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Superfund Alternatywny 

Notowania na dzień: 2020-11-03 YTD 1M 3M 12M 36M MAX1 
Odchylenie 

standardowe 
Sharpe ratio 

(0,1%) 

Superfund Alternatywny 37,23% 0,86% -8,47% 38,47% 8,79% 11,89% 18,91% 0,08 

WIG20 -23,90% -3,60% -9,32% -25,42% -34,41% -33,88% 19,74% -0,30 

 

2020-11-03 

Szczegółowe informacje związane z uczestnictwem w subfunduszach wydzielonych w ramach Superfund Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Portfelo-
wego, w tym w szczególności: polityka inwestycyjna, opis czynników ryzyka, zasady zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa, prawa uczestni-
ków, informacje o podmiotach prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa, zawarte zostały w prospekcie informacyjnym funduszu, które są do-
kumentami opracowanymi przez Towarzystwo i publicznie dostępnymi na stronie internetowej (www.superfund.pl), jak również u dystrybutorów jedno-
stek 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. 

 Firma zarządzająca: Superfund TFI S.A. 

 Data pierwszej wyceny: 2013-12-10 

 Aktualna wartość j.u.: 112,02 

 Waluta: PLN 

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

 Minimalna pierwsza wpłata 

Osoby prawne: 100 PLN 

Osoby fizyczne: 100 PLN 

 Opłaty 

Max. opł. manipulacyjna: 4,5% (obniżona 

stawka opłaty 2% od dnia 01.07.2020) 

Max. opł. za zarządzanie: 1,5% p.a. 

Opłata za odkupienie: 0% 

 Rachunki nabyć 

PLN: 94 1880 0009 0000 0013 0090 8002 

Subfundusz Superfund 

FIO Portfelowy 

Alternatywny 

Wykres notowań na tle 

indeksu WIG20. 

 

1) W okresie od 2013-12-10 
do 2020-11-03. 
Źródło: Superfund, Bloomberg. 
 

 SUBFUNDUSZ SUPERFUND FIO PORTFELOWY 

ALTERNATYWNY 

Strategia absolutnej stopy zwrotu 

Superfund Alternatywny to subfundusz absolutnej stopy 

zwrotu, którego celem jest osiąganie dodatnich wyników 

niezależnie od aktualnej koniunktury na rynku akcji czy ob-

ligacji. Superfund Alternatywny inwestuje w akcje, obligacje 

oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy. Dzięki wykorzy-

staniu szerokiego spektrum instrumentów finansowych 

subfundusz może osiągać dodatnie stopy zwrotu bez wzglę-

du na sytuację rynkową. Subfundusz inwestuje na płynnych 

rynkach, co pozwala na dużą elastyczność i na bieżące do-

stosowywanie składu portfela do zmieniającej się sytuacji 

rynkowej. Od początku 2020 roku głównym składnikiem 

portfela funduszu są spółki wydobywcze. 

 Superfund Alternatywny 
 WIG20 

Schemat struktury 

subfunduszu 

Bieżący skład portfela 

jest dostosowywany 

do aktualnej sytuacji 

rynkowej. 
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Superfund Alternatywny 
 
  PERSPEKTYWY 

 

W lipcu roku bieżącego złoto ustanowiło nowe historyczne szczyty wyraźnie przebijając 1900$, po czym 

trend wzrostowy wyraźnie przyspieszył. Jest to ewidentny pokaz siły popytu na żółty metal i spodziewamy 

się kontynuacji wzrostów. Spółki wydobywające złoto są największym beneficjentem rosnących cen żółtego 

metalu, ponieważ wykorzystują one dźwignię operacyjną. Rosnące ceny złota wpływają na wzrost przycho-

dów spółek wydobywczych przy niezmiennych kosztach stałych, co przekłada się na znaczny wzrost marż. 

Wyższe marże przekładają się na skokowy wzrost zysków tych spółek. W ten oto sposób, wzrost cen złota 

o np. 10% może przekładać się na wzrost spółek wydobywczych nawet o 20-30%. Pomimo tak dużych 

wzrostów cen akcji spółek wydobywczych w ostatnich kwartałach, wciąż spółki te są relatywnie tanie. Pod-

czas ostatniej hossy na metalach szlachetnych w latach 2000-2011, spółki wydobywcze wzrosły ponad 

ośmiokrotnie, więc obecne wzrosty 250% od 2015 roku na pewno nie wyczerpały potencjału dla tego sek-

tora. Najlepszym dowodem tego jest ostatnia transakcja Warrena Buffetta, który w połowie sierpnia 2020 

roku zainwestował około 560 mln USD w Barrick Gold, czyli jedną z największych kopalni złota. To tylko 

potwierdza nas w przekonaniu, że spółki wydobywcze są wciąż najlepszym rozwiązaniem dla funduszu Su-

perfund Alternatywny. 


