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Superfund Obligacyjny 

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

standardowe 
Sharpe ratio 

(0,1%) 

Superfund Obligacyjny 2,46% 0,71% 0,83% 2,27% 7,81% 15,00% 1,48% 1,32 

Średnia funduszy dłużnych polskich uniwersalnych 
długoterminowych 

3,28% 2,10% 0,73% 3,26% 9,74% 23,12% 1,74% 1,70 

 

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.: 115,14 

 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: 1,5% (obniżona 

stawka opłaty 0,5% od dnia 01.07.2020) 

Max. opł. za zarządzanie: 0,95% p.a. 

Opłata za odkupienie: 0% 

 Rachunki nabyć 

PLN: 36 1880 0009 0000 0013 0090 4002 

Subfundusz Superfund 

FIO Portfelowy 

Obligacyjny 

Wykres notowań na tle 

średniej funduszy dłuż-

nych polskich uniwer-

salnych długotermino-

wych. 

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

 SUBFUNDUSZ SUPERFUND FIO PORTFELOWY OBLIGACYJNY 

Strategia dłużna uniwersalna długoterminowa 

Superfund Obligacyjny inwestuje przede wszystkim w in-

strumenty dłużne o stałym oprocentowaniu, których okres 

zapadalności wynosi powyżej roku. Subfundusz inwestuje w 

obligacje zarówno bezpośrednio, jak i poprzez fundusze ob-

ligacji. Długoterminowe obligacje o stałym oprocentowaniu 

ze swojej natury cechują się wyższa rentownością niż obli-

gacje krótkoterminowe i zmiennokuponowe. Narażone są 

jednak na większe wahania cen z uwagi na ryzyko rynko-

wych stóp procentowych, których spadek pozwala na osią-

gnięcie dodatkowych zysków w relacji do ich rentowności, 

wzrost natomiast może powodować spadek wartości skład-

ników lokat. Konstrukcja subfunduszu, zapewniająca wysoką 

płynność portfela, pozwala zarządzającym na szybkie zmiany 

składu subfunduszu w razie zmian warunków rynkowych. 

 Superfund Obligacyjny 
 Średnia funduszy dłużnych polskich uniwersalnych długoterminowych 

Schemat struktury 

subfunduszu 

Bieżący skład portfela 

jest dostosowywany 

do aktualnej sytuacji 

rynkowej. 

Alokacja

Obligacje Skarbowe Inflacyjne 8%

Obligacje Skarbowe stałokuponowe 55%

Obligacje Skarbowe zmiennokuponowe 5%

Obligacje Korporacyjne 32%


