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Warto wiedzieć
01. Kolejne rekordy na giełdach 

w Stanach Zjednoczonych; 

02. Chwilowe otwarcie  
portfela na Polskę; 

03. Utrzymujemy alokację  
w Stanach Zjednoczonych;

04.
Z uwagi na ryzyko korekty 
utrzymujemy wysoką alokację 
w aktywach bezpiecznych. 

Barometr rynkowy

Przykładowe 
portfele
Zestawienia obrazują przykładowy  
skład portfeli z uwzględnieniem  
różnego profilu ryzyka inwestora:
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Szczegółowe informacje dotyczące dostępnych UFK reprezentujących  
poszczególne klasy aktywów znajdują się na trzeciej stronie.
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Na przełomie listopada i grudnia dało się zaobserwować pod-

wyższoną nerwowość na rynkach akcji. W przypadku rynku 

amerykańskiego przejawiało się to kilkoma sesjami o wysokich 

wahaniach cen, ale per saldo indeksy za oceanem są wyżej niż 

miesiąc temu, kolejny już raz śrubując historyczne rekordy. Po-

dobnie wyglądała sytuacja na giełdach w Europie Zachodniej, 

jednak skala wzrostów była tu dużo mniejsza. 

W portfelach prowadzonych przez nas od dłuższego czasu 

unikamy ekspozycji na akcje polskich spółek – w ostatnich kilku 

latach lokalne indeksy zachowują się słabo lub bardzo słabo. 

W przypadku największych spółek widać wpływ polityki, zaś 

w przypadku mniejszych podmiotów – ograniczoną płynność 

obrotu akcjami. Nad całą zaś giełdą utrzymuje się ryzyko syste-

mowe. Jednakże po przecenach, jakie nastąpiły do pierwszych 

dni grudnia, podczas gdy na rynkach rozwiniętych obserwowa-

liśmy wzrosty, uznaliśmy iż na krótki czas warto zająć pozycję 

spekulacyjną na polskim rynku akcji. Niedużą, na krótko, ale 

jednak szanse na wzrosty w końcówce roku wydają się spore.

Połowa grudnia przyniosła wyraźne uspokojenie nastrojów 

na globalnych rynkach. Zawarcie wstępnego porozumienia 

pomiędzy USA a Chinami odsunęło w czasie dalszą eskalację 

konfliktu, w Europie zaś wyniki brytyjskich wyborów rozwiały 

wątpliwości odnośnie losów Brexitu. Koniec 2019 powinien 

być spokojnym okresem dla inwestorów, co nie oznacza, że nie 

dostrzegamy czynników ryzyka rysujących się w przyszłości. 

Od początku roku amerykański S&P 500 zyskał ponad 26%, a in-

deks spółek technologicznych Nasdaq ponad 31,5%. Podobne 

tendencje można zaobserwować na innych rynkach rozwinię-

tych. Patrząc jedynie na te wartości wydaje się, że przestrzeń 

do dalszych wzrostów została już wyczerpana. Warto jednak 

pamiętać, że 2018 rok zakończył się poważną korektą dla ryn-

ków akcji, wobec czego stopa zwrotu od szczytu w 2018 do 

obecnych rekordowych poziomów wyniosła nieco ponad 8% 

w przypadku S&P500 oraz 7,8% w przypadku technologicz-

nego indeksu Nasdaq. Wartości te nie są już tak imponujące, 

ale w dalszym ciągu nie wolno zapominać o starym rynkowym 

porzekadle: spółki nie rosną do nieba. W szczególności, że 

w przypadku rynków rozwiniętych trudno jest mówić o jakiejś 

istotnej korekcie w mijającym roku. 

Znaczącą część aktywów ryzykownych w portfelach stanowiły 

ostatni aktywa z ekspozycją na spółki amerykańskie oraz spół-

ki technologiczne. Z uwagi jednak na powyższe czynniki, nie 

uważamy za zasadne znaczącego zwiększania zaangażowania 

portfela w takie aktywa, pomimo trwającego od dwóch miesięcy 

trendu wzrostowego. Nie wykluczamy jednak niewielkich korekt 

obecnej alokacji, w odpowiedzi na zmiany rynkowe. 

Zwracamy uwagę, iż zupełnie inaczej wyglądały ostatnie tygo-

dnie na rynku polskich akcji. Inwestowanie w duże spółki wy-

magało od inwestorów dużych pokładów cierpliwości. Indeks 

WIG20 na początku grudnia spadł do najniższego poziomu od 

2017 roku. W całym 2019 roku stopa zwrotu z inwestycji w pol-

skie spółki pozostaje ujemna. Ostatnie dni grudnia przyniosły 

jednak zmianę tendencji na krajowej giełdzie, co skłoniło nas 

do otwarcia portfeli na krajowe ryzykowne aktywa. 

W dalszym ciągu główną część stanowią aktywa z niską wrażli-

wością na zmiany rynkowych indeksów. Są to przede wszystkim 

uważane za bezpieczne obligacje skarbowe oraz inwestycje na 

rynku pieniężnym. Z uwagi na historycznie wysokie poziomy 

indeksów oraz długi okres bez zauważalnej korekty na rynkach 

rozwiniętych, pozostajemy ostrożni w bardziej agresywnym 

zwiększaniu ekspozycji na ryzykowne aktywa.

Końcówka roku z szansą na poprawę wyników

komentarz

Michał Janik
Doradca Inwestycyjny Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group 

Zespół inwestycyjny  
Vienna Life
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Zastrzeżenia prawne: materiał o charakterze marketingowo-inwestycyjnym
Niniejszy dokument (dalej jako „Opracowanie” lub „Materiał”) ma charakter marketingowo-informacyjny i został przygotowany przez Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 
Vienna Insurance Group (dalej jako „Vienna Life”).
Jakkolwiek Materiał został przygotowany na podstawie informacji publicznie dostępnych i pochodzących z legalnych źródeł uznanych przez Vienna Life za wiarygodne, jednakże Vienna Life nie 
gwarantuje i nie zapewnia o ich dokładności, kompletności i wiarygodności, jak również nie gwarantuje, że wszelkie decyzje podjęte na podstawie informacji przedstawionych w Opracowaniu 
zapewnią osiągnięcie podobnych lub zbliżonych wyników inwestycyjnych w przyszłości.
Niniejszy Materiał ma charakter informacyjny i nie powinien stanowić wyłącznej podstawy do podjęcia jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Materiał nie stanowi oferty, propozycji nabycia 
ani doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu przepisów powszechnych. Opracowanie nie stanowi usługi doradztwa prawnego lub podatkowego, dlatego Vienna Life zaleca przed podjęciem 
decyzji inwestycyjnej zasięgnięcie porady, opinii lub konsultacji podmiotu świadczącego profesjonalne usługi w omawianym zakresie. Niniejsze opracowanie nie ma charakteru rekomendacji 
dotyczącej instrumentów finansowych w rozumieniu przepisów powszechnych. Wszystkie prezentowane opinie są opiniami własnymi Vienna Life. Pomimo dołożenia należytej staranności 
przy sporządzaniu niniejszego Opracowania Vienna Life nie może zapewnić, że prezentowane opinie okażą się trafne, a sytuacja na rynku nie ulegnie zmianie, w szczególności w stosunku do 
określonych instrumentów finansowych. Opinie Vienna Life mogą się zmieniać bez obowiązku każdorazowego informowania o tym fakcie. Klient podejmuje decyzje inwestycyjne na własne 
ryzyko i na własną odpowiedzialność.
Vienna Life rekomenduje zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami zawarcia i wykonywania poszczególnych umów ubezpieczenia oferowanych przez Vienna Life, określonymi w odpowiednich 
Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia (dostępnych na stronie www.viennalife.pl, w siedzibie Vienna Life oraz jej jednostkach 
sprzedażowych), w tym z opisem ryzyk związanych z inwestowaniem środków oraz wysokościami kosztów oraz opłat pobieranych przez Vienna Life.
Wyniki inwestycyjne uzależnione są od sytuacji na rynkach finansowych i skłonności Klienta do podejmowania ryzyka. Ubezpieczający musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części 
wpłaconych środków, zwłaszcza w przypadku inwestowania środków w instrumenty o wysokim poziomie ryzyka.
Prezentowane dane mają wyłącznie charakter informacyjny, a w szczególności nie służą do ustalania lub pomiaru wyników poszczególnych pozycji inwestycyjnych z wykorzystaniem wskaźnika 
referencyjnego.

Lista Ubezpieczeniowych Funduszy kapitałowych, dostępnych w ramach klas aktywów  
wskazanych w przykładowych portfelach

UFK polskiego rynku pieniężnego - korporacyjne i pozostałe

UFK VL UniFundusze Subfundusz UniKorona Dochodowy
UFK VL UniFundusze Subfundusz UniProfit Plus

UFK VL Optimum Subfundusz Optimum Konserwatywny
UFK VL KBC Parasol Biznes Subfundusz KBC Gamma

UFK obligacji polskich - skarbowe

UFK VL Investor Parasol Subfundusz Investor Obligacji
UFK VL NN Parasol NN Subfundusz Obligacji

UFK VL Optimum Subfundusz Optimum Obligacji

UFK obligacji polskich - korporacyjne i pozostałe

UFK VL UniFundusze Subfundusz UniKorona Obligacje UFK VL KBC Parasol KBC Subfundusz Papierów Dłużnych

Fundusze sektorowe

UFK VL  PKO Parasolowy Subfundusz PKO Technologii i Innowacji 
Globalny

UFK VL Investor Parasol Subfundusz Investor Nowych Technologii 
UFK VL BGF World Healthscience

UFK akcji - USA 

UFK Vienna Life Fidelity Funds - America Fund Hedged PLN
UFK VL BGF US Basic Value Fund

UFK VL  Franklin Templeton Subfundusz Franklin U.S. Opportunities 
Fund Hedged PLN

UFK akcji polskich - uniwersalne

UFK VL Quercus Parasolowy Subfundusz Quercus Agresywny
UFK VL Novo Subfundusz Novo Akcji
UFK VL UniFundusze Subfundusz UniKorona Akcje

UFK VL NN Parasol NN Subfundusz Akcji
UFK VL Optimum Subfundusz Optimum Akcji
UFK VL  NN Parasol NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego  

Inwestowania


