Warszawa, 2022.06.21

Banki centralne w potrzasku
WYNIKI FUNDUSZY SUPERFUND

TYDZIEŃ

MIESIĄC

YTD

ROK

od: 2022-06-10
do: 2022-06-17

od: 2022-05-17
do: 2022-06-17

od: 2021-12-30
do: 2022-06-17

od: 2021-06-17
do: 2022-06-17

Superfund Green kat. A PLN

-5,16 %

-3,82 %

6,56 %

2,66 %

Superfund GoldFund kat. A PLN

-4,74 %

0,76 %

-0,02 %

-2,19 %

Superfund GoldFuture kat. A PLN

-6,51 %

-2,95 %

7,45 %

-0,49 %

Superfund Red kat. A PLN

-4,74 %

-5,49 %

-15,00 %

-26,22 %

Superfund Spokojna Inwestycja Plus kat. A PLN

-0,49 %

-0,02 %

-0,18 %

-1,03 %

Superfund Silver kat. A PLN

-6,21 %

-2,96 %

0,45 %

-21,70 %

Superfund Silver Powiązany kat. Standardowa A PLN

-6,12 %

-2,97 %

0,13 %

-21,36 %

Superfund Akcyjny kat. A PLN

-5,96 %

-10,33 %

-22,65 %

-24,48 %

Superfund Obligacyjny kat. A PLN

-0,48 %

-0,02 %

1,52 %

1,23 %

Superfund Spokojna Inwestycja kat. A PLN

-0,57 %

-0,08 %

0,12 %

-0,24 %

Superfund Alternatywny kat. A PLN

-8,00 %

-2,81 %

-6,00 %

-17,06 %

Superfund UCITS Green Financial Futures kat. A EUR

-1,00 %

-2,51 %

-0,78 %

-0,14 %

Superfund Systematic All Weather Fund kat. A EUR

-1,96 %

-3,24 %

-15,81 %

-9,23 %

W środę Europejski Bank Centralny zdecydował się na zwołanie nadzwyczajnego
posiedzenia, co spowodowane było szybko rosnącymi rentownościami obligacji krajów
południa Europy, przede wszystkim Włoch. Rentowności 10-letnich niemieckich obligacji
obecnie wynoszą ok. 1,7%, podczas gdy analogiczne obligacje Włoch płacą blisko 4%
rocznie. Biorąc pod uwagę, że cała strefa euro prowadzi tą samą politykę monetarną, to
tak duża różnica w koszcie długu stanowi ogromny problem. Nadzwyczajne posiedzenie
EBC chwilowo uspokoiło sytuację, jednak do znalezienia rozwiązania problemu wciąż jest
daleko.
Tego samego dnia amerykańska Rezerwa Federalna podwyższyła główną stopę
procentową o 75 pb, do poziomu 1,50-1,75%. Jest to największa podwyżka od 28 lat. W
ostatnich dniach przed posiedzeniem oczekiwania analityków były rewidowane w górę,
więc ostatecznie podwyżka o 75 pb nie była zaskoczeniem dla rynku. Planowane są
kolejne podwyżki w tym roku, nawet do 3,75%.
Największym zaskoczeniem dla inwestorów okazała się decyzja Szwajcarskiego Banku
Centralnego, który podwyższył stopy procentowe o 50 pb. W reakcji na tą informację
frank szwajcarski umocnił się do złotówki aż o 4% w zaledwie kilka godzin. CHFPLN
zamknął tydzień na poziomie 4,6.
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W tym tygodniu poznamy sporo danych z polskiej gospodarki. We wtorek opublikowana
zostanie produkcja przemysłowa oraz wskaźnik PPI. Natomiast w środę poznamy dane o
sprzedaży detalicznej, a w piątek stopę bezrobocia..
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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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