Warszawa, 2021.10.25

Gorszy sentyment w europejskiej
gospodarce
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: 2021-10-15 od: 2021-09-22 od: 2020-12-30 od: 2020-10-22
do: 2021-10-22 do: 2021-10-22 do: 2021-10-22 do: 2021-10-22

0,22 %
2,81 %
-0,39 %
-0,14 %
-0,16 %
3,09 %
3,10 %
-0,30 %
0,00 %
-0,08 %
2,06 %
-0,01 %
0,44 %

4,72 %
1,89 %
5,23 %
0,91 %
-0,61 %
11,54 %
11,24 %
1,40 %
-0,42 %
-0,47 %
7,57 %
1,56 %
0,76 %

13,15 %
-12,77 %
7,23 %
-12,03 %
0,54 %
3,12 %
3,94 %
22,64 %
0,85 %
0,61 %
-7,93 %
2,37 %
7,82 %

11,84 %
-14,22 %
2,76 %
-9,99 %
0,97 %
4,98 %
5,95 %
35,37 %
0,57 %
1,14 %
-10,74 %
3,57 %
9,53 %

Piątkowe odczyty wskaźników PMI dla usług i przemysłu wskazują na osłabienie
koniunktury w europejskich gospodarkach. Negatywnie na koniunkturze w usługach
ciąży jesienne przyśpieszenie zachorowań na koronawirusa. W przemyśle odczyty były
pozytywne i w wielu przypadkach przebiły oczekiwania, ale ten sektor gospodarki nadal
zmaga się z problemem niedrożnych łańcuchów dostaw i wpływu podażowych
ograniczeń na prowadzenie biznesu.
Na polskim rynku długu skarbowego w dalszym ciągu utrzymuje się negatywny
sentyment. W minionym tygodniu poza pogłębieniem spadków cen obligacji
skarbowych stałokuponowych, widzieliśmy również przeceny obligacji skarbowych
zmiennokuponowych, co negatywnie wpłynęło na wyniki. Inwestorzy bardzo agresywnie
wyceniają kolejne podwyżki stóp procentowych w Polsce, co zwiększa szanse na
odreagowanie i wzrost cen obligacji po najbliższym posiedzeniu RPP, które będzie miało
miejsce w pierwszym tygodniu listopada.

SUPERFUND TFI S.A., INFOLINIA: +48 22 556 88 62, WWW.SUPERFUND.PL
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)

Kolejny świetny tydzień mają za sobą złoto oraz srebro, które po dynamicznym spadku
cen w końcówce września sukcesywnie rosną. Srebro od początku miesiąca wzrosło o
10,65%, co pozytywnie przekłada się na wyniki funduszy srebra, Superfund Silver wzrósł
w tym miesiącu o 14,85%, a Superfund Silver Powiązany o 14,45%. Wszystko wskazuje na
to, że upadająca narracja banków centralnych o przejściowym charakterze inflacji ma
szansę pozytywnie wpłynąć na ceny metali szlachetnych i zdynamizować ruch
wzrostowy.
W tym tygodniu czeka nas wysyp danych w czwartek oraz w piątek. W czwartek
poznamy dane o inflacji w Niemczech oraz pierwsze dane o wzroście gospodarczym w
USA w III kw. Tego dnia również poznamy decyzję Europejskiego Banku Centralnego
dotyczącą stóp procentowych. Z kolei w piątek pojawi się odczyt inflacji CPI w Polsce,
prognozy wskazują, że inflacja przyśpieszy do 6,4% rdr. Ze strefy euro spłyną wstępne
dane o wzroście gospodarczym w III kwartale.

Departament
Zarządzania i Analiz
Superfund TFI

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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