Warszawa, 2022.03.29

Europejska gospodarka spowalnia
tempo wzrostu
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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Jak wynika z wstępnego marcowego odczytu indeksu PMI w strefie euro, wzrost
europejskiej gospodarki spowolnił. Wskaźnik dla sektora przemysłu obniżył się w marcu
do 57,0 pkt. z 58,2 pkt. w lutym, a dla usług do 54,8 pkt. z 57,0 pkt. Oba odczyty były
jednak wyższe od konsensusu prognoz, co sugeruje, że wpływ wojny na Ukrainie na
europejską koniunkturę jest mniejszy niż zakładano.
W minionym tygodniu świat obiegła informacja, że władze Rosji zażądały od części
krajów regulowania opłat za nabywane surowce energetyczne w rublach, a nie w
dolarach amerykańskich. Wprawdzie wiele wskazuje na to, że taki postulat nie jest
zgodny z umowami, które były zawarte pomiędzy stronami i może nie mieć skutków
prawnych, jednak możliwość rozliczeń tak znaczących kwot w rublach z pewnością
wpłynęłaby na wzrost kursu rosyjskiej waluty.
Narodowy Bank Węgier kolejny raz podniósł główną stopę procentową. Wzrosła ona
silniej niż wskazywał konsensus prognoz oraz była większa niż poprzednie podwyżki i
wynosiła 100 pb. Obecnie wynosi 4,40%.
W tym tygodniu na najważniejsze dane z rynku musimy poczekać do piątku. O godz.
09:00 zostanie opublikowane wyliczenie indeksu PMI dla polskiego przemysłu za
marzec. Ponadto, poznamy wstępne wyliczenie inflacji CPI w Polsce w marcu.
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Piątek także przyniesie serię danych z rynku pracy w USA, które mogą być impulsem do
większej zmienności na rynku. Konsensus prognoz wskazuje na dalszy wzrost
zatrudnienia..
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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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