Warszawa, 2021.09.20

China Evergrande czarnym łabędziem?
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
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0,71 %
-4,58 %
-1,41 %
-2,37 %
0,04 %
-4,62 %
-4,55 %
-0,08 %
-0,06 %
0,05 %
-2,61 %
-0,38 %
-0,05 %

-0,13 %
-4,40 %
-1,86 %
-2,94 %
0,18 %
-4,52 %
-4,35 %
0,80 %
0,31 %
0,21 %
-4,19 %
-2,12 %
0,55 %

11,81 %
-16,97 %
4,30 %
-11,77 %
1,20 %
-3,42 %
-2,46 %
22,76 %
1,31 %
1,12 %
-14,08 %
1,96 %
7,39 %

6,28 %
-20,18 %
-5,65 %
-14,27 %
1,98 %
-13,20 %
-12,05 %
30,98 %
1,43 %
1,93 %
-22,27 %
-2,23 %
6,93 %

W ostatnich dniach cały świat obiegły informacje o jednym z największych chińskich
deweloperów China Evergrande, który jest zagrożony brakiem płynności. Analitycy
obawiają się, że ewentualne bankructwo mogłoby mieć negatywne konsekwencje dla
całej chińskiej gospodarki, a nawet dla gospodarek innych krajów. Niektórzy dziennikarze
porównują nawet obecną sytuację do upadku Lehman Brothers z 2008 roku. Owe
sytuacje poza wystąpieniem bankructwa nie mają ze sobą wiele wspólnego i należy
pamiętać, że rynki finansowe są obecnie na zupełnie innym poziomie niż 13 lat temu.
Polityka banków centralnych znacząco zwiększała płynność w sektorze finansowym,
więc rynki finansowe są bardziej odporne na różnego typu zawirowania. Ewentualny
upadek Evergrade nie powinien mieć dużego wpływu na giełdy, biorąc pod uwagę, że
nie byłoby to już zaskoczenie. Oczywiście nie należy lekceważyć obecnych zagrożeń w
Państwie Środka, ponieważ Chiny są największym importerem surowców na świecie i
ewentualne spowolnienie gospodarcze Chin miałoby wpływ na cały świat.
Ubiegły tydzień był kolejnym dobrym tygodniem funduszy dłużnych Superfund –
Spokojna Inwestycja Plus zyskała 0,04%, a Spokojna Inwestycja 0,05%. Wiele funduszy
dłużnych na polskim rynku nie radzi sobie w tym roku ze względu na spadki cen polskich
obligacji skarbowych, więc wyniki funduszy Superfund od początku roku są warte
podkreślenia – Spokojna Inwestycja Plus 1,20%, Spokojna Inwestycja 1,12%, a Superfund
Obligacyjny 1,31%.
Wydarzeniem obecnego tygodnia będzie posiedzenie amerykańskiej Rezerwy
Federalnej, którego werdykt odnośnie dalszej polityki monetarnej USA poznamy w środę
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o 20.00 polskiego czasu. Kluczową informacją będzie, czy FED zdecyduje się jeszcze w
tym roku na zmniejszenie dodruku, czy poczeka do przyszłego roku.
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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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