku wyborów, będzie wciąż ograniczony. To
oczywiście „zasługa” Rezerwy Federalnej, która podąża ścieżką podnoszenia stóp
procentowych w celu opanowania gwałtownie rosnącej inflacji. Gospodarka światowa
zwalnia, a zyski przedsiębiorstw również na tym cierpią.
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Kolejnym czynnikiem, który nada kierunek na rynku akcji w najbliższym czasie, będą
wyniki czwartkowego raportu o inflacji za październik oraz jego następstwa dla polityki
Fed. Te odczyty powinny mieć większy wpływ na sentyment na rynku, w porównaniu do
wyborów, którymi żyją rynki dziś. Według oczekiwań ceny konsumpcyjne wzrosły o 8% w
ujęciu rocznym wobec 8,2% w poprzednim miesiącu.
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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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