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I. List Prezesa
Szanowni Państwo,
Mam przyjemność przedstawić Państwu raport podsumowujący rynek funduszy inwestycyjnych za rok
2015.
W porównaniu z rokiem poprzednim, w 2015 r. nastąpiło przyspieszenie tempa rozwoju gospodarczego
Polski. Głównym motorem napędzającym polską gospodarkę pozostawał w 2015 r. popyt wewnętrzny.
Przez cały 2015 r. inflacja w Polsce utrzymywała się na ujemnym poziomie. Jednocześnie mieliśmy do
czynienia z poprawą sytuacji na rynku pracy, stopa bezrobocia wyniosła na koniec roku 9,8%, wobec 11,4%
rok wcześniej.
Wartość aktywów zarządzanych przez fundusze inwestycyjne wzrosła do rekordowego w historii poziomu
252,4 mld zł. Warto podkreślić, że rynek funduszy inwestycyjnych rośnie nieprzerwanie od 2011 roku.
W sumie w ciągu ostatnich czterech lat wartość oszczędności ulokowanych w funduszach powiększyła się
o blisko +138 mld zł, zaś łączny bilans sprzedaży w 2015 roku wyniósł +11,3 mld zł. Wartość aktywów
funduszy skierowanych do szerokiego grona odbiorców wzrosła w 2015 r. ze 116 do 122 mld zł, tj. o +5,3%.
Największy wpływ na zmiany wartości aktywów netto w ubiegłym roku miała skala nabyć i odkupień. Na 12
miesięcy cztery zakończyły się spadkiem aktywów (lipiec, sierpień, październik i listopad). We wszystkich
tych miesiącach bilans sprzedaży był znikomy, bądź ujemny. Największy przyrost środków odnotowały
fundusze aktywów niepublicznych, na drugim miejscu pod względem dynamiki aktywów uplasowały się
fundusze ochrony kapitału. Trzecie miejsce pod względem dynamiki osiągnęły fundusze absolutnej stopy
zwrotu, aktywa zgromadzone w tym segmencie powiększyły się z 8,6 mld zł do 12,1 mld zł. (+41%, t.j. +3,5
mld zł). To słaba koniunktura na rynkach finansowych sprawiła, że klienci TFI zwrócili się w stronę
produktów o takiej strategii. Duży wzrost wartości zgromadzonych środków odnotowały także rozwiązania
o najniższym poziomie ryzyka – gotówkowe i pieniężne. Z kolei na zmianę struktury aktywów funduszy
inwestycyjnych w 2015 r. kluczowy wpływ miało wniesienie nowego kapitału do segmentu aktywów
niepublicznych. Odnotowały one silny wzrost w krótkim okresie, co przełożyło się na spadek udziału
w aktywach ogółem pozostałych grup.
Większość z działających na polskim rynku towarzystw funduszy inwestycyjnych (65%) zakończyła 2015 rok
wzrostem wartości zarządzanych środków. Pierwsza piątka TFI o najwyższych aktywach pozostała
niezmieniona. Poza Ipopemą TFI, która wyraźnie wyprzedziła konkurencję, tworzą ją TFI PZU (11,2% rynku),
PKO TFI (7,3%) Pioneer Pekao TFI (6,6%) oraz Skarbiec TFI (5,7%). W 2015 r. na polskim rynku funduszy
pojawiło się także kilka nowych towarzystw. Komisja Nadzoru Finansowego wydała zezwolenie na
utworzenie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi łącznie trzem instytucjom: Corum TFI, Money Makers
oraz Templeton Asset Management (Poland) TFI. Do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez
Sąd Okręgowy w Warszawie w 2015 r. zostały wpisane aż 204 fundusze inwestycyjne, o 59 więcej niż rok
wcześniej. Wśród nowo zarejestrowanych podmiotów dominowały fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ),
było ich aż 199. Najwięcej nowości uruchomiły Copernicus Capital TFI (30), AgioFunds TFI (20), Trigon TFI
(19) oraz Forum TFI (18).
W 2015 roku oszczędności Polaków wzrosły do rekordowego poziomu 1,2 bln zł. Gospodarstwa domowe
zgromadziły w różnego rodzaju lokatach o ponad +70 mld zł, czyli o +6,6% więcej niż w 2014 roku.
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Od lat największy udział w oszczędnościach gospodarstw domowych mają depozyty złotowe i walutowe
(57%), które w 2015 roku zwiększyły się o +9,4%. Wartość środków ulokowanych w detalicznych funduszach
inwestycyjnych, znajdujących się w posiadaniu gospodarstw domowych (dedykowanych osobom fizycznym,
po wykluczeniu wartości inwestycji ubezpieczycieli), zwiększyła się w 2015 roku o +3,9 mld zł (+4,0%).
Generalnie rok 2015 na rynku funduszy inwestycyjnych upłynął pod znakiem dużej zmienności i niepewnych
nastrojów. W efekcie, tylko co drugi fundusz spośród 650 działających co najmniej rok wypracował zysk.
Najlepiej wypadły fundusze akcji zagranicznych, których zarządzający inwestują na rynkach rozwiniętych
i w akcje spółek z branży nieruchomości. Jednakże rynek wciąż się rozwija, powstają nowe możliwości,
a sektor TFI należy do jednych z najbardziej dynamicznych, który potrafi szybko dostrzegać pojawiające się
nowe możliwości i wykorzystywać je dla dobra inwestorów. Stabilizująca się sytuacja w kraju pozostawia
nadzieję, że ten rozwój będzie postępował nadal, w znacznie już stabilniejszych warunkach.

