Warszawa, 2021.10.19

Inflacja w Polsce wciąż rośnie
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: 2021-10-08 od: 2021-09-15 od: 2020-12-30 od: 2020-10-15
do: 2021-10-15 do: 2021-10-15 do: 2021-10-15 do: 2021-10-15

1,75 %
2,36 %
3,72 %
2,43 %
-0,19 %
4,97 %
4,78 %
2,01 %
-0,09 %
-0,18 %
5,99 %
0,47 %
1,04 %

1,65 %
-3,52 %
1,10 %
-2,44 %
-0,50 %
-0,32 %
-0,46 %
-1,18 %
-0,51 %
-0,43 %
0,05 %
-0,02 %
-0,96 %

12,90 %
-15,15 %
7,64 %
-11,91 %
0,69 %
0,03 %
0,81 %
23,01 %
0,85 %
0,69 %
-9,79 %
2,38 %
7,34 %

10,58 %
-16,84 %
3,49 %
-9,25 %
1,21 %
4,18 %
5,16 %
41,05 %
0,62 %
1,29 %
-14,79 %
2,53 %
5,99 %

W ubiegłym tygodniu podane zostały dane inflacyjne za wrzesień. Wskaźnik CPI sięgnął
5,9% r/r w Polsce, natomiast inflacja bazowa (po wyłączeniu cen żywności i energii)
wzrosła do 4,2% r/r. Presja cenowa dotyczy całego koszyka inflacyjnego i
najprawdopodobniej to jeszcze nie koniec wzrostów cen towarów i usług
konsumpcyjnych. Do końca roku niewykluczone jest, że inflacja CPI wyniesie nawet 7%.
W ubiegłym tygodniu mieliśmy kontynuację wyprzedaży polskich obligacji skarbowych,
co przełożyło się na spadki wycen zdecydowanej większości funduszy dłużnych. Z jednej
strony spadki cen obligacji skarbowych wynikają z rosnących oczekiwań odnośnie
zacieśniania polityki monetarnej w Polsce, a z drugiej z nadmiernej podaży obligacji
skarbowych od inwestorów profesjonalnych. Wydaje się, że wyprzedaż obligacji
skarbowych dobiega powoli końca, ponieważ obecnie na podstawie cen obligacji i
innych instrumentów finansowych opartych na stopie procentowej można
wywnioskować, że rynek wycenia podwyżkę stopy referencyjnej z 0,5% do ponad 2% w
ciągu kolejnych 12 miesięcy. Na obecną chwilę ciężko sobie wyobrazić stopę
referencyjną znacznie powyżej 2% za 12 miesięcy, to sprawia że przestrzeń do
negatywnych zaskoczeń i dalszych spadków w naturalny sposób wyczerpuje się. Na tle
rynku bardzo dobrze wypadają fundusze dłużne Superfund, które niezmiennie pozostają
w czołówce funduszy dłużnych w tym roku. Warto podkreślić, że Superfund Obligacyjny
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jest jedynym funduszem dłużnych długoterminowych dostępnym dla klienta
detalicznego o dodatniej stopie zwrotu w perspektywie ostatnich 12 miesięcy. Również
fundusze dłużne uniwersalne Superfund Spokojna Inwestycja i Spokojna Inwestycja Plus
zachowują się lepiej od rynku.
W czwartek opublikowany zostanie Protokół z posiedzenia RPP, z którego być może
dowiemy się czegoś więcej o obecnych planach odnośnie dalszego zacieśniania polityki
monetarnej. Natomiast w piątek poznamy europejskie indeksy PMI.
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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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