Warszawa, 2021.05.31

Spadek cen obligacji skarbowych po
aukcji NBP
Wyniki funduszy Superfund
Superfund Green PLN
Superfund GoldFund PLN
Superfund GoldFuture PLN
Superfund Red PLN
Superfund Spokojna Inwestycja Plus PLN
Superfund Silver PLN
Superfund Silver Powiązany kat. Standardowa PLN
Superfund Akcyjny PLN
Superfund Obligacyjny PLN
Superfund Spokojna Inwestycja PLN
Superfund Alternatywny PLN
Superfund UCITS Green Financial Futures EUR
Superfund Systematic All Weather Fund EUR

TYDZIEŃ MIESIĄC
od: 2021-05-21
do: 2021-05-28

od: 2021-04-28
do: 2021-05-28

1,82 %
2,22 %
2,72 %
0,37 %
-0,02 %
1,55 %
1,56 %
1,68 %
0,08 %
-0,02 %
0,23 %
0,66 %
1,35 %

1,91 %
12,66 %
8,52 %
2,93 %
-0,25 %
7,64 %
7,67 %
5,45 %
0,03 %
-0,28 %
10,37 %
0,24 %
0,43 %

YTD

ROK

od: 2020-12-30
do: 2021-05-28

od: 2020-05-28
do: 2021-05-28

12,48 % 4,60 %
-0,68 % 5,25 %
13,12 % 8,71 %
-1,62 % -4,86 %
0,58 %
2,96 %
18,91 %
-19,30 % 31,42 %
21,73 % 50,03 %
0,15 %
0,75 %
0,51 %
2,77 %
9,78 % 14,08 %
2,04 %
0,15 %
0,92 % -0,17 %

Narodowy Bank Polski w marcu 2020 rozpoczął strukturalne operacje otwartego rynku,
których celem jest utrzymanie płynności na rynku wtórnym obligacji skarbowych w
sektorze bankowym. Przez ponad rok NBP przeprowadził 23 aukcje, na których łączna
wartość odkupionych obligacji wyniosła 133,8 mld zł. Jednak podczas ostatniej aukcji,
mającej miejsce w 26 maja, NBP skupił papiery za zaledwie 2 mld zł oraz nie
zaakceptował żadnej oferty na obligacje skarbowe. To pierwsza aukcja, na której NBP nie
odkupił żadnych obligacji skarbowych. Brak skupu negatywnie odbił się na
rentownościach polskich obligacji skarbowych, dziesięciolatki ponownie wzrosły powyżej
1,90%.
We wtorek miało miejsce posiedzenie Narodowego Banku Węgier. Stopy procentowe
zostały utrzymane, jednak w komunikacie po posiedzeniu zasygnalizowano zbliżającą się
podwyżkę stóp procentowych. Retoryka węgierskiego banku centralnego różni się
znacznie od retoryki RPP, pomimo zbliżonych perspektyw gospodarczych Polski i
Węgier: silnego ożywienia gospodarczego i wysokiej inflacji konsumenckiej.
Miniony tydzień był bardzo spokojny na rynkach złota oraz srebra, jednak oba metale
zakończyły tydzień na plusie. Cena srebra wzrosła o 1,34%, a cena złota o 1,20%.
Połączenie tych wyników ze strategią managed futures pozwoliło naszym funduszom
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srebra oraz złota przynieść wyższe zyski. Fundusz Silver Powiązany zarobił w minionym
tygodniu 1,56%, a Goldfuture aż 2,72%.
W nadchodzącym tygodniu będą miały miejsce odczyty indeksów PMI w strefie euro i
USA oraz zostaną przedstawione dane z amerykańskiego rynku pracy – stopa bezrobocia
i zatrudnienie poza sektorem rolniczym. We wtorek o godz. 10:00 Główny Urząd
Statystyczny opublikuje wstępny szacunek inflacji CPI w Polsce za maj, która zgodnie z
konsensusem może wynieść 4,8%, co byłoby poziomem najwyższym od 10 lat.
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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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