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 SUBFUNDUSZ SUPERFUND SFIO BLUE

 Firma zarządzająca: Superfund TFI S.A.
 Data pierwszej wyceny: 2016-10-11

Strategia equity market neutral

 Aktualna wartość j.u.: 474,38

Superfund Blue to strategia z ekspozycją na globalne rynki

 Waluta: PLN / EUR / USD

akcji. Strategia inwestuje w wybrane akcje z uniwersum

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

3500 najbardziej płynnych spółek dostępnych na rynkach ak-

 Minimalna pierwsza wpłata

cji. Decyzje inwestycyjne oparte są w 100% na zautomatyzowanych algorytmach komputerowych, które inicjują sy-

Osoby prawne: 500 PLN

gnały kupna i sprzedaży na podstawie analizy technicznej.

Osoby fizyczne: 40 000 EUR (równowartość w PLN)
 Opłaty

Pozwala to w pełni uniezależnić proces decyzyjny od emo-

Max. opł. manipulacyjna: 4,5%

cjonalnych ludzkich decyzji, eliminując ryzyka z tym związa-

Max. opł. za zarządzanie: 1,2% p.a.

ne. Transakcje są dokonywane tylko wówczas, gdy istnieje

Opłata za odkupienie: 2% (do 12M od otwarcia rejestru)

duże prawdopodobieństwo osiągnięcia zysku w horyzoncie
od jednego dnia do tygodnia. Krótki horyzont inwestycyjny i

 Rachunki nabyć
PLN: 72 1880 0009 0000 0013 0047 5002

ścisłe zasady podejmowania decyzji inwestycyjnych pozwala-

EUR: 22 1880 0009 0000 0013 0047 5029

ją kontrolować ryzyko i maksymalizować zysk.

USD: 75 1880 0009 0000 0013 0047 5045
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Notowania na dzień: 2019-02-18

Schemat struktury subfunduszu
Sektory
 Azja
Europa
Ameryka Północna
Inne

Alokacja*
14%
17%
67%
3%

Wpływ na wynik





*wartości przybliżone na podstawie funduszu bazowego za 2018-09

Szczegółowe informacje związane z uczestnictwem w subfunduszach wydzielonych w ramach Superfund SFIO Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, 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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