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Warto wiedzieć
01. Rok 2019 zakończony  

mocnym akcentem;

02. Sytuacja w Iranie papierkiem 
lakmusowym dla siły hossy;

03. Długi okres na rynkach 
zagranicznych przez korekty;

04. Strategia realizowana w 2019 
przyniosła wymierne skutki.

Barometr rynkowy
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Zestawienia obrazują przykładowy  
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Szczegółowe informacje dotyczące dostępnych UFK reprezentujących  
poszczególne klasy aktywów znajdują się na trzeciej stronie.
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Za nami rok 2019. Rok z jednej strony trudny, ale z drugiej 

oferujący możliwości zarobku. Dodatkowo, rok zakończony 

z przytupem. 

Grudzień okazał się wymarzonym miesiącem dla inwestujących 

w ryzykowne aktywa. Zarówno zagraniczne, jak i krajowe indek-

sy zyskiwały na wartości. Rynki akcji korzystały na uspokojeniu 

nastrojów, związanym z przygasaniem tematów takich, jak tzw. 

„wojna handlowa” czy Brexit. Jeśli jednak w przypadku Stanów 

Zjednoczonych, czy rynków Europy Zachodniej można mówić 

o ustanowieniu bądź zbliżeniu się do nowych historycznych re-

kordów, to na warszawskiej giełdzie było to jedynie częściowe 

odrabianie strat po wcześniejszych spadkach. Jednak, co należy 

przyznać, odrabianie dość dynamiczne.

Rynkowa euforia nie trwała jednak długo. Z jednej strony można 

przypuszczać, iż po prostu relatywnie słaby polski rynek kapita-

łowy chwilowo wyczerpał swój potencjał wzrostu i po grudnio-

wym odreagowaniu powrócił do typowego dla siebie trendu 

bocznego, z drugiej strony wzrost napięcia geopolitycznego 

przypomniał inwestorom, że spokój na giełdach nie jest czymś 

trwałym i często bywa złudny. Tym razem punktem zapalnym 

stała się interwencja Stanów Zjednoczonych wobec Iranu i jej 

bezpośrednie konsekwencje. Inwestorzy przez chwilę poddali 

się obawom o dalszą eskalację konfliktu, co w niewielkim stop-

niu przełożyło się na rynek ropy naftowej i akcji amerykańskich, 

a w większym stopniu na rynki takie jak polski. W przypadku 

rynków rozwiniętych reakcja na potencjalny konflikt była sto-

nowana i inwestorzy dość szybko przeszli nad nową sytuacją 

do porządku dziennego, w skutek czego ślad w notowaniach po 

chwilowym wzroście zmienności jest już niemal niewidoczny. 

Niska wrażliwość na wzrost geopolitycznego napięcia i w dal-

szym ciągu dość stabilne perspektywy skłoniły nas do utrzyma-

nia dotychczasowej alokacji w akcjach amerykańskich. Podobne 

podejście prezentujemy do akcji spółek technologicznych, choć 

mamy świadomość, iż od jakiejkolwiek poważnej korekty na tych 

rynkach minął już ponad rok, zaś od ostatnich zauważalnych 

spadków 6 miesięcy. Wychodzimy z założenia, że im dłuższy 

nieprzerwany okres wzrostów, tym silniejsze staje się ryzyko 

spadkowej korekty obowiązującego trendu wzrostowego. Tym 

samym nie zwiększamy zaangażowania w te aktywa, pomimo 

nadal trwającej hossy.

Nieco inaczej wygląda sytuacja z akcjami polskimi, które okazały 

się być mocno wrażliwe na wzrost napięcia politycznego, lub po 

prostu rynek jest systemowo słaby i jakikolwiek wzrost może być 

jedynie krótkotrwały. Co warto zaznaczyć, styczniowe spadki 

dotyczyły niemal wyłącznie dużych spółek, czyli płynnego seg-

mentu z dużym udziałem inwestorów zagranicznych, podczas 

gdy pozostałe segmenty rynku pozostały nietknięte. Skłoniło nas 

to do usunięcia dużej części ekspozycji na krajowe akcje. Część 

ekspozycji realizowana jest przez zdywersyfikowane fundusze 

sektorowe, które są mniej wrażliwe na obserwowane obecnie 

negatywne tendencje i ich potencjalną eskalację. 

Dużą część portfeli stanowiły aktywa nisko zmienne, na które 

niewielki bądź żadne wpływ mają wspomniane wydarzenia ryn-

kowe. Taka strategia była realizowana przez cały 2019 rok i przy-

niosła ona wymierne skutki dla wyników. Pamiętajmy również, 

że cały czas, w obydwu portfelach, realizujemy strategię, którą 

można określić jako bezpieczną, nie zwiększając niepotrzebnie 

rynkowego ryzyka. Z podobnym podejściem wchodzimy w rok 

2020, pragnąc dostarczać inwestorom wymierną dodatnią 

stopę zwrotu, ale bez niepotrzebnego zwiększania zmienności.

Końcówka roku z mocnym akcentem

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


