Warszawa, 2021.06.28

WIG ustanawia nowy rekord
TYDZIEŃ MIESIĄC
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

YTD

ROK

od: 2021-06-18 od: 2021-05-25 od: 2020-12-30 od: 2020-06-25
do: 2021-06-25 do: 2021-06-25 do: 2021-06-25 do: 2021-06-25

0,85 %
0,50 %
0,77 %
0,60 %
-0,01 %
1,33 %
1,33 %
1,34 %
0,01 %
0,01 %
-0,92 %
0,96 %
0,92 %

0,06 %
-11,61 %
-5,21 %
-4,37 %
0,02 %
-5,10 %
-4,84 %
2,13 %
0,11 %
0,02 %
-12,25 %
-1,29 %
1,97 %

10,69 %
-12,72 %
4,37 %
-7,04 %
0,61 %
9,28 %
9,93 %
22,09 %
0,27 %
0,54 %
-3,50 %
0,29 %
2,48 %

6,50 %
-9,96 %
2,29 %
-11,69 %
2,50 %
-25,54 %
32,89 %
1,16 %
2,39 %
-0,75 %
-3,74 %
1,35 %

W zeszłym tygodniu Indeks WIG ustanowił najwyższy poziom ceny zamknięcia w historii.
Na pobicie wcześniejszego szczytu czekaliśmy aż 14 lat. Z pewnością świadczy to o
słabości naszego rynku w stosunku do zagranicznych giełd, ponieważ zagraniczne rynki
pozwoliły uzyskać znacznie lepsze stopy zwrotu w ostatnich latach, natomiast na pewno
polskie akcje są wciąż tanie w stosunku do spółek na zagranicznych giełdach. Być może
po wyznaczeniu nowego rekordu inwestorzy przypomną sobie o polskiej giełdzie i
kolejne lata będą bardziej udane. Z pewnością zyskiwałby na tym nasz fundusz akcji
polskich Superfund Akcyjny.
Wciąż najważniejsza dla rynków pozostaje polityka banków centralnych i wszystko to, co
wpływa na ich decyzje. W ostatnim tygodniu, pomimo delikatnej zmiany retoryki
amerykańskiej Rezerwy Federalnej, to giełdy kontynuowały wzrosty i SP 500 oraz
Nasdaq 100 ustanowiły nowe rekordy. Najprawdopodobniej rynek już pogodził się z
faktem, że w niedalekiej przyszłości czekają nas podwyżki stóp procentowych. Historia
pokazuje, że zacieśnianie polityki monetarnej nie jest dobre dla giełd akcji, natomiast nie
musi oznaczać końca hossy.
Zmienność ceny złota mocno spadła w ostatnim czasie i konsoliduje się w wąskim
przedziale 1.770-1.795 dolarów. Być może rynek czeka na skutki implementacji dyrektywy
Bazylea III (Basel III), o której mówi się ostatnio sporo. Najprawdopodobniej skutki
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implementacji tej dyrektywy będą pozytywne dla kursów metali szlachetnych, ponieważ
ograniczy ona handel derywatami bez pokrycia fizycznego kruszcu.
Wydarzeniem kolejnego tygodnia będą dane z amerykańskiego rynku pracy. Oczekuje
się 700 tys. zmiany w zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym oraz spadek bezrobocia z
5,8% do 5,7%. Amerykański rynek pracy wciąż odbudowuje się, natomiast jeszcze sporo
brakuje do powrotu do stanu sprzed pandemii, kiedy to bezrobocie było poniżej 4%.
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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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