Komentarz
miesięczny
Polska
Większość obostrzeń związanych z epidemią przedłużono do połowy lutego – wyjątkiem jest otwarcie centrów
handlowych oraz likwidacja godzin dla seniorów.
Pierwszy spadek polskiego PKB od 1991 r. – wg szacunków GUS w 2020 r. PKB Polski spadł o 2,8%, co było wynikiem wyraźnie lepszym niż oczekiwano wiosną ubiegłego
roku.
Dobre dane za grudzień – wg GUS produkcja przemysłowa
wzrosła o 11,2% względem poprzedniego roku, a sprzedaż
detaliczna obniżyła się jedynie nieznacznie (-0,8% r/r).
Inflacja średnioroczna w 2020 r. wyniosła 3,4% – GUS
podał, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług
konsumpcyjnych wzrósł w minionym roku o 3,4%.
Stabilizacja stóp procentowych do 2022 r. najbardziej
prawdopodobna – styczniowe wypowiedzi prezesa NBP
oraz członków RPP zmniejszyły prawdopodobieństwo
spadku stóp procentowych, choć wciąż nie można go
wykluczyć.
Interwencje walutowe częścią instrumentarium NBP
– RPP poinformowała w komunikacie po styczniowym
posiedzeniu, że NBP może stosować interwencje walutowe w celu wzmocnienia oddziaływania poluzowania
polityki pieniężnej na gospodarkę.
Grudzień ósmym miesiącem napływów do funduszy
– wg IZFiA w grudniu wpłacono netto blisko 3,6 mld zł,
dzięki czemu saldo całego 2020 r. także było dodatnie
i wyniosło 0,35 mld zł.
Amazon planuje uruchomienie serwisu Amazon.pl
– amerykański gigant handlu elektronicznego ogłosił zamiar wejścia na rynek polski.
Pandemia zmniejszyła populację Polski o ok. 115 tys.
– GUS szacuje, że w 2020 r. w Polsce zmarło najwięcej ludzi
od czasów II wojny światowej, a na świat przyszło najmniej
dzieci od ponad 15 lat.
Rośnie poparcie Polaków dla szczepień – wg CBOS
w styczniu 56% badanych zamierza zaszczepić się przeciw
COVID-19; w listopadzie taką chęć deklarowało 36% badanych.
Udany miesiąc dla małych i średnich spółek – w styczniu
najlepiej zachowywały się najmniejsze spółki zgromadzone w indeksie sWIG80, który zyskał 5%; wyraźnie słabiej
radziły sobie blue chipy, których indeks WIG20 stracił 1,8%.

styczeń 2021 r.

Świat
Pandemia wciąż groźna – wg Uniwersytetu Johnsa
Hopkinsa, na całym świecie potwierdzono łącznie
101,53 mln infekcji Covid-19; liczba zgonów z tego
powodu sięgnęła 2,192 mln.
Joe Biden zaprzysiężony na 46. prezydenta USA
– porządku na ulicach Waszyngtonu po szturmie
na Kongres zwolenników Trumpa 6 stycznia strzegli
żołnierze Gwardii Narodowej.
Demokraci zdobyli niewielką większość w Kongresie
USA – po wyborach uzupełniających w Georgii demokraci
mają większość nie tylko w Izbie Reprezentantów,
ale także w Senacie.
Nowy „Amerykański Plan Ratunkowy” – Joe Biden
zaprezentował pakiet pomocowy o wartości 1,9 bln
USD, który zakłada m.in. wypłatę po 1400 USD dla
większości obywateli.
USA zniosły ograniczenia w oficjalnych kontaktach
z Tajwanem – decyzja o zniesieniu obowiązujących
od 1979 r. ograniczeń została potępiona przez władze
Chin.
Wzrost PKB Chin w IV kw. wyższy od oczekiwań
– w gospodarkach rozwiniętych ostatni kwartał minionego roku stał pod znakiem spadku PKB; Chiny z kolei
zanotowały wzrost tego wskaźnika o 6,5% względem
poprzedniego roku.
Szczepienia i pakiety fiskalne wesprą światową
gospodarkę w tym roku – Międzynarodowy Fundusz
Walutowy podwyższył prognozę wzrostu światowego
PKB w 2021 r. do 5,5%.
Główne banki centralne nie zmieniły parametrów
swojej polityki monetarnej – zarówno Fed, jak i EBC
utrzymały stopy procentowe bez zmian oraz podtrzymały programy skupu aktywów.
Inwestorzy indywidualni kontra fundusze hedgingowe – z końcem stycznia uwagę świata przykuł
ogromny wzrost cen akcji detalisty gier wideo
GameStop; fundusze hedgingowe mające krótkie pozycje na akcjach tej spółki poniosły pokaźne straty.
Lekka korekta na rynkach akcji, wzrost cen ropy
– styczeń przyniósł korektę najważniejszych indeksów,
choć Nasdaq i indeks giełdy w Szanghaju oparły się
temu trendowi; pozytywnie wyróżniała się cena baryłki
ropy, która wzrosła aż o 6,3%.

