Przyszłość
inwestowania

GRupa Superfund
1996
Pierwszy fundusz
Superfund
uruchomiony
w 1996.

Managed
FUTURES

> 7%

Lider w ilościowym
zarządzaniu aktywami
inwestycji
alternatywnych.

25+ lat historii notowań
z ponad 7% średnioroczną stopą zwrotu
(Superfund Q-AG).

ZASIĘG
GLOBALNY

BAHA

Posiadamy biura w Stanach Zjednoczonych,
Europie oraz Azji.

Założyciel
Christian Baha, który
jest jednocześnie
największym
inwestorem.

Byliśmy PIERWSI
Detaliczny
Pierwszy fundusz Managed
Futures dla indywidualnych
inwestorów (1996).

ZŁOTO
Pierwszy fundusz
Managed Futures
wyrażony
w złocie
(2009 US, 2014 EU).

SREBRO
Pierwszy fundusz
Managed Futures
wyrażony
w srebrze
(2014 EU).

TV
Pierwszy fundusz Managed
Futures z ogólnokrajową
kampanią telewizyjną
(2003 US).

Ewolucja Superfund
baha - informacje o grupie

superfund

Założony w 1992 (dawniej TeleTrader).

Założony w 1996.

Pierwszy austriacki dostawca danych w czasie rzeczywistym
i dostawca terminali.

Pierwszy fundusz hedgingowy dostępny
dla inwestorów detalicznych na całym świecie.

Wiodący dostawca danych rynkowych w czasie rzeczywistym,
wiadomości finansowych, technologii i rozwiązań
dla branży finansowej.

Jeden z najbardziej renomowanych na świecie
dostawców funduszy działających w oparciu o własne
w pełni zautomatyzowane systemy transakcyjne.

WAŻNE WYNIKI
> 470 %
Stopa zwrotu
od 1996.

5000X

+ 62%

- 0,04

Wzrost wartości aktywów
netto w ciągu 8 lat.

Korelacja strategii
Managed Futures
z S&P 500.

Stopa zwrotu w czasie „Kryzysu
hipotecznego”
(Superfund C, 2008),

STRATEGIA SUPERFUND
Dywersyfikacja Płynność
Inwestujemy na 150
rynkach na świecie.

Wysoce płynne
aktywa.

Automatyzacja
Ilościowe zarządzanie,
bez ludzkich emocji.

Testowanie
Sprawdzone i niezawodne testowanie
strategii.

Kontrola
Zautomatyzowane
zarządzanie
ryzykiem.

NAGRODY
ZŁOTY PORTFEL 2018
Złoty Portfel dla funduszu
Superfund Spokojna Inwestycja,
najlepszy fundusz w kategorii
gotówkowo-pieniężny w 2018.

MORNINGSTAR - NAJLEPSZE WYNIKI
w perspektywie 3 i 5 lat
w rankingu Morningstar US
(96 funduszy – 01.01.2021)
w perspektywie 1 i 3 - lata
w rankingu Morningstar Niemcy
(390 funduszy – 01.01.2021)
w perspektywie 1 i 3 - lata
w rankingu Morningstar Austria
(286 funduszy – 01.01.2021)

ALFA 2015
Alfa 2015 dla funduszu Superfund
Spokojna Inwestycja Plus za wyniki osiągnięte w 2015 roku.

HEDGE FUNDS
Wielokrotne
wyróżnienia
w rankingach
funduszy
hedgingowych.

ZŁOTY PORTFEL 2008
Złoty Portfel dla funduszu Superfund C
za najwyższą stopę zwrotu z pośród
wszystkich funduszy
inwestycyjnych dostępnych
na polskim rynku w 2008 roku.

W pierwszej PIĄTCE
najlepszych TFI
Superfund TFI
znalazło się w pierwszej
piątce najlepszych
TFI wg. Rankingu
Rzeczpospolitej.
(Rzeczpospolita, # 251, 27.10.2022)

Partnerzy
Bank depozytariusz
Deutsche Bank Polska S.A.

Agent transFerowy
ProService Finteco Sp. z o.o.

Audytor
Meritum Biegli Rewidenci

Główni PARTNERZY
Santander Bank Polska S.A., Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., Warta Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie S.A., Vienna Life Tunż S.A., Vienna Insurance Group, Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie Europa S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A., Generali Investments TFI S.A., Kup Fundusz S.A., Q Value S.A., Phinance S.A., Prosper Capital Dom Maklerski, Michael/Ström Dom Maklerski S.A., Niezależny Dom Inwestycyjny Skiba Sp z o.o.,

Superfund POLSKA - HISTORIA
2006
Pierwszy fundusz
managed futures w
Polsce.

2007
Uruchomienie funduszu parasolowego
SFIO.
(pierwsza wpłata min. 40.000 EUR)

2013

2015

Uruchomienie funduszu parasolowego FIO.
(pierwsza wpłata min. 100 PLN)

2019

Usługa zarządzania
aktywami i doradztwo
inwestycyjne.

(4 subfunudsze)

Pierwszy fundusz UCITS
w EUR uruchomiony
w ramach istniejącego
FIO.
Systematic All Weather Fund,
Green Ucits Financial Futures

(6 subfunduszy)

ByliŚmy Pierwsi
Retail
Fundusze managed futures
dedykowane dla inwestorów
detalicznych i profesjonalnych.

Gold

Silver

Pierwszy fundusz złota (2015).

Pierwszy fundusz srebra (2020).

