Warszawa, 2021.07.19

Inflacja nadal wysoka
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: 2021-07-09 od: 2021-06-16 od: 2020-12-30 od: 2020-07-16
do: 2021-07-16 do: 2021-07-16 do: 2021-07-16 do: 2021-07-16

0,32 %
1,05 %
1,95 %
0,43 %
0,01 %
1,86 %
1,83 %
-0,34 %
0,16 %
0,02 %
-1,20 %
0,16 %
-0,20 %

-2,23 %
-4,26 %
-3,60 %
-1,42 %
0,25 %
-6,94 %
-6,72 %
0,23 %
0,62 %
0,29 %
-9,91 %
0,58 %
2,59 %

11,16 %
-8,57 %
8,06 %
-4,87 %
0,90 %
11,13 %
11,78 %
22,21 %
0,92 %
0,84 %
-5,53 %
1,69 %
4,42 %

3,16 %
-5,94 %
0,95 %
-10,65 %
2,29 %
-23,56 %
27,39 %
1,46 %
2,12 %
-10,14 %
-2,77 %
3,35 %

Ostatni tydzień minął pod znakiem danych o poziomie cen w USA oraz w Polsce. W
Stanach Zjednoczonych inflacja CPI ukształtowała się na poziomie 5,4% r/r, co
zaskoczyło analityków, którzy spodziewali się odczytu na poziomie 4,9%. Również
środowy odczyt cen producentów (PPI) okazał się wyższy od oczekiwań i wyniósł 7,3%
r/r. Prezes FED J. Powell w minionym tygodniu zeznając przed Komisją Senacką
ponownie uspokajał, podkreślając przejściowy charakter wzrostu cen. Z kolei w Polsce w
piątek poznaliśmy odczyt inflacji bazowej, która ukształtowała się na poziomie 3,5%, co
było wynikiem niższym od oczekiwań analityków, którzy zakładali wzrost poziomu cen o
3,6% r/r. Niższy od oczekiwań odczyt wspiera narrację RPP o przejściowym charakterze
obecnej wysokości inflacji.
Świetny tydzień ma za sobą Superfund Obligacyjny, który dzięki wzrostom cen
amerykańskich obligacji indeksowanych inflacją wzrósł o 0,16%, a od początku miesiąca
fundusz zyskał już 0,57%.
W tym tygodniu w czwartek poznamy decyzje EBC dotyczącą poziomu stóp
procentowych. Nie spodziewamy się żadnych zmian, zapewne europejscy bankierzy
potwierdzą swoją gotowość do podtrzymywania ekspansywnej polityki monetarnej tak
długo jak długo będzie to niezbędne. W piątek poznamy odczyty wskaźników PMI w
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strefie euro oraz w głównych europejskich gospodarkach. W Polsce w tym tygodniu
zostaną opublikowane dane o sprzedaży detalicznej oraz produkcji przemysłowej w
czerwcu.
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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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