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 SUBFUNDUSZ SUPERFUND SFIO GOLDFUND 

Fundusz jest idealnym rozwiązaniem dla inwestorów szukających 

ekspozycji antycyklicznej, wyniki będą niezależne od sytuacji na ryn-

ku akcji i obligacji. Jak pokazuje historia złoto jest świetnym uzupeł-

nieniem portfela inwestycyjnego, ponieważ w przypadku bessy na 

rynkach akcyjnych, w środowisku luzowania ilościowego bądź w 

przypadku napięć geopolitycznych ceny kruszcu rosną. Dziś, gdy je-

steśmy po 10 latach hossy na globalnych giełdach i gdy największe 

banki centralne wypowiadają się coraz bardziej gołębio, rysują się 

obiecujące perspektywy dla rynku złota. 

Superfund GoldFund 2020-07-02 

Szczegółowe informacje związane z uczestnictwem w subfunduszach wydzielonych w ramach Superfund SFIO Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjne-
go 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 ni-
niejszej informacji nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych w przyszłości. Historyczne dane dotyczące wypracowanych stóp zwrotu nie mogą sta-
nowić podstawy do wyciągania wniosków, co do kształtowania się dynamiki ich wzrostu w przyszłości. Wartość inwestycji oraz osiąganego z niej przy-
chodu może ulegać znacznym wahaniom i nie jest w żaden sposób gwarantowana. Towarzystwo zachęca do zapoznania się ze szczegółowymi informa-
cjami finansowymi oraz prawnymi, które zawarte zostały w prospekcie informacyjnym funduszu. 

 Firma zarządzająca: Superfund TFI S.A. 

 Data pierwszej wyceny: 2019-03-22 

 Aktualna wartość j.u.: 536,32 

 Waluta: PLN / EUR / USD 

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

 Minimalna pierwsza wpłata 

Osoby prawne: 500 PLN 

Osoby fizyczne: 40 000 EUR (równowartość w PLN) 

 Opłaty 

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

stawka opłaty 2% od dnia 01.07.2020) 

Max. opł. za zarządzanie: 1,2% p.a. 

Opłata za odkupienie: 2% (obniżona 

stawka opłaty 0% od dnia 01.04.2020) 

 Rachunki nabyć 

PLN: 72 1880 0009 0000 0013 0047 5002 

EUR: 22 1880 0009 0000 0013 0047 5029 

USD: 75 1880 0009 0000 0013 0047 5045 

 SUBFUNDUSZ SUPERFUND SFIO GOLDFUND 

Połączenie złota i metali szlachetnych 

Superfund GoldFund to strategia z ekspozycją na globalny 

rynek metali szlachetnych, w szczególności złota. Fundusz 

osiąga ekspozycję na złoto poprzez nabywanie kontraktów 

terminowych futures, a także poprzez nabywanie jednostek i 

tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych in-

nych funduszy oraz funduszy typu ETF oraz ETC, które posia-

dają ekspozycję na cenę złota oraz inwestują w akcje spółek, 

których głównym przedmiotem działalności jest poszukiwa-

nie, wydobycie, produkcja, przetwarzanie, dystrybucja lub 

handel złotem oraz innymi metalami szlachetnymi. Strategia 

dedykowana jest inwestorom, którzy planują utrzymanie 

inwestycji przez długi okres. 

Spółki związane z 

branżą metali 

szlachetnych 

Schemat struktury subfunduszu 

Bieżący skład portfela jest dostosowy-

wany do aktualnej sytuacji rynkowej. 

Złoto 

Gotówka 

Subfundusz Superfund 

SFIO GoldFund PLN 

Wykres notowań fundu-

szu na tle ceny złota. 

 

1) W okresie od 2019-03-22 
do 2020-07-02. 
Źródło: Superfund, Bloomberg. 
 

Notowania na dzień: 2020-07-02 YTD 1M 3M 6M 12M 
MAX1 
p.a. 

Odchylenie 
standardowe 

Sharpe ratio 
(0,1%) 

Superfund GoldFund 9,82% 3,83% 4,37% 9,19% 11,43% 10,87% 12,76% 0,84 

Cena złota 17,27% 3,01% 10,11% 16,49% 26,46% 26,65% 15,96% 1,66 
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