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 SUBFUNDUSZ SUPERFUND SILVER POWIĄZANY

 Firma zarządzająca: Superfund TFI S.A.
 Data pierwszej wyceny: 2007-03-15

Połączenie srebra i strategii managed futures

 Aktualna wartość j.u.: 89,83

Superfund Silver Powiązany* jest unikalnym na polskim ryn-

 Waluta: PLN

ku funduszem, który łączy inwestycje w srebro ze strategią

 Poziom ryzyka: |1|2|3|4|5|6|7|

managed futures. To bezprecedensowe połączenie czyni ten

 Minimalna pierwsza wpłata

fundusz całkowicie odmiennym i innowacyjnym na tle kla-

Osoby prawne: 500 PLN

sycznych form inwestowania. To idealny sposób na dokona-

Osoby fizyczne: 500 PLN

nie dywersyfikacji portfela. Oparcie o cenę srebra zapewnia
ochronę przed inflacją oraz negatywnymi skutkami wyda-

 Opłaty
Max. opł. manipulacyjna: 0%

rzeń geopolitycznych, natomiast dołączenie strategii mana-

Max. opł. za zarządzanie: 1,5% p.a.

ged futures pozwala wygenerować dodatnie stopy zwrotu

Opłata za odkupienie: 0%

nawet gdy cena srebra pozostaje na niezmiennym poziomie.
Strategia managed futures inwestuje w szeroką gamę in-

 Rachunki nabyć

strumentów finansowych - kontrakty terminowe, akcje, obli-

PLN: 91 1880 0009 0000 0013 0048 9113

gację, towary i waluty. Proces podejmowania decyzji w strategii managed futures jest oparty na algorytmach co sprawia, że decyzje inwestycyjne nie podlegają wpływom emocji.
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*Superfund Silver Powiązany SFIO (dw. Superfund Trend Plus Powiązany) jest funduszem powiązanym z Superfund Trend Podstawowy SFIO i lokuje swoje aktywa wyłącznie w jednostki uczestnictwa tego funduszu podstawowego

Waluty

Indeksy akcji

Schemat struktury subfunduszu
Bieżący skład portfela jest dostosowywany do aktualnej

Surowce
energetyczne

SREBRO

Obligacje

Zboża
Metale
Rynki rolne

 SUPERFUND TFI S.A., Infolinia: +48 22 556 88 62,

www.superfund.pl, Dzielna 60, 01-029 Warszawa

sytuacji rynkowej.
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 PERSPEKTYWY

Ceny metali szlachetnych napędzane są przez rekordowy dodruk pieniądza realizowany przez największe
banki centralne na świecie oraz szybko rosnące zadłużenie największych gospodarek. W takim środowisku
inwestorzy szukają aktywów, których ilość jest ograniczona i które mają zdolność do przechowywania realnej
wartości. Te dwa założenia świetnie spełniają metale szlachetne. Srebro mimo tego, że w lipcu dynamicznie
wzrosło, to w dalszym ciągu pozostaje w tyle w stosunku do złota, które już przebiło rekordy hossy z 2011 roku. Srebro natomiast dziś notowane na poziomie 27$ za uncję w dalszym ciągu pozostaje poniżej historycznych szczytów na poziomie blisko 50$. Sprawia to, że potencjał srebrnego metalu ciągle jest bardzo duży, a
biorąc pod uwagę działania banków centralnych, historyczne szczyty nie wydają się wygórowanym poziomem
cenowym. W perspektywie kolejnych dwóch-trzech lat metale szlachetne mają wszystko, aby kontynuować
trend wzrostowy, który na srebrze zaczął się zaledwie miesiące temu.

Szczegółowe informacje związane z uczestnictwem w ramach Superfund Silver Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, w tym w
szczególności: polityka inwestycyjna, opis czynników ryzyka: 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),
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.

 SUPERFUND TFI S.A., Infolinia: +48 22 556 88 62,

www.superfund.pl, Dzielna 60, 01-029 Warszawa

