Warszawa, 2021.12.20

FED i EBC bez niespodzianek przed
Świętami
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

d: 2021-12-10 od: 2021-11-17 od: 2020-12-30 od: 2020-12-17
do: 2021-12-17 do: 2021-12-17 do: 2021-12-17 do: 2021-12-17

-0,08 %
2,35 %
0,76 %
0,77 %
0,05 %
1,69 %
1,56 %
-1,66 %
0,11 %
0,15 %
3,09 %
-0,39 %
-0,87 %

-5,47 %
-8,71 %
-8,96 %
-8,47 %
-0,32 %
-15,10 %
-14,91 %
-7,31 %
-0,50 %
-0,33 %
-11,45 %
-3,67 %
-1,26 %

7,34 %
-15,74 %
2,31 %
-16,72 %
-0,20 %
-9,09 %
-8,09 %
12,39 %
0,02 %
-0,06 %
-14,23 %
2,16 %
8,83 %

6,81 %
-14,91 %
2,64 %
-15,92 %
-0,04 %
-6,11 %
-5,01 %
17,11 %
0,28 %
0,09 %
-15,11 %
0,49 %
8,31 %

W minionym tygodniu uwaga inwestorów skupiona była wokół decyzji banków
centralnych i Rezerwy Federalnej w sprawie polityki monetarnej. W środę zmiany ogłosił
FED, natomiast w czwartek swoje decyzje w tym zakresie przekazały Szwajcarski Bank
Narodowy, Bank Anglii i Europejski Bank Centralny.
Amerykańska Rezerwa Federalna swoją retoryką nie zaskoczyła rynków. Stopy
procentowe zostały utrzymane na wyjątkowo niskim poziomie i zapowiedziano redukcję
pandemicznego programu skupu aktywów w kolejnych miesiącach. Co więcej, Fed
ocenił, że w 2022 roku może dojść do aż trzech podwyżek stóp procentowych w USA. Po
ogłoszeniu tych decyzji notowania amerykańskiego dolara skierowały się w dół. To
zadziałało pozytywnie na notowania złota: kontrakty na ten kruszec nadrobiły sporą
część strat z wcześniejszych dni. Na tym ruchu zyskały nasze fundusze złota: Goldfund i
Goldfuture i zakończyły tydzień z wynikami odpowiednio 2,35% i 0,76%, a także
Superfund Alternatywny 3,09%.
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W czwartek Europejski Bank Centralny pozostawił stopy procentowe na
dotychczasowych poziomach. Ogłosił także zakończenie programu PEPP (Pandemiczny
Program Zakupów Awaryjnych) w marcu 2022 roku, jednak jednocześnie w jego miejsce
tymczasowo zwiększył skup aktywów w ramach bardziej elastycznego programu APP.
Prezes ECB C. Lagarde w czasie konferencji oświadczyła, że wzrost stóp procentowych
w roku 2022 jest mało prawdopodobny, co było zgodne z oczekiwaniami rynku.
Zaskoczenie przyniosła jednak decyzja Banku Anglii o podniesieniu referencyjnej stopy
procentowej o 15 pb, do poziomu 0,25%. Zgodnie z oświadczeniem banku podwyżka ta
jest niezbędna, aby sprowadzić inflację do poziomu 2% w długim terminie. Bank Anglii
jest pierwszym bankiem centralnym, z krajów grupy G7, który zdecydował się na
podniesienie stóp procentowych od czasów pandemii.
W minioną środę został opublikowany ostateczny szacunek inflacji przez GUS 7,8% r/r.
Okazał się on minimalnie wyższy od szacunku flash, który wynosił 7,7% r/r i o cały 1
punkt procentowy wyższy niż przed miesiącem. Dostępne szczegóły inflacji wskazują, że
większość wzrostów wskaźnika rocznego to ceny nośników energii, paliwa (+2,2%) oraz
żywność.
Najbliższy tydzień na wielu rynkach będzie skrócony do 4 dni przez Wigilię świąt Bożego
Narodzenia wypadającą w piątek. Wcześniej jednak zapoznamy się z krajowymi danymi
na temat sprzedaży detalicznej i produkcji budowlano-montażowej, które GUS
opublikuje we wtorek. We środę decyzję dotyczącą stóp procentowych podejmie czeski
bank centralny. Konsensus rynkowy wskazuje na kolejną podwyżkę. Z kolei we czwartek
spłyną do nas dane z USA, m. in. dane o dochodach i wydatkach Amerykanów oraz
inflację PCE.
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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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