Warszawa, 2017.02.21

Superfund GoldFuture
– odpowiedź na rosnąca inflację
Inflacja u bram
W ostatnich latach mieliśmy do czynienia z deflacją, czyli spadkiem
przeciętnego poziomu cen w gospodarce. Taka sytuacja była komfortowa dla
oszczędzających, gdyż pomimo niskich stóp procentowych i niskiego
oprocentowania lokat bankowych w ujęciu realnym wartość pieniądza była
chroniona, a osiągane stopy zwrotu faktycznie pozwalały pomnażać
posiadane oszczędności. Sytuacja uległa zmianie w zeszłym roku, gdy
dynamicznie zaczęły rosnąć ceny surowców energetycznych i przemysłowych.
Doprowadziło to do wzrostu cen paliw i innych towarów, prowadząc w
konsekwencji do znaczącego przyspieszenia procesów inflacyjnych –
najnowszy odczyt wskazuje wzrost cen o 1,80% rdr. Oznacza to, że każdy kto
w pespektywie ostatnich 12 miesięcy zarobił na lokacie bądź produktach
inwestycyjnych mniej niż 1,80%- w realnych wartościach stracił.

Inflacja CPI rdr

Złoto – kruszec przechowujący wartość
Żółty metal od zawsze jest postrzegany jako bezpieczna przystań i skuteczne
narzędzie ochrony przed inflacją. Gdy rośnie niepewność geopolityczna, bądź
pojawiają się zawirowania na rynkach finansowych ceny złota dynamicznie
rosną, tak samo gdy rośnie inflacja. Gdy przyspieszają procesy inflacyjne
wówczas zwiększa się popyt na złoto ze strony inwestorów chcących chronić
realną wartość posiadanych środków pieniężnych. Jest to widoczne
szczególnie dziś, gdy stopy procentowe i rentowności obligacji skarbowych są
na rekordowo niskich poziomach. Ostatnie zachowanie cen złota wyraźnie
wskazuje, że przyśpieszenie inflacji na świecie napędza ceny kruszcu i to
mimo zapowiadanych kolejnych podwyżek stóp procentowych, czy
umacniającego się dolara. Szczególnie na uwagę zasługuje fakt, że po bańce,
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która wywindowała ceny złota do blisko 2000 USD za uncję, kapitał
spekulacyjny odpłynął, co pozwala długoterminowym inwestorom budować
pozycję inwestycyjną w dużo stabilniejszym otoczeniu.

Stopa zwrotu funduszu Superfund GoldFuture i stopy zwrotu z inwestycji w złoto (YTD do
20.02.2017)

Superfund GoldFuture – fundusz z ekspozycją na rynek złota
Odpowiedzią na zagrożenia rosnąca inflacją jest fundusz inwestujący na rynku
złota. Takim funduszem jest fundusz Superfund GoldFuture, który stanowi
unikalną ofertę na polskim rynku funduszy inwestycyjnych. Fundusz jest
połączeniem inwestycji w złoto oraz strategii managed futures oferowanej
przez fundusze z grupy Superfund.
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Wynik Superfund GoldFuture jest sumą stopy zwrotu z inwestycji w złoto oraz
strategii managed futures. Takie podejście pozwala osiągnąć dodatnie stopy
zwrotu nawet wtedy, gdy ceny złota utrzymują się na niezmienionym
poziomie.
Fundusz dzięki pełnej ekspozycji na rynek złota jest i będzie beneficjentem
zwyżek cen szlachetnego metalu, które powinny być napędzane dalszym
wzrostem inflacji.
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Tegoroczne bardzo dobre wyniki tego funduszu to konsekwencja wzrostów
na rynku złota, jak również skuteczności strategii managed futures. W
rezultacie od początku roku fundusz wypracował stopę zwrotu na poziomie
8,93% (w tym czasie ceny złota wzrosły o 7,85%).
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