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Ostateczne „twarde aktywo”

Powody do zainwestowania
Przez wiele tysięcy lat złoto utrzymywało trwałą pozycję jako powszechna na świecie waluta i
najbardziej niezawodny magazyn wartości. Złoto od dawna oznacza dobrobyt, bezpieczeństwo i
sprawdzoną zdolność zachowania wartości, nawet w czasach kryzysu. Dziś światowe banki centralne traktują ten szlachetny metal jako kluczową część ich rezerwy, a profesjonalni inwestorzy
używają złota w celu zabezpieczenia swoich portfeli. Złoto wolne od wpływów politycznych może
okazać się ostatecznym „twardym aktywem”.

 NAJSTARSZA FORMA INWESTYCJI
Najstarsze zapiski dotyczące złota sięgają 5
tys. lat przed narodzeniem Chrystusa. W
ostatnim tysiącleciu złoto ugruntowało pozycję miary wartości bogactwa w społeczeństwie. Złoto reprezentuje bogactwo, stabilną
wartość i bezpieczeństwo. Zarówno banki
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centralne jak i profesjonalni inwestorzy posiadają zapasy złota dla bezpieczeństwa
finansowego. Wolne od rządowych ingerencji, złoto z pewnością może być traktowane
jako waluta absolutna.
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 BEZPIECZNA PRZYSTAŃ W CZASIE KRYZYSU
Złoto zwiększa dywersyfikację portfela inwestycyjnego i ponieważ nie jest skorelowane z tradycyjnymi klasami aktywów takimi jak akcje czy obligacje, może redukować całościowe ryzyko
portfela. Ceny złota zachowywały się szczególnie dobrze w niepewnych czasach, wywołanych
czy to przez wydarzenia geopolityczne takie jak wojny lub akty terroru, czy przez zdarzenia na
rynkach finansowych takie jak krach na rynkach akcji.
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Superfund GoldFuture
 NAJLEPSZE Z OBU ŚWIATÓW
Fundusz Superfund GoldFuture stanowi unikalną ofertę na rynku. Jest połączeniem inwestycji w
złoto oraz strategii managed futures oferowanej przez fundusze z grupy Superfund. Portfel funduszu posiada 100% ekspozycję na cenę złota, co zapewnia ochronę przed inflacją oraz negatywnymi skutkami wydarzeń geopolitycznych, natomiast dołączenie strategii managed futures pozwala wygenerować dodatnie stopy zwrotu nawet gdy cena złota pozostaje na niezmiennym
poziomie lub wręcz spada.
Złoto

Managed Futures

Superfund GoldFuture
 MANAGED FUTURES
Strategia Managed Futures bazuje na automatycznym systemie podążającym za trendami na
wielu rynkach. W rezultacie klient otrzymuje produkt nieskorelowany z innymi klasami aktywów,
który pozwala zarabiać nawet w czasie spadków na rynkach. Strategia Managed Futures przyczynia się dodatkowo do ograniczenia negatywnego wpływu korekt na rynku szlachetnego kruszcu.
Świadczy to o korzyściach płynących z podwójnej eskpozycji funduszu, która pozwala maksymalizować zysk jak i ograniczać ryzyko. Lepsza dywersyfikacja pozwala na ograniczenie strat, co jest
kluczowym elementem udanej strategii inwestycyjnej.
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Informacje z rynku
ANALITYCY: W PRZYSZŁYM ROKU ZŁOTO PO 2000 USD
Notowania złota mogą wzrosnąć do 1600 USD do końca roku, a w przyszłym roku sięgną 2000
USD – takie prognozy pojawiają się na rynku. Wpływ na to będą miały obniżki stóp procentowych i sytuacja na rynku obligacji.
"Obecnie uncja złota kosztuje około 1510 USD, co oznacza, że do przyszłego roku kruszec mógłby
zdrożeć o ponad 30 proc. – Złoto jest dobrą alternatywną, ponieważ jest bezpieczne i jego posiadanie nic nie kosztuje w porównaniu z obligacjami o ujemnej rentowności"
David Roche, prezes i strateg w firmie Independent Strategy

"(..) przyczyną wzrostu notowań złota – które od początku tego roku zdrożało już o ponad 17 proc.
– jest luźna polityka pieniężną na całym świecie. – Istnieje szansa, że złoto zdrożeje do 2000 USD."
Gerald Celente, szef amerykańskiej firmy badawczej Trends Research Institute

Rentowność obligacji największych gospodarek świata jest na kilkuletnich minimach lub tak jak
w przypadku Niemiec – historyczne niska.
Ujemne stopy procentowe zachęcają inwestorów do przenoszenia kapitału z rynku obligacji w
stronę innych aktywów defensywnych, takich jak złoto. Według specjalistów niskie stopy w połączeniu z niepewnością gospodarczą będą pozytywnie wpływać na notowania kruszcu w następnych miesiącach.
Żródło: Parkiet, Analitycy: w przyszłym roku złoto po 2000 USD, 04.10.2019

AKCJE I ZŁOTO TO DOBRANA PARA, NIE TYLKO W TEORII

W ostatnich 20 latach hipotetyczny portfel złożony z polskich akcji oraz złota radził sobie lepiej niż akcje i niż
złoto. Obie klasy aktywów znakomicie się uzupełniały,
podążając do celu różnymi ścieżkami. Efekt – radykalna
redukcja zmienności wyników przy jednoczesnej niezauważalnej redukcji stopy zwrotu.
(..) oba te aktywa do przyzwoitych długoterminowych
wyników dochodziły zupełnie innymi ścieżkami. W długim okresie oba drożeją, ale sposób, w jaki się to dzieje,
jest często odmienny. Przykładowo jedne z największych
Żródło: Parkiet, Akcje i złoto to dobrana para, nie tylko w

wystrzałów notowań złota nastąpiły wtedy, gdy WIG był pogrążony w głębokich spadkach
(2008 r., 2011 r.). W pewnym stopniu widać to także ostatnio. WIG przebywa w pobliżu kilkuletnich minimów, a cena złota (w złotych) właśnie pobiła historyczny rekord.
Mix akcji i złota miał historycznie lepszą charakterystykę zysk/ryzyko niż każde z tych aktywów
traktowane oddzielnie.
Połączenie ich w ramach portfela inwestycyjnego pozwalałoby radykalnie obniżyć zmienność
wyników przy jednoczesnej niewielkiej redukcji stopy zwrotu.
Żródło: Parkiet, Akcje i złoto to dobrana para, nie tylko w teorii, 08.09.2019

Superfund TFI
Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., zostało utworzone w roku 2005 na podstawie zezwolenia nr DFI/W/4030-31-1-4729/2005, udzielo-nego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego).

Superfund TFI S.A. należy do grupy Superfund, specjalizującej się, od chwili swojego utworzenia
w 1995 roku, w oferowaniu klientom indywidualnym funduszy inwestycyjnych działających w
oparciu o strategie alternatywne. Oferta ta dostępna uprzednio jedynie dla klientów instytucjonalnych lub bardzo zamożnych klientów indywidualnych, została przez Superfund skierowana do
szerokiego grona odbiorców, którzy mogą dzięki temu korzystać z unikalnych rozwiązań inwestycyjnych.

 SUPERFUND TFI S.A.
Dzielna 60, 01-029 Warszawa
Infolinia: +48 22 556 88 62
superfundtfi@superfund.com
www.superfund.pl

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 2 160 000 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.

