Warszawa, 2021.11.23

Złoty najsłabszy od lat
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: 2021-11-12 od: 2021-10-19 od: 2020-12-30 od: 2020-11-19
do: 2021-11-19 do: 2021-11-19 do: 2021-11-19 do: 2021-11-19

0,95 %
-2,16 %
0,59 %
0,88 %
-0,10 %
-0,90 %
-0,88 %
-3,47 %
-0,01 %
-0,08 %
-2,99 %
0,48 %
0,58 %

0,72 %
5,84 %
6,26 %
3,51 %
-0,55 %
7,41 %
7,52 %
-3,20 %
-0,19 %
-0,41 %
3,92 %
3,79 %
2,76 %

13,87 %
-10,08 %
12,59 %
-9,36 %
0,06 %
6,66 %
7,61 %
18,21 %
0,55 %
0,25 %
-6,40 %
6,19 %
10,57 %

18,08 %
-8,37 %
16,70 %
-6,28 %
0,37 %
17,59 %
18,14 %
25,22 %
0,51 %
0,59 %
-0,73 %
7,63 %
11,63 %

Miniony tydzień przyniósł znaczne osłabienie złotego. Poza dotychczasowymi powodami
osłabienia polskiej waluty w tym tygodniu znaczny wpływ miał również spadek kursu
eurodolara, pogorszenie nastrojów na rynkach światowych oraz spadek wartości
pozostałych walut regionu, m. in. czeskiej korony oraz węgierskiego forinta. Prezes NBP
Adam Glapiński skomentował wyraźne osłabienie złotego mówiąc, że wynika ono z
umacniającego się dolara, kolejnej fali pandemii w Europie oraz sytuacji na granicy
polsko-białoruskiej. Prezes NBP podkreślił, że bank centralny nie prowadził w tym roku
interwencji na rynku walutowym, jednak zastrzega sobie do tego prawo.
W Europie nasilają się obawy o rozwój kolejnej fali pandemii w Europie. Restrykcje z tego
powodu wprowadzono w Danii, Norwegii i Grecji, a w Austrii ogłoszono dziesięciodniowy
lockdown. Pogorszenie sytuacji pandemicznej ma negatywny wpływ na rynki
europejskie, na których aktywność gospodarcza może w konsekwencji spowolnić. W
Polsce mimo znacznej liczby chorych i objętych kwarantanną rząd nie zapowiada
wprowadzenia dodatkowych obostrzeń, jednak ze względu na dynamikę sytuacji nie
można wykluczyć, że to podejście się nie zmieni.
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W tak niesprzyjających dla inwestorów warunkach bardzo dobrze zakończyły tydzień
fundusze managed futures: Superfund Red zyskując 0,88% oraz Superfund Green
(+0,95%).
W tym tygodniu poznamy zapiski z ostatnich posiedzeń FED (środa) oraz ECB (czwartek),
co może rzucić nowe światło na perspektywy polityki monetarnej w najbliższych
miesiącach. Z kolei we wtorek będzie miało miejsce publikacja indeksów PMI w
największych krajach strefy euro. Dodatkowo poznamy również dane o sprzedaży
detalicznej i produkcji budowlano-montażowej w Polsce. Druga połowa tygodnia
powinna upłynąć rynkom spokojnie z uwagi na skrócony tydzień dla amerykańskich
inwestorów przez czwartkowe święto dziękczynienia.
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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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