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Choć rynki kapitałowe
miały się w marcu dobrze
i wartość środków klientów
funduszy w związku z tym
rosła, to jednak przeważył
ujemny bilans sprzedaży.
Patrząc na poszczególne
segmenty
rynku,
największy spadek aktywów w ujęciu wartościowym dotyczył funduszy aktywów
niepublicznych (ponad -1 mld zł). Dalej w kolejności były fundusze mieszane (-346 mln zł).
Wartość środków zmalała w ponad połowie z prawie 150 funduszy w tym segmencie.

Po świetnych dwóch miesiącach na rynkach kapitałowych, dzięki którym aktywa funduszy
akcji rosły (nawet pomimo ujemnego salda sprzedaży) w marcu odnotowaliśmy spadek
wartości środków o -232 mln zł (-0,9%) – zarówno funduszy akcji polskich (-169 mln zł) jak
i zagranicznych (-63 mln zł).
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W segmencie dłużnym z kolei sprawa nie jest taka prosta. O ile z perspektywy całego
segmentu aktywa utrzymały się na podobnym poziomie, o tyle na poziomie poszczególnych
grup różnice były znaczące. Aktywa funduszy polskich papierów skarbowych spadły o -994
mln zł, a wzrosły o kolejno 684 i 330 mln zł w funduszach polskich papierów skarbowych
długoterminowych i uniwersalnych długoterminowych. To jednak w dużej mierze efekt
transferu środków pomiędzy funduszami tylko jednego, dużego towarzystwa.
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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.

