Warszawa, 2021.08.31

Spotkanie w Jackson Hole poprawiło
sentyment na rynku metali
szlachetnych
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: 2021-08-20 od: 2021-07-27 od: 2020-12-30 od: 2020-08-27
do: 2021-08-27 do: 2021-08-27 do: 2021-08-27 do: 2021-08-27

0,82 %
5,13 %
1,44 %
0,48 %
0,06 %
2,15 %
2,16 %
3,10 %
0,08 %
0,04 %
5,47 %
-1,13 %
0,53 %

-2,39 %
0,77 %
-2,93 %
-4,79 %
0,21 %
-9,08 %
-8,87 %
2,08 %
0,06 %
0,14 %
-2,59 %
-1,01 %
0,87 %

9,69 %
-9,80 %
4,40 %
-9,93 %
1,09 %
-1,97 %
-1,13 %
22,65 %
1,05 %
0,96 %
-9,82 %
2,91 %
7,23 %

0,13 %
-12,45 %
-8,20 %
-14,04 %
2,05 %
-15,36 %
-14,39 %
24,14 %
1,27 %
1,87 %
-15,84 %
-1,80 %
7,63 %

W ubiegłym tygodniu miało miejsce sympozjum bankierów centralnych w Jackson Hole,
na którym Jerome Powell zasygnalizował, że ograniczenie skupu aktywów, które zacznie
się w 2021 roku, nie zapoczątkuje cyklu podwyżek stóp procentowych. Rynek obawiał
się, że skoro Fed zamierza już zmniejszyć QE, to najprawdopodobniej w niedalekiej
przyszłości wprowadzi pierwszą podwyżkę stóp procentowych, natomiast z komunikatu
prezesa Fed wynika, że niekoniecznie tak musi być. Amerykańska gospodarka wciąż
zmaga się z pandemią, więc luźna polityka monetarna może pozostać z nami na dłużej
niż prognozują ekonomiści. Na tej informacji zyskiwały przede wszystkim akcje i metale
szlachetne – w piątek złoto wzrosło 1,5%, a srebro 2,2%.
Rynki akcji wciąż zyskują - S&P 500 wzrósł 1,52% w ciągu tygodnia, a Nasdaq 100 2,86%.
Polskie spółki w tym roku również pozwalają na generowanie wysokich zysków - w
ubiegłym tygodniu indeks WIG wzrósł 2,66%, WIG20 3,02%, mWIG40 2,74%, a sWIG80
0,65%. Większy wzrost na dużych spółkach informuje o zwiększonej aktywności
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inwestorów instytucjonalnych. Akcje wciąż dla większości inwestorów są atrakcyjnym
wyborem. Warunki rynkowe w pełni wykorzystuje nasz jedyny fundusz akcji polskich
Superfund Akcyjny, który od początku roku zyskał już 22,65%.
Wydarzeniem kolejnego tygodnia będą dane z amerykańskiego rynku pracy, analitycy
oczekują 750 tys. zmiany w zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym oraz stopy
bezrobocia na poziomie 5,2%. Dane z rynku pracy są o tyle istotne, że obecna polityka
amerykańskiej Rezerwy Federalnej jest coraz bardziej powiązana z odbudową rynku
pracy po pandemii.
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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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