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Rząd wprowadził stan zagrożenia epidemicznego

– zawieszono zajęcia w szkołach, wprowadzono ograniczenia
w działalności firm i w przemieszczaniu się ludności w celu
spowolnienia rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Rząd przygotował pakiet pomocowy łagodzący ekonomiczne skutki epidemii – tzw. tarcza antykryzysowa
obejmuje 5 obszarów (m.in. działania chroniące pracowników
oraz wspierające firmy) i razem ze wsparciem płynnościowym
NBP przyjmuje wartość 212 mld zł.

Obniżka stóp procentowych i wprowadzenie niekonwencjonalnych działań przez NBP – RPP obniżyła główną
stopę procentową o 0,5 pkt. proc. do rekordowo niskiego
poziomu 1%. Dodatkowo NBP wdrożył szereg działań wspierających
system bankowy i finansowy łącznie z uruchomieniem programu
skupu obligacji skarbowych.

Ekonomiści obniżają prognozy dla polskiej
gospodarki – coraz więcej raportów wskazuje

na pierwszą od 30 lat recesję, rozumianą jako
spadek krajowego PKB całym roku.

Znaki zapytania nad reformą OFE – prezes PFR Paweł Borys

i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz powiedzieli, że rząd nie
rezygnuje z reformy OFE, ale nie wiadomo czy w 2020 r. wejdzie
ona w życie.

Agencja Fitch potwierdziła długoterminowy rating
Polski na poziomie „A-” z perspektywą stabilną

– agencja oceniła, że tymczasowe rozluźnienie reguły fiskalnej
w reakcji na epidemię koronawirusa nie będzie negatywne dla
ratingu.

Silne osłabienie złotego – szybko obniżające się
prognozy dla krajowej gospodarki oraz niestandardowe działania NBP negatywnie wpłynęły na wartość
złotego; notowania dolara, euro i franka szwajcarskiego
zwiększyły się o ponad 5%.
Duże spadki na rynku akcji, indeks
WIG20 najniżej od 2009 r. – wszystkie

główne krajowe indeksy giełdowe zakończyły miesiąc dwucyfrowym spadkiem;
indeks WIG20, który mierzy koniunkturę
wśród największych spółek, znalazł się na
najniższym poziomie od 2009 r.

marzec 2020 r.

Świat

Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię
koronawirusa, państwa wprowadziły wytyczne
w celu jej przezwyciężenia – w konsekwencji firmy usługowe

i przemysłowe wstrzymują lub ograniczają działalność, a pracownicy
przechodzą na pracę zdalną.

Szok pandemiczny silnie wpływa na gospodarki

– marcowe odczyty wskaźników PMI dla Europy zanurkowały
sygnalizując głęboką recesję; w USA liczba osób ubiegających się
o zasiłek dla bezrobotnych wzrosła w ciągu tygodnia o ponad
3 mln, czyli najwięcej w historii.

Banki centralne silnie łagodzą
politykę – amerykańska Rezerwa Fede-

ralna w trybie nadzwyczajnym obniżyła
stopy procentowe do zera i uruchomiła
zakup nieograniczonej liczby obligacji
w celu utrzymania niskich kosztów finansowania dla gospodarki; z kolei Europejski
Bank Centralny ogłosił program skupu aktywów o wartości 750 mld
euro.

Rządy ogłaszają pakiety pomocowe dla gospodarek

– w USA prezydent Trump zatwierdził największy w historii pakiet
stymulacyjny o wartości ok. 2 bln dolarów; w Europie rząd kanclerz
Angeli Merkel przyjął pakiet pomocowy w wysokości 750 mld euro;
przedstawiciele krajów G-20 zgodzili się na wsparcie gospodarek
kwotą ponad 5 bln dolarów.

