Listopad 2018

WYBRANE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

#2 miejsce w
corocznych nagrodach
„Parkietu” Byki I
Niedźwiedzie oraz
Złote Portfele dla
Pieniężnego
(3-4.03.2018)

#2 i #3 miejsce za
wyniki z ostatnich 12
miesięcy oraz
#2 i #1 miejsce za
wynik z ostatnich 36
miesięcy dla
Pieniężnego i
Płynnościowego w
corocznym
zestawieniu
„Rzeczpospolitej”
(01.02.2018)
#1 i #5 miejsce w rankingu Pulsu Biznesu
dla Pieniężnego i Płynnościowego (14.03.2018)

STRATEGIE GOTÓWKOWO – PIENIĘŻNE SUPERFUND
Unikalna konstrukcja:
 bezpośrednie inwestycje + fundusz funduszy
 wykorzystujemy w pełni możliwości rynkowe
łącząc obie formy inwestowania wg kryterium
maksymalizacji wartości dodanej dla klienta
Inwestycje bezpośrednie:
 obligacje skarbowe (o stałym i zmiennym
kuponie)
 obligacje korporacyjne, w tym zagraniczne
 listy zastawne
 obligacje komunalne
Inwestycje pośrednie:
 renomowane fundusze inwestycyjne (polskie i
zagraniczne)

Korzyści dla uczestnika:
 Elastyczność i płynność inwestycji
(zwłaszcza w obligacje
korporacyjne)
 Duże możliwości, dzięki
wykorzystaniu wielu dostępnych
na rynku funduszy
 Dodatkowa dywersyfikacja, ciągły
monitoring – jeden fundusz max
20% portfela
 Brak dodatkowych kosztów dzięki
rabatom w opłatach za
zarządzanie nabywanych
funduszy

DYWERSYFIKACJA RYZYKA PRZY INWESTYCJACH POŚREDNICH
15% - Funduszu „X” w ramach
Płynnościowego

2% - Papiery emitenta „Z”
w ramach funduszu „X”

15%

0,3%
EFEKT
0,3% - Faktyczne zaangażowanie Płynnościowego w papiery emitenta „Z”
INWESTUJEMY MAKSYMALNIE 20% W JEDEN FUNDUSZ

ZASADY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W FUNDUSZACH GOTÓWKOWYCH
Zasady zarządzania ryzykiem w funduszach gotówkowych:
 Pojedynczy emitent nie przekracza 2% WAN
 Nie obejmujemy więcej niż 10% danej emisji (łącznie na wszystkie fundusze)
 Poszczególny (sub)fundusz nie przekracza 20% WAN
 Ryzyko walutowe i stopy procentowej są zabezpieczone
 Nie inwestujemy w obligacje korporacyjne wyłącznie w oparciu o solidne zabezpieczenie
 Nie bierzemy ryzyk, których nie rozumiemy – brak egzotycznych rynków i przesadnie
skomplikowanych instrumentów finansowych

ŹRÓDŁA PŁYNNOŚCI FUNDUSZY GOTÓWKOWYCH I PIENIĘŻNYCH
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STRATEGIE GOTÓWKOWO – PIENIĘŻNE

Miejsce w grupie

YTD

12M

36M

Od 2007-10-17

Superfund Płynnościowy

1/53

1/51

1/44

1/20

Superfund Pieniężny

2/53

2/51

3/44

-

STRATEGIE GOTÓWKOWO – PIENIĘŻNE SUPERFUND

WYNIKI FUNDUSZY SUPERFUND PŁYNNOŚCIOWY I PIENIĘŻNY

YTD

1Y

4Y

10Y

Superfund
Płynnościowy

2,35%

3,08%

12,71% 58,17%

Superfund
Pieniężny

2,17%

2,86%

11,68%

-

Średnia dla grupy

1,04%

1,41%

6,79%

37,93%

Opracowanie własne: na podstawie danych z portalu analizy.pl, dane na 31 października 2018

ROCZNE WYNIKI NA TLE ŚREDNIEJ DLA GRUPY
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Średnia dla grupy

Superfund Płynnościowy - 10 lat konsekwencji:
Liczba kwartałów z ujemną stopą zwrotu: 0
Liczba półroczy z wynikiem lepszym od średniej dla grupy: 20/21
Liczba lat z wynikiem lepszym od średniej dla grupy: 10/10
Opracowanie własne: na podstawie danych z portalu analizy.pl, średnia dla grupy funduszy gotówkowych i
pieniężnych

2016

2017

Najwyższa rentowność wśród funduszy gotówkowych
w 10-letniej perspektywie

OFERTA PRODUKTOWA W ZAKRESIE FUNDUSZY GOTÓWKOWYCH
SUPERFUND SFIO PORTFELOWY

SUPERFUND SFIO

Superfund Pieniężny

Superfund Płynnościowy
Strategia gotówkowo-pieniężna

Strategia gotówkowo-pieniężna

Prawie 11 lat historii (październik 2007)

Prawie 5 lat historii (grudzień 2013)

Polityka funduszu zamkniętego (FIZ)

Polityka funduszu otwartego (FIO)

Przewaga inwestycji pośrednich (w fundusze

Przewaga inwestycji bezpośrednich (w obligacje

gotówkowe)

skarbowe i korporacyjne)

Skład portfela (dane na czerwiec 2018):

Skład portfela (dane na czerwiec 2018):

•

Obligacje skarbowe

11,02%

•

Obligacje skarbowe

39,65%

•

Obligacje korporacyjne

35,63%

•

Obligacje korporacyjne

30,36%

•

Fundusze inwestycyjne

47,12%

•

Fundusze inwestycyjne

26,94%

•

Inne (w tym gotówka)

6,23%

•

Inne (w tym gotówka)

3,05%

Opłata za zarządzanie: 0,50%

Opłata za zarządzanie: 0,70%

37 emitentów w portfelu

37 emitentów w portfelu

superfundtfi@superfund.com
www.superfund.pl
Kontakt z doradcą
22 556 88 62
od poniedziałku do piątku
w godz.: 9:00 – 17:30
Niniejsza prezentacja służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi oferty, rekomendacji,
ani też skierowanego do kogokolwiek zaproszenia do dokonywania inwestycji w jakikolwiek
fundusz Superfund przedstawiony w prezentacji. Tytuły uczestnictwa funduszy Superfund Q-AG
nie są zbywane i odkupywane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dotychczasowe wyniki
tych funduszy nie stanowią gwarancji osiągania podobnych w przyszłości.
Wszelkie informacje związane z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa funduszy
zarządzanych przez Superfund TFI SA, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka związanych
z tą inwestycją, zawarte są w prospektach informacyjnych poszczególnych funduszy i w ich
skrótach, dostępnych na stronie internetowej www.superfund.pl i u Dystrybutorów.