Prof. dr hab. Marcin Dyl
Prezes Zarządu IZFiA
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II. Otoczenie rynkowe. Sytuacja gospodarcza Polski
Produkt krajowy brutto: W 2015 Tabela 1 . Dynamika realna produktu krajowego brutto
roku nastąpiło przyspieszenie tempa
2011 2012 2013 2014 2015
rozwoju
gospodarczego
Polski
Produkt kra jowy brutto
4,8% 1,8% 1,7%
3,3% 3,6%
w porównaniu z rokiem poprzednim.
Spożyci e ogółem, w tym:
1,7% 0,7% 1,3%
3,0% 3,2%
Według
wstępnych
danych
i ndywi dua l ne
3,0% 1,0% 1,1%
3,0% 3,1%
zaprezentowanych przez Główny
Akumul a cja brutto, w tym:
12,2% -4,3% -3,7% 11,6% 4,2%
Urząd Statystyczny (GUS), PKB
na kła dy brutto na ś rodki trwa łe
9,3% -1,5% 0,9%
9,4% 6,1%
zwiększył się o +3,6% w ujęciu
Popyt kra jowy
3,8% -0,4% 0,2%
4,6% 3,4%
rocznym, w porównaniu do +3,3%
Wa rtoś ć doda na brutto, w tym:
4,7% 1,8% 1,8%
3,0% 3,4%
osiągniętych w 2014 r. Podobnie jak
przemys ł
8,9% 2,3% 5,9%
3,6% 5,4%
miało
to
miejsce
w
roku
budowni ctwo
10,8% -3,2% 1,0%
4,7% 4,4%
wcześniejszym głównym motorem
Źródło: GUS
napędzającym polską gospodarkę
pozostawał w 2015 r. popyt wewnętrzny, aczkolwiek dynamika jego przyrostu nieznacznie wyhamowała.
Zwiększył się bowiem o +3,4% w ujęciu rocznym, wobec +4,9% w 2014 r. Do rozwoju gospodarki przyczyniła
się także dodatnia, choć niższa niż 2014 r., dynamika nakładów brutto na środki trwałe (+6,1% r/r wobec
+9,8% odnotowanych w 2014 r). Tym samym stopa inwestycji w gospodarce narodowej (relacja nakładów
brutto na środki trwałe do PKB w cenach bieżących) zwiększyła się w 2015 r. do poziomu 20,2, z 19,6
odnotowywanych w roku 2014. W minionym roku wzrostowi gospodarczemu sprzyjał także bilans handlu
zagranicznego. Podczas gdy w 2014 r. wpływ eksportu netto na wartość produktu krajowego brutto wyniósł
-1,5 pkt. proc., to w roku minionym przyczynił się wzrostu wskaźnika o +0,3 pkt. proc. Na tempo rozwoju
gospodarki pozytywny wpływ miała także korzystna sytuacja na rynku pracy, przekładająca się na
zwiększenie dynamiki spożycia indywidualnego do poziomu +3,1% (z +2,6% w 2014 r.). Perspektywy dla
dynamiki PKB w 2016 r. są obiecujące, a do jednorazowego przyrostu konsumpcji gospodarstw domowych
może przyczynić się realizacja rządowego programu „500+”, który według szacunków ma skutkować
wzrostem wydatków o ok. +16 mld zł. Po stronie zagrożeń należy natomiast liczyć się ze ryzykiem silnego
wyhamowania chińskiej gospodarki, co może przełożyć się na globalne tempo rozwoju.
Rynek pracy: Na pozytywną ocenę polskiej gospodarki wpływała w 2015 r. także dobra sytuacja na rynku
pracy. Obserwowana obecnie tendencja spadku Tabela 2 . Inflac ja i bezroboc ie w latac h 2 0 1 1 -2 0 1 5
bezrobocia rejestrowanego jest kontynuacją
2011 2012 2013 2014 2015
trendów z okresów wcześniejszych. Na koniec 2015
infla cja
4,3%
3,7%
0,9% -1,0% -0,9%
r. stopa bezrobocia wyniosła bowiem 9,8%, wobec
s topa bezrobocia
12,5% 13,4% 13,4% 11,5% 9,8%
11,4% w roku wcześniejszym i 13,4% Źródło: GUS
odnotowanych na koniec grudnia 2013 r. Ujemnym
odczytom inflacji towarzyszyła umiarkowana presja płacowa. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto
w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w porównaniu z 2014 r. o +3,5% i wyniosło 4121,41 zł.
Inflacja: W trakcie całego 2015 r. miesięczne odczyty inflacji obrazowały ujemną dynamikę cen towarów
i usług konsumpcyjnych w gospodarce. Grudzień okazał się 18-tym miesiącem z rzędu, w którym
odnotowano ujemny poziom wskaźnika CPI – na koniec grudnia zmiana w ujęciu rocznym wyniosła -0,5%.
Choć od lutego minionego roku tempo spadków stopniowo malało, to średnioroczna inflacja wyniosła
-0,9%, w porównaniu do 0,0% odnotowanych w 2014 r. Tym samym wydłużył się okres, w trakcie którego
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inflacja pozostaje poniżej dolnego przedziału odchyleń od celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego.
W minionym roku największy wpływ na kształtowanie się wskaźnika miały spadki cen w kategoriach
„transport” oraz „odzież i obuwie”. Odnotowano także spadek inflacji bazowej – czyli kalkulowanej po
wyłączeniu cen żywności i energii. Zmalała ona do poziomu +0,3% z +0,6% w 2014 roku. Utrzymujące się
niskie ceny surowców znalazły z kolei odzwierciedlenie w spadku cen produkcji sprzedanej przemysłu.
Według najnowszej ankiety makroekonomicznej, przeprowadzanej cyklicznie przez Narodowy Bank Polski
w gronie ekspertów, zajmujących się analizowaniem procesów gospodarczych, w roku 2016 średnioroczna
inflacja ma wynieść +0,9%. Zgodnie z granicami 50-procentowego przedziału prawdopodobieństwa można
spodziewać się odczytów wskaźnika w zakresie od +0,4% do +1,3%. Zdaniem ankietowanych w 2017 r.
inflacja powróci do przedziału dopuszczalnych wahań wokół celu inflacyjnego NBP (od +1,5% do +3,5%).
Polityka pieniężna: Niższy od oczekiwań poziom inflacji był jednym z czynników, który skłonił Radę Polityki
Pieniężnej do obniżenia w marcu 2015 r. stopy referencyjnej o -50 p.b. do historycznie niskiego poziomu
1,5%. Stopa lombardowa wynosi obecnie 2,5%, a stopa depozytowa 0,5%. Z opisu dyskusji po ostatnim
posiedzeniu Rady obradującej w niezmienionym jeszcze składzie wynika, że zdania poszczególnych
członków, odnośnie zasadności dalszych zmian wysokości kosztu pieniądza w końcówce minionego roku,
były podzielone.
Budżet państwa: W czerwcu 2015 r. Rada Europejska zdjęła z Polski nałożoną w połowie 2014 r. procedurę
nadmiernego deficytu. W kalkulacjach zadłużenia gospodarki uwzględniono bowiem koszt reformy
emerytalnej, który dla okresu od stycznia do lipca oszacowano na poziomie 0,4% PKB. Znaczący (około 13
mld zł) spadek dochodów z tytułu podatku od towarów i usług skłonił rząd do przyjęcia autopoprawki
budżetowej na 2015 r., aby uniknąć istotnych ograniczeń po stronie wydatkowej oraz zapewnić sobie
większą przestrzeń fiskalną na 2016 r. Kolejnym czynnikiem, który skłonił partię rządzącą do wykonania
takiego ruchu było niskie prawdopodobieństwo uzyskania wpływów ze sprzedaży częstotliwości LTE za
kwotę ok. 9 mld zł. W nowelizacji budżetu deficyt zwiększono do -50 mld zł, a ustawa budżetowa na rok
2016 zakłada deficyt na poziomie -54,7 mld zł.
Rynek kapitałowy: W roku 2015 r. indeksy na warszawskiej giełdzie, podobnie jak na światowych
parkietach, pozostawały pod wpływem obaw inwestorów o chińską gospodarkę oraz głębokich spadków na
rynku surowców. Nerwową atmosferę podsycało również ryzyko utrwalenia inflacji na niskim poziomie.
Indeks 20 największych i najbardziej płynnych spółek odnotował w minionym roku głęboką, blisko -20%
stratę. Na skutek tych spadków WIG20 osiągnął na koniec roku wartość 1859,15 pkt., czyli wrócił do
poziomu z maja 2009 r. Mniej dotkliwą przecenę
odnotowano na szerokim rynku. Stopa zwrotu Tabela 3 . Zmiany na rynku finansowym w 2 0 1 5 r.
WIG
-9,26%
indeksu WIG w 2015 r. wyniosła bowiem
WIG20
-19,72%
-9,3%. Było to możliwie dzięki lepszej koniunkturze
mWIG40
2,40%
w segmencie spółek o średniej i małej kapitalizacji.
s WIG80
9,11%
Indeksy mWIG40 oraz sWIG80 wzrosły w tym czasie
IROS*
9,31%
odpowiednio o +2,4% i +9,1%. Wydaje się, że
IRP_WIBID_1M**
1,45%
pozytywne i neutralne dla inwestorów dane
USD/PLN
11,23%
o polskiej gospodarce nie były w stanie
EUR/PLN
-0,02%
zrównoważyć negatywnego wpływu obaw o
*
i
ndeks
rynku
obl
i
ga
cji
obl
i
cza
ny
przez
Ana l i zy Onl i ne
światową gospodarkę oraz odpływu kapitału z
rynków wschodzących. Poza tym, w drugiej części ** i ndeks rynku pi eni ężnego
Źródło: NBP, GPW, ERSPW, obliczenia Analizy Online
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roku istotny wpływ na koniunkturę w wybranych segmentach rynku akcyjnego miało ryzyko polityczne.
Łączna kapitalizacja krajowych spółek notowanych na głównym parkiecie warszawskiej giełdy spadła z 591,2
mld zł na koniec 2014 r. do poziomu 516,2 mld zł na koniec 2015 roku. W tym czasie spółki zagraniczne
straciły -14%, a ich kapitalizacja wyniosła na koniec grudnia 566,1 mld zł. W porównaniu z rokiem
wcześniejszym zmniejszyła się także wartość obrotu akcjami – w 2015 r. wyniosła 225,3 mld zł, wobec 232,9
mld zł w 2014 r. W analizowanym okresie na rynek główny GPW trafiły akcje 30 nowych spółek, a walory 13
wycofano z obrotu.
Główne europejskie giełdy zakończyły rok z wynikiem na plusie. Niemiecki DAX zyskał w tym czasie +9,6%,
a francuski CAC +8,5%. Z podobną stopą zwrotu spotkali się inwestorzy po drugiej stronie globu – japoński
Nikkei 225 odnotował wzrost na poziomie +9,1%. Pod koniec roku na rynki finansowe wpływ miała decyzja
FOMC (Komitet ds. Otwartego Rynku) o rozpoczęciu cyklu zacieśniania polityki pieniężnej. Znaczenie tego
ruchu było dla inwestorów o tyle istotne, że na podniesienie stóp procentowych zdecydowano się po raz
pierwszy od blisko dekady. Tym samym rozpoczął się czas różnicy w kierunku polityki pieniężnej
prowadzonej przez Rezerwę Federalną i Europejski Bank Centralny, która w 2016 r. będzie
najprawdopodobniej jednym z intensywnie analizowanych zjawisk.

