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SUPERFUND
STRATEGIA MANAGED FUTURES

SUPERFUND GREEN
Wykorzystaj potencjał strategii
Managed Futures

Powody do zainwestowania
Fundusze Managed Futures są szczególnie interesującą strategią inwestycyjną, ponieważ oferują
znaczącą ochronę przed spadkami, szczególnie na zniżkujących rynkach akcji. Z historycznie niską, a nawet zerową korelacją z akcjami, są doskonałym uzupełniniem każdego portfela inwestycyjnego, czyniąc go odpornym na każde turbulencje rynkowe. W celu realizacji swojej strategii
inwestycyjnej fundusze Managed Futures wykorzystują standardowe kontrakty terminowe, którymi handlują na płynnych i ściśle regulowanych giełdach na całym świecie. Fundusze Managed
Futures poszukują bezwzględnych stóp zwrotu, zajmując zarówno długie, jak i krótkie pozycje w
kontraktach terminowych.

 WYSOKI POTENCJAŁ WZROSTU
Poniższy wykres pokazuje, że fundusze Managed Futures, reprezentowane przez CISDM CTA
Equal Weighted Index, historycznie dawały wysokie stopy zwrotu w porównaniu do indeksów
akcji.
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 NISKA KORELACJA
Fundusze Managed Futures przyciągają uwagę inwestorów, ponieważ historycznie wykazywały
one niską korelację z innymi ważnymi klasami aktywów. Na przykład na poniższym wykresie
porównano wyniki 10 najgorszych miesięcy indeksu MSCI World Index do indeksu funduszy Managed Futures (CISDM CTA Equal Weighted Index).
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CTA Equal Weighted Index w
przeważającej większości zanotowały pozytywne wyniki.

Powody do zainwestowania
 ZWIĘKSZONA EFEKTYWNOŚĆ PORTFELA
Fundusze Managed Futures są wykorzystywane do zwiększenia efektywności portfeli inwestycyjnych poprzez zmniejszenie zmienności ich wyników i dopasowanie ryzyka. Poniżej przedstawiamy przykład zachowania portfela złożonego z flagowego funduszu Superfund Green Q-AG oraz
polskich akcji reprezentowanych przez indeks WIG.

Superfund Green w portfelu. Konsekwencja skuteczności strategii Managed Futures.
Superfund Green Q-AG
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Opracowanie własne. Notowania w okresie 1996.03.29 - 2019.12.31. Źródło: Bloomgerg.

Na wykresie poniżej pokazane są różne kombinacje portfela złożonego z funduszu flagowego
Superfund Green Q-AG oraz indeksu WIG.

Zwiększona efektywność portfela. Relacja zmienności do stopy zwrotu portfeli złożonych z polskich akcji i złota w różnych konfiguracjach.
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Sytuacja rynkowa
 SUPERFUND SFIO GREEN – DOSTOSOWUJEMY STRATEGIĘ DO NOWYCH REALIÓW

Od połowy lutego 2020 roku uwaga całego światu była skupiona na wiadomościach
dotyczących skali rozprzestrzenienia się koronawirusa oraz działań poszczególnych
rządów, skierowanych na opanowanie pandemii. Informacje o liczbie chorych oraz o
zgonach z powodu nowego wirusa wywoływały coraz większy niepokój zarówno wśród
polityków i managerów wyższego szczebla, jak i wśród obywateli. Drastyczne obostrzenia zagrażające ciągłości działania przedsiębiorstw wprowadzono w większości państw
Europy oraz w Ameryce Północnej. Taki rozwój wydarzeń naturalnie doprowadził do
spadków głównych indeksów akcyjnych: WIG – w marcu 2020 stracił 15,53%, DAX –
16,44%, a S&P 500 – 12,51%. Straciły na wartości również surowce, co jest naturalne,
gdy aktywność gospodarcza na całym świecie prawie zamarła.
W tym trudnym dla inwestorów momencie subfundusz Superfund SFIO Green oraz potrafił skutecznie wykorzystać spadki na rynkach akcji, oraz surowców, co pozwoliło
uzyskać w marcu 2020 mocne 3,84%. Kwiecień 2020 roku również przyniósł zyski dla
wspomnianego funduszu, Superfund SFIO Green zyskał 1,96%.
W maju-czerwcu 2020 zaczęły działać na pełną skalę programy stymulujące gospodarki,
wprowadzone w celu szybszego pokonania kryzysu wywołanego pandemią. Poza tym
poszczególne rządy zaczęły luzować lub znosić obostrzenia przeciwepidemiczne. W
nowych okolicznościach, rynki akcji oraz surowców powróciły do wzrostów. Jednak
niepewność wcale nie zniknęła, dlatego po okresach konsekwentnego wzrostu następują dynamiczne korekty. Ta sytuacja nie sprzyja Superfund SFIO Green. W obecnej
chwili trwa proces dostosowania strategii do nowych realiów rynkowych.
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Superfund Green
Strategia funduszu wykorzystuje w pełni zautomatyzowane, autorskie i zastrzeżone systemy
transakcyjne, badające szeroki zakres inwestycji na całym świecie, starające się zidentyfikować
wzorce rynkowe, które oferują atrakcyjne możliwości inwestycyjne.

 SYSTEMY TRANSAKCYJNE
Superfund używa zastrzeżonych algorytmów, które zostały udoskonalone w ciągu ostatnich 20
lat w celu inicjowania pozycji. To techniczne podejście do inwestowania skutecznie eliminuje
błędne obliczenia wynikające z wpływu emocji, które okresowo są obserwowane w innych strategiach inwestycyjnych.

 ŚLEDZENIE TRENDÓW
Nie prognozujemy przyszłego wyniku inwestycji. Zamiast tego koncentrujemy się na wykrywaniu
jasno zdefiniowanych trendów inwestycyjnych w krótkim, średnim i długim horyzoncie czasowym i wykorzystujemy je. Po wcześniejszym zdefiniowaniu strategia śledzi trend, dopóki system
zarządzania ryzykiem nie określi inaczej. Nasze fundusze wykorzystują to w celu optymalizacji
zwycięskich transakcji.

 DYWERSYFIKACJA RYNKU
Podstawą naszej strategii jest zapewnienie niskiej korelacji pomiędzy aktywami. Poprzez aktywne inwestycje w rożne klasy aktywów takie jak obligacje, indeksy akcji, waluty, surowce i towary.
Zapewnia to odpowiednią dywersyfikację portfela, umożliwiając nam przetrwanie różnych warunków rynkowych.
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 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
Konsekwentne zarządzanie ryzykiem stanowi najważniejszy element strategii inwestycyjnej.
Systemy transakcyjne Superfund stale monitorują wszystkie czynniki ryzyka i automatycznie inicjują zlecenia kupna i sprzedaży w oparciu o analizę techniczną. W przypadku znacznego odwrócenia trendu z powodu nowych czynników na rynku, program dostosowuje się do nowego środowiska. W ten sposób systemy dążą do minimalizacji strat i zwiększenia potencjału zysku.

Superfund TFI
Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., zostało utworzone w
roku 2005 na podstawie zezwolenia nr DFI/W/4030-31-1-4729/2005, udzielonego 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.