W Chinach sytuacja zaczyna się normować – działalność
społeczno-gospodarcza powoli wraca na normalne tory; wskaźniki
PMI obrazujące koniunkturę w sektorze usług i przemysłu w marcu
wyraźnie wzrosły po bardzo słabym lutym.
Najszybsza bessa na rynkach akcji w historii – główne
światowe indeksy w niecały miesiąc spadły od swoich maksimów
o ponad 20%, co oznacza że najszybciej w historii weszły w tzw.
bessę; pozytywnie wyróżniał się rynek w Chinach, gdzie indeks
giełdowy spadł o 4,5%; w Europie
i USA straty były ponad dwukrotnie
większe.
Gigantyczna przecena na rynku
ropy – fiasko rozmów OPEC i Rosji

oraz pandemia wirusa doprowadziły do
najsilniejszego w historii spadku ceny
baryłki ropy – aż o 46,9%.

Wyniki subfunduszy AXA TFI na 31 marca 2020 r.
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty (kat. E)
Nazwa subfunduszu

Typ funduszu

Obszar inwestycji

AXA Ostrożnego Inwestowania

fundusz dłużny krótkoterminowy

AXA Obligacji Korporacyjnych
AXA Obligacji

Poziom ryzyka

1M

3M

6M

12M

24M

Polska

-0,05%

0,30%

0,66%

1,76%

3,37%

fundusz dłużny

Polska

-2,02%

-1,65%

-1,19%

-0,04%

1,74%

fundusz dłużny

Polska

0,57%

2,01%

1,92%

4,66%

7,83%

AXA Stabilnego Wzrostu

fundusz mieszany

Polska i Europa

-10,99%

-17,99%

-16,21%

-19,92%

-24,17%

AXA Makro Alokacji

fundusz mieszany

Polska i Europa

-8,91%

-10,26%

-6,55%

-2,86%

-7,35%

AXA Akcji

fundusz akcji

Polska

-15,28%

-24,91%

-23,53%

-24,07%

-22,96%

AXA Selektywny Akcji Polskich

fundusz akcji

Polska

-15,47%

-23,58%

-21,38%

-20,54%

-21,08%

AXA Akcji Małych i Średnich Spółek

fundusz akcji

Polska

-18,44%

-23,90%

-19,39%

-24,15%

-25,89%

AXA Akcji Rynków Wschodzących

fundusz akcji

Świat

-9,39%

-19,08%

-12,08%

-13,99%

-

AXA Selective Equity

fundusz akcji

Europa

-6,96%

-7,75%

-0,16%

11,25%

5,71%

AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (kat. E)
Nazwa subfunduszu
AXA Globalnych Strategii Dłużnych
AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych

Typ funduszu

Obszar inwestycji

Poziom ryzyka

1M

3M

6M

12M

24M

fundusz dłużny

Świat

3

-6,39%

-5,67%

-5,21%

-1,50%

-

fundusz dłużny

USA

3

-5,07%

-3,28%

-2,74%

0,60%

-

fundusz absolutnej stopy zwrotu

Świat

3

-0,58%

3,75%

4,69%

8,97%

-

AXA Globalny Akcji

fundusz akcji

Świat

5

-10,76%

-16,59%

-9,87%

-6,77%

-

AXA Akcji Amerykańskich

fundusz akcji

USA

5

-8,40%

-13,28%

-3,64%

-1,82%

-

AXA Akcji Europejskich Małych Spółek

fundusz akcji

Europa

5

-20,91%

-25,39%

-17,89%

-15,64%

-

AXA Globalnej Makroalokacji

- minimalny

- niski

- umiarkowany

- średni

- wysoki (SRRI - Syntetyczny Wskaźnik Ryzyka i Zwrotu)

Zasięg geograficzny inwestycji funduszy
Polska

Europa

USA

Świat

Selektywny Polskich
Akcji Małych
i Średnich Spółek

Selective Equity

Akcji

Akcji Europejskich
Małych Spółek

Obligacji

Makro Alokacji

Obligacji
Korporacyjnych

Stabilnego Wzrostu

Akcji
Amerykańskich
Amerykańskich
Obligacji
Korporacyjnych

Globalnych Akcji
Akcji Rynków
Wschodzących
Globalnej
Makroalokacji
Globalnych
Strategii Dłużnych

Ostrożnego
Inwestowania
2

Przykładowe portfele funduszy w podziale
na profil ich ryzyka
Nie wiesz jak ułożyć swój portfel? Pomyśl o nim jak
o daniu, które tworzysz z najbardziej Tobie odpowiadających
składników. Jeżeli nie chcesz dużo ryzykować, skoncentruj
się na funduszach o niskim poziomie ryzyka, który przyniesie
mniejszy, ale bardziej przewidywalny zysk. Jeżeli możesz
i chcesz sobie pozwolić na większe ryzyko, uwzględnij także
fundusze o wyższym poziomie ryzyka.