III. Rynek funduszy w Polsce
3.1. Aktywa netto funduszy inwestycyjnych w 2015 r.
W 2015 roku wartość aktywów zarządzanych przez fundusze inwestycyjne z oferty TFI wzrosła do
rekordowego poziomu 252,4 mld zł. To o ponad +43 mld zł więcej niż rok wcześniej. Dynamika wzrostu
wyniosła +21%. Rynek funduszy inwestycyjnych rośnie nieprzerwanie od 2011 roku. W sumie w ciągu
ostatnich 4 lat wartość oszczędności ulokowanych w funduszach powiększyła się o blisko +138 mld zł. To
najlepszy okres w historii tego rynku. W latach ostatniej hossy 2004-2007 wartość zgromadzonych aktywów
powiększyła się o niecałe +103 mln zł.

m l d PLN

Według
danych
Izby
Wykres 1 . Aktywa funduszy w latac h 2 0 0 0 -2 0 1 5 (mld P LN)
Zarządzających Funduszami i
Aktywami, łączny bilans 300
252
sprzedaży w 2015 roku
250
wyniósł +11,3 mld zł.
209
189
Składały się na niego nabycia 200
w wysokości +105,2 mld zł
146
136
oraz umorzenia o wartości - 150
120 115
93,8 mld zł. Warto przy tym
99
96
77
zwrócić uwagę, że w 100
62
obliczeniach uwzględniono
33 38
50
23
wyłącznie dane pozyskane od
12
7
tych TFI, które przekazują je
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Izbie dobrowolnie. Według
nich, w 2015 roku 9 miesięcy Źródło: Analizy Online na podstawie danych z TFI
zakończyło się z dodatnim bilansem sprzedaży, a 3 (czerwiec, lipiec, sierpień) z nadwyżką umorzeń nad
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wpłatami. Saldo wpłat i wypłat wahało się w przedziale od -0,7 mld zł (w lipcu) do +2,8 mld zł (w marcu).
Według Analiz Online, które poza danymi dostarczanymi przez TFI, szacują wartość przepływu środków dla
pozostałych funduszy (głównie z części rynku niedetalicznego), skala różnic była znacznie większa i wahała
się od -8,8 mld zł w październiku do +26,8 mld zł w grudniu.
Według szacunków Analiz Online znaczny przyrost aktywów był możliwy głównie dzięki temu, iż saldo wpłat
i wypłat okazało się najwyższe w historii i wyniosło blisko +38 mld zł. Tak dobry wynik to efekt
dynamicznego rozwoju segmentu funduszy niedetalicznych, skierowanych do wąskiej grupy odbiorców. Te
w 2015 roku pozyskały ok +30,6 mld zł, w porównaniu do +1 mld zł w 2014 roku. Wyniki wypracowane
przez zarządzających wg szacunków Analiz Online w 2015 roku wyniosły zaledwie +1,5 mld zł.
Wykres 2 . Nabyc ia i odkupienia w 2 0 1 5 roku (mld P LN)
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Źródło: IZFiA (na podstawie danych dla ok. 500 funduszy)

Źródło: Analizy Online (na podst. danych i szacunków dla ok. 1000 funduszy)

Skala nabyć i odkupień miała największy wpływ na zmiany wartości aktywów netto. Na 12 miesięcy
4 zakończyły się spadkiem aktywów (lipiec, sierpień, październik i listopad). We wszystkich tych miesiącach
bilans sprzedaży był symboliczny, bądź ujemny. Według szacunków Analiz Online, w lipcu i październiku
wyniósł odpowiednio -4,8 mld zł i -8,8 mld zł. W pozostałych miesiącach aktywa zgromadzone w funduszach
zyskiwały na wartości.
Wykres 3 . Zmiana miesięc zna aktywów w 2 0 1 5 roku (mld PLN)
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Największy wzrost odnotowano w grudniu,
na poziomie +28,2 mld zł, który wynikał
głównie z wniesienia znacznych środków do
jednego z funduszy aktywów niepublicznych.
Pod względem wyników z zarządzania
najlepiej wypadły natomiast miesiące
z pierwszej połowy roku, zwłaszcza styczeń
(+1,9 mld zł) oraz kwiecień (+1,6 mld zł).
W 5 miesiącach wynik z zarządzania był
ujemny, w tym w największym stopniu
uszczuplił poziom aktywów w czerwcu
i sierpniu, w obu przypadkach po ponad -2,0
mld zł.

-7

Źródło: Analizy Online na podstawie danych z TFI
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Według danych i szacunków Wykres 4 . Saldo wpłat i wypłat wg segmentów w 2 0 1 5 roku (mln P LN)
Analiz Online, w 2015 roku
aktywów niepublicznych
najwięcej nowych środków
absolutnej stopy zwrotu
pozyskały fundusze aktywów
akcji
niepublicznych (aż +29,9 mld
sekurytyzacyjne
zł). Kolejne miejsce zajęły
gotówkowe i pieniężne
fundusze absolutnej stopy
ochrony kapitału
zwrotu z bilansem sprzedaży
mieszane
na poziomie +3,3 mld zł oraz
rynku surowców
fundusze akcyjne (+2,6 mld zł).
nieruchomości
Saldo
wpłat
i wypłat
dłużne
przekraczające +1 mld zł
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fundusze
sekurytyzacyjne. W przypadku
Źródło: szacunki Analiz Online na podstawie danych z TFI
funduszy nieruchomości oraz
funduszy dłużnych bilans sprzedaży był ujemny.

Struktura rynku wg grup funduszy
W 2015 roku największy przyrost środków odnotowały fundusze aktywów niepublicznych. Za sprawą
wysokich napływów ich aktywa wzrosły o blisko +60%. Segment ten w dużej mierze obejmuje rozwiązania
dedykowane konkretnym inwestorom, bądź tworzone na potrzeby grup kapitałowych. Dzięki przyrostowi
środków o +38,5 mld zł utrzymały status największego segmentu rynku, powiększając swój udział o +9,1 pkt
proc. do 38,8% na koniec 2015 roku. Duży wpływ na wynik całej grupy miał zaledwie jeden fundusz, którego
aktywa zostały zasilone środkami o wartości bliskiej 24 mld zł.
Na drugim miejscu pod względem dynamiki aktywów uplasowały się fundusze ochrony kapitału, co
zawdzięczają głównie ogromnej popularności jednego produktu. Ich udział w rynku pozostał jednak na
symbolicznym poziomie, nieprzekraczającym 1%.
Trzecie miejsce pod względem dynamiki osiągnęły fundusze absolutnej stopy zwrotu. Segment ten rozwija
się dynamicznie od 2009 roku, z krótką przerwą w 2011 i 2014 roku. Co roku towarzystwa rozbudowują
swoją ofertę o produkty, których strategia zakłada wypracowywanie pozytywnych stóp zwrotu w każdych
warunkach rynkowych. To podejście, szczególnie w okresach dużej zmienności na rynku, cieszy się dużą
popularnością. W 2015 roku aktywa zgromadzone w funduszach absolutnej stopy zwrotu powiększyły się
z 8,6 mld zł do 12,1 mld zł.
Na czwartym miejscu pod względem dynamiki aktywów w 2015 roku znalazły się fundusze rynku surowców
– od lat najmniejszy segment rynku. W 2015 roku środki w nich zgromadzone powiększyły się o +39% do
blisko 450 mln zł. Niewiele niższą dynamikę odnotowały fundusze sekurytyzacyjne, zarabiające na rynku
wierzytelności. Dzięki dużej popularności wśród klientów, wartość zgromadzonych w nich środków
powiększyła się o +1,2 mld zł, czyli tyle samo co rok wcześniej. Ostatecznie wartość aktywów przekroczyła
granicę 5 mld zł, a udział funduszy sekurytyzacyjnych w rynku wyniósł na koniec 2015 roku 2%.

Strona: 9

Raport roczny za 2015 rok
Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami

Tabela 4 . Aktywa netto segmentów i ic h udział w rynku (mln P LN)
wartość (mln PLN)
gru 14
absolutnej stopy zwrotu

dynamika

gru 15

udział
gru 14

gru 15

41,0%

4,1%

4,8%

8 603,2

12 126,8

akcji

28 613,7

29 628,2

3,5%

13,7%

11,7%

aktywów niepublicznych

62 194,7

98 041,1

57,6%

29,7%

38,8%

dłużne

41 815,4

41 093,0

-1,7%

20,0%

16,3%

gotówkowe i pieniężne

28 447,9

29 604,4

4,1%

13,6%

11,7%

mieszane

32 013,0

32 373,0

1,1%

15,3%

12,8%

Kolejne miejsca zajęły największe
segmenty
rynku.
Fundusze
gotówkowe i pieniężne utrzymały
piątą pozycję, dzięki przyrostowi
aktywów o +1,2 mld zł. Na koniec
roku ulokowano w nich blisko 30
mld zł, o +4,1% więcej niż rok
wcześniej. Ich udział w rynku spadł
o -1,9 pkt proc. do 11,7%.