2022
Pierwsze TFI w Polsce z
licencją maklerską.

AKTYWA W ZARZĄDZANIU
USŁUGA ZARZĄDZANIA
AKTYWAMI (ASSET)

AKTYWA w zarządzaniu (AUM) KLIENCI
PLN 492 938 111

3 012 Klienci instytucjonalni i detaliczni
- 38 instytucjonalni
- 2 974 detaliczni

Licencje SUPERFUND

Dystrybucja funduszy

Przyznane przez KNF
- Zarządzanie funduszami
- Zarządzanie aktywami
- Doradztwo inwestycyjne
- Dystrybucja funduszy zewnętrznych
- Licencja domu maklerskiego
Przyznane przez CSSF
- Licencja na zarządzanie funduszem
Superfund SICAV

Dystrybucja funduszy
- Pracownicy Superfund
- Internet
Sprzedaż pośrednia
- Banki
- Firmy ubezpieczeniowe
- Pośrednicy finansowi i platformy
inwestycyjne
- Agenci

PLN 52 004 118

DOBRE PRAKTYKI
INFORMACYJNE
Fundusze Superfund TFI realizują
5 Dobrych Praktyk Informacyjnych
(wg. Analizy Online)

−
−
−

−
−

Publikowanie składów portfeli
Publikowanie danych o bilansie sprzedaży
Prezentowanie struktury portfela funduszu
Prezentowanie stóp zwrotu dla benchmarku funduszu
Publikowanie opłat dla wszystkich jednostek

Superfund TFI
Alternatywa dla lokat
Solidna i ceniona marka
wśród funduszy dłużnych
uniwersalnych.

Superfund
w polsce

Managed Futures
Unikalna oferta
dostęp do funduszy
managed futures.

Metale szlachetne
Szeroka oferta funduszy
metali szlachetnych
– złota oraz srebra.

INWESTYCJE ALTERNATYWNE
Lider wśród funduszy
absolutnej stopy zwrotu.

FUnDUSZE SUPERFUND
Strategia / Fundusz

SUPERFUND
SFIO

MANAGED FUTURES

Superfund Green

ZŁOTA

Superfund GoldFuture
Superfund GoldFund

SREBRA

Superfund Silver

MANAGED FUTURES
KRÓTKOTERMINOWA

Superfund Red

SUPERFUND FIO
PORTFELOWY

Superfund Silver Powiązany
kategorie: Standardowa,
Internetowa, PSI

Absolutnej stopy Zwrotu

Superfund Alternatywny
Superfund UCITS Green Financial Futures
Superfund Systematic All Weather Fund

AKCYJNA

Superfund Akcyjny

DŁUŻNA

Superfund Spokojna
Inwestycja Plus

SUPERFUND SILVER
POWIĄZANY

Superfund Spokojna Inwestycja
Superfund Obligacyjny

Strategia dłużna
~ 15 Lat historii
Blisko 15 lat historii i doskonalenia procesu
inwestycyjnego w obszarze funduszy
dłużnych.

NAGRODY
Alfa dla Superfund Spokojna Inwestycja
Plus (2015, Superfund Płynnościowy).
Złoty Portfel dla Superfund Spokojna
Inwestycja (2018, Superfund Pieniężny).
Wyróżnienie Alfa dla Superfund Spokojna
Inwestycja Plus (2018).

Alternatywa
dla lokat bankowych
Wysoko powtarzalne wyniki,
z roczną stopą zwrotu na poziomie
oprocentowania lokat bankowych
+ 1-2 procent.

Dywersyfikacja
i płynność
Szeroka dywersyfikacja i płynność lokat.

Superfund SPOKOJNA
INWESTYCJA
SUPErFUND SPOKOJNA
INWESTYCJA PLUS

Strategia dłużna
Superfund Spokojna
Inwestycja Plus (SFIO):

Superfund Spokojna
Inwestycja (FIO):

Superfund Spokojna Inwestycja Plus kat. A PLN
Superfund Spokojna Inwestycja kat. A PLN
Średnia funduszy papierów dłużnych polskich uniwersalnych
16 %
14 %
12 %
10 %
8%
6%
4%
2%
0%
-2 %
2018

2019

2020

2021

2022

-4 %

Źródło: Analizy Online (2023-01-03), Wykres notowań od: 2018-01-03 do: 2023-01-03. 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.

Strategia dłużna
Superfund Spokojna Inwestycja Plus kat. A PLN
Superfund Spokojna Inwestycja kat. A PLN
Średnia funduszy papierów dłużnych polskich uniwersalnych
8%
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Superfund Spokojna Inwestycja Plus kat. A PLN
Superfund Spokojna Inwestycja kat. A PLN
Średnia funduszy papierów dłużnych polskich uniwersalnych

-3 %
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 YTD
0,8 % 5,1 % 7,5 % 5,9 % 4,5 % 7,0 % 4,8 % 3,7 % 3,4 % 1,8 % 4,3 % 2,6 % 2,5 % 2,7 % -0,2 % 4,2 % 0,3 %
3,3 % 3,2 % 1,2 % 4,4 % 2,6 % 2,7 % 2,6 % 0,2 % 4,8 % 0,5 %
0,6 % 6,2 % 4,9 % 4,7 % 4,5 % 7,1 % 2,9 % 3,9 % 1,1 % 1,2 % 2,7 % 0,9 % 1,5 % 1,5 % -2,6 % 0,6 % 0,5 %

Źródło: Analizy Online (2023-01-03), Wykres notowań od: 2007-12-31 do: 2023-01-03. 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.

Strategia dłużna
Superfund Spokojna Inwestycja Plus
(Minimalna pierwsza wpłata os. fizyczne równowartość 40 000 EUR, os. prawne 500 PLN)
Obligacje skarbowe inflacyjne: 7,00 %
Oblig. skarb. zmiennokuponowe: 13,00 %
Obligacje korporacyjne: 47,00 %
Inne fundusze: 28,00 %
Gotówka: 5,00 %
0%

25 %

50 %
(2022-09-30)

Superfund Spokojna Inwestycja
(Minimalna pierwsza wpłata 100 PLN)
Obligacje skarbowe inflacyjne: 13,00 %
Oblig. skarb. zmiennokuponowe: 32,00 %
Obligacje korporacyjne: 37,00 %
Inne fundusze: 18,00 %
0%

25 %

50 %
(2022-09-30)

TOP 10 funduszy Dłużnych uniwersalnych
Fundusz

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10 Lat

Superfund Spokojna Inwestycja Plus (Superfund SFIO)

31,76%

GAMMA (GAMMA Biznes SFIO)

22,98%

Nationale-Nederlanden Konserwatywny (Nationale-Nederlanden FIO)

21,80%

Nationale-Nederlanden Konserwatywny Plus (Nationale-Nederlanden SFIO)

21,39%

Pekao Konserwatywny (Pekao FIO)

18,72%

Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)

18,53%

Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO)

18,01%

Investor Oszczędnościowy (Investor FIO)

16,76%

UNIQA Ostrożnego Inwestowania (UNIQA FIO)

13,92%

Allianz Konserwatywny (Allianz FIO)

13,33%

Źródło: Analizy Online, Notowania w okresie 2012..10.31 - 2022.10.31, Fundusze otwarte dłużne uniwersalne. Jakiekolwiek dane finansowe przedstawione w niniejszej informacji nie
stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych stóp zwrotu 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.

