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Online oraz
inwestycyjnych
wzrosły
o ponad
5 mld zł do Funduszami
257,7
Izby
Zarządzających
i Aktywami
mld zł (+2,0%). To zasługa
wysokich napływów do
funduszy
(według
Aktywa funduszy inwestycyjnych
szacunków Analiz Online
było
to rekordowe
(październik
2015) 4 mld zł
netto) i wzrostu wartości
środków w wyniku trwającej
hossy na rynkach akcji
i spadających rentowności
(a więc rosnących cen)
obligacji
skarbowych.
Aktywa wzrosły prawie we
wszystkich
głównych
segmentach funduszy. Pod
względem wartościowym najmocniej w funduszach dłużnych, w których obecnie ulokowane
jest 91,2 mld zł, tj. o 3,3 mld zł więcej niż przed miesiącem.

Czwarty miesiąc z rzędu rośnie kwota pieniędzy zgromadzonych w funduszach akcji
i mieszanych. Pomaga w tym „pocovidowa” hossa i niskie stopy procentowe, które
zniechęcają do trzymania oszczędności na lokatach. Pod względem procentowym aktywa
najmocniej urosły w segmencie funduszy surowcowych, a to za sprawą szybujących cen złota
i akcji spółek, które je wydobywają.
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- Wartość aktywów
w funduszach
inwestycyjnych
wyniosła 257,7 mld
zł na koniec lipca
2020.
- Czwarty miesiąc
z rzędu rosły
aktywa w
funduszach akcji
i mieszanych.
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Tradycyjnie zwiększyła się wartość aktywów w funduszach zdefiniowanej daty utworzonych
na potrzeby Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).
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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.

