Warszawa, 2021.07.26

Amerykański rynek akcji wciąż
w formie
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: 2021-07-16 od: 2021-06-23 od: 2020-12-30 od: 2020-07-23
do: 2021-07-23 do: 2021-07-23 do: 2021-07-23 do: 2021-07-23

0,67 %
-1,92 %
-0,49 %
-0,37 %
-0,02 %
-3,07 %
-3,02 %
-1,67 %
0,01 %
-0,02 %
-2,70 %
2,42 %
1,50 %

2,68 % 11,90 % 1,67 %
1,94 % -10,33 % -13,07 %
4,36 %
7,53 % -3,04 %
2,38 % -5,22 % -10,82 %
0,26 % 0,88 %
2,24 %
0,22 %
7,71 %
-0,24 % 8,40 % 7,06 %
-0,39 % 20,17 % 22,69 %
0,63 % 0,92 %
1,46 %
0,28 % 0,82 %
2,07 %
-5,58 % -8,08 % -16,35 %
4,18 %
4,16 % -2,85 %
3,59 %
5,99 % 6,05 %

Na początku tygodnia wydawało się, że rynki akcji czeka korekta – S&P 500 w
poniedziałek stracił 1,59%, DAX spadł 2,62%, a nasz rodzimy WIG zanurkował 2,36%.
Analitycy, jako powód korekty wskazali niepokojące dane odnośnie rozszerzania się
nowej mutacji koronawirusa Delta. Niemniej jednak rynek byka znowu pokazał siłę i
jeszcze do końca tygodnia indeksy S&P 500 i Nasdaq 100 zameldowały się na nowych
historycznych szczytach. Większa korekta na rynkach akcji w końcu przyjdzie, ale nie
teraz bo na obecną chwilę rynki są bardzo silne.
W środę odbyło się posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego. Stopy procentowe w
Strefie Euro pozostały bez zmian, a także utrzymano program skupu obligacji. Dokonano
jednak istotnej zmiany odnośnie celu inflacyjnego, tzn. wcześniej cel inflacyjny
definiowany był jako „blisko ale poniżej 2,0% r/r w średnim okresie”, natomiast obecnie
będzie on rozumiany jako inflacja wynosząca średnio 2,0% r/r. Podobny zabieg dokonał
jakiś czas temu Fed, więc bankierzy centralni małymi krokami przygotowują rynki
finansowe do wyższej inflacji w kolejnych latach w stosunku do lat wcześniejszych.
Ponadto, informują rynek, że nie będą nagle i szybko podwyższać stóp procentowych
tylko i wyłącznie z powodu wzrostu inflacji powyżej celu. Byłby to pozytywny scenariusz
dla metali szlachetnych, które wciąż pozostają w niełasce inwestorów.
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Wydarzeniem kolejnego tygodnia będzie posiedzenie amerykańskiej Rezerwy
Federalnej zapowiedziane na środę. Zbyt dużych oczekiwań inwestorów co do
potencjalnego zaskoczenia przez Prezesa Jerome Powella nie ma, natomiast pewnie
każdy ma w pamięci jak zmienne były rynki finansowe po ostatnim posiedzeniu, dlatego
też na pewno warto śledzić rynki tego dnia.
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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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