Kolejne miejsce zajęły fundusze
ochrony kapitału
1 294,5
1 877,0
45,0%
0,6%
0,7% akcyjne – czwarty pod względem
rynku surowców
323,3
449,0
38,9%
0,2%
0,2% wielkości segment rynku. Ich aktywa
sekurytyzacyjne
3 923,6
5 109,7
30,2%
1,9%
2,0% wzrosły o +3,5% do 29,6 mld zł na
koniec 2015 roku. To zasługa dużej
Źródło: Analizy Online na podstawie raportów TFI oraz danych IZFiA
popularności
funduszy
inwestujących na zagranicznych rynkach akcji. Ostatnim segmentem, który zakończył 2015 rok z większymi
aktywami były fundusze mieszane, których aktywa od 3 lat utrzymują się na poziomie przekraczającym 30
mld zł. Wartość zgromadzonego przez nie majątku wyniosła na koniec grudnia 2015 roku 32,4 mld zł, czyli
o blisko +0,4 mld zł więcej niż rok wcześniej. Mimo dodatniej dynamiki aktywów (+1,1%) , udział w rynku
spadł o -2,5 pkt proc. do 12,8%. O dodatniej dynamice zdecydowało jedynie nadwyżka wpłat nad
wypłatami, która wyniosła +0,6 mld zł. Wynik z zarządzania był natomiast ujemny.
nieruchomości

2 131,5

2 129,5

-0,1%

1,0%

0,8%

W 2015 roku spadek wartości zarządzanych środków dotknął dwóch segmentów, przy czym w obu
przypadkach był niewielki. W większym stopniu, o -1,7% zmniejszyły się aktywa zgromadzone w funduszach
dłużnych. Mimo to utrzymały one drugie miejsce pod względem wielkości zarządzanych aktywów. Po
bardzo udanym na rynku długu 2014 roku, w którym zarówno fundusze polskich papierów dłużnych, jak
i inwestujące na zagranicznych rynkach, przyniosły inwestorom atrakcyjne wyniki, rok 2015 zakończył się
zdecydowanie słabiej. Średni zysk funduszy polskich obligacji skarbowych wyniósł zaledwie +0,4%,
a fundusze inwestujące globalnie w obligacje korporacyjne wręcz przyniosły straty (średnio -1,0%). W raz
z pogorszeniem wyników w kolejnych miesiącach, klienci zaczęli przenosić część środków do utrzymujących
konkurencyjne wyniki produktów polskich papierów korporacyjnych (w skali roku zarobiły średnio +2,0%).
Pozostałe grupy funduszy dłużnych nie odzyskały zainteresowania, przez co większość z nich odnotowała
wysokie odpływy. W końcowym rozrachunku łączne saldo wpłat i umorzeń dla segmentu obligacji
krajowych oraz zagranicznych przekroczyło -1 mld zł. Ostatecznie aktywa zmniejszyły się o -0,7 mld zł do
41,1 mld zł, a udział w rynku funduszy dłużnych spadł do 16,3%.
Symbolicznym spadkiem aktywów zakończyły rok 2015 także fundusze nieruchomości. Był to efekt
zakończenia działalności przez dwa podmioty. Jednocześnie działalność rozpoczęło kilka nowych funduszy,
dzięki czemu wartość zarządzanych środków zmniejszyła się jedynie o -2 mln zł do 2,1 mld zł na koniec
grudnia.
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Struktura rynku wg Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych
Większość z działających na polskim rynku towarzystw funduszy inwestycyjnych (65%) zakończyła 2015 rok
wzrostem wartości zarządzanych środków.
Tabela 5 . Dynamika zmian aktywów netto poszc zególnyc h TFI (mln P LN)
wartość (mln PLN)
gru 14

dynamika

gru 15

udział
gru 14 gru 15

AgioFunds TFI

1 323,7

5 382,3

306,6%

0,6%

2,1%

Altus TFI

4 167,8

7 495,2

79,8%

2,0%

3,0%

357,7

668,1

86,8%

0,2%

0,3%

13 072,0

12 617,7

-3,5%

6,2%

5,0%

AXA TFI

1 722,5

1 790,2

3,9%

0,8%

0,7%

BEST TFI

636,4

896,4

40,9%

0,3%

0,4%

BPH TFI

2 874,1

2 900,0

0,9%

1,4%

1,1%

BPS TFI

319,4

291,8

-8,6%

0,2%

0,1%

12 824,3

12 515,3

-2,4%

6,1%

5,0%

86,6

103,9

19,9%

0,0%

0,0%

Copernicus Capital TFI

9 049,4

8 268,6

-8,6%

4,3%

3,3%

Eques Investment TFI

1 094,0

878,7

-19,7%

0,5%

0,3%

10 975,4

13 877,6

26,4%

5,2%

5,5%

373,1

315,0

-15,6%

0,2%

0,1%

775,1

0,0

0,0%

0,4%

0,0%

1,5%

1,5%

Amundi Polska TFI
Aviva Investors Poland TFI

BZ WBK TFI
Caspar TFI

Forum TFI
Intrum Justitia TFI
Inventum TFI (07.10.2014 pozbawione licencji na
zarządzanie funduszami inwestycyjnymi)
Investors TFI

3 175,0

3 699,8

16,5%

19 723,8

47 976,8

143,2%

KBC TFI

3 309,6

3 714,5

12,2%

1,6%

1,5%

Legg Mason TFI

3 245,6

2 799,6

-13,7%

1,6%

1,1%

MCI Capital TFI

1 831,5

2 067,2

12,9%

0,9%

0,8%

MetLife TFI

1 242,2

1 381,6

11,2%

0,6%

0,5%

Millennium TFI

3 566,4

3 905,3

9,5%

1,7%

1,5%

0,0

65,3

0,0%

0,0%

0,0%

12 670,4

13 377,0

5,6%

6,1%

5,3%

Noble Funds TFI

2 503,1

3 084,6

23,2%

1,2%

1,2%

Open Finance TFI

3 542,6

4 054,9

14,5%

1,7%

1,6%

OPERA TFI

2 248,7

1 936,5

-13,9%

1,1%

0,8%

Pioneer Pekao TFI

17 070,5

16 702,5

-2,2%

8,2%

6,6%

PKO TFI

16 954,4

18 425,8

8,7%

8,1%

7,3%

5,4

4,4

-17,8%

0,0%

0,0%

QUERCUS TFI

2 867,9

3 506,8

22,3%

1,4%

1,4%

Skarbiec TFI

15 030,5

14 307,1

-4,8%

7,2%

5,7%

SUPERFUND TFI

321,4

465,6

44,9%

0,2%

0,2%

TFI Allianz Polska

2 743,6

2 626,8

-4,3%

1,3%

1,0%

59,8

bd

0,0%

0,0%

0,0%

TFI BGŻ BNP Paribas

103,8

127,8

23,1%

0,0%

0,1%

TFI Capital Partners

93,5

164,3

75,7%

0,0%

0,1%

25 541,5

28 303,3

Ipopema TFI

Money Makers TFI
NN Investment Partners TFI

Provide TFI

TFI BDM

TFI PZU

9,4% 19,0%

10,8% 12,2% 11,2%

TFI SKOK*

965,3

0,0%

0,5%

0,0%

Trigon TFI

782,0

1 987,0

154,1%

0,4%

0,8%

10 110,6

9 746,4

-3,6%

4,8%

3,9%

Union Investment TFI

-

* aktywa przejęte przez Altus TFI
Źródło: A nalizy Online na podstawie raportów TFI oraz danych IZFiA
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Wartość aktywów funduszy skierowanych do szerokiego grona odbiorców wzrosła w 2015 r. ze 116 do 122
mld zł, czyli o +5,3%. Wyższą dynamikę odnotowały fundusze przeznaczone dla wybranych inwestorów
i osób prawnych. Środki w nich zgromadzone wzrosły z 93 mld zł do 130,3 mld zł na koniec 2015 roku.
W efekcie udział funduszy detalicznych w całym rynku spadł poniżej 50%.
W 2015 roku największy przyrost zgromadzonych środków odnotowała Ipopema TFI, która bardzo aktywnie
rozbudowuje ofertę funduszy dedykowanych prywatnym inwestorom. Dzięki powiększeniu wartości
zarządzanych środków o +28,3 mld zł, Ipopema TFI objęła pozycję lidera rynku funduszy inwestycyjnych,
powiększając swój udział z 9,4% do 19% na koniec 2015 roku. Istotny wzrost zarządzanych środków
odnotowało także AgioFunds TFI, które również aktywnie pozyskuje klientów do niepublicznych funduszy.
Wartość aktywów zarządzanych środków wzrosła o ponad +4,0 mld zł do 5,4 mld zł. W niewiele mniejszym
stopniu aktywa powiększyło Altus TFI, które na koniec 2015 roku zarządzało środkami wartymi 7,5 mld zł,
o +3,3 mld zł większymi niż rok wcześniej. Po części to zasługa przejęcia TFI SKOK, w którego funduszach
zgromadzone były aktywa warte blisko 1 mld zł.
W 2015 roku pierwsza piątka TFI o najwyższych aktywach pozostała niezmieniona. Poza Ipopemą TFI, która
wyraźnie odskoczyła konkurencji, tworzą ją TFI PZU (11,2% rynku), PKO TFI (7,3%) Pioneer Pekao TFI (6,6%)
oraz Skarbiec TFI (5,7%). Mieliśmy za to do czynienia ze wzrostem ich znaczenia w całym rynku. Podczas gdy
w 2014 roku 5 największych firm odpowiadało za 45% rynku, rok później ich udział zbliżył się do 50%.
Wykres 5 . Struktura rynku według TFI w latac h 2 0 1 4 -2 0 1 5
Rok 2014

