Komentarz
miesięczny
Polska
Najwięcej nowych zakażeń koronawirusem od początku
epidemii – szybki wzrost liczby zakażeń zmusił rząd
do zaostrzenia restrykcji na terenie całego kraju.
Obostrzenia gospodarcze negatywnie wpłyną na tegoroczny wzrost PKB – Bank Światowy obniżył prognozę
wzrostu PKB Polski w tym roku do 3,3% z 3,5%.
Do końca sierpnia rząd chce zaszczepić wszystkich
chętnych w Polsce – od 12 kwietnia mają ruszyć szczepienia populacyjne, w maju prawdopodobne zapisy
dla wszystkich chętnych.
Inflacja zaskoczyła szybszym wzrostem – szacunek GUS
za marzec okazał się wyższy od prognoz i wyniósł 3,2%
r/r; ekonomiści oceniają, że podwyższona inflacja w najbliższych miesiącach utrzyma się.
NBP podnosi prognozę wzrostu inflacji – w najnowszej
projekcji podniesiono środek przedziału prognozy tegorocznej inflacji z 2,5% do 3,15%.
Stopy procentowe mają utrzymać się na niskim poziomie
– wg prezesa NBP prawdopodobieństwo podwyżek stóp
do 2022 r. jest zerowe; dodał, że NBP może już zawsze
będzie prowadził skup obligacji.

marzec 2021 r.

Świat
Większość regionów świata notuje wzrost liczby
nowych przypadków Covid-19 – wg Światowej Organizacji Zdrowia to efekt rozszerzania się zasięgu bardziej
zaraźliwych wariantów koronawirusa.
Joe Biden złożył podpis pod pakietem gospodarczym
na czas epidemii koronawirusa – tym samym uruchomione zostało rządowe wsparcie warte 1,9 bln USD.
Pakiet infrastrukturalny w USA – prezydent przedstawił plan o wartości 2,25 bln USD zakładający naprawę
dróg, tworzenie miejsc pracy i przeciwdziałanie zmianom
klimatycznym; plan zakłada też podwyżkę stawki
podatku od firm z 21% do 28%.
Sektor przemysłowy w coraz lepszej formie – wskaźnik
PMI dla sektora przemysłu w Eurolandzie zanotował
w marcu najwyższy poziom od początku badania w 1997 r.
i wyniósł 62,5 pkt.
Perspektywy dla globalnego wzrostu gospodarczego
są pozytywne – Organizacja Współpracy Gospodarczej
i Rozwoju (OECD) podwyższyła swoje szacunki globalnego PKB w 2021 r. do 5,6% wobec 4,2% we wcześniejszej projekcji.

Polska z najniższym bezrobociem w UE – wg danych
Eurostatu stopa bezrobocia w styczniu wyniosła
w Polsce 3,1% i była najniższa w Unii Europejskiej.

Kilkudniowa blokada Kanału Sueskiego – jedna
z głównych arterii globalnego handlu została na kilka
dni zablokowana przez kontenerowiec Ever Given,
który osiadł na mieliźnie.

Rating Polski bez zmian – agencja Fitch potwierdziła
długoterminowy rating Polski na poziomie „A-” z perspektywą stabilną.

Fed utrzyma wyjątkowo akomodacyjną politykę przez
długi czas – większość członków FOMC nie wskazuje na
wzrost stóp proc. w USA do 2023 r.

KNF szacuje koszt konwersji kredytów frankowych
na 34,5 mld zł – tyle mają kosztować banki ugody
z klientami zgodne z założeniami propozycji Przewodniczącego KNF.

Europejski Bank Centralny sygnalizuje przyspieszenie
programu skupu aktywów – bank centralny chce w ten
sposób zapobiec dalszemu wzrostowi rentowności obligacji.

Słaby złoty – wg ekonomistów krajowej walucie ciąży
bardzo łagodna polityka NBP oraz psychologia rynków
wokół kwestii kredytów frankowych; w marcu kurs EUR/
PLN zbliżył się do 4,70.

Zacieśnienie warunków monetarnych na rynkach
wschodzących – podwyższona inflacja oraz silniejszy
dolar doprowadziły do podwyżek stóp procentowych
w kilku ważnych krajach wschodzących: Turcji, Rosji
i Brazylii.

Najmniejsze spółki z najlepszym wynikiem – w marcu
najlepiej zachowywały się małe spółki zgromadzone
w indeksie sWIG80, który zyskał 5,8%; negatywną passę
przerwały blue chipy, których indeks WIG20 zyskał 1,7%.

Słabsze zachowanie spółek wzrostowych, lepsze spółek
typu „value” – w marcu dobrze zachowywał się niemiecki
DAX, który wzrósł o blisko 9%; wyraźnie słabiej radził
sobie indeks Nasdaq, gdzie dominują spółki wzrostowe.

Wyniki subfunduszy AXA TFI na 31 marca 2021 r.
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty (kat. D)
Nazwa subfunduszu

Typ funduszu

Obszar inwestycji

AXA Ostrożnego Inwestowania

fundusz dłużny krótkoterminowy

Polska

AXA Obligacji Korporacyjnych

fundusz dłużny

Polska

AXA Obligacji

Poziom ryzyka

1M

3M

6M

12M

24M

0,01%

0,08%

0,45%

1,20%

3,37%

-0,16%

-0,24%

0,32%

1,95%

2,86%

fundusz dłużny

Polska

-0,02%

-0,73%

0,01%

1,33%

7,45%

AXA Stabilnego Wzrostu

fundusz mieszany

Polska i Europa

2,97%

7,83%

13,83%

19,35%

3,68%

AXA Makroalokacji

fundusz mieszany

Polska i Europa

3,72%

6,30%

13,44%

24,22%

36,11%

AXA Akcji

fundusz akcji

Polska

3,40%

4,59%

18,75%

28,43%

7,36%

AXA Selektywny Akcji Polskich

fundusz akcji

Polska

4,27%

7,95%

25,69%

36,07%

20,06%

AXA Akcji Małych i Średnich Spółek

fundusz akcji

Polska

1,30%

10,06%

24,06%

39,28%

20,67%

AXA Akcji Rynków Wschodzących

fundusz akcji

Świat

-1,67%

1,98%

18,99%

32,11%

22,80%

AXA Selective Equity

fundusz akcji

Europa

-4,45%

1,86%

22,21%

41,91%

93,59%

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

0,19%

-0,94%

2,30%

8,03%

8,71%

AXA Amerykańskich Obligacji
Korporacyjnych

fundusz dłużny

USA

-0,58%

-2,36%

-1,19%

3,20%

7,74%

AXA Globalnej Makroalokacji

fundusz absolutnej stopy zwrotu

Świat

-3,57%

-2,33%

4,93%

11,69%

27,86%

AXA Globalny Akcji

fundusz akcji

Świat

3,59%

6,08%

18,59%

33,41%

37,17%

AXA Akcji Amerykańskich

fundusz akcji

USA

1,22%

2,37%

14,69%

31,05%

46,98%

AXA Akcji Europejskich ESG

fundusz akcji

Europa

-0,20%

-1,02%

29,09%

44,21%

35,84%

- 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
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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/
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