Warszawa, 2022.07.12

Stopy procentowe w górę, a stawki
WIBOR w dół
WYNIKI FUNDUSZY SUPERFUND

TYDZIEŃ

od: 2022-07-01
do: 2022-07-08

MIESIĄC

od: 2022-06-08
do: 2022-07-08

YTD

od: 2021-12-30
do: 2022-07-08

ROK

od: 2021-07-08
do: 2022-07-08

Superfund Green kat. A PLN

0,56 %

-9,39 %

1,13 %

-1,79 %

Superfund GoldFund kat. A PLN

-7,23 %

-14,39 %

-12,05 %

-15,68 %

Superfund GoldFuture kat. A PLN

-3,08 %

-15,30 %

-3,54 %

-6,14 %

Superfund Red kat. A PLN

-2,06 %

-6,58 %

-15,84 %

-25,84 %

Superfund Spokojna Inwestycja Plus kat. A PLN

0,15 %

-0,37 %

0,01 %

-1,07 %

Superfund Silver kat. A PLN

-5,24 %

-22,56 %

-16,47 %

-29,37 %

Superfund Silver Powiązany kat. Standardowa A PLN

-5,21 %

-22,26 %

-16,53 %

-29,04 %

Superfund Akcyjny kat. A PLN

1,00 %

-7,98 %

-20,95 %

-23,39 %

Superfund Obligacyjny kat. A PLN

0,21 %

0,88 %

2,97 %

2,12 %

Superfund Spokojna Inwestycja kat. A PLN

0,14 %

-0,53 %

0,25 %

-0,37 %

Superfund Alternatywny kat. A PLN

-4,06 %

-17,29 %

-16,17 %

-21,98 %

Superfund UCITS Green Financial Futures kat. A EUR

-0,84 %

0,77 %

3,33 %

3,64 %

Superfund Systematic All Weather Fund kat. A EUR

-1,04 %

-3,69 %

-16,11 %

-11,57 %

W ubiegłym tygodniu Rada Polityki Pieniężnej ponownie podniosła stopy procentowe,
tym razem o 50 pb. Obecna stopa referencyjna wynosi 6,5%, co jest najwyższą wartością
od 2002 roku. Adam Glapiński, obecny Prezes RPP, wyraził pogląd, że już zbliżamy się do
końca cyklu podwyżek, natomiast uzależnił to od przyszłej inflacji. RPP może wstrzymać
się od kolejnych podwyżek, jeśli kolejne odczyty inflacji będą spadać. Wygląda na to, że
rynek w to uwierzył, co spowodowało spadek stawek WIBOR – WIBOR 3M spadł w
piątek z 7,14% do 7,08%, WIBOR 6M spadł z 7,43% do 7,38%, a WIBOR 1Y z 7,57% do 7,54%.
Jest to o tyle istotna informacja, że był to pierwszy spadek stawek WIBOR od dwóch
miesięcy. W tym roku były jedynie dwie spadkowe sesje dla stawek WIBOR (dla WIBOR
3M trzy sesje), w tym jedna w ostatnim tygodniu.
W ubiegły piątek poznaliśmy dane z amerykańskiego rynku pracy za czerwiec, które
pozytywnie zaskoczyły inwestorów. Zatrudnienie w sektorach pozarolniczych wzrosło w
czerwcu o 372 tys. (prognoza 260 tys.), stopa bezrobocia spadła do 4,9% (prognoza 5,1%),
a średni wzrost płac m/m wyniósł 0,3% (prognoza 0,3%). Były to dobre informacje przede
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wszystkim dla dolara, ponieważ tak dobre dane z rynku pracy pozwalają na kontynuację
restrykcyjna polityki monetarnej.
Polski złoty bardzo mocno stracił w ubiegłym tygodniu. Na koniec piątkowej sesji
amerykański dolar kosztował 4,7 zł, euro kosztowało 4,78 zł, a szwajcarski frank 4,81 zł.
Tak duże osłabienie polskiego złotego wynika przede wszystkim z czynników
globalnych, w tym problemów strefy euro i mocnego osłabienia się euro do dolara. Ze
względu na zawirowania na rynku finansowym, to kapitał przepływa z walut rynków
rozwijających do dolara. Oczywiście polskiego złotego nie wspiera ekspansywna polityka
fiskalna, natomiast głównym problemem są kwestie globalne.
W tym tygodniu w środę poznamy odczyt inflacji konsumenckiej CPI w czerwcu w USA,
który według konsensusu wyniesie 8,8%. Natomiast w czwartek opublikowane zostaną
dane inflacji producenckiej PPI w czerwcu w USA. Ponadto, w piątek poznamy dane z
chińskiej gospodarki, w tym odczyt PKB oraz produkcję przemysłową, a także sprzedaż
detaliczną ze Stanów Zjednoczonych.
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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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