Warszawa, 2021.11.30

Wirus ponownie zaatakował giełdy
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: 2021-11-19 od: 2021-10-26 od: 2020-12-30 od: 2020-11-26
do: 2021-11-26 do: 2021-11-26 do: 2021-11-26 do: 2021-11-26

-1,61 %
-7,18 %
-5,38 %
-4,61 %
-0,48 %
-6,89 %
-6,73 %
-4,43 %
-0,63 %
-0,59 %
-6,08 %
-4,10 %
-1,94 %

-2,14 %
-4,25 %
-2,96 %
-3,23 %
-0,92 %
-6,19 %
-5,98 %
-8,03 %
-1,02 %
-0,95 %
-5,20 %
-1,58 %
-0,09 %

12,03 %
-16,54 %
6,53 %
-13,54 %
-0,42 %
-0,69 %
0,37 %
12,98 %
-0,09 %
-0,34 %
-12,08 %
1,83 %
8,42 %

13,86 %
-11,69 %
12,26 %
-9,64 %
-0,15 %
11,95 %
12,70 %
19,23 %
-0,12 %
-0,10 %
-4,41 %
1,60 %
9,47 %

Niewątpliwie wydarzeniem minionego tygodnia były informacje o rozprzestrzenianiu się
nowego wariantu Covid-19 o nazwie Omikron. Został on wykryty kilkanaście dni temu w
południowej Afryce, natomiast jest już obecny na innych kontynentach. Może być on
odporny na obecne szczepionki, w związku z czym niektóre państwa decydują się na
częściowe lub pełne lockdowny. Ze względu na fakt, że rynki finansowe wyceniają
przyszłość, to nie trzeba było długo czekać na reakcję – tylko w piątek S&P 500 stracił
2,3%, niemiecki DAX spadł 4,2%, a polski WIG obniżył się o 3,9%. Niewątpliwie była to
jedna z najgorszych sesji od dłuższego czasu.
Trudno jest ocenić, czy reakcja rynków jest przesadzona, czy jednak czeka nas gorszy
okres w gospodarce. Jednak na pewno obecne zawirowania będą brane pod uwagę przy
podejmowaniu kolejnych decyzji odnośnie prowadzonej polityki monetarnej na świecie.
Niewykluczone, że podwyżki stóp procentowych zostaną przesunięte w czasie. Taka
polityka mogłaby sprzyjać przede wszystkim złotu i funduszom obligacji. Rynek akcji
może być bardziej dotknięty przez niepewną sytuację.
Najważniejszym wydarzeniem tygodnia będzie piątkowa publikacja danych z
amerykańskiego rynku pracy. Prognozowane jest 528 tys. nowych miejsc pracy w
sektorze pozarolniczym oraz spadek stopy bezrobocia z 4,6% do 4,5%. Poza tym we
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wtorek poznamy wstępny odczyt wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w
Polsce za listopad, prognoza wynosi aż 7,3%.
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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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