Warszawa, 2022.04.26

Mocne dane z polskiej gospodarki
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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Marcowa produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła o 17,3% r/r, ceny producentów
urosły 20% r/r, produkcja budowlano-montażowa wzrosła 27,6% r/r, a sprzedaż
detaliczna urosła 9,6% r/r. Wygląda na to, że poza motoryzacją (-12,7% r/r), inne gałęzie
przemysłu nie odczuły do tej pory negatywnych efektów wojny na Ukrainie. Na
podstawie silnych danych z gospodarki, szacunki wskazują, że w pierwszym kwartale
PKB urósł około 8% r/r. Dane wskazują, że polska gospodarka jest rozgrzana do
czerwoności i inflacja nie będzie spadać w ciągu kolejnych miesięcy. Na szczęście wzrost
przeciętnego wynagrodzenia utrzymuje tempo inflacji, ponieważ marcowy odczyt
wskazuje na dynamikę wzrostu 12,4% r/r.
Inwestorzy skupiają się obecnie przede wszystkim na odczytach inflacji oraz polityce
monetarnej. W ubiegłym tygodniu ponownie rosły rentowności obligacji skarbowych na
świecie, co wynikało z coraz bardziej jastrzębich wypowiedzi członków Fedu. Rynek
oczekuje, że do końca 2022 roku główna stopa procentowa w USA wzrośnie powyżej
2,5%, co jest znacznie wyżej niż zapowiedzi FOMC z ostatniego posiedzenia. Inwestorzy
coraz bardziej obawiają się, że inflacja wymusi na FOMC agresywne działania, co
przełoży się na znaczące spowolnienie gospodarcze. W ubiegłym tygodniu spadały ceny
zdecydowanej większości aktywów, w tym akcji, obligacji i metali szlachetnych.
W tym tygodniu poznamy szacunki inflacji za kwiecień w Europie, a także pierwsze
odczyty PKB za i kw. w USA i w Europie.
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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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