Rok 2015
Ipopema TFI

9,4%

TFI PZU

26,5%

12,2%

PKO TFI

19,0%
25,5%

Pioneer Pekao TFI
Skarbiec TFI
8,1%
4,8%
8,2%

6,1%

Forum TFI

BZ WBK TFI
6,2%
6,1%

5,2%

7,2%

11,2%

3,9%
NN Investment Partners TFI
Aviva Investors Poland TFI 5,0%

Union Investment TFI

7,3%

5,0%
5,3%

6,6%
5,5%

5,7%

pozostałe

Źródło: TFI

W celu uzyskania precyzyjnego obrazu rynku warto sprawdzić jak prezentuje się rozkład sił pod względem
oferty detalicznej. Pozycję największego gracza na tym rynku uzyskało PKO TFI, które zgromadziło
w funduszach 18,4 mld zł. Na drugim miejscu znalazło się najstarsze polskie towarzystwo – Pioneer Pekao
TFI z 16,7 mld zł. Pierwszą trójkę zamyka BZ WBK TFI, które w funduszach detalicznych zgromadziło 12,5
mld zł. W dalszej kolejności plasują się odpowiednio Union Investment TFI (9,2 mld zł), NN Investment
Partners TFI (8,8 mld zł) oraz TFI PZU (8,0 mld zł).
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Według danych Analiz Online większość z działających na rynku instytucji odnotowało w 2015 roku
dodatnie saldo wpłat i wypłat. Najwięcej nowych środków pozyskała Ipopema TFI, dzięki rozbudowanej
ofercie funduszy niepublicznych. W pierwszej trójce TFI z najwyższym bilansem sprzedaży znalazły się także
AgioFunds TFI oraz TFI PZU.
Wykres 6 . Saldo wpłat i wypłat poszc zególnyc h TFI w 2 0 1 5 roku (mln P LN)
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24 375
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Ipopema TFI
AgioFunds TFI
TFI PZU
PKO TFI
Trigon TFI
Altus TFI
NN Investment Partners TFI
QUERCUS TFI
Noble Funds TFI
Investors TFI
Open Finance TFI
KBC TFI
Millennium TFI
Amundi Polska TFI
MCI Capital TFI
SUPERFUND TFI
MetLife TFI
BEST TFI
BPH TFI
AXA TFI
TFI Capital Partners
TFI BGŻ BNP Paribas
Caspar TFI
TFI Allianz Polska
Intrum Justitia TFI
Provide TFI
Copernicus Capital TFI
BPS TFI
Money Makers TFI
Eques Investment TFI
BZ WBK TFI
Aviva Investors Poland TFI
OPERA TFI
Union Investment TFI
Legg Mason TFI
Pioneer Pekao TFI
Inventum TFI*
Skarbiec TFI

0

*07.10.2014 pozbawione licencji na zarządzanie funduszami inwestycyjnymi

3.2. Rozwój rynku pod względem podmiotowym
W 2015 r. na polskim rynku funduszy pojawiło się kilka nowych TFI. Komisja Nadzoru Finansowego wydała
zezwolenie na utworzenie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi łącznie 3 instytucjom: Corum TFI,
Money Makers oraz Templeton Asset Management (Poland) TFI.
W czerwcu Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia Money Makers S.A. na wykonywanie
działalności jako towarzystwo funduszy inwestycyjnych w zakresie tworzenia i zarządzania funduszami
inwestycyjnymi, a także zezwolenia na wykonywanie działalności zarządzania portfelami według regulacji
prawnych obejmujących towarzystwa funduszy inwestycyjnych.
W październiku nadzór dał zielone światło do utworzenia Corum TFI, którego założycielem i prezesem jest
Grzegorz Mielcarek, w przeszłości jeden z założycieli Investors TFI. Towarzystwo ma się specjalizować
w funduszach zamkniętych oferowanych zamożnym inwestorom, opartych na strategiach alternatywnych
oraz absolutnej stopy zwrotu.
Na listopadowym posiedzeniu zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie działalności otrzymało
Templeton Asset Management (Poland) TFI, należące do Franklin Templeton Investments. Spółka, która
została zarejestrowana 3 lata wcześniej może tworzyć fundusze inwestycyjne lub fundusze zagraniczne
i nimi zarządzać. Jednocześnie KNF zezwoliła na utworzenie funduszu parasolowego Franklin Templeton
FIO. Na tym samym posiedzeniu KNF nie wydała zgody na prowadzenie działalności innemu TFI - Inovo.
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W 2015 roku miało miejsce połączenie 2 towarzystw funduszy inwestycyjnych. 1 czerwca zakończył się
proces przejęcia TFI SKOK przez ALTUS TFI. Wartość przejmowanej spółki, która zarządzała blisko 1 mld zł
aktywów wyceniono na 15 mln zł. Połączenie odbyło się przez przeniesienie całego majątku TFI SKOK na
Altus TFI z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Altus TFI poprzez emisję nowych akcji serii
G. Zostały one wydane akcjonariuszom spółki przejmowanej.
Tabela 6 . Towarzystwa Funduszy Inwestyc yjnyc h zarejestrowane w P olsc e
Towa rz ys twa z a rej es trowa ne prz ed 2015 roki em
1. AgioFunds TFI

21. Inventum TFI*

41. Penton TFI

2. Altus TFI

22. Investors TFI

42. Pioneer Pekao TFI

3. Amathus TFI

23. Ipopema TFI

43. PKO TFI

4. Amundi Polska TFI

24. KBC TFI

44. Provide TFI

5. Aviva Investors Poland TFI

25. KGHM TFI

45. QUERCUS TFI

6. AXA TFI

26. KRUK TFI

46. SATURN TFI

7. BEST TFI

27. Legg Mason TFI

47. Skarbiec TFI

8. BPH TFI

28. MCI Capital TFI

48. SUPERFUND TFI

9. BPS TFI

29. Mebis TFI

49. TFI AGRO

10. BZ WBK TFI

30. MetLife TFI

50. TFI Allianz Polska

11. Caspar TFI

31.

Millennium TFI

51. TFI BDM

12. Copernicus Capital TFI

32.

MM Prime TFI

52. TFI BGK

13. Eques Investment TFI

33.

MS TFI

53. TFI BGŻ BNP Paribas

14. FINCREA TFI

34.

NN Investment Partners TFI 54. TFI Capital Partners

15. Forum TFI

35.

Noble Funds TFI

55. TFI PZU

16. Fundusze Inwestycji Polskich TFI

36.

Open Finance TFI

56. Trigon TFI

17. GO TFI

37.

OPERA TFI

57. Union Investment TFI

18. Harenda TFI

38.

OPOKA TFI

58. Warsaw Equity TFI

19. IB TFI

39.

OPTI TFI

20. Intrum Justitia TFI

40.

Ostoja TFI

To w ar zy st w a zar ej est r o w an e w 2 0 1 5 r .
59. Templeton Asset Management (Poland) TFI

To w ar zy st w a w y r ej est r o w an e w 2 0 1 5 r .
TFI SKOK

60. Corum TFI
61. Money Makers S.A.
*07.10.2014 pozbawione licencji na zarządzanie funduszami inwestycyjnymi
Źródło: KNF
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3.3. Rozwój rynku pod względem produktowym
W 2015 roku do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie zostały
wpisane 204 fundusze inwestycyjne, o 59 więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie w 2015 roku z rejestru
zostało ich wykreślonych 71.
Wśród nowo zarejestrowanych podmiotów dominowały fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ), było ich aż
199. Zdecydowana większość ma charakter niepubliczny. Certyfikaty inwestycyjne trzech funduszy
zamkniętych zostały wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym (GPW w Warszawie). Ponadto
zarejestrowano, działające w formie parasola, 4 nowe specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO)
oraz 1 nowy fundusz otwarty (FIO), również działający w formie funduszu parasolowego.
W ciągu całego roku faktyczną działalność rozpoczęło 250 nowych funduszy i subfunduszy (kilka powstało
z przekształcenia). Najwięcej nowości uruchomiły Copernicus Capital TFI (30), AgioFunds TFI (20), Trigon TFI
(19) oraz Forum TFI (18). Jednocześnie w tym okresie zostało zlikwidowanych blisko 100 różnych rozwiązań.
Na koniec 2015 roku w ofercie krajowych TFI funkcjonowało łącznie 1246 funduszy i subfunduszy.