Wyniki subfunduszy AXA TFI na 29 stycznia 2021 r.
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty (kat. D)
Nazwa subfunduszu

Typ funduszu

Obszar inwestycji

AXA Ostrożnego Inwestowania

fundusz dłużny krótkoterminowy

AXA Obligacji Korporacyjnych

fundusz dłużny

AXA Obligacji

Poziom ryzyka

1M

3M

6M

12M

24M

Polska

0,15%

0,38%

0,68%

1,27%

3,47%

Polska

0,23%

0,49%

1,13%

2,44%

3,71%

fundusz dłużny

Polska

0,25%

0,40%

1,12%

2,33%

8,55%

AXA Stabilnego Wzrostu

fundusz mieszany

Polska i Europa

0,61%

8,62%

7,61%

11,36%

-5,67%

AXA Makroalokacji

fundusz mieszany

Polska i Europa

1,42%

10,18%

10,56%

18,51%

29,88%

AXA Akcji

fundusz akcji

Polska

0,07%

24,22%

12,41%

22,88%

2,49%

AXA Selektywny Akcji Polskich

fundusz akcji

Polska

1,38%

26,05%

15,78%

27,80%

13,48%

AXA Akcji Małych i Średnich Spółek

fundusz akcji

Polska

3,46%

23,52%

18,50%

30,92%

15,91%

AXA Akcji Rynków Wschodzących

fundusz akcji

Świat

2,96%

17,88%

20,92%

33,38%

25,33%

AXA Selective Equity

fundusz akcji

Europa

5,90%

30,36%

36,54%

47,54%

100,39%

1M

3M

6M

12M

24M

AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (kat. D)
Nazwa subfunduszu

Typ funduszu

Obszar inwestycji

Poziom ryzyka

AXA Globalnych Strategii Dłużnych

fundusz dłużny

Świat

-0,23%

2,56%

3,25%

8,81%

11,39%

AXA Amerykańskich Obligacji
Korporacyjnych

fundusz dłużny

USA

-0,29%

0,72%

0,83%

5,39%

12,38%

AXA Globalnej Makroalokacji

fundusz absolutnej stopy zwrotu

Świat

2,32%

7,72%

13,68%

17,01%

31,44%

AXA Globalny Akcji

fundusz akcji

Świat

0,44%

15,47%

18,47%

26,31%

36,33%

AXA Akcji Amerykańskich

fundusz akcji

USA

1,21%

12,90%

17,95%

29,57%

54,09%

AXA Akcji Europejskich ESG

fundusz akcji

Europa

2,34%

39,47%

38,38%

49,10%

48,53%

- minimalny

- niski

- umiarkowany

- średni

- wysoki

- bardzo wysoki

(SRRI - Syntetyczny Wskaźnik Ryzyka i Zwrotu)

Zakres geograficzny inwestycji funduszy
Polska

Europa

AXA Ostrożnego Inwestowania

AXA Stabilnego Wzrostu

AXA Obligacji Korporacyjnych

AXA Makroalokacji

AXA Obligacji

AXA Akcji Europejskich ESG

AXA Akcji

AXA Selective Equity

AXA Selektywny Akcji Polskich
AXA Akcji Małych i Średnich
Spółek

USA

Świat

AXA Amerykańskich Obligacji
Korporacyjnych

AXA Globalnych Strategii
Dłużnych

AXA Akcji Amerykańskich

AXA Globalnej Makroalokacji
AXA Globalny Akcji
AXA Akcji Rynków Wschodzących

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.
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),





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.

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.

Portfel Umiarkowany
Portfel Konserwatywny
Portfel Konserwatywny Portfel Umiarkowany
10%
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fundusze dłużne krótkoterminowe
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Portfel Agresywny
Portfel Agresywny
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25%
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fundusze akcyjne10%
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10%

Fundusze dłużne krótkoterminowe

40%

Fundusze dłużne

40%

Fundusze dłużne

20%

Fundusze dłużne

10%

Fundusze absolutnej stopy zwrotu

15%

Fundusze absolutnej stopy zwrotu

20%

Fundusze absolutnej stopy zwrotu

5%

Fundusze mieszane

10%

Fundusze mieszane

15%

Fundusze akcyjne

40%

Fundusze akcyjne

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.

Umiarkowany portfel 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.

Agresywny portfel jest mniej więcej
równomiernie podzielony na fundusze
o podwyższonym poziomie ryzyka oraz
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/

AXA zmienia siê w UNIQA

Jesteśmy czêści¹ 5. grupy ubezpieczeniowej w Polsce.
Szczegó³y na axa.pl/integracja
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