Warszawa, 2022.01.03

Inwazja Rosji straszy 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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2,12 %
-0,50 %
2,77 %
0,91 %
-0,43 %
4,84 %
4,76 %
-8,16 %
0,08 %
-0,26 %
-1,21 %
-0,32 %
0,13 %

6,13 %
4,31 %
10,13 %
-0,90 %
-0,34 %
9,32 %
9,12 %
-9,64 %
0,13 %
-0,12 %
7,07 %
-0,02 %
0,78 %

3,78 %
7,04 %
9,65 %
0,93 %
-0,17 %
10,84 %
10,65 %
-13,70 %
-0,03 %
0,06 %
5,74 %
-0,54 %
-5,87 %

1,13 %
4,16 %
7,08 %
-16,64 %
-0,75 %
-11,83 %
-11,25 %
-7,25 %
0,26 %
-0,11 %
-3,02 %
-0,67 %
5,72 %

Wydarzeniem tygodnia było rozpoczęcie inwazji Rosji na Ukrainę. Rynki zareagowały
dynamicznymi spadkami, w czwartek WIG stracił 10,73%, a polski złoty wyceniany był na
blisko 4,25 złotych za dolara. Jednak już w piątek na polskiej giełdzie widzieliśmy odwilż.
Obecnie można się spodziewać, że w najbliższych dniach rynek akcyjny pozostanie pod
wpływem podwyższonej zmienności. Z kolei rynek długu szczególnie w obszarze
obligacji skarbowych pozostaje pod presją, głównie z uwagi na jego niską płynność i
dominację sprzedających w postaci banków, które zwiększają poziomy środków
pieniężnych z uwagi na wyższe zapotrzebowanie na gotówkę wśród klientów, a także
funduszy inwestycyjnych. W efekcie rynek długu pozostaje pod presją, ale obecna
sytuacja tworzy też interesujące środowisko do inwestowania w atrakcyjniej wyceniane
papiery. Nasze fundusze dłużne w ostatnich tygodniach utrzymywały wyższe od
standardowych poziomy płynności, co obecnie wykorzystujemy do zwiększania
zaangażowania w wybranych segmentach rynku.

Dobry tydzień mają za sobą metale szlachetne, których wzrost cen przełożył się na
wyniki funduszy Superfund Silver oraz Superfund Goldfuture. Pierwszy z nich wzrósł o
4,84%, a drugi o 2,77%. Widać, że w okresie napięć geopolitycznych metale szlachetne są
standardowo bezpieczną przystanią dla inwestorów. Warto również zwrócić uwagę na
Superfund Green, który jako fundusz absolutnej stopy zwrotu również ma za sobą
świetny tydzień i mimo bardzo słabej sytuacji na wielu rynkach fundusz wypracował
wynik na poziomie 2,12%.
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W tym tygodniu dane makro schodzą całkowicie na drugi plan, ponieważ oczy
wszystkich inwestorów będą skierowane na Ukrainę i kwestię dalszego rozwoju konfliktu.
Ważne głównie dla amerykańskich rynków dane pojawią się w piątek, gdy poznamy
informacje o sytuacji na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych.
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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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