Fundusze otwarte i specjalistyczne otwarte
W 2015 roku działalność rozpoczęło 45 nowych (sub)funduszy otwartych i funduszy specjalistycznych
otwartych, oraz kolejnych 7 „nowości” powstałych z przekształcenia. Najwięcej nowości utworzyło PKO TFI
(8), co po części wynika z zakończenia procesu porządkowania oferty produktowej. Towarzystwo włączyło
wszystkie swoje fundusze do jednego funduszu parasolowego PKO Parasolowy FIO. Kilka towarzystw
wprowadziło w 2015 roku do oferty po kilka podmiotów działających w formule funduszu funduszy – ich
aktywa lokowane są w wybrany fundusz zagraniczny. Legg Mason TFI utworzyło Legg Mason Parasol
Zagraniczny SFIO z wydzielonymi pięcioma subfunduszami typu master feeder, zarówno akcyjnymi, jak
i dłużnymi. Ich aktywa lokowane są w wybrane produkty z oferty Legg Mason. Investors TFI
uruchomiło 5 nowych subfunduszy Investor Parasol SFIO, dzięki którym klienci uzyskali szerszą ekspozycję
na rynki zagraniczne, zarówno akcyjne jak i obligacyjne. Pięć nowości zaoferowało także Union Investment
TFI, wśród których także znalazły się produkty oferowane w konstrukcji master-feeder.
Wśród nowości utworzonych w 2015 roku warto też wymienić pakiet 3 subfunduszy działających
w parasolu ING Konto Funduszowe, utworzonym przez NN Investment Partners TFI dla klientów ING Banku
Śląskiego, czy parasolu stworzonym z 3 subfunduszy indeksowych uruchomionym także dla klientów ING
Banku Śląskiego, ale przez Amundi TFI.
Wśród nowych funduszy otwartych adresowanych do szerokiego grona inwestorów dominowały
rozwiązania, które od wielu lat są powszechnie dostępne na polskim rynku (akcyjne, mieszane, dłużne,
gotówkowe i pieniężne). Często mają one ekspozycję na rynki zagraniczne, zarówno rozwinięte, jak
i wschodzące. O 4 wzrosła także oferta funduszy absolute return.Równocześnie w 2015 roku zaprzestało
działalności 28 (sub)funduszy otwartych i specjalistycznych otwartych. Aż 18 z nich zostało przejętych przez
inne fundusze zarządzane przez to samo towarzystwo, 3 zostały całkowicie zlikwidowane, a kolejnych 7
zmieniło strategię i zostało przekształconych w nowe podmioty. Na koniec grudnia 2015 roku działało w
sumie 489 funduszy i subfunduszy tego typu.

Fundusze zamknięte

Strona: 15

Raport roczny za 2015 rok
Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami

W 2015 roku działalność rozpoczęło 198 nowych funduszy zamkniętych. Jednocześnie działalność
zakończyły 64 FIZ-y. Zdecydowana większość nowości to fundusze aktywów niepublicznych, wśród których
dominują podmioty oferowane głównie zamożnym klientom indywidualnym i instytucjonalnym.
Wśród nowości znajdziemy także sporą grupę produktów dających ekspozycję na rynek nieruchomości,
a także rozwiązania sekurytyzacyjne. Nie zabrakło również funduszy o bardziej klasycznych strategiach,
których aktywa lokowane są na rynku kapitałowym. Najwięcej z nich realizuje strategię absolutnej stopy
zwrotu. Sporą grupę tworzą także fundusze akcyjne, mieszane, dłużne, a także 1 fundusz z ochroną
kapitału.
W 2015 roku do obrotu giełdowego na GPW trafiły certyfikaty 3 funduszy (PZU FIZ Akord, QUERCUS
Multistrategy FIZ oraz Medyczny Publiczny FIZ). Jednocześnie z obrotu giełdowego zostały wycofane
certyfikaty 10 funduszy, w tym 2 nieruchomości oraz 8 funduszy z ochroną kapitału. W rezultacie liczba
funduszy zamkniętych, których certyfikaty inwestycyjne są notowane na GPW w Warszawie zmniejszyła się
do 34. Największą ofertą tego rodzaju instrumentów finansowych dysponują BPH TFI (11) i Investors TFI (5).
Ponadto na warszawskiej giełdzie w końcu ubiegłego roku były notowane certyfikaty inwestycyjne
2 funduszy zamkniętych zarządzanych przez BZ WBK TFI, 3 funduszy PKO TFI, a także po jednym z oferty:
Ipopema TFI, KBC TFI, Legg Mason TFI (5 emisji), Opera TFI, Trigon TFI oraz Union Investment TFI. Całkowite
obroty certyfikatami w 2015 roku na GPW w Warszawie wyniosły zaledwie 76,5 mln zł.
Ogółem na koniec 2015 roku na rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce działało 489 funduszy
i subfunduszy otwartych (FIO lub SFIO) oraz 757 funduszy zamkniętych (FIZ).
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IV. Udział funduszy inwestycyjnych w oszczędnościach
Polaków
W 2015 roku oszczędności Polaków wzrosły do rekordowego poziomu 1,2 bln zł. Gospodarstwa domowe
zgromadziły w różnego rodzaju lokatach o ponad +70 mld zł, czyli o +6,6% więcej niż w 2014 roku. Po
wyłączeniu OFE, w których zgromadzone aktywa nie mogą być wykorzystane w natychmiastowy sposób,
wartość oszczędności wyniosła na koniec 2015 roku 1,0 bln zł.
Od lat największy udział w oszczędnościach gospodarstw domowych mają depozyty złotowe i walutowe
(57%), które w 2015 roku zwiększyły się o +9,4%, co w skali całego roku przyniosło największą wartościową
zmianę (+57 mld zł) ze wszystkich form oszczędzania. O kolejne blisko +20 mld zł powiększyła się wartość
gotówki w obiegu poza kasami banków. Dzięki temu awansowała na drugi pod względem wielkości segment
oszczędności polskich gospodarstw domowych. W marcu 2015 roku Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopę
referencyjną o 50 pkt bazowych, do najniższego w historii poziomu 1,5%. Koszt pieniądza NBP, a co za tym
idzie oprocentowanie depozytów pozostaje na rekordowo niskich poziomach. Z tego powodu część
klientów nie widzi zasadności w utrzymywaniu swoich środków w formie oprocentowanych depozytów
trzymając je w gotówce, bądź na rachunkach bieżących.
Tabela 9 . Struktura oszc zędnośc i gospodarstw domowyc h (mld P LN)
2014
mld zł

depozyty złotowe i wa l utowe
gotówka w obi egu poza ka s a mi ba nków
otwa rte fundus ze emerytal ne
a kcje s półek publ i cznych *
ubezpi eczeni owe fundus ze ka pi tałowe
fundus ze za gra ni czne
obl i ga cje i bony
kra jowe fundus ze i nwes tycyjne **

605
130
149
42
54
7
10
96
1093

udział

52,0%
11,2%
12,8%
3,6%
4,6%
0,6%
0,8%
8,3%
100,0%

2015
mld zł

663
150
141
40
56
6
10
101
1165

udział

56,9%
12,8%
12,1%
3,4%
4,8%
0,5%
0,9%
8,6%
100,0%

dyna mi ka
r/r
9,4%
15,1%
-5,7%
-3,8%
3,0%
-12,1%
2,0%
4,3%
6,6%

suma
* dane dotyczące zdematerializowanych akcji przechowywanych na rachunkach w biurach maklerskich
** dostępne dla osób fizycznych, skorygowane o wartość inwestycji ubezpieczycieli
Źródło: Analizy Online, na podstawie danych NBP, MF, GUS, TFI, PTE TUNŻ

Wartość środków ulokowanych w detalicznych funduszach inwestycyjnych, które znajdują się w posiadaniu
gospodarstw domowych (dedykowanych osobom fizycznym, po wykluczeniu wartości inwestycji
ubezpieczycieli), zwiększyła się w 2015 roku o +3,9 mld zł (+4,0%). W analizowanym roku rosły również
aktywa zgromadzone w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych będących w ofercie firm
ubezpieczeniowych (+3,0%).
Trzeci co wielkości udział w oszczędnościach gospodarstw domowych przypadł w 2015 roku otwartym
funduszom emerytalnym. Ich aktywa zmniejszyły się o -8,6 mld zł do 140,5 mld zł na koniec grudnia. Udział
OFE w strukturze oszczędności będzie dalej stopniowo malał. W ramach zmian w funkcjonowaniu OFE, co
roku muszą przekazywać ZUS znaczne środki w ramach tzw. suwaka.
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V. Struktura rynku funduszy inwestycyjnych w 2015 roku
W minionym roku wartość środków zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych wzrosła o +43 mld zł.
Było to w głównej mierze spowodowane wpłatami inwestorów do funduszy aktywów niepublicznych.
W całym 2015 r. wartość środków zgromadzonych w tym segmencie powiększyła się aż o +36 mld zł.

