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Miniony tydzień przyniósł nadzieję na rozwiązanie sytuacji politycznej w Niemczech. W poprzedni
weekend Wolna Partia Demokratyczna (FDP) ogłosiła, że wycofuje się z rozmów koalicyjnych, jednak
wraz z upływem tygodnia okazało się, że możliwy jest powrót do Wielkiej Koalicji z SPD, które
ogłosiło swoją chęć do rozmów na temat ewentualnej współpracy. Taka sytuacja nie tylko umocniła
Euro, ale także pozytywnie wpłynęła na rynki akcji w Europie. Po dwóch gorszych tygodniach kolor
zielony powrócił na giełdy starego kontynentu. Niemiecki DAX, francuski CAC40 i brytyjski FTSE100
wzrosły odpowiednio o 0,51%, 1,34%, 0,39%. Za oceanem istotny okazał się protokół z ostatniego
posiedzenia FOMC. Dokument potwierdził, że kolejna podwyżka stóp procentowych
najprawdopodobniej będzie miała miejsce w grudniu, jednak uwagę inwestorów przykuł inny
fragment zapisków. Z powodu utrzymującej się niskiej inflacji część członków komitetu ostrożnie
podchodzi do kolejnych, potencjalnych podwyżek. Luźniejsza polityka monetarna to dobra
wiadomość dla rynków akcji, ale nie dla amerykańskiej waluty, która w wyniki opublikowania
protokołu wyraźnie straciła względem innych walut. Giełdy amerykańskie, podobnie jak w Europie,

zakończyły tydzień na plusie. Index S&P500 zyskał 0,91%, DJIA 0,86%, a indeks giełdy NASDAQ wzrósł
aż o 1,57%.
Po gorszym poprzednim tygodniu, fundusze Superfund Managed Futures wróciły do wzrostów.
Superfund Green uzyskał stopę zwrotu na poziomie 2,37%, Superfund Goldfuture 4,62%, a Superfund
Red 0,95%. Dodatkowo, warto zwrócić uwagę na bardzo dobre wyniki funduszy gotówkowych i
pieniężnych Superfund, które systematycznie osiągają ponadprzeciętne wyniki. W poprzednim
tygodniu Superfund Pieniężny i Superfund Płynnościowy zyskały odpowiednio 0,25% i 0,18%.
W tym tygodniu w Polsce pierwsze istotne odczyty zostaną opublikowane dopiero w czwartek
(wstępne dane o PKB za III kwartał, wraz ze strukturą wzrostu oraz inflacja CPI za listopad). W piątek
natomiast zostanie opublikowany wskaźnik PMI dla przemysłu. W Europie tydzień upłynie pod
dyktando odczytów inflacyjnych. W środę będą to dane z Hiszpanii i Niemczech, a w czwartek z
Francji i wstępny szacunek Eurostatu dla całej strefy euro. W Stanach Zjednoczonych najważniejsze
mogą okazać się odczyty PKB w środę, dochody i wydatki gospodarstw domowych wraz z inflacja PCE
w czwartek oraz odczyt wskaźnika ISM w przemyśle w piątek.
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