Strategia dłużna długoterminowa
Superfund Obligacyjny
Obligacje polskie inflacyjne: 19,00 %
Obligacje zagraniczne inflacyjne: 12,00 %
Obligacje skarbowe polskie: 12,00 %
Obligacje korporacyjne: 49,00 %
Gotówka: 8,00 %
0%

25 %

50 %
(2022-09-30)

Ograniczone ryzyko stopy
procentowej

Źródło: Opracowanie własne

Ekspozycja na obligacje
przedsiębiorstw

Zaangażowanie w obligacje
skarbowe indeksowane
inflacją

Wysoka oczekiwana stopa
zwrotu

Superfund Obligacyjny
Superfund Obligacyjny kat. A PLN
Średnia funduszy papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalnych
8%
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1%
0%
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-8 %
-9 %
-10 %
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2022

Superfund Obligacyjny kat. A PLN
Średnia funduszy papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalnych

1M
2,16 %
1,26 %

3M
3,50 %
4,08 %

6M
5,06 %
4,56 %

12M
7,94 %
-3,56 %

36M
9,94 %
-7,46 %

60M
14,94 %
-2,51 %

MTD
0,26 %
0,82 %

YTD
0,26 %
0,82 %

Źródło: Analizy Online (2023-01-03), Wykres notowań od: 2022-01-03 do: 2023-01-03. 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.

TOP 10 funduszy Dłużnych Długoterminowych
Fundusz

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

60M

Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy)

11,19%

Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO

-1,02%

Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO)

-2,58%

Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO)

-3,66%

BPS Obligacji (BPS FIO)

-3,89%

Nationale-Nederlanden Obligacji Plus (Nationale-Nederlanden SFIO)

-5,45%

PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy)

-9,10%

Franklin Elastycznego Dochodu B (FT FIO)

-9,62%

BNP Paribas Obligacji (BNP Paribas FIO)

-12,16%

Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO)

-12,92%

Źródło: Analizy Online, Notowania w okresie 2017.10.31 - 2022.10.31, Fundusze otwarte dłużne uniwersalne długoterminowe. Jakiekolwiek dane finansowe przedstawione w niniejszej
informacji nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych stóp zwrotu 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.

MANAGED FUTURES
Indeksy Akcji
np.: S&P 500, Nikkei
225, FTSE, DAX,
CAC40.

Rynki rolne
np.: bydło, bawełna,
kawa, kakao, cukier.

Obligacje
np.: Bund Future, US
Bonds, Japanese
Government Bonds,
Long Gilt.

Zboża
np.: soja, olej sojowy,
pszenica, kukurydza.

Waluty
np.: EUR, USD, CHF,
JPY, GBP, AUD, CAD.

Metale
szlachetne
np.: złoto, srebro,
platyna, pallad.

Metale
np.: cynk, miedź,
aluminium, nikiel.

Surowce
energetyczne
np.: ropa naftowa,
gaz ziemny,
olej opałowy.

Globalna
Dywersyfikacja
Na 150 rynkach

Superfund Green
Superfund Green kat. A PLN
WIG20 Index
60 %
45 %
30 %
15 %
0%
-15 %
-30 %
-45 %
2013

2014

2015

2016

1M
Superfund Green kat. A PLN
WIG20 Index

Instrumenty

-3,51 %
5,27 %

2017

3M
-10,31 %
31,57 %

2018

6M
-16,21 %
8,05 %

(2022-09-30 - funduszu bazowego)
49.31 % Fund. rynku pieniężnego
26.44 % Gotówka
24.25 % Kontrakty terminowe

2019

12M
-14,67 %
-20,19 %

2020

36M
-10,35 %
-16,06 %

Kontrakty terminowe

2021

60M
-18,89 %
-25,92 %

2022

MTD
0,53 %
1,83 %

-60 %

YTD
0,53 %
1,83 %

(2022-09-30 - funduszu bazowego)
29.15 % Akcje
21.65 % Waluty
20.00 % Obligacje
9.83 % Sur. energetyczne
6.73 % Rynki rolne
6.68 % Metale
5.95 % Zboża

Źródło: Bloomberg (2023-01-03), Wykres notowań od: 2013-01-03 do: 2023-01-03. 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.

Superfund Green
Skuteczność strategii Managed Futures

Superfund Green kat. A PLN
WIG20 Index
50 %
48,2 %

40 %
30 %
20 %
14,8 %

10 %
0,5 %

6,8 %

1,8 %

0%

-3,5 %

-10 %

Jako najbardziej wymowny przykład skuteczności strategii
managed futures, opracowanej i stosowanej przez
Superfund, podajemy rok 2008. Na tle wszechobecnych
spadków na giełdach, fundusz Superfund B (obecnie
Superfund Green) uzyskał stopę zwrotu +48,2%.
2008 - Kryzys hipoteczny
2014 - Rosyjska agresja wobec Ukrainy
1Q/2020 - Pandemia (pierwszy kwartał)
2022 YTD - Od początku obecnego roku

-20 %
-28,0 %

-30 %
-40 %
-48,2 %

2008

2014

1Q/2020

2022 YTD

-50 %

Źródło: Bloomberg. Dane YTD: 2023-01-03. 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.

Strategia SREBRA
Pierwszy #1
Pierwszy fundusz w Polsce
z ekspozycją na cenę srebra.

Unikalny
i zdywersyfikowany
Unikalna ekspozycja na srebro, dodatkowo
globalnie zdywersyfikowany portfel z
ekspozycją na akcje, obligacje, waluty i
surowce.

Srebro + Managed Futures
Superfund Silver jest połączeniem
inwestycji w srebro i strategii
managed futures (Superfund Green).

Perspektywy
Rosnąca popularność metali
szlachetnych i płytki rynek srebra daje
szanse na solidne zyski w perspektywie
następnych kwartałów.

Superfund
SILVER
SUPERFUND
SILVER POWIĄZANY

Superfund Silver
Superfund Silver kat. A PLN
Średnia funduszy rynku surowców - metali szlachetnych
10 %
0%
-10 %
-20 %
-30 %
-40 %
2021
1M

Superfund Silver kat. A PLN
Średnia funduszy rynku surowców - metali szlachetnych

Instrumenty

3M
1,24 %
1,79 %

(2022-09-30 - funduszu bazowego)
100 % Srebro (futures)
49.31 % Fund. rynku pieniężnego
26.44 % Gotówka
24.25 % Kontrakty terminowe

-50 %

2022

6M
10,11 %
12,74 %

12M
-4,60 %
4,10 %

Kontrakty terminowe

MTD
-16,41 %
-5,08 %

YTD
-0,45 %
1,75 %

-0,45 %
1,75 %

(2022-09-30 - funduszu bazowego)
29.15 % Akcje
21.65 % Waluty
20.00 % Obligacje
9.83 % Sur. energetyczne
6.73 % Rynki rolne
6.68 % Metale
5.95 % Zboża

Źródło: Analizy Online (2023-01-03), Wykres notowań od: 2020-08-06 do: 2023-01-03. 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.

Dlaczego warto Srebro
Rosnące zapotrzebowanie
Według raportu Metals Focus i The Silver
Institute w 2022 roku popyt na srebro na
świecie ma być najwyższy w historii, co
będzie skutkować przewagą popytu nad
podażą. Rośnie zapotrzebowanie na srebro od producentów paneli fotowoltaicznych i producentów samochodów elektrycznych.

Sprzyjające otoczenie
Wzrost ryzyka geopolitycznego, wysoka
inflacja, ujemne realne stopy procentowe, wysokie zadłużenie to tylko niektóre
z czynników sprawiających, że otoczenie
rynkowe dla srebra jest obecnie atrakcyjne.

NIEWIELKI RYNEK
Rynek srebra jest znacznie mniejszy od
rynku złota przez co jego cena jest
znacznie bardziej zmienna. Jest to
ogromna zaleta podczas rynku hossy na
metalach szlachetnych.

Rosnące koszty wydobycia
Ze względu na wysoką inflację, rosnące
ceny energii oraz rosnące koszty pracy
znacząco rosną koszty wydobycia srebra,
które obecnie średnio wynoszą 20 dolarów za uncję.

Superfund

SILVER
SUPERFUND

SILVER POWIĄZANY

PERSPEKTYWY DLA SREBRA
SUPERFUND TFI

OPINIE EKSPERTÓW

Superfund

Prognozujemy wzrost nawet powyżej 100
dolarów za uncję w ciągu kolejnych 5 lat.

SILVER
OPINIE EKSPERTÓW

OPINIE EKSPERTÓW

SUPERFUND

SILVER POWIĄZANY

Strategia złota
Złoto + Managed Futures
Superfund GoldFuture jest połączeniem
inwestycji w złoto i strategii managed
futures (Superfund Green).

Superfund
GoldFuture

Dywersyfikacja
Dodatkowo globalnie zdywersyfikowany
portfel z ekspozycją na akcje, obligacje,
waluty i surowce.

Bezpieczna przystań
Ceny złota zachowywały się szczególnie
dobrze w niepewnych czasach, dlatego
inwestycja ta traktowana jest jako
"bezpieczna przystań".

Idealny portfel
Akcje i złoto stanowią doskonałe
połączenie tych dwóch klas aktywów.

Superfund GoldFuture
Superfund GoldFuture kat. A PLN
Średnia funduszy rynku surowców - metali szlachetnych
2%
1%
0%
-1 %
-2 %
-3 %
-4 %
-5 %
-6 %

2022-12

Superfund GoldFuture kat. A PLN
Średnia funduszy rynku surowców - metali szlachetnych

Instrumenty

1M
-2,67 %
1,79 %

3M
-2,98 %
12,74 %

(2022-09-30 - funduszu bazowego)
100 % Złoto (futures)
49.31 % Fund. rynku pieniężnego
26.44 % Gotówka
24.25 % Kontrakty terminowe

6M
-16,97 %
4,10 %

12M
-17,18 %
-5,08 %

Kontrakty terminowe

36M
-8,40 %
1,66 %

60M
-6,98 %
13,43 %

MTD
0,37 %
1,75 %

YTD
0,37 %
1,75 %

(2022-09-30 - funduszu bazowego)
29.15 % Akcje
21.65 % Waluty
20.00 % Obligacje
9.83 % Sur. energetyczne
6.73 % Rynki rolne
6.68 % Metale
5.95 % Zboża

Źródło: Analizy Online (2023-01-03), Wykres notowań od: 2022-12-02 do: 2023-01-03. 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.

Perspektywy dla złota
Prognozowane ceny złota

Superfund
złoto

DLACZEGO WARTO złoto
ATRAKCYJNA CENA
Obecna cena złota jest znacząco poniżej
maksymalnej ceny z 2011 roku i tegorocznego szczytu.

Superfund
złoto

WYSOKA INFLACJA
W długim horyzoncie czasowym złoto
chroni kapitał przed inflacją.

OGRANICZONE ZŁOŻA
Ze względu na niskie wydatki na poszukiwanie nowych złóż złota, to wydobycie
złota w przyszłości powinno spadać.

ryzyko geopolityczne
Atak Rosji na Ukrainę znacząco podniósł
ryzyko geopolityczne na świecie.

Strategie absolutnej stopy zwrotu
Absolute Return

Globalny Zasięg

Fundusze absolutnej stopy zwrotu
w odróżnieniu od standardowych
strategii inwestycyjnych pozwalają
na generowanie zysków nawet podczas
niekorzystnej koniunktury na rynku.

Subfundusze o zasięgu globalnym,
których celem jest generowanie
zysków niezależnie od sytuacji
na poszczególnych rynkach.

Autorskie algorytmy
Jesteśmy leaderem w Polsce wśród
funduszy bazujących na autorskich
algorytmach inwestycyjnych. Algorytmy
analizują sytuację rynkową i reagują na
zmiany trendów bez udziału emocji,
co pozwala na jeszcze efektywniejsze
podążanie za rynkiem.

Polski leader w grupie funduszy
absolutnej stopy zwrotu

Superfund alternatywny
Globalny

DLA KAŻDEGO

Subfundusz absolutnej stopy zwrotu o zasięgu globalnym, którego celem jest osiąganie dodatnich wyników niezależnie od
aktualnej sytuacji rynkowej.

Dostępny dla szerokiego grona
klientów.
Minimalna pierwsza wpłata
wynosi 100 pln.

Ekspozycja
na złoto i srebro
Obecna strategia funduszu jest oparta
na spółkach wydobywających złoto
i srebro.

potencjał
inwestycji w złoto i srebro

Superfund Alternatywny
Struktura aktywów

Superfund Alternatywny kat. A PLN
WIG Index
27 %
24 %
21 %
18 %
15 %
12 %
9%
6%

57 % Akcje spółek wydob. złoto

3%

24 % ETFy spółek wydobywczych

0%
-3 %

14 % Akcje spółek wydob. srebro
5 % Gotówka
(2022-09-30)

-6 %
-9 %
2022-10

Superfund Alternatywny kat. A PLN
WIG Index

2022-11
1M
3M
0,29 %
14,48 %
4,60 %
26,95 %

6M
7,10 %
10,04 %

12M
-6,52 %
-16,10 %

2022-12
36M
60M
8,34 %
-15,33 %
0,33 %
-7,98 %

-12 %

MTD
3,05 %
2,32 %

YTD
3,05 %
2,32 %

Źródło: Bloomberg (2023-01-03), Wykres notowań od: 2022-10-03 do: 2023-01-03. 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.

Algorytmiczne strategie absolute return
Własny System
Transakcyjny
Subfundusz inwestuje w oparciu
o autorski system transakcyjny
pozwalający wykluczyć działanie
emocji na decyzję inwestycyjną.

Niski próg wejścia
Minimalna pierwsza wpłata wynosi
100 EUR, dzięki czemu subfundusz
jest dostępny dla szerokiego grona
klientów.

Inwestycja w Euro
Subfundusz jest denominowany
w EUR, dzięki czemu jego wynik
nie jest uzależniony od kursu EUR/PLN.

Instrumenty pochodne
Dzięki aktywnemu wykorzystaniu
instrumentów pochodnych,
subfundusz może zarabiać
nie tylko na wzrostach cen,
ale również na ich spadkach.

UCITS Green
Financial Futures

Systematic
All Weather
Fund

Superfund Systematic All Weather Fund
Struktura aktywów

Superfund Systematic All Weather Fund kat. A EUR
40% Euro Stoxx 50 Cash Index / 60% EURIBOR 3M Index
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
-1 %

72 % Fundusze ryn. pieniężnego
5 % ETF na spółki wyd. ropę
6 % Instrumenty pochodne
17 % Gotówka
(2022-09-30)

-2 %
2022-10

Superfund Systematic All Weather Fund kat. A EUR
40% Euro Stoxx 50 Cash Index / 60% EURIBOR 3M Index

2022-11

1M
-5,70 %
-0,82 %

3M
-0,73 %
6,58 %

2022-12
6M
12M
-2,32 %
-16,99 %
5,46 %
-3,47 %

-3 %

MTD
-0,64 %
0,95 %

YTD
-0,64 %
0,95 %

Źródło: Bloomberg (2023-01-03), Wykres notowań od: 2022-10-03 do: 2023-01-03. 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.

Superfund UCITS Green Financial Futures
Struktura aktywów

Superfund UCITS Green Financial Futures kat. A EUR
30% MSCI WORLD Index / 70% EURIBOR 3M Index
10 %
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%

56 % Fundusze ryn. pieniężnego

2%

27 % Instrumenty pochodne

1%

17 % Gotówka
(2022-09-30)

0%
-1 %
-2 %
2022-10

Superfund UCITS Green Financial Futures kat. A EUR
30% MSCI WORLD Index / 70% EURIBOR 3M Index

2022-11

1M
-3,79 %
-1,33 %

3M
3,92 %
2,49 %

2022-12
6M
12M
-1,80 %
2,54 %
1,10 %
-5,72 %

-3 %

MTD
-1,14 %
0,00 %

YTD
-1,14 %
0,00 %

Źródło: Bloomberg (2023-01-03), Wykres notowań od: 2022-10-03 do: 2023-01-03. 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.

Strategia akcyjna
Superfund Akcyjny

Aktywna selekcja
Wartość budowana w oparciu o selekcję
spółek i aktywne zarządzanie alokacją.

Globalny
Szeroka polityka inwestycyjna umożliwia
inwestycje zagraniczne.

DLA KAŻDEGO
Dostępny dla szerokiego grona klientów.
Minimalna pierwsza wpłata wynosi
100 PLN.

Superfund Akcyjny
Superfund Akcyjny kat. A PLN
Średnia funduszy akcji polskich uniwersalnych
WIG Index
28 %
26 %
24 %
22 %
20 %
18 %
16 %
14 %
12 %
10 %
8%
6%
4%
2%
0%
2022-10

Superfund Akcyjny kat. A PLN
Średnia funduszy akcji polskich uniwersalnych
WIG Index

2022-11
1M
3M
-3,21 %
12,36 %
3,17 %
21,76 %
4,60 %
26,95 %

-2 %

2022-12

6M
6,45 %
8,83 %
10,04 %

12M
-17,68 %
-15,45 %
-16,10 %

36M
7,90 %
7,37 %
0,33 %

60M
-8,33 %
-6,87 %
-7,98 %

MTD
1,91 %
2,12 %
2,32 %

YTD
1,91 %
2,12 %
2,32 %

Źródło: Analizy Online (2023-01-03), Wykres notowań od: 2022-10-03 do: 2023-01-03. 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.

Źródło: Opracowanie własne

Superfund Akcyjny
Sektory

Instrumenty
Handel hurtowy: 21,00 %

Akcje MiŚ polskich spółek: 70,00 %

Sektor gamingowy: 12,00 %

Akcje spółek z WIG20: 7,00 %

Przemysł surowcowy: 11,00 %

Akcje spółek zagranicznych: 2,00 %

Przemysł motoryzacyjny: 7,00 %

Kont. terminowe na zagr. indeksy akcji: 12,00 %

Budownitwo: 6,00 %

Gotówka: 9,00 %
0 % 25 % 50 % 75 %

Ochrona zdrowia: 5,00 %
Informatyka: 5,00 %

(2022-09-30)

Przemysł elektromaszynowy: 5,00 %
Handel internetowy: 5,00 %

Waluty

Lotnictwo: 4,00 %
Telekomunikacja: 3,00 %

PLN: 100,00 %

Odzież: 3,00 %

0%

Przemysł spożywczy: 2,00 %

25 %

50 %

75 %

100 %
(2022-09-30)

Inne: 11,00 %
0%

25 %
(2022-09-30)

Superfund fundusze na każde warunki rynkowe
Superfund TFI dostarcza rozwiązania inwestycyjne dla każdego etapu cyklu koniunkturalnego.

Superfund Green odnajdzie się w każdej sytuacji rynkowej.

MAKSIMUM TEMPA WZROSTU PKB

Superfund SILVER
Superfund GoldFUTURE

Superfund spokojna inwestycja
Inflacyjna faza spowolnienia
gospodarczego

Inflacyjna faza ożywienia

MINIMUM TEMPA INFLACJI

Superfund
Green

MAKSIMUM TEMPA INFLACJI

Superfund Akcyjny

Superfund Obligacyjny

Dezinflacyjna faza ożywienia
gospodarczego

Dezinflacyjna faza spowolnienia
gospodarczego
MINIMUM TEMPA WZROSTU PKB

PSO MOJE JUTRO
Atrakcyjne STRATEGIE
W ramach programu Klient dokonuje
wyboru jednej z dostępnych strategii
inwestycyjnych (Aktywna,
Zrównoważona, Konserwatywna
lub Indywidualna).

Dowolna kwota inwestycji
Klient deklaruje kwotę inwestycji na jaką
otwierany jest program.

BRAK OPŁAT LIKWIDAYJNYCH
Klient nie ponosi opłat likwidacyjnych. Pobierany jest opłata z tytułu przystąpienia
do programu, wyliczana na podst. zadeklarowanej przez Klienta kwoty inwestycji:
-dla programu 2 letniego: 2% (średnio 1% w skali roku),
-dla programu 5 letniego: 3% (średnio 0,6% w skali roku),
-dla programu 10 letniego: 4% (średnio 0,4% w skali roku).

Okres inwestycji
Klient deklaruje okres inwestycji (2, 5, lub
10 lat) na jaki otwierany jest program.

30% Bonus
Jeśli Klient spełni warunek pozostawania
uczestnikiem programu przez cały zadeklarowany okres oraz dokona wpłaty całości zadeklarowanej kwoty, bonus w formie
dodatkowych jednostek uczestnictwa.

PSO MOJE JUTRO - strategie
Strategia aktywna

Strategia Zrównoważona

20% Superfund Alternatywny

20% Superfund Alternatywny

60% Superfund Akcyjny

30% Superfund Akcyjny

10% Superfund Obligacyjny

20% Superfund Obligacyjny

10% Superfund Spokojna Inwestycja

30% Superfund Spokojna Inwestycja

Strategia
konserwatywna
5%

Superfund Alternatywny

5%

Superfund Akcyjny

30% Superfund Obligacyjny
60% Superfund Spokojna Inwestycja

Strategia indywidualna
Udział referencyjny
układany jest zgodnie
z preferencją Klienta

PSO MOJE JUTRO
Rebalancing
Rebalancing czyli automatyczny transfer środków pomiędzy subfunduszami, wykonywany w
celu zachowania stałej struktury portfela, dokonywany jest comiesięcznie. Pomaga w kontrolowaniu ryzyka oraz umożliwia zachowanie
właściwego składu portfela pomimo zmian koniunktury i warunków rynkowych.

70%
60%
10%

50%

50%

60%
40%

50%

50%
40%
30%

40%

20%
10%
0%

Akcje

Obligacje

Krok 1

Akcje

Obligacje

Krok 2

Akcje

Obligacje

Krok 3

Proporcje modelowe port- Hossa na akcjach, bessa
Rebalancing – inkasujemy
fela, ustalony poziom
na obligacjach, proporcje zyski z akcji, inwestujemy
udziału akcji i obligacji
składników portfela ulega- w tanie obligacje
ją zmianie

Źródło: Opracowanie własne

PSO Moje Jutro - wyniki strategii
Strategia konserwatywna PSO
WIBID 1M

2014
2015
1M
1,64 %
0,57 %

2016
3M
4,17 %
1,74 %

2017
2018
2019
6M
12M
5,04 %
4,30 %
3,41 %
5,51 %

Strategia zrównoważona PSO
40% WIG20 / 60% WIBID 1M

2020
36M
9,78 %
6,22 %

24 %
20 %
16 %
12 %
8%
4%
0%
-4 %

2021
2022
MTD
YTD
0,25 %
0,25 %
0,05 %
0,05 %

Strategia aktywna PSO
60% WIG20 / 40% WIBID 1M
20 %
10 %
0%
-10 %
-20 %
-30 %
2014
2015
1M
-2,21 %
2,24 %