250

mld zł

Wykres 8 . Struktura aktywów netto w latac h 2 0 0 0 - 2 0 1 5 (mln zł)

sekurytyzacyjne

200

rynku surowców
ochrony kapitału

150

nieruchomości
mieszane
gotówkowe i pieniężne

100

dłużne
aktywów niepublicznych

50

akcji
absolutnej stopy zwrotu

0
gru 99

gru 01

gru 03

gru 05

gru 07

gru 09

gru 11

gru 13

gru 15

Źródło: obliczenia Analizy Online na podstawie danych TFI i IZFiA

Słaba koniunktura na rynkach finansowych sprawiła, że klienci TFI zwrócili się w stronę produktów
o nieszablonej strategii – których wyniki z założenia mają być w mniejszym stopniu związane z koniunkturą
na giełdach lub rynku obligacji skarbowych. Aktywa funduszy absolutnej stopy zwrotu zwiększyły się aż
o +41%, czyli +3,5 mld zł. Duży wzrost wartości zgromadzonych środków odnotowały rozwiązania
o najniższym poziomie ryzyka. Silna przecena na rynkach finansowych i brak realnej alternatywy w postaci
innych instrumentów o bardziej bezpiecznym charakterze spowodowały, że klienci TFI lokowali środki
w funduszach gotówkowych i pieniężnych. W 2015 r. popularność tego segmentu była głównym powodem
wzrostu aktywów o +1,2 mld zł do 29,4 mld zł. Duży przyrost wartości zgromadzonych środków odnotowały
również fundusze akcyjne, ale było to w główniej mierze spowodowane wysokim saldem wpłat i wypłat
rozwiązań akcji zagranicznych (+1,9 mld zł).
Kluczowy wpływ na zmianę struktury aktywów funduszy inwestycyjnych miało wniesienie nowego kapitału
do segmentu aktywów niepublicznych. Odnotowały one silny wzrost w krótkim okresie, co przełożyło się na
spadek udziału w aktywach ogółem pozostałych grup. Oprócz funduszy aktywów niepublicznych do grona
największych segmentów należą jeszcze rozwiązania dłużne oraz mieszane.

6.1. Fundusze akcyjne
Wartość środków zgromadzonych w funduszach akcyjnych wzrosła o +1,0 mld zł, czyli +3,5%. Ten wynik nie
obrazuje jednak tendencji w całym segmencie. Fundusze akcji polskich, głównie ze względu na słabość
największych spółek notowanych na GPW, odnotowały spadek wartości zgromadzonych środków. Ich
aktywa obniżyły się w 2015 r. o -1,5 mld zł, czyli -7,0%. Reformy proponowane przez polityków w kontekście
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jesiennych wyborów, a także ich następstwa skutecznie odstraszyły inwestorów od polskich akcji. Silna
przecena na GPW wpłynęła na wynik zarządzania funduszami o wyższym profilu ryzyka z oferty TFI.
Dodatkowo skłoniła klientów do wycofywania środków z krajowych rozwiązań akcyjnych.

mln PLN

Z zupełnie inną sytuacją mieliśmy do czynienia w przypadku funduszy, których zarządzający lokują środki
głównie na zagranicznych giełdach.
Wykres 9 . Struktura aktywów netto funduszy akc ji
Ich aktywa wzrosły aż o +35%,
30 000
a w ujęciu wartościowym o +2,0
25,1%
mld zł. W obliczu przedłużającej się 25 000
32,7%
słabości krajowej giełdy klienci TFI
20 000
chętniej wychodzili za granicę, co
spowodowało wzrost popularności 15 000
tego typu funduszy. W 2015 r. 10 000
67,3%
74,9%
według szacunków Analiz Online
5 000
saldo wpłat i wypłat rozwiązań
zagranicznych wyniosło ponad +1,1
0
mld
zł.
Oprócz
funduszy
2014
2015
sprofilowanych na danym kraju czy
akcji polskich
akcji zagranicznych
regionie,
dużą
popularnością Źródło: Analizy Online na podstawie danych TFI oraz IZFiA
cieszyły się również produkty
oferujące ekspozycje sektorową.
Spośród rozwiązań detalicznych największymi aktywami na koniec roku zarządzały NN (L) Globalny Spółek
Dywidendowych (1,1 mld zł) oraz PZU Energia Medycyna Ekologia (1,0 mld zł).

6.2. Fundusze mieszane
35 000

30 000

mln PLN

Wykres 1 0 . Struktura aktywów netto funduszy mieszanyc h

Wykres 1 1 . Struktura aktywów funduszy mieszanyc h
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10 000
68%
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Źródło: Analizy Online na podstawie danych TFI oraz IZFiA

Źródło: Analizy Online na podstawie danych TFI oraz IZFiA

W 2015 roku wartość aktywów zgromadzonych w funduszach mieszanych wzrosła o +0,4 mld zł, do ponad
32,4 mld zł. Przyrost aktywów był możliwy dzięki wysokiemu saldu wpłat i wypłat (+0,7 mld zł w 2015 r.),
osiągniętym jeszcze w pierwszej połowie roku, czyli przed rozpoczęciem serii spadków na GPW. W tym
segmencie mieliśmy do czynienia z dużą rozbieżnością pomiędzy funduszami lokującymi aktywa, głównie na
GPW i w obligacjach Skarbu Państwa, a inwestującymi na zagranicznych rynkach. Aktywa funduszy
mieszanych polskich spadły o -0,7 mld zł do 17,8 mld zł, z kolei środki zgromadzone w rozwiązaniach
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mieszanych zagranicznych wzrosły o ponad +1,1 mld zł do 2,9 mld zł. W przypadku drugiego
z wymienionych segmentów o poprawie niemal w całości zadecydowało wysokie saldo wpłat i wypłat.
Słaba koniunktura na GPW w drugiej połowie roku oraz niższe wyniki części dłużnej portfela zadecydowały
o obniżce aktywów funduszy mieszanych polskich. Wymienione czynniki spowodowały spadek wyniku
zarządzania o -0,3 mld zł w 2015 r. Dodatkowo zniechęciły klientów TFI do lokowania środków
w funduszach mieszanych polskich. Saldo wpłat i wypłat produktów o tym profilu ryzyka wyniosło -0,4 mld
zł w 2015 r. Wśród funduszy mieszanych polskich najwyższy spadek aktywów odnotowały rozwiązania
zrównoważone, których większość portfela wypełniają krajowe akcje. Oprócz koniunktury na GPW
zadecydowało o tym saldo wpłat i umorzeń. Klienci TFI w 2015 r. wypłacili z nich ponad -0,5 mld zł.
W 2015 roku nie odnotowaliśmy dużych zmian w strukturze funduszy mieszanych. Największe udział
w aktywach ulokowanych w tym segmencie posiadają fundusze stabilnego wzrostu (67%) oraz
zrównoważone (17%), których zarządzający lokują większość środków na krajowym rynku.
Wśród rozwiązań dostępnych dla szerokiego grona odbiorców, pozycję lidera pod względem
zgromadzonych środków zajmuje PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy), którego aktywa
powiększyły się o +0,14 mld zł do 2,7 mld zł na koniec grudnia. Duży wzrost wartości zgromadzonych
środków odnotował PKO Stabilnego Wzrostu - o +0,4 mld zł do 1,5 mld zł, po połączeniu z innym funduszem
o tym samym profilu ryzyka z oferty PKO TFI – PKO Stabilnego Wzrostu Plus, dzięki czemu jest drugim
największym funduszem w tym segmencie.

6.3. Fundusze ochrony kapitału

6.4. Fundusze dłużne

Wykres 1 2 . Struktura aktywów netto funduszy oc hrony kapitału
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1 800
1 600

mln PLN

Fundusze ochrony kapitału historycznie
odgrywały niewielkie znaczenie na
rynku
funduszy
inwestycyjnych.
Jedynie w latach 2005-2006 ich udział
w rynku przekraczał 4%, od 2013 roku
nie przekracza natomiast 1%. Choć
w 2015 roku dynamika ich aktywów
sięgnęła aż +45%, to ich wartość na
koniec roku wyniosła jedynie 1,9 mld
zł. Tak wysoka dynamika to głównie
zasługa zaledwie jednego funduszu,
który
cieszył
się
ogromną
popularnością klientów.
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Źródło: Analizy Online na podstawie danych TFI oraz IZFiA

Fundusze, których portfele w większości wypełniają obligacje skarbowe lub korporacyjne są nadal
największym segmentem w ofercie skierowanej do szerokiego grona odbiorców. Z drugiej strony koniec
hossy na rynku obligacji skarbowych w Polsce, jak i za granicą przyczynił się do spadku ich wyników, co
w dużej mierze wpłynęło na zmianę wartości środków zgromadzonych w tym segmencie. W 2015 roku
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Wykres 1 3 . Struktura aktywów netto funduszy dłużnyc h
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aktywa funduszy dłużnych obniżyły się
o -0,7 mld zł, czyli -1,7% do 41,1 mld zł.
Ich udział w rynku spadł natomiast
z 20% do nieco ponad 16%.
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12,6%
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15 000
w nich środków spadła aż o ponad -1,0
10 000
mld zł do 5,2 mld zł. Było to w głównej
5 000
mierze spowodowane niskim bilansem
0
sprzedaży tego typu rozwiązań. Ich
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saldo wpłat i wypłat w 2015 r. wyniosło
dłużne polskie
dłużne zagraniczne
-1 mld zł, głównie ze względu na Źródło: Analizy Online na podstawie danych TFI oraz IZFiA
odwrót klientów od funduszy high
yield, w przypadku których poziom ryzyka jest wyższy w porównaniu do pozostałych rozwiązań dłużnych.
Słaba koniunktura na tym rynku skłoniła klientów do wycofywania zainwestowanych środków.

