FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Wspólny raport
oraz

Aktywa funduszy inwestycyjnych
(kwiecień 2019)
Wartość
aktywów
Wspólny
Analiz Online oraz
funduszy raport
inwestycyjnych
Izby
Funduszami i Aktywami
na Zarządzających
koniec
kwietnia
wyniosła 257,7 mld zł
i była
nieznacznie
Aktywa
większafunduszy
od tej inwestycyjnych
sprzed
miesiąca
(o
+0,04
(październik 2015) mld
zł). To efekt sprzyjającej
koniunktury i w związku
z tym dodatnich stóp
zwrotu. Bilans sprzedaży
był bowiem ujemny.
O +0,3 mld zł m/m
wzrosły
aktywa
w
funduszach
akcji
–
zarówno polskich (+1,2% m/m) jak i zagranicznych (+0,9%). To zasługa wzrostów na
globalnych rynkach kapitałowych. Notowania indeksu MSCI AC World wzrosły o +3,2%.
W tym samym czasie Warszawski Indeks Giełdowy (WIG) wzrósł jednak tylko o +0,8%. Tym
razem, bilans sprzedaży funduszy akcji był bliski zera. Warto to podkreślić, bo tak dobrego
wyniku nie było od listopada 2017 roku.

Zgodnie z klasyfikacją IZFiA fundusze dłużne dzielą się na dwie kategorie: fundusze dłużne (Bond) oraz krótkoterminowe
dłużne (Bond Short Term). Do kategorii funduszy dłużnych (Bond) zaliczane są fundusze korporacyjne (Corporate),
skarbowe (Treasury) i uniwersalne (Universal). Do kategorii funduszy krótkoterminowych dłużnych (Bond Short Term)
zaliczane są fundusze krótkoterminowe skarbowe (Short Term Treasury) i krótkoterminowe uniwersalne (Short Term
Universal).
Klasyfikacja funduszy dłużnych Analiz Online opiera się na odmiennych zasadach.

Zła passa trwa natomiast w przypadku funduszy absolutnej stopy zwrotu. Wartość aktywów
netto w tym segmencie spadła w kwietniu o -3,7% (-0,3 mld zł). Przyczyniły się do tego
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solidarnie odpływy netto z funduszy, w tym umorzenia certyfikatów funduszy zamkniętych oraz
ujemny wynik zarządzania.
Wzrosły natomiast aktywa netto funduszy dłużnych, w szczególności funduszy polskich
obligacji korporacyjnych (+1,8% m/m, tj. +0,3 mld zł) oraz funduszy dłużnych uniwersalnych
długoterminowych (+6,1% m/m, tj. +0,5 mld zł). W pierwszym przypadku to zasługa poprawy
sytuacji na rynku polskiego długu korporacyjnego; w drugim – dobrych wyników kilku
funduszy.
Na podobnym poziomie utrzymały się aktywa netto funduszy mieszanych (+0,2% m/m),
które obecnie wynoszą 28,3 mld zł. Zmiana wartości środków zgromadzonych w tych
funduszach rozłożyła się równomiernie – połowa z nich odnotowała spadek aktywów netto, a
połowa wzrost.
W sumie o -0,13 mld zł spadły aktywa w trzech najmniejszych segmentach polskiego rynku –
funduszy nieruchomości (-1,4% m/m), sekurytyzacyjnych (-1,6%) oraz rynku surowców
(- 3,1%). W pierwszym to efekt głównie likwidacji dwóch funduszy, w drugim umorzeń
certyfikatów kilkunastu funduszy zamkniętych
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Spółka Analizy Online jest niezależną firmą analityczną zajmującą się monitoringiem rynku polskich i zagranicznych instytucji
zbiorowego lokowania środków: funduszy inwestycyjnych, emerytalnych oraz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych).
W zakres analiz rynku funduszy wchodzą między innymi rankingi funduszy, ocena efektywności działań zarządzających oraz
analiza ich wpływu na polski rynek finansowy.

Działalności firmy obejmuje również monitoring rynku produktów strukturyzowanych, zmian akcjonariatu polskich spółek
publicznych oraz analizę rynku polskich papierów dłużnych.

Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celu informacyjnym zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością
autorów. Dane wykorzystane przy tworzeniu opracowania pochodzą ze źródeł uważanych przez firmę Analizy Online
SA za wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one kompletne i odzwierciedlają stan faktyczny. Opinie
zawarte w niniejszym opracowaniu częściowo bazują na wartościach szacunkowych, wyznaczanych zgodnie
z metodologią stosowaną przez Analizy Online SA, które mogą odbiegać od danych rzeczywistych. Spółka Analizy
Online SA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem opinii i informacji
zawartych w niniejszym opracowaniu. Niniejsze opracowanie jest przeznaczone do wyłącznego, własnego użytku
Klientów spółki Analizy Online SA, którzy otrzymali je bezpośrednio od spółki Analizy Online SA. Publikowanie
niniejszego opracowania w prasie, Internecie i innych środkach masowego przekazu w całości bądź w części, jak również
przytaczanie zawartych w nim opinii wymaga pisemnej zgody spółki Analizy Online SA.

