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Warto wiedzieć
01.

Doniesienia o wirusie z Wuhan 
powodem do krótkotrwałej korekty 
na rynkach akcji; 

02. Amerykański rynek akcji najbardziej 
odporny na chińskiego wirusa;

03. W Polsce dobrze sobie radzą  
spółki małej i średniej wielkości;

04.
Ze względu na podwyższoną 
zmienność na rynkach akcji, 
ograniczyliśmy ekspozycję  
na tę klasę aktywów.

Barometr rynkowy

Przykładowe 
portfele
Zestawienia obrazują przykładowy  
skład portfeli z uwzględnieniem  
różnego profilu ryzyka inwestora:
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UFK akcji - USA

fundusze o najniższym poziomie ryzyka fundusze o najwyższym poziomie ryzyka 
Szczegółowe informacje dotyczące dostępnych UFK reprezentujących  

poszczególne klasy aktywów znajdują się na trzeciej stronie.
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Pierwsze tygodnie nowego roku zdecydowanie nie pozwoliły 
nudzić się inwestorom. Zaawansowana faza hossy na ryn-
kach zagranicznych akcji powoduje, kolejne czynniki stają się 
powodem nerwowych korekt cen. Po zawirowaniach spowo-
dowanych napięciem na linii Iran-USA, kolejnym pretekstem 
do spadków stało się rozprzestrzenienie chińskiego wirusa 
z Wuhan. Warto zauważyć, iż póki co czynniki te powodują 
jedynie krótkotrwałą panikę, po której ceny akcji ponownie 
wracają na ścieżkę wzrostu. Jednak w przypadku wirusa, spadki 
cen były dość głębokie, co każe zastanowić się nad trwało-
ścią hossy. Ostatnie wydarzenia pokazują także systemową 
słabość polskiego rynku akcji, który w swojej płynnej części 
(największe spółki) zdecydowanie odstaje od rynków wysoko 
rozwiniętych – w chwilach korekty na światowych giełdach, 
WIG20 wyraźnie spada, a w chwilach poprawy nastrojów za 
granicą – co najwyżej nieznacznie rośnie.

Ostatnim pretekstem do korekty na światowych rynkach akcji 
stały się doniesienia o rozprzestrzenianiu się odmiany wirusa 
grypy, która pojawiła się w chińskim mieście Wuhan oraz zwią-
zane z nimi obawy o wpływ ewentualnej pandemii na funk-
cjonowanie światowej gospodarki. O ile jednak w przypadku 
rynków wschodzących, przede wszystkim azjatyckich, można 
doszukiwać się fundamentalnych przyczyn spadków, to w przy-
padku rynków rozwiniętych, jak Stany Zjednoczone i Europa 
Zachodnia, nowy wirus był jedynie pretekstem do realizacji 
zysków po osiągnięciu historycznie rekordowych poziomych 
przez indeksy giełdowe. Pierwsze dni lutego przyniosły ponow-
ne uspokojenie rynkowych nastrojów i dynamiczne odrabianie 
wcześniejszych strat. W przypadku indeksów amerykańskich 
można już mówić o kolejnych historycznych szczytach.

Przy wspomnianej wcześniej słabości polskiego rynku akcji 
(wieloletnie, niemrawe zachowanie indeksów WIG20 i WIG), 
całkiem dobrze zachowuje się ostatnio segment mniejszych 
spółek notowanych na GPW. Pamiętajmy jednak, iż segment 
ten doświadczył bardzo głębokiej przeceny w latach 2017-
2018 i pomimo ostatnich zwyżek wciąż znajduje się daleko 
od wcześniejszych szczytów oraz przede wszystkim – iż płyn-
ność akcji mniejszych spółek jest bardzo ograniczona lub po 
prostu jej brak. Ten ostatni czynnik ryzyka powