Komentarz
miesięczny
Polska
W Polsce narasta kolejna, już trzecia, fala zakażeń
– rząd zaostrzył restrykcje w woj. warmińsko-mazurskim, nakazał zasłanianie twarzy tylko maseczkami.
Rząd przedstawił projekt Krajowego Planu Odbudowy
– to podstawa do wypłaty środków z unijnego Funduszu
Odbudowy; najwięcej środków przeznaczone zostanie
na zieloną energię i zmniejszenia energochłonności
oraz zieloną, inteligentną mobilność.
NBP gotowy do zaangażowania w konwersję kredytów
walutowych na złote – przy spełnieniu przez banki szeregu warunków zarząd NBP rozważy ewentualne zaangażowanie w proces przewalutowania mieszkaniowych
kredytów walutowych na złote.
Wraca projekt ustawy o przekształceniu OFE w IKE
– ustawa miałaby wejść w życie 1 czerwca 2021 r.,
a przekształcenie OFE w IKE miałoby nastąpić z dniem
28 stycznia 2022 r.

luty 2021 r.

Świat
Amerykański pakiet pomocowy coraz bliżej – Izba
Reprezentantów zatwierdziła pakiet w wysokości
1,9 bln dolarów, który wcześniej zaprezentował prezydent Joe Biden.
USA opracują strategię wobec Chin – Joe Biden poinformował o powołaniu grupy zadaniowej w Departamencie Obrony USA, której celem będzie opracowanie
strategii wobec Pekinu; w wywiadzie dla CBS nowy
prezydent powiedział, że z Chinami będzie ekstremalna konkurencja, ale nie konflikt.
Globalni inwestorzy zaczynają wyceniać normalizację polityki pieniężnej – bankierzy centralni zapowiadają utrzymanie luźnej polityki pieniężnej przez
dłuższy czas, ale zachowanie rynku obligacji sugeruje
wzrost oczekiwań na potrzebę szybszego zacieśnienie
polityki; wspierane pakietem fiskalnym ożywienie
koniunktury przełożyć się bowiem może na wyższą
inflację.

Krajowy przemysł w najlepszej formie od połowy 2018 r.
– indeks PMI dla polskiego przemysłu wzrósł w lutym
silniej od oczekiwań i wyniósł 53,4 pkt.

Były prezes EBC został premierem Włoch – Mario
Draghi przewodzi gabinetowi polityczno-technicznych
ekspertów i przedstawicieli głównych ugrupowań
centrolewicy i centroprawicy; w swym expose nowy
premier podkreślał, że Włochy, tak jak po wojnie
mają obowiązek zacząć wielką odbudowę; mówiąc
o członkostwie w UE podkreślił: „Bez Włoch nie ma Unii,
ale poza Unią nie ma też Włoch”.

Trzeci najwyższy w historii wynik sprzedaży funduszy
detalicznych – w styczniu do funduszy wpłacono prawie
5 mld złotych (dane IZFiA), co jest najlepszym wynikiem
na przestrzeni ostatnich 8 lat.

Najgorszy miesiąc dla amerykańskich obligacji od
4 lat – wyprzedaż obligacji napędzały oczekiwania
na szybkie odbicie gospodarcze po pandemii oraz
możliwość pojawienia się presji inflacyjnej.

Wzrost rentowności krajowych obligacji – w lutym
oprocentowanie obligacji 10-letnich znalazło się na najwyższym poziomie od kwietnia 2020 r. i przekroczyło
poziom 1,5%.

Wyraźny wzrost cen ropy, dalej taniało złoto – w lutym
największe zmiany było widać na rynku surowców;
cena baryłki ropy podrożała aż o 17% w konsekwencji
oczekiwań na postpandemiczne ożywienie gospodarcze; odwrót od aktywów uważanych za bezpieczne
spowodował spadek ceny złota o 6,3%; drożały akcje,
niemiecki DAX i amerykański S&P500 zyskały po 2,6%.

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie polityki
energetycznej Polski do 2040 r. – polityka zakłada,
że w 2030 r. udział OZE w końcowym zużyciu energii wyniesie co najmniej 23%.

Kolejny dobry miesiąc dla małych i średnich spółek
– w styczniu najlepiej zachowywały się średnie spółki zgromadzone w indeksie mWIG40, który zyskał 5%;
kolejny raz wyraźnie słabiej radziły sobie blue chipy,
których indeks WIG20 stracił 2,1%.

Wyniki subfunduszy AXA TFI na 28 lutego 2021 r.
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty (kat. E)
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

-0,08%

0,14%

0,57%

1,32%

3,66%

Polska

-0,27%

0,08%

0,83%

2,38%

3,66%

fundusz dłużny

Polska

-0,95%

-0,62%

0,53%

1,58%

8,43%

AXA Stabilnego Wzrostu

fundusz mieszany

Polska i Europa

4,09%

7,46%

10,86%

17,28%

0,54%

AXA Makroalokacji

fundusz mieszany

Polska i Europa

1,07%

6,86%

8,62%

20,27%

33,17%

AXA Akcji

fundusz akcji

Polska

1,10%

9,24%

10,85%

24,14%

4,52%

AXA Selektywny Akcji Polskich

fundusz akcji

Polska

2,12%

12,27%

16,89%

32,01%

17,61%

AXA Akcji Małych i Średnich Spółek

fundusz akcji

Polska

5,02%

15,50%

21,46%

39,70%

22,42%

AXA Akcji Rynków Wschodzących

fundusz akcji

Świat

0,72%

10,05%

19,22%

34,36%

27,13%

AXA Selective Equity

fundusz akcji

Europa

0,67%

22,82%

40,15%

61,27%

116,72%

1M

3M

6M

12M

24M

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

Typ funduszu

Obszar inwestycji

Poziom ryzyka

AXA Globalnych Strategii Dłużnych

fundusz dłużny

Świat

-0,92%

-0,24%

1,89%

7,81%

9,45%

AXA Amerykańskich Obligacji
Korporacyjnych

fundusz dłużny

USA

-1,50%

-1,51%

-0,57%

3,81%

10,06%

AXA Globalnej Makroalokacji

fundusz absolutnej stopy zwrotu

Świat

-1,02%

6,95%

11,36%

15,81%

30,57%

AXA Globalny Akcji

fundusz akcji

Świat

1,96%

6,81%

13,68%

28,80%

33,60%

AXA Akcji Amerykańskich

fundusz akcji

USA

-0,07%

6,12%

9,34%

29,48%

47,20%

AXA Akcji Europejskich ESG

fundusz akcji

Europa

-3,09%

15,85%

29,28%

44,51%

38,58%

- 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
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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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