Bądź zdyscyplinowany, czyli trzymaj się ułożonego na
wstępie planu i pamiętaj, że inwestycje wiążą się nie tylko
z udanymi pod względem stopy zwrotu okresami, ale także
tymi słabszymi, które jednak nie powinny przysłaniać
pozytywnego obrazu w dłuższym okresie.

Pamiętaj przy tym o podstawowych zasadach:




zacznij od odpowiedniego planu (wiele wartościowych
informacji znajdziesz na stronie Przewodnik inwestora
https://axa.pl/inwestycje/przewodnik-inwestora/),
dywersyfikuj (do portfela najlepiej wybierz kilka funduszy,
a nie tylko jeden),

Portfel konserwatywny

nie koncentruj się na jednym kraju (Polska ma niewielki
udział w światowym systemie finansowym, za granicą
jest więc wiele możliwości inwestycyjnych),
bardzo dobre bądź słabsze wyniki funduszu z przeszłości
nie muszą się powtórzyć w przyszłości, czyli nie powinny
być głównym kryterium doboru.

Portfel umiarkowany

10%

5%

Portfel agresywny

10%

10%
25%

10%

40%
30%

50%
40%
10%

50%

fundusze dłużne krótkoterminowe

fundusze dłużne

Portfel bazuje na funduszach dłużnych,
a jego połowę stanowią najbezpieczniejsze
dostępne fundusze, które skoncentrowane
są na krótkoterminowych obligacjach
skarbowych. Poziom ryzyka wszystkich
funduszy nie przekracza 3.

fundusze absolutnej stopy zwrotu

Zawiera w sobie fundusze o każdym poziomie ryzyka, ale te bezpieczniejsze stanowią
jego największą część. Fundusze bardziej
ryzykowne są jedynie stosunkowo niewielkim dodatkiem, dzięki czemu podwyższona
zmienność ich jednostek w istotny sposób
nie przekłada się zmianę wartości całego
portfela.

fundusze mieszane

10%

fundusze akcyjne

Jest po połowie podzielony na fundusze
o podwyższonym poziomie ryzyka, a te
o bardziej konserwatywnej polityce inwestycyjnej. Jego struktura jest więc wyważona,
co przy zachowaniu dużego udziału funduszy
agresywnych, pozwoli spokojniej przetrwać
burzliwy okres na rynkach.

Niniejszy materiał został przygotowany przez AXA TFI S.A. w dobrej wierze i z należytą starannością, tym niemniej ma on charakter wyłącznie informacyjny i nie należy go traktować jako rekomendacji inwestowania
w jakiekolwiek instrumenty finansowe. AXA TFI S.A. nie świadczy usługi doradztwa inwestycyjnego i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji.
Informacje na temat funduszu inwestycyjnego oferowanego przez AXA TFI S.A., w tym szczegółowe informacje na temat ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w Prospektach Informacyjnych AXA FIO oraz AXA SFIO,
dostępnych u dystrybutorów, na stronie www.tfi.axa.pl oraz w siedzibie Towarzystwa. W związku z polityką inwestycyjną, cena jednostki uczestnictwa poszczególnych subfunduszy może charakteryzować się
dużą zmiennością. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty co najmniej części zainwestowanych środków. Wyniki historyczne poszczególnych subfunduszy nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników
w przyszłości. AXA FIO oraz AXA SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów subfunduszy w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski,
a także w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Państwo Członkowskie lub jedno z państw należących do OECD, wskazanych w Prospekcie AXA FIO oraz Prospekcie AXA SFIO,
innych niż Rzeczypospolita Polska.
Pełna treść noty prawnej https://axa.pl/emerytura-i-inwestycje/nota-prawna/
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