Warszawa, 2021.08.17

Inflacja w USA wciąż wysoka
TYDZIEŃ MIESIĄC
Wyniki funduszy Superfund

Superfund Green PLN
Superfund GoldFund PLN
Superfund GoldFuture PLN
Superfund Red PLN
Superfund Spokojna Inwestycja Plus PLN
Superfund Silver PLN
Superfund Silver Powiązany kat. Standardowa PLN
Superfund Akcyjny PLN
Superfund Obligacyjny PLN
Superfund Spokojna Inwestycja PLN
Superfund Alternatywny PLN
Superfund UCITS Green Financial Futures EUR
Superfund Systematic All Weather Fund EUR

YTD

ROK

od: 2021-08-06 od: 2021-07-13 od: 2020-12-30 od: 2020-08-13
do: 2021-08-13 do: 2021-08-13 do: 2021-08-13 do: 2021-08-13

-1,06 %
0,41 %
-4,12 %
-4,71 %
0,04 %
-9,30 %
-9,09 %
0,40 %
0,11 %
0,02 %
-1,64 %
0,45 %
0,52 %

0,43 %
-4,72 %
-2,79 %
-4,84 %
0,10 %
-11,27 %
-10,99 %
-0,73 %
0,16 %
0,05 %
-5,31 %
4,06 %
2,99 %

12,33 %
-13,52 %
4,38 %
-10,21 %
1,01 %
-1,35 %
-0,47 %
23,05 %
1,04 %
0,90 %
-8,67 %
4,88 %
7,40 %

1,98 %
-17,86 %
-8,47 %
-15,25 %
1,93 %
--9,80 %
21,22 %
0,90 %
1,74 %
-15,21 %
-1,47 %
7,96 %

W ubiegłym tygodniu opublikowane zostały dane o inflacji CPI w USA za lipiec i odczyt
był równy 5,4% r/r, czyli tyle samo, co miesiąc wcześniej. Ostatnie wysokie odczyty
wynikają z niskiej bazy i w kolejnych miesiącach ekonomiści spodziewają się spadku
inflacji. Amerykańska Rezerwa Federalna jako cel inflacyjny ustanowiła 2%, natomiast w
kolejnych latach jest w stanie zaakceptować podwyższoną inflację tak, aby
długoterminowo inflacja wynosiła średnio 2%.
W ubiegłbym tygodniu w poniedziałek miał miejsce „flash crash” na rynku metali
szlachetnych, złoto spadło poniżej 1700 dolarów za uncję, a srebro poniżej 23 dolarów za
uncję. Tak dynamiczny spadek został już odrobiony w kolejnych godzinach nocnego
handlu. Było to powiązane z bardzo niską płynnością na rynku. Finalnie złoto zakończyło
ubiegły tydzień wzrostem o 1%, więc możliwe, że obecna korekta spadkowa ustanowiła
już dołek notowań. Cena srebra powinna podążać w tym samym kierunku, co cena złota.
Trend wzrostowy na rynkach akcji jest kontynuowany. W ubiegłbym tygodniu Indeks
WIG wybił się z dwumiesięcznej konsolidacji i ustanowił nowy rekord notowań. S&P 500
również wyznaczył nowy historyczny szczyt, natomiast nie jest to niczym nowym i
zaskakującym dla inwestorów. Na obecną chwilę nie widać wielu zagrożeń
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makroekonomicznych dla rynków akcji, a spółki raportują bardzo dobre wyniki, więc
najprawdopodobniej trend wzrostowy będzie kontynuowany w kolejnych miesiącach.
W środę na rynek trafi protokół z posiedzenia Amerykańskiej Rezerwy Federalnej, co z
pewnością zainteresuje inwestorów. Ponadto, w piątek opublikowane zostaną dane o
sprzedaży detalicznej w Polsce.
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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 2 210 000 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.
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