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inwestycyjnych
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krach,
a
inwestorzy
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cenę
(październik 2015)
szukali płynności. W efekcie
w miesiąc aktywa polskich funduszy
inwestycyjnych spadły o 29,6 mld zł
do 238,7 mld zł, tj. o 11%.

- Wartość aktywów
w funduszach
inwestycyjnych
wyniosła 238,7 mld
zł na koniec marca
2020.

Spadek aktywów to głównie efekt ujemnego bilansu sprzedaży funduszy (ten wyniósł w
sumie ok. -20 mld zł netto). W szczególności funduszy dłużnych, które w ostatnich latach
cieszyły się największą popularnością klientów. Ich aktywa spadły w sumie o ponad 20 mld
zł, z czego prawie 6 mld z funduszy obligacji korporacyjnych.

- Aktywa funduszy
akcji spadły o 29,6
mld zł, czyli 11%.

Spadki na rynkach i odpływ klientów odbiły się również na niemal wszystkich pozostałych
kategoriach funduszy. Wartość środków zgromadzonych w funduszach akcji spadła o prawie
jedną piątą i wyniosła 18 mld zł na koniec marca, tj. najniżej od marca 2009 roku, kiedy to
rynki zaczynały odbijać się od dna po kryzysie finansowym. O kilka miliardów złotych spadły
aktywa w funduszach mieszanych, a także aktywów niepublicznych. Kilkaset milionów ubyło
z funduszy absolutnej stopy zwrotu. Na podobnym poziomie utrzymały się za to aktywa
w funduszach sekurytyzacyjnych i stosunkowo niewiele spadły w funduszach nieruchomości
i rynku surowców.
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Jedyną kategorią funduszy, która odnotowała wyraźny wzrost aktywów były fundusze
zdefiniowanej daty w ramach pracowniczych planów kapitałowych (PPK). To efekt
regularnych wpłat pracowników i pracodawców (wyniki zarządzania były w większości
przypadków ujemne). Do końca marca wpływały również dopłaty roczne od państwa.
W efekcie wartość środków zgromadzonych w funduszach PPK za pośrednictwem
wyłącznie towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) wyniosła ponad 500 mln zł. Gdy
weźmiemy pod uwagę również powszechne towarzystwa emerytalne i towarzystwa
ubezpieczeniowe, wówczas aktywa w funduszach PPK wyniosły ponad 600 mln zł.
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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.

