Warszawa, 2022.04.05

Ceny w Polsce wzrosły o 10,9%
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 piątek poznaliśmy najnowsze dane o inflacji w Polsce, które ponownie przebiły
oczekiwania analityków, którzy spodziewali się wzrostu cen na poziomie 10,1%. Niestety
rzeczywistość rozminęła się z prognozami, a wzrost cen w skali roku wyniósł aż 10,9%.
Dynamika wzrostu cen sprawia, że rynek coraz agresywniej wycenia ścieżkę kolejnych
podwyżek stóp procentowych. Inwestorzy spodziewają się, że w ciągu sześciu miesięcy
stopy procentowe zbliżą się do poziomu 6%. W minionym tygodniu poznaliśmy również
dane z rynku pracy w USA, które potwierdzają, że rynek pracy w USA pozostaje mocny.
Dane te wzmacniają przekonanie rynku o tym, że FED ma dobre warunki do znacznego i
szybkiego podnoszenia stóp procentowych.
Ostatni tydzień zaowocował uspokojeniem na rynku długu, szczególnie w segmencie
obligacji zmiennokuponowych. Ta stabilizacja sprawiła, że wyceny funduszy dłużnych
Superfund stabilnie rosły. Warto zwrócić uwagę, że I kwartał 2022 roku Superfund
Obligacyjny zamknął wynikiem 1,39% i był to najlepszy wynik wśród blisko 200 funduszy
dłużnych, które są klasyfikowane przez branżowy portal analityczny analizy.pl
W tym tygodniu w środę czeka nas decyzja RPP w sprawie stóp procentowych. Rada
zapewne podniesie stopy procentowe w ślad za przyśpieszająca inflacją. Oczekiwania
rynku kształtują się między 0,5%, a 1%. Również w środę poznamy protokół z ostatniego
posiedzenia FOMC, który może rzucić nowe światło na przyszłą ścieżkę wzrostu stóp
procentowych za oceanem.
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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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