Warszawa, 2021.12.13

Ciąg dalszy podwyżek stóp procentowy
w Polsce
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: 2021-12-03 od: 2021-11-10 od: 2020-12-30 od: 2020-12-10
do: 2021-12-10 do: 2021-12-10 do: 2021-12-10 do: 2021-12-10

1,41 %
-0,27 %
2,14 %
-0,19 %
0,30 %
-0,06 %
-0,08 %
-0,46 %
0,23 %
0,21 %
-0,98 %
-0,18 %
1,04 %

-5,97 %
-9,95 %
-8,47 %
-7,60 %
-0,43 %
-14,46 %
-14,18 %
-6,66 %
-0,76 %
-0,56 %
-13,14 %
-2,06 %
0,11 %

7,43 %
-17,67 %
1,53 %
-17,36 %
-0,26 %
-10,61 %
-9,50 %
14,29 %
-0,10 %
-0,20 %
-16,80 %
2,56 %
9,78 %

8,54 %
-14,19 %
4,43 %
-15,43 %
-0,03 %
-2,63 %
-1,36 %
18,24 %
0,17 %
-0,01 %
-12,04 %
1,36 %
10,29 %

W zeszłym tygodniu Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o kolejnej podwyżce stóp
procentowych, tym razem stopa referencyjna wzrosła o 0,5 p.p., czyli obecnie wynosi
1,75%. Podwyżka była zgodna z oczekiwaniami rynku, dlatego reakcja rynku była
nieznaczna. Najprawdopodobniej to nie koniec podwyżek i w kolejnym kwartale stopy
procentowe wzrosną ponownie. Obecnie, sześciomiesięczny WIBOR wynosi 2,58%, czyli
znacznie powyżej obecnego poziomu stóp procentowych.
Dobry tydzień zanotowały fundusze dłużne Superfund: Spokojna Inwestycja Plus wzrosła
0,3%, Spokojna Inwestycja 0,21%, a Obligacyjny 0,23%. Pomimo podwyżki stóp w Polsce,
to obligacje skarbowe już nie traciły, co może świadczyć o uwzględnieniu kolejnych
podwyżek w obecnych cenach tych instrumentów. Niewątpliwie fundusze dłużne
powinny zyskiwać w kolejnym roku.
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Rynki akcji już powoli zapominają o ostatniej panice wywołanej rozprzestrzenianiem się
wariantu Omikron. Amerykańskim indeksom akcji już niewiele brakuje do historycznych
szczytów, co na pierwszy rzut oka świadczy o ogromnej sile amerykańskiej giełdy,
natomiast nie można zapominać, że siła indeksów wynika z dobrej kondycji największych
firm. Większość spółek, chociażby z S&P 500 lub NASDAQ 100, w ostatnich miesiącach
traci. Być może kapitał ucieka do największych spółek, ponieważ tam relatywnie jest
najbezpieczniej.
W środę odbędzie się posiedzenie amerykańskiej Rezerwy Federalnej, które może być
dosyć istotne dla rynków. Ostatnio, Prezes Powell zaznaczył w swojej wypowiedzi, że
obecna wysoka inflacja niekoniecznie musi być „tymczasowa”. Ciekawe, czy zmiana
percepcji inflacji wpłynie w jakimś stopniu na decyzje FEDu. Ponadto, w czwartek
opublikowane zostaną europejskie PMI, a swoje posiedzenie będzie miał europejski bank
centralny.

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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