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 SUPERFUND UCITS GREEN FINANCIAL FUTURES

 Firma zarządzająca: Superfund TFI S.A.
 Data pierwszej wyceny: 2019-03-05

Strategia absolutnej stopy zwrotu

 Aktualna wartość j.u.: 96,14

Subfundusz jest aktywnie zarządzanym funduszem denomi-

 Waluta: EUR

nowanym w walucie EUR. Celem inwestycyjnym subfundu-

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

szu jest wzrost wartości jego jednostek uczestnictwa po-

 Minimalna pierwsza wpłata

przez inwestycje bezpośrednio w płynne obligacje nomino-

Osoby prawne: 100 EUR

wane w Euro oraz inwestycje w indeksy akcyjne, obligacje i

Osoby fizyczne: 100 EUR
 Opłaty

waluty, często za pośrednictwem instrumentów pochodnych. Strategia funduszu dąży do uzyskania dodatniej stopy

Max. opł. manipulacyjna: 0%

zwrotu w każdych warunkach rynkowych. Fundusz może

Max. opł. za zarządzanie: 0,00% + 30% zgodnie z

zajmować długie pozycje na wybranych instrumentach (ak-

zasadą High-Water Mark

cje, obligacje, waluty) w okresie trwania hossy oraz krótkie

Zasada pobierania opłat za wypracowanie zysku powyżej okre-

pozycje, gdy oczekiwane są spadki. Największa część środ-

ślonego poziomu, maksymalnego z poprzednich okresów. High-

ków funduszu jest zainwestowana jednak w obligacje i pa-

Water Mark to również potoczna nazwa tego poziomu).

piery skarbowe denominowane w EURO. Subfundusz stosuje

Opłata za odkupienie: 0%

szeroką dywersyfikacje aktywów, zarówno pod względem

 Rachunki nabyć

geograficznym (inwestycje w krajach należących do OECD z

EUR: 34 1880 0009 0000 0013 0153 9000

Europy, Ameryki Północnej oraz Azji), jak i w zakresie klas
aktywów.
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2015

2018

YTD

1M

3M

6M

12M

36M

60M

MAX1
p.a.

-6,75%

-3,82%

-6,61%

-1,61%

-3,86%

6,35%

8,67%

-29,93% -20,28% -30,70% -28,24% -37,43% -32,14% -37,25%

WIG20

1) W okresie od 2009-03-05
do 2020-04-03.
Dla okresu od 2009-03-05 do
2019-03-04 przyjęto wyniki
Backtest-u funduszu Superfund
UCITS Green Financial Futures.
Źródło: Superfund, Bloomberg.

Odchylenie
standardowe

Modified
Sharpe Ratio

5,32%

5,53%

0,96

0,38%

20,45%

0,02

Schemat struktury portfela subfunduszu
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Opracowanie własne. 01/2020
Szczegółowe informacje związane z uczestnictwem w subfunduszach wydzielonych w ramach Superfund Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Portfelowego,
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), 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.
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