Aktywa produktów, których zarządzający skupiają się na krajowym rynku w 2015 r. wzrosły natomiast
o +0,3 mld zł. W tym gronie wyróżniły się przede wszystkim rozwiązania dłużne korporacyjne, w przypadku
których wartość zgromadzonych środków zwiększyła się aż o +2,5 mld zł. Wynikało to głównie z wysokiego
bilansu sprzedaży. W 2015 r. do tego typu rozwiązań klienci funduszy wpłacili +2,3 mld zł.
Wśród rozwiązań detalicznych z segmentu dłużnego największe aktywa na koniec minionego roku
zgromadziły Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych, PKO Papierów Dłużnych Plus (w obu przypadkach 2,2
mld zł), a także Pioneer Obligacji Plus (1,9 mld zł).

6.5. Fundusze pieniężne i gotówkowe
Warunki panujące na rynkach w 2015 r. skłoniły klientów TFI do przeniesienia środków m.in. do segmentu
funduszy gotówkowych i pieniężnych, co było główną przyczyną wzrostu ich aktywów o +1,2 mld zł do 29,6
mld zł. Przy dość niskim wyniku zarządzania osiągniętym przez tego typu produkty, to właśnie saldo wpłat
i wypłat było głównym czynnikiem odpowiadającym za wzrost aktywów. Niskie stopy procentowe, a co za
tym idzie niezbyt atrakcyjne oprocentowanie depozytów skłaniają klientów banków do poszukiwania
bardziej atrakcyjnej alternatywy. Część z nich w 2015 r. zdecydowało się przenieść środki do funduszy
gotówkowych i pieniężnych. Saldo wpłat i wypłat w tym okresie wyniosło blisko +0,8 mld zł. Był to
w głównej mierze efekt bardzo dobrego początku roku i wysokiego salda w sierpniu. W końcówce 2015 r.
fundusze gotówkowe i pieniężne notowały ujemne saldo wpłat i wypłat.
W ostatnich miesiącach mieliśmy do czynienia ze zmianą lidera zarówno w segmencie funduszy
gotówkowych i pieniężnych, jak i na całym rynku detalicznym. Największym przedstawicielem tego
segmentu został PKO Skarbowy, którego aktywa po połączeniu z innym produktem z oferty PKO TFI – PKO
Skarbowy Plus wzrosły do ponad 4 mld zł. Drugim największym funduszem o tym profilu ryzyka jest
UniKorona Pieniężny (3,8 mld zł).
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6.6. Fundusze absolutnej stopy zwrotu
Jednym z segmentów, który w największym stopniu zwiększył aktywa w 2015 r. były fundusze absolutnej
stopy zwrotu. Wartość zgromadzonych w nich środków zwiększyła się o +3,5 mld zł do 12,1 mld zł. Wzrost
w ujęciu procentowym wyniósł +41% w skali roku. Było to w głównej mierze spowodowane wysokim
saldem wpłat i wypłat. Klienci TFI w poszukiwaniu alternatywy wobec rynku akcji i obligacji chętniej
inwestowali środki w segmencie absolutnej stopy zwrotu. W 2015 r. ich bilans sprzedaży przekroczył +3,3
mld zł. W 2015 r. fundusze absolutnej stopy zwrotu były jednym z nielicznych segmentów, który odnotował
wzrost udziału w aktywach ogółem (z 4,1% do 4,8%).

6.7. Fundusze surowcowe
Fundusze surowcowe, od początku wyodrębnienia ich segmentu (rok 2006), stale nie mogą przekonać do
siebie większego grona klientów. Ich aktywa każdego roku mają najmniejszy udział w odniesieniu do całego
rynku. Mimo, iż w 2015 roku dynamika aktywów wyniosła +29%, ich udział w rynku wzrósł do zaledwie
0,2%.

6.8. Fundusze rynku nieruchomości, sekurytyzacyjne oraz
aktywów niepublicznych
Aktywa funduszy nieruchomości z oferty TFI odnotowały niewielki spadek o -0,1% do 2,1 mld zł w 2015 r.
W ujęciu wartościowym środki zgromadzone w tym segmencie zmniejszyły się o -2 mln zł. Za spadek
aktywów w 2015 r. odpowiadał głównie ujemny wynik zarządzania. Oprócz koniunktury na rynku
nieruchomości wpływ na dynamikę środków zgromadzonych w tym segmencie miały zmiany w ofercie TFI.
Likwidacja kilku funduszy nieruchomości zadecydowała o ujemnym bilansie sprzedaży tego typu rozwiązań
w 2015 r. Z drugiej strony przewaga wypłat nad wpłatami byłaby wyższa, gdyby nie środki wniesione do
uruchomionych w minionym roku funduszy aktywów niepublicznych o tym profilu ryzyka.
W 2015 r. środki zgromadzone w funduszach sekurytyzacyjnych wzrosły o prawie jedną trzecią z 3,9 do 5,1
mld zł. W tym segmencie mieliśmy do czynienia zarówno z dodatnim wynikiem zarządzania osiągniętym
w 2015 r., jak i przewagą wpłat nad umorzeniami. O wzroście aktywów funduszy sekurytyzacyjnych
zadecydował głównie ich bilans sprzedaży, który w 2015 r. przekroczył +1,1 mld zł.
W minionym roku fundusze aktywów niepublicznych były najszybciej rozwijającym się segmentem
w ofercie TFI pod względem dynamiki aktywów. Wniesienie dużego kapitału do jednego z funduszy
aktywów niepublicznych z oferty Ipopema TFI spowodowało, że środki zgromadzone w całym segmencie
zwiększyły się o ponad połowę, czyli blisko +36 mld zł do 98 mld zł. Przyrost środków zgromadzonych
w funduszach aktywów niepublicznych w dużej mierze odpowiadał za dodatnią dynamikę całej oferty TFI
w 2015 r.
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VI. Wyniki funduszy inwestycyjnych
Rok 2015 na rynku funduszy inwestycyjnych upłynął pod znakiem dużej zmienności i negatywnych
nastrojów. Mnogość wydarzeń, które miały wpływ na wyniki portfeli mogła przyprawić inwestorów
o zawrót głowy. Do najważniejszych z nich można zaliczyć uruchomienie programu skupu aktywów przez
EBC, podwyżkę stóp procentowych w USA, zmiany strukturalne w Chinach, czy spektakularne spadki cen
ropy naftowej.
Śr ednie stopy zwr otu funduszy (2015)
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Źr ódł o: FUNDonl ine FI, Anal izy Onl ine

W efekcie, tylko co drugi fundusz spośród 650 działających co najmniej rok wypracował zysk. Najlepiej
wypadły fundusze, których aktywa są inwestowane głównie w zagraniczne akcje z sektora nieruchomości
(+10,5%). Ponadto, solidny zysk zapewniły rozwiązania europejskich rynków rozwiniętych. Średnia stopa
zwrotu dla w tej grupie wyniosła w 2015 r. +7,3%, a dla funduszy denominowanych w euro +9,9%.
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Bardzo duży wpływ na wyniki miały wahania kursów walutowych. Na przykład, fundusze dłużne USA
uniwersalne były jednymi z najlepszych rozwiązań w ofercie krajowych TFI ze średnią stopą zwrotu na
poziomie +7,2%. Z kolei ich odpowiedniki wyceniane w USD poniosły -4,4% straty. Wszystkiemu winne jest
bardzo wyraźne umocnienie dolara w stosunku do złotego, które miało wpływ na wyniki jednostek tych
samych produktów w denominowanych polskiej walucie.
Na drugim biegunie znalazły się fundusze akcji tureckich, które w minionym roku wypracowały najsłabszy
wynik. Po bardzo udanym 2014 r. (+32,8%), poniosły one średnio -18,5% stratę. Również inne fundusze
z ekspozycją na gospodarki krajów wschodzących zawiodły inwestorów. Rozwiązania o zasięgu globalnym
straciły -10,8%, a europejskim -4,3%.
Jednymi z najsłabszych grup funduszy w 2015 r. byłe te oparte o akcje notowane na warszawskiej giełdzie.
Największą rolę odgrywał czynnik polityczny. W związku ze zmianą władzy i zapowiedzią reform, które
uderzyły m.in. w sektor finansowy (podatek bankowy), indeks WIG20 stracił blisko -20%. Poza tym,
historycznie niskie ceny miedzi uderzyły w KGHM, którego akcje potrafiły w ciągu roku stracić nawet ponad
-50% na swojej wartości. Do tego ogólny spadek zaufania inwestorów do rynków wschodzących sprawił, że
wyniki funduszy akcji polskich uniwersalnych wyróżniły się negatywnie w ofercie krajowych TFI.
Odnotowały one średnio -6,2% stratę. Przed spadkami nie uchroniły się również fundusze polskie mieszane
zrównoważone (-5,2%) i aktywnej alokacji (-4,8%), a tylko nieco lepiej wypadły rozwiązania stabilnego
wzrostu (-2,2%). Inwestorzy, którzy mimo wszystko chcieli pozostać na polskim rynku akcji, ratunku szukali
w produktach opartych o walory spółek z sektora MiŚ, które zyskały +5,3% w 2015 r.

Materiał przygotowany na zlecenie IZFiA przez

Strona: 24

