Warszawa, 2022.02.14

Podwyżka stóp procentowych
i mocniejszy złoty
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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Zgodnie z konsensusem prognoz Rada Polityki Pieniężnej podniosła w środę 9. lutego
stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego o 50 pkt bazowych. Stopa referencyjna
wzrosła do 2,75% z 2,25%, tj. do najwyższego poziomu od czerwca 2013 r. Podniesiona
została również stopa rezerwy obowiązkowej do 3,5%, a więc do poziomu sprzed
pandemii. W komunikacie po posiedzeniu RPP pojawił się zapis, że „aprecjacja złotego
byłaby spójna z kierunkiem prowadzonej polityki pieniężnej”, co pokrywa się z
wypowiedziami prezesa A. Glapińskiego o potrzebie umocnienia złotego.
Miniony tydzień przyniósł umocnienie polskiej waluty. Złoty przez większość tygodnia
umacniał się, a kurs EUR/PLN obniżył się przejściowo do nawet 4,48, czyli 7miesięcznego minimum. Sytuacja zmieniła się jednak w piątek i polska waluta straciła
około siedem groszy. Było to spowodowane ucieczką inwestorów od bardziej
ryzykownych rynków, do których w obliczu dużej niepewności co do losów Ukrainy
zalicza się Polskę.
W piątek został opublikowany odczyt styczniowej inflacji CPI w Stanach Zjednoczonych.
Wzrosła z 7,0% r/r miesiąc wcześniej do 7,5% r/r i jest na najwyższym poziomie od 40 lat.
Warto zaznaczyć, że oczekiwany przez rynek scenariusz poniesienia stóp procentowych
przez Fed zakłada pierwszą podwyżkę w marcu i 6 podwyżek stóp o 25 pkt baz. do
końca 2022 r.
Zarówno wysoka inflacja w USA, jak i niepewność związana z kwestiami geopolitycznymi
wpłynęły pozytywnie na sytuację na rynku metali szlachetnych, szczególnie złota, które

SUPERFUND TFI S.A., INFOLINIA: +48 22 556 88 62, WWW.SUPERFUND.PL
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)

uważane jest przez inwestorów za „bezpieczną przystań”. Przełożyło się to na wzrost
wyceny funduszy Superfund Goldfund oraz Goldfuture, które w minionym tygodniu
zyskały odpowiednio 4,37% i 2,69%.
W tym tygodniu najważniejszymi danymi na rynku krajowym będzie publikacja inflacji
CPI za styczeń. We wtorek GUS opublikuje także szybki szacunek wzrostu
gospodarczego w 4Q 2021, a w piątek 18. lutego zaraportuje przeciętne wynagrodzenie i
zatrudnienie w styczniu, a także produkcję przemysłową i ceny produkcji. Również w
piątek ma mieć miejsce publikacja aktualizacji ratingu Polski przez agencję Fitch.
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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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