Warszawa, 2022.02.01

FED rozchwiał rynki
WYNIKI FUNDUSZY SUPERFUND
Superfund Green kat. A PLN
Superfund GoldFund kat. A PLN
Superfund GoldFuture kat. A PLN
Superfund Red kat. A PLN
Superfund Spokojna Inwestycja Plus kat. A PLN
Superfund Silver kat. A PLN
Superfund Silver Powiązany kat. Standardowa A PLN
Superfund Akcyjny kat. A PLN
Superfund Obligacyjny kat. A PLN
Superfund Spokojna Inwestycja kat. A PLN
Superfund Alternatywny kat. A PLN
Superfund UCITS Green Financial Futures kat. A EUR
Superfund Systematic All Weather Fund kat. A EUR
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do: 2022-01-28

od: 2021-12-30
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do: 2022-01-28

-0,95 %
-5,62 %
-3,59 %
-3,67 %
0,09 %
-8,77 %
-8,69 %
-3,90 %
0,20 %
0,08 %
-8,60 %
0,37 %
0,29 %

-1,06 %
-4,85 %
-1,65 %
-2,04 %
0,29 %
-2,17 %
-2,13 %
-3,12 %
-0,11 %
0,37 %
-8,89 %
-0,61 %
-6,08 %

-1,11 %
-4,85 %
-1,60 %
-1,22 %
0,27 %
-1,77 %
-1,74 %
-4,71 %
-0,09 %
0,31 %
-8,38 %
-0,07 %
-5,49 %

3,80 %
-14,04 %
0,70 %
-17,23 %
-0,15 %
-8,62 %
-7,94 %
4,32 %
-0,28 %
0,32 %
-16,66 %
3,21 %
4,72 %

Najważniejszym dla rynków finansowych wydarzeniem zeszłego tygodnia było z
pewnością posiedzenie amerykańskiej Rezerwy Federalnej, które miało miejsce w środę.
Uwaga inwestorów skupiała się na decyzji i komunikacie FED oraz wystąpieniu Jerome’a
Powella. Już od początku tygodnia rynki zachowywały się nerwowo. Podczas
poniedziałkowej sesji indeksy giełd europejskich znacznie spadły, przeceny dotknęły
również warszawską giełdę, a WIG20 w poniedziałek stracił 4,55%. Poza oczekiwaniem na
decyzje Rezerwy Federalnej przyczyną niepokoju na rynkach w Europie były także
obawy przed atakiem Rosji na Ukrainę.
Federalny Komitet ds. Operacji Otwartego Rynku (FOMC) na pierwszym w tym roku
posiedzeniu zgodnie z konsensusem prognoz analityków pozostawił główną stopę
procentową w Stanach Zjednoczonych na poziomie 0,00-0,25%. Jednak konferencja FED
okazała się bardziej jastrzębia od oczekiwań. Szef Rezerwy Federalnej, Jerome Powell
zapowiedział, że podwyżki stóp procentowych rozpoczną się wkrótce, co rynek odebrał
jako zapowiedź podwyżki na najbliższym posiedzeniu FED w połowie marca oraz bardziej
agresywnej ścieżki zacieśniania polityki monetarnej. Obecnie konsensusem rynkowym są
cztery podwyżki stów procentowych w tym roku.
W miniony wtorek stopy procentowe po raz ósmy z rzędu podniósł węgierski bank
centralny. Stopa referencyjna na Węgrzech została podniesiona o 50 pb, czyli więcej niż
wynosił konsensus oczekiwań, i wynosi obecnie 2,90%. Poziom inflacji na Węgrzech jest
niewiele niższy niż w Polsce – odczyt za grudzień wynosił odpowiednio 7,4%r/r i 8,6% r/r.
Rozpoczynający się tydzień będzie bogaty w publikacje danych ekonomicznych. W
poniedziałek została ogłoszona wstępna kalkulacja PKB za rok 2021. Wyniosła ona 5,7% i
lekko przebiła konsensus rynkowy. We wtorek z kolei zostanie opublikowane wyliczenie
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za styczeń indeksu PMI dla krajowego przemysłu. W czwartek inwestorzy skupią się
przede wszystkim na decyzjach EBC oraz banków centralnych Czech i Wielkiej Brytanii w
sprawie stóp procentowych. Po tym, jak w grudniu Rada Prezesów Europejskiego Banku
Centralnego zakomunikowała zmniejszenie tempa skupu aktywów w ramach
nadzwyczajnego programu zakupów w czasie pandemii (PEPP) w pierwszym kwartale
2022 r. oraz potwierdzono jego wygaszenie w marcu 2022 r., najbliższe posiedzenie nie
powinno dostarczyć większych zmian. W piątek o godz. 14:30 opublikowany zostanie
raport z amerykańskiego rynku pracy za styczeń. Konsensus prognoz wskazuje na
przyrost liczby etatów o 147 tys. po wzroście o 199 tys. w grudniu oraz na wzrost średniej
płacy m/m o 0,5%.
Departament
Zarządzania i Analiz
w 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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