2016
3M
11,73 %
18,26 %

2017
2018
2019
6M
12M
5,71 %
-10,11 %
5,62 %
-10,24 %

-40 %
2020
2021
2022
36M
MTD
YTD
11,04 %
0,99 %
0,99 %
-6,50 %
0,00 %
0,00 %

2014

2015
1M
-0,52 %
1,68 %

2016
3M
8,53 %
12,61 %

2017
2018
2019
6M
12M
5,41 %
-3,16 %
5,08 %
-4,90 %

24 %
18 %
12 %
6%
0%
-6 %
-12 %
-18 %

2020
2021
2022
36M
MTD
YTD
12,15 %
0,58 %
0,58 %
-1,41 %
0,02 %
0,02 %

Źródło: Opracowanie własne. Wyniki strategii inwestycyjnych (2023-01-02). Wykresy
notowań od: 2013-12-31 do: 2023-01-02. 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.

PSO SILVER
INWESTYCJA
W ramach programu Klient przystępuje do
strategii inwestycyjnej jaką realizuje fundusz
Superfund Silver Powiązany. Unikalny na polskim rynku fundusz, który łączy inwestycje w
srebro ze strategią managed futures.

Dowolna kwota inwestycji
Klient deklaruje kwotę inwestycji na jaką
otwierany jest program.

Przejrzyste WARUNKI
Klient nie ponosi opłat likwidacyjnych. Pobierana jest opłata z tytułu przystąpienia
do programu, wyliczana na podst. zadeklarowanej przez Klienta kwoty inwestycji:
-dla programu 2 letniego: 2% (średnio 1% w skali roku),
-dla programu 5 letniego: 3% (średnio 0,6% w skali roku),
-dla programu 10 letniego: 4% (średnio 0,4% w skali roku).

Okres inwestycji
Klient deklaruje okres inwestycji (2, 5, lub
10 lat) na jaki otwierany jest program.

30% - 60% Bonus
Jeśli Klient spełni warunek pozostawania
uczestnikiem programu przez cały zadeklarowany okres oraz dokona wpłaty całości zadeklarowanej kwoty, bonus w formie
dodatkowych jednostek uczestnictwa.

PSO Silver
Struktura aktywów

PSO Silver
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
-1 %
-2 %
-3 %
-4 %
-5 %

100 % Srebro (futures)
49.31 % Fund. rynku pieniężnego
26.44 % Gotówka
24.25 % Kontrakty terminowe
(2022-09-30 - funduszu bazowego)

-6 %
-7 %
-8 %
-9 %
2022-10

PSO Silver

2022-11
1M
3M
-0,14 % 3,83 %

6M
-3,25 %

12M
-15,06 %

2022-12
36M
60M
-9,53 % -20,74 %

-10 %

120M
-8,03 %

MTD
-2,02 %

YTD
-2,02 %

Źródło: Superfund TFI S.A. (2023-01-04), Wykres notowań od: 2022-10-04 do: 2023-01-04. 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.

Programy emerytalne
IKZE z Superfund

IKE z Superfund

Indywidualne Konto zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) to
produkt będący częścią III filara systemu emerytalnego który
umożliwia oszczędzanie z myślą o emeryturze a jednocześnie
odliczenie od dochodu w rozliczeniu PIT Twoich rocznych
wpłat na IKZE. Kwota ulgi zależy od Twoich wpłat
i wysokości podatku dochodowego, jaki ponosisz. Przy maksymalnej wpłacie na IKZE i maksymalnym progu podatkowym
można w 2022 zyskać aż do 2019,46 zł (os. indywidualne) i
3411,07 zł (przedsiębiorcy).

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) daje możliwość długookresowego oszczędzania bez podatku Belki (od zysków kapitałowych: 19%). Jest to Jeden z produktów emerytalnych, który
pozwala budować poduszkę finansową na emeryturę. Tworzy III
filar systemu emerytalnego – wpłaty są odprowadzane dobrowolnie, a gromadzony kapitał jest prywatny i podlega dziedziczeniu. Roczny limit wpłat na IKE w 2022r wynosi: 17766 zł. (w
skali roku).

Rebalancing

Możliwość stosowania strategii modelowej, indywidualnej
lub cyklu życia

Powtarzalne wyniki funduszy
oraz strategii inwestycyjnych

Niskie opłaty za zarządzanie
funduszami

Niska kwota minimalnego
wejścia
— od 100 PLN

Jedyna opłata jaka występuje to 600 PLN za otwarcie
konta. Możliwość wynegocjowania do 0 PLN

Brak opłat za prowadzenie,
zmianę strategii, dopłaty

Stabilny zespół zarządzających funduszami

Programy emerytalne
IKE czy IKZE - który sposób oszczędzania na emeryturę wybrać?
IKE i IKZE możesz otworzyć oddzielnie, my proponujemy Ci jednak pakiet złożony z obu kont.
Taka konstrukcja pozwoli Ci oszczędzić najwięcej na podatkach

Zalety IKZE
- Możliwość odliczenia od podatku dochodowego w 2022 roku, mak-

-

-

symalnie (najwyższy próg podatkowy 32%):
2274,05 zł (os. indywidualne) i 3411,07 zł (przedsiębiorcy).
Brak podatku Belki (podatku od zysków kapitałowych: 19%).
Sposób na pomnażanie kapitału.
Niska kwota pierwszej i kolejnych wpłat.
Spadkobiercy lub uposażeni wskazani przez klienta nabywają prawo
do wypłaty środków bez podatku od spadku.
Oszczędzając kolejno przez 5 lat, wypłacony zysk po 65 roku życia,
podlega tylko 10% zryczałtowanego podatku.
Limit wpłat: 7106,40 zł (osoby indywidualne) lub 10659,60 zł
(przedsiębiorcy).

