Warszawa, 2022.03.15

Stopy procentowe podniesione do 3,5%
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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W minionym tygodniu RPP podniosła stopy procentowe o 0,75 p. proc. Konferencja
prasowa Prezesa NBP A. Glapińskiego potwierdziła, że Rada Polityki Pieniężnej jest
zdeterminowana, żeby ograniczyć inflację i w kolejnych miesiącach można spodziewać
się dalszych podwyżek stóp procentowych. Obecnie inwestorzy wyceniają, że stopy
procentowe w Polsce w ciągu najbliższych 6 miesięcy mogą wzrosnąć do 6%. W takim
środowisku
fundusze dłużne Superfund,
w
których
dominują obligacje
zmiennokuponowe mają przed sobą solidne perspektywy. Warto zwrócić uwagę, że
nawet najbezpieczniejsze obligacje skarbowe zmiennokuponowe w kolejnych okresach
odsetkowych będą pracować na rentownościach przekraczających 5% w skali roku. Ten
poziom oprocentowania sprawia, że fundusze z łatwością odrobią straty, które wystąpiły
w ostatnim miesiącu z uwagi na aktywację ryzyka geopolitycznego z tytułu inwazji Rosji
na Ukrainę.
Czwartkowe posiedzenie EBC również miało jastrzębi wydźwięk. Podkreślone zostało, że
obecnie uwaga bankierów centralnych skupia się na inflacji i przeciwdziałanie utrwaleniu
podwyższonej inflacji staje się głównym celem EBC na kolejne kwartały.
Bardzo dobre wyniki w minionym tygodniu zanotował Superfund Alternatywny, który
zakończył tydzień wynikiem 4%. Warto odnotować, że od początku roku ten fundusz,
który skupia się na inwestycjach w spółki wydobywające metale szlachetne wzrósł już o
blisko 20%.
W tym tygodniu inwestorzy z niecierpliwością oczekują środowego posiedzenia FOMC,
na którym spodziewane jest rozpoczęcie cyklu podwyżek stóp procentowych w USA,
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rynek oczekuje podwyżki na poziomie 0,25%. Z kolei już we wtorek poznamy najnowsze
lutowe dane o inflacji w Polsce, konsensus rynkowy kształtuje się na poziomie 8,1%..
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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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