Warszawa, 2022.01.04

Wyższe oczekiwania co do inflacji
w 2022
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: 2021-12-23 od: 2021-11-30 od: 2020-12-30 od: 2020-12-30
do: 2021-12-30 do: 2021-12-30 do: 2021-12-30 do: 2021-12-30

0,75 %
0,01 %
0,89 %
-0,28 %
0,07 %
0,96 %
0,91 %
2,81 %
0,02 %
0,12 %
-0,37 %
-0,09 %
0,22 %

0,89 %
3,74 %
1,96 %
-0,54 %
0,22 %
0,98 %
0,79 %
2,60 %
-0,03 %
0,55 %
-0,70 %
-0,45 %
1,83 %

8,25 %
-14,37 %
3,79 %
-16,82 %
-0,22 %
-6,78 %
-5,75 %
17,67 %
-0,06 %
0,19 %
-12,78 %
1,65 %
10,16 %

8,25 %
-14,37 %
3,79 %
-16,82 %
-0,22 %
-6,78 %
-5,75 %
17,67 %
-0,06 %
0,19 %
-12,78 %
1,65 %
10,16 %

Na koniec roku, 30 grudnia, Narodowy Bank Polski podwyższył prognozy dotyczące
inflacji na rok 2022. Według szacunków NBP, średnioroczna inflacja w 2022 r. wyniesie 7,6
%, wobec 5,1% w 2021 r. W minionym tygodniu na rynek dotarły również dane dotyczące
krajowej gospodarki za grudzień. Opublikowany został indeks PMI obrazujący
koniunkturę w krajowym przemyśle przetwórczym. Wzrósł on w grudniu do 56,1 pkt. z
54,4 pkt. miesiąc wcześniej, najsilniej od czerwca 2021 r, co wskazuje na wyraźne
przyspieszenie aktywności w tym sektorze gospodarki pod koniec roku.
Poświąteczny tydzień okazał się udany dla funduszu Superfund Akcyjny, który zarobił
2,81%, czyli ponad jeden punkt procentowy powyżej WIG-u (1,73%).
Najważniejszym wydarzeniem na krajowym rynku finansowym w pierwszym tygodniu
nowego roku będzie posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, która we wtorek 4. stycznia
podejmie decyzję w sprawie stóp procentowych. Rynkowy konsensus zakłada wzrost
stopy referencyjnej o 50 pkt. bazowych. W środę będzie miała miejsce konferencja
prasowa prezesa NBP, która może przynieść zapowiedzi dotyczące planowanego tempa
zacieśniania polityki monetarnej.
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Z kolei w piątek na rynek spłyną dane z USA na temat rynku pracy. Według konsensusu
prognoz liczba etatów poza sektorem rolniczym wzrosła o 400 tys. po rozczarowującym
wzroście w listopadzie o 210 tys. W centrum uwagi będą także dane o wzroście płacy
godzinowej, który według konsensusu przyspieszył do 0,4% m/m z 0,3% m/m miesiąc
wcześniej.
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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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