Zalety IKE
Dostępne już od 16 roku życia.
Dobrowolność wpłat.
Brak podatku Belki (podatku od zysków kapitałowych: 19%).
Możliwość oszczędzania od 100 zł/rok.
Roczny limit wpłat na IKE w 2022r wynosi: 17766 zł.
Brak podatku od spadków i darowizn.
Warunki wypłaty - ukończenie 60 lat lub 55 lat i nabycie uprawnień
emerytalnych, oraz dokonywanie wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych.
- Dokonanie ponad połowy wartości wpłat nie później niż 5 lat przed
złożeniem wniosku o wypłatę.
-

IKZE vs IKE - różnice
IKZE
MAKSYMALNE WPŁATY W 2022 roku

PREFERENCJE PODATKOWE

WARUNKI WYPŁATY NA EMERYTURZE

OPŁATY I PODATKI PRZY WYPŁACIE NA EMERYTURZE

PODATKI PRZY WCZEŚNIEJSZYM ZWROCIE

JAK MOŻNA WYCOFAĆ ŚRODKI PRZED OSIĄGNIĘCIEM PRAWA DO
WYPŁATY NA EMERYTURZE?

IKE

7106,40 zł (osoby indywidualne)
lub 10659,60 zł (przedsiębiorcy).

17766 zł.

Wpłacone w danym roku środki można odliczyć od
dochodu w rozliczeniu PIT.
Brak podatku Belki (od zysków kapitałowych: 19%).
Brak podatku od spadków i darowizn.

Brak podatku Belki (od zysków kapitałowych: 19%).
Brak podatku od spadków i darowizn.

Ukończenie 65 lat oraz dokonywanie wpłat na IKZE
co najmniej w 5 latach kalendarzowych.

Ukończenie 60 lat lub 55 lat i nabycie uprawnień emerytalnych oraz dokonywanie wpłat na IKE co
najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo
dokonanie ponad połowy wartości wpłat nie później
niż na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o wypłatę.

Od kwoty wypłaty pobrany zostanie zryczałtowany
podatek dochodowy w wysokości 10%.

Całą otrzymaną kwotę należy doliczyć do dochodu w
rocznym rozliczeniu PIT – opodatkowanie wg skali
podatkowej.

Całkowity zwrot.

Brak opłat i podatków.

Przy zwrocie pobrany zostanie podatek Belki
od ewentualnych zysków kapitałowych: 19%.

Zwrot całkowity lub częściowy.

IKZE / IKE Z Superfund - wyniki strategii
Strategia konserwatywna IKZE / IKE
WIBID 1M

2014
2015
1M
1,73 %
0,57 %

2016
3M
3,93 %
1,74 %

2017
2018
2019
6M
12M
4,95 %
4,08 %
3,41 %
5,51 %

Strategia zrównoważona IKZE / IKE
40% WIG20 / 60% WIBID 1M

2020
36M
8,80 %
6,22 %

24 %
20 %
16 %
12 %
8%
4%
0%
-4 %

2021
2022
MTD
YTD
0,25 %
0,25 %
0,05 %
0,05 %

Strategia aktywna IKZE / IKE
60% WIG20 / 40% WIBID 1M
20 %
10 %
0%
-10 %
-20 %
-30 %
2014

2015

1M
-1,97 %
1,97 %

2016
3M
11,18 %
14,93 %

2017
2018
2019
6M
12M
5,46 %
-10,65 %
4,76 %
-10,44 %

-40 %
2020
2021
2022
36M
MTD
YTD
8,51 %
0,99 %
0,99 %
-8,39 %
0,00 %
0,00 %

2014

2015
1M
-0,23 %
1,43 %

2016
3M
7,77 %
9,65 %

2017
2018
2019
6M
12M
5,12 %
-3,80 %
4,24 %
-5,14 %

24 %
18 %
12 %
6%
0%
-6 %
-12 %
-18 %

2020
2021
2022
36M
MTD
YTD
9,10 %
0,58 %
0,58 %
-3,42 %
0,02 %
0,02 %

Źródło: Opracowanie własne. Wyniki strategii inwestycyjnych (2023-01-02). Wykresy
notowań od: 2013-12-31 do: 2023-01-02. 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.

Eksperci W dziedzinie surowców
Gdzie można znaleźć nasze artykuły ?

LinkedIN

Superfund regularnie publikuje artykuły w Internecie, portalach społecznościowych i gazetach finansowych. Nasze artykuły i komentarze poświęcone tematyce rynków finansowych a w szczególności rynków surowcowych są źródłem wiedzy eksperckiej.
https://pl.linkedin.com/company/
superfund-tfi

Prasa i MEDIA

Facebook

https://www.facebook.com/
SuperfundTFI

Superfund
NuMER #1
Wielokrotnie nagradzane
fundusze dłużne
uniwersalne.

Managed Futures
Unikalna strategia
zarządzania funduszami
managed futures.

SREBRO
Unikalne produkty
Pierwszy w Polsce
fundusz srebra.

Stabilizacja
Powtarzalność
wyników.

> 15 Lat
Wieloletnie
doświadczenie
15 lat na rynku.

POTENCJAŁ
Fundusze charakteryzujące
się wysokim potencjałem
wzrostu.

INWESTYCJE
ALTERNATYWNE
DLA
KAŻEGO

Przyszłość Inwestowania
WAŻNE INFORMACJE
Niniejsza prezentacja służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi oferty, rekomendacji, ani też skierowanego do kogokolwiek zaproszenia do dokonywania inwestycji w jakikolwiek fundusz Superfund przedstawiony w
prezentacji. Dotychczasowe wyniki tych funduszy nie stanowią gwarancji osiągania podobnych w przyszłości.
Szczegółowe informacje związane z uczestnictwem w subfunduszach Superfund, 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 prospekcie
informacyjnym funduszu, które są dokumentami opracowanymi przez Towarzystwo i publicznie dostępnymi na
stronie internetowej (www.superfund.pl), oraz w kluczowych informacjach dla inwestorów (KIID), 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 prospekcie informacyjnym funduszu.

KONTAKT
Infolinia

22 556 88 62

superfundtfi@superfund.com
www.superfund.pl

