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2008 roku luty był Funduszami
jednym
z najsłabszych
miesięcy.
Indeks MSCI AC World spadł
Aktywa funduszy inwestycyjnych
o 8,2%. Warszawski indeks
giełdowy WIG
również spadł
(październik
2015)
o 13,0%. To efekt obaw
związanych
z nadejściem
globalnej
recesji
wraz
z rozprzestrzenianiem
się
koronawirusa. Wszystko to
miało negatywny wpływ na
aktywa funduszy inwestycyjnych, które pomimo dobrej sprzedaży, zmniejszyły swój stan w
miesiąc o 1,9 mld zł (-0,7%) do 268,4 mld zł na koniec lutego.
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- Wartość aktywów
w funduszach
inwestycyjnych
wyniosła 268,4 mld
zł na koniec lutego
2020.
- Aktywa funduszy
akcji spadły
o prawie 2,8 mld zł.

Spadek aktywów dotknął głównie tych funduszy, które inwestowały część portfela w akcje lub
instrumenty odzwierciedlające ceny ropy naftowej lub złota. Wartość środków w funduszach
akcji spadła w miesiąc o 2,8 mld zł, tj. o -11,2%, z czego 2 mld zł dotyczyły funduszy akcji
polskich. To efekt również ujemnego bilansu sprzedaży z tego typu produktów. O prawie 0,7
mld zł spadły także aktywa netto w dużym segmencie funduszy mieszanych i o kilkanaście
milionów złotych w małej grupie funduszy rynku surowców.

Sytuacja w funduszach dłużnych była bardzo dobra, a ich aktywa rosły. Rentowności obligacji
skarbowych w Polsce i na świecie bardzo mocno spadały, co zaowocowało wzrostem cen
obligacji już wyemitowanych i znajdujących się w portfelach funduszy, pozytywnie wpływając
na ich wyniki i w konsekwencji na aktywa netto. Pozytywny efekt wzmocnił wysoki bilans
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sprzedaży na poziomie 0,8 mld zł, co jest zasługą w szczególności napływów do funduszy
obligacji krótkoterminowych (niegdyś zaliczanych do nieistniejącej już grupy funduszy
pieniężnych).

Optymizmem napawa wysoki, bo przeszło 50-proc. wzrost aktywów funduszy w PPK. W
samych TFI (bez PTE i TU) na koniec lutego było w nich zgromadzone około 0,35 mld zł.
Najwięcej środków znajduje się w funduszach o zdefiniowanej dacie 2040, najmniej w 2060.
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Spółka Analizy Online jest niezależną firmą analityczną zajmującą się monitoringiem rynku polskich i zagranicznych instytucji
zbiorowego lokowania środków: funduszy inwestycyjnych, emerytalnych oraz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych).
W zakres analiz rynku funduszy wchodzą między innymi rankingi funduszy, ocena efektywności działań zarządzających oraz
analiza ich wpływu na polski rynek finansowy.

Działalności firmy obejmuje również monitoring rynku produktów strukturyzowanych, zmian akcjonariatu polskich spółek
publicznych oraz analizę rynku polskich papierów dłużnych.

Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celu informacyjnym zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością
autorów. Dane wykorzystane przy tworzeniu opracowania pochodzą ze źródeł uważanych przez firmę Analizy Online
SA za wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one kompletne i odzwierciedlają stan faktyczny. Opinie
zawarte w niniejszym opracowaniu częściowo bazują na wartościach szacunkowych, wyznaczanych zgodnie
z metodologią stosowaną przez Analizy Online SA, które mogą odbiegać od danych rzeczywistych. Spółka Analizy
Online SA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem opinii i informacji
zawartych w niniejszym opracowaniu. Niniejsze opracowanie jest przeznaczone do wyłącznego, własnego użytku
Klientów spółki Analizy Online SA, którzy otrzymali je bezpośrednio od spółki Analizy Online SA. Publikowanie
niniejszego opracowania w prasie, Internecie i innych środkach masowego przekazu w całości bądź w części, jak również
przytaczanie zawartych w nim opinii wymaga pisemnej zgody spółki Analizy Online SA.

