Warszawa, 2021.03.03

Fundusze srebra z dobrymi
perspektywami
Superfund Silver Powiązany pozwolił zarobić swoim inwestorom już 16,69% w
tym roku. Większość wyniku udało się wypracować w lutym, co pozwoliło
uzyskać najwyższą stopę zwrotu wśród funduszy otwartych w tym miesiącu.
Superfund Silver Powiązany ma unikalną strategię, która łączy inwestycje w
srebro ze strategią managed futures. Oparcie o cenę srebra pozwala inwestorom
korzystać ze wzrostu cen metali szlachetnych, natomiast dołączenie strategii
managed futures pozwala wygenerować dodatnie stopy zwrotu nawet
wówczas, gdy cena srebra porusza się w trendzie bocznym. Natomiast należy
pamiętać, że głównym komponentem wpływającym na wynik funduszu jest
srebro.
Wyniki Superfund Silver Powiązany od początku roku
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Srebro ma przed sobą bardzo dobre perspektywy. Rosnący popyt na metal ze
strony przemysłu oraz inwestorów powinny wciąż napędzać wzrosty cen srebra.
Jesteśmy świadkami transformacji energetycznej, którą mają napędzać wzrost
popularności paneli fotowoltaicznych oraz samochodów elektrycznych. Srebro
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posiada ponad 10.000 zastosowań i wciąż wynajdywane są kolejne, natomiast
jako znaczące źródło popytu w kolejnych latach wymienia się producentów
paneli fotowoltaicznych oraz samochodów elektrycznych. Inwestorzy już
zauważyli ten trend i tak jak rosną wyceny firm zajmujących się energią
odnawialną oraz producenci samochodów elektrycznych, tak samo rosną ceny
srebra. W 2020 roku popyt na srebro przeważał podaż, jeżeli sytuacja powtórzy
się również w 2021 roku, to należy spodziewać się kontynuacji wzrostu cen
srebra.
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Szczegółowe informacje związane z uczestnictwem w subfunduszach wydzielonych w ramach Superfund
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, 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 prospekcie informacyjnym
funduszu, 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 prospekcie informacyjnym
funduszu.
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