Warszawa, 2022.02.22

Inflacja w Polsce powyżej 9%
WYNIKI FUNDUSZY SUPERFUND
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Superfund Silver Powiązany kat. Standardowa A PLN
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Superfund Systematic All Weather Fund kat. A EUR
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Inflacja CPI w Polsce po raz pierwszy od 20 lat przekroczyła 9%. W styczniu ceny
konsumpcyjne w ujęciu miesięcznym wzrosły o 1,9%, a w perspektywie ostatniego roku
wzrost wyniósł aż 9,2%. Warto pamiętać, że w kolejnych miesiącach będą obowiązywać
Tarcze antyinflacyjne wprowadzone przez Rząd, więc najprawdopodobniej inflacja
obniży się. Dla porównania inflacja w Czechach wynosi 9,9%.

Konflikt na linii Rosja-Ukraina wciąż jest rozgrywany przez inwestorów. Rynki finansowe
nie lubią niepewności, a tutaj jej nie brakuje. Według danych wywiadowczych
podawanych przez Stany Zjednoczone do ataku miało dojść 16 lutego. W odpowiedzi na
tę informację prezydent Ukrainy ustanowił dzień 16 lutego jako Dzień Zjednoczenia
Ukrainy. Do ataku na szczęście nie doszło. Okres niepewności wykorzystuje złoto, które
drożało trzeci tydzień z rzędu. W minionym tygodniu notowania złota wzrosły o blisko 2%,
a srebra ok. 1%. Na wzroście cen złota i srebra zyskują fundusze Superfund TFI. W
ostatnim tygodniu Superfund Goldfuture zyskał 3,55%, Superfund Silver 1,65%, Superfund
Silver Powiązany 1,62%, a Superfund Alternatywny inwestujący w spółki wydobywcze aż
6,62%.

W tym tygodniu największą uwagę inwestorów ponownie skupi konflikt Rosja-Ukraina.
Rynki finansowe czekają na spotkanie Bidena z Putinem, które może okazać się
momentem przełomowym. Niewykluczone, że wojska rosyjskie pozostaną przy granicy
jeszcze przez dłuższy czas i nawet gdyby do ataku nie doszło w lutym, to sytuacja
geopolityczna nie poprawi się znacząco. W tym tygodniu będą miały publikacje danych
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makroekonomicznych z USA. We wtorek poznamy wstępny PMI w przemyśle i w
usługach za luty, natomiast w czwartek opublikowany zostanie drugi szacunek PKB za IV
kwartał..
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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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