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Warto wiedzieć
01. Silny rozdźwięk pomiędzy  

rynkami rozwiniętymi a GPW;

02.
Strategia portfeli dobrze  
odpowiada na otoczenie  
rynkowe;

03. Historyczne rekordy indeksów  
na rynkach rozwiniętych;

04. W portfelach w dalszym ciągu 
przeważają aktywa bezpieczne.

Barometr rynkowy

Przykładowe 
portfele
Zestawienia obrazują przykładowy  
skład portfeli z uwzględnieniem  
różnego profilu ryzyka inwestora:
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UFK akcji - USASzczegółowe informacje dotyczące dostępnych UFK reprezentujących  

poszczególne klasy aktywów znajdują się na trzeciej stronie.

fundusze o najniższym poziomie ryzyka fundusze o najwyższym poziomie ryzyka 
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Październik i listopad na rynkach kapitałowych uwypukliły roz-

dźwięk pomiędzy kluczowymi rynkami rozwiniętymi oraz giełdą 

warszawską. Akcje w USA oraz Niemczech (indeksy S&P500 oraz 

DAX) wyraźnie zyskiwały na wartości, zaś ceny na giełdzie war-

szawskiej – najpierw trochę wzrosły, a później nieco spadły. I taki 

obraz polskiej giełdy utrzymuje się, niestety, od długiego czasu. 

Wystarczy wspomnieć, iż indeks największych spółek GPW – 

WIG20, za okres ostatnich 12 miesięcy znajduje się ok. 2% na 

minusie, zaś za okres ostatnich 5 lat strata tego indeksu wynosi 

ok. 10%. Sytuacja mniejszych spółek w dłuższym okresie czasu 

także nie jest różowa, lepiej wyglądają jedynie w perspektywie 

ostatnich 12 miesięcy (indeks sWIG80 zyskuje ok. 8%), jednak 

taki obraz w tym konkretnym przedziale czasowym rysuje się 

dzięki odbiciu z początku 2019 roku, które nastąpiło po bardzo 

głębokich spadkach w latach 2017-2018 (w samym 2018 roku 

indeks ten stracił około 30%). Dodatkowo, płynność akcji mniej-

szych emitentów pozostawia bardzo wiele do życzenia. Warto 

zauważyć, iż miniony rok (2018) dla akcji rynków rozwiniętych 

był również dość burzliwy.

Na tym tle strategia przyjęta przez nas przy prowadzeniu portfeli 

wydaje się być bardzo spokojna i wyważona. Unikamy zbędnych 

wahań w portfelach i niezależnie od koniunktury rynkowej stara-

my się, przy założonym poziomie bezpieczeństwa, wygenerować 

wzrost wartości. Gdy sytuacja rynkowa na to pozwoli, strukturę 

zbudujemy bardziej agresywnie. Póki co jednak uważamy, iż 

ponoszenie dodatkowego ryzyka nie jest uzasadnione.

Tymczasem mamy za sobą dość mocny wzrost cen na akcji na 

rynkach rozwiniętych, który powoduje naturalne pytanie – 

gdzie jest granica tego wzrostu i czy jest już za drogo. Trudno 

jednoznacznie odpowiedzieć na takie pytanie, jednak stosunek 

potencjalnego zysku do ponoszonego ryzyka w naszej ocenie nie 

uzasadnia zbyt agresywnych strategii inwestycyjnych w portfe-

lach, których zadaniem jest między innymi ograniczanie ryzyka. 

Co prawda w USA wyniki publikowane przez spółki za III kwartał 

2019 roku były zupełnie przyzwoite, konflikt celny USA-Chiny 

również nie eskaluje. Oba portfele były beneficjentem trwa-

jących w USA wzrostów indeksów. Z jednej strony przebicie 

kluczowych poziomów mogłoby nas skłaniać do zwiększenia 

ekspozycji na amerykańskie akcje, z drugiej jednak strony jest 

już po prostu dość drogo. Z tego powodu nieco ograniczaliśmy 

ekspozycję na rynek akcji USA, jednak rynek ten nadal pozostaje 

jednym z głównych elementów w obydwu portfelach.

W przypadku portfela agresywnego część ryzykownych akty-

wów stanowi bardzo nieznaczna ekspozycja na rynek polski, 

realizowana przede wszystkim pośrednio poprzez fundusze 

sektorowe. W dalszym ciągu dominująca część portfela stano-

wią aktywa nisko zmienne, skoncentrowane przede wszystkim 

na mało ryzykownych obligacjach skarbowych. Z uwagi na hi-

storycznie wysokie poziomy indeksów na wybranych rynkach 

rozwiniętych uważamy, że przewaga instrumentów bezpiecz-

nych jest w dalszym ciągu uzasadniona. Struktura portfeli jest 

korygowana na bieżąco, zatem w przypadku pojawienia się 

istotnych czynników wpływających na ocenę perspektyw po-

szczególnych klas aktywów, w najbliższej przyszłości możliwa 

jest zmiana udziału klas bezpiecznych i ryzykownych.

Rynki w czasach niepewności

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


