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Najmocniej spadły aktywa netto w funduszach akcji – o prawie -1,6 mld zł, na co złożył się
zarówno ujemny wynik zarządzania większości funduszy oraz odpływy netto. W tym wypadku
spadek aktywów dotknął po równo fundusze akcji polskich jak i zagranicznych.

Jednym z nielicznych segmentów, w których wartość aktywów wzrosła były fundusze dłużne.
Na koniec maja zgromadzone w nich było 104,5 mld zł – o +0,9 mld zł więcej niż przed
miesiącem. Najbardziej wzrosły aktywa netto w funduszach dłużnych uniwersalnych
długoterminowych (+0,5 mld zł) – to efekt przeniesienia środków pomiędzy funduszami
w ramach jednego TFI. Tym można tłumaczyć również spadek aktywów w grupie funduszy
dłużnych papierów skarbowych (-0,4 mld zł). O kilkaset milionów złotych wzrosły za to aktywa
w funduszach obligacji korporacyjnych i dłużnych skarbowych długoterminowych – w tych
dwóch wypadkach to zasługa wzrostu wartości środków w wielu funduszach reprezentujących
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te grupy – w wyniku zarówno napływów netto oraz dodatnich stóp zwrotu. W przypadku
funduszy dłużnych skarbowych długoterminowych pomogły spadające rentowności, a więc
rosnące ceny obligacji na całym świecie w maju.
Od początku roku najmocniejszy wzrost aktywów odnotowały NN Investment Partners TFI
oraz Forum TFI – w obydwu wypadkach wartość środków wzrosła o przeszło +1 mld zł.
Największym TFI oferującym fundusze rynku kapitałowego pozostaje PKO TFI z prawie 35
mld zł aktywów pod zarządzaniem. Ipopema TFI jest z kolei liderem rynku funduszy
niepublicznych z prawie 50 mld zł aktywów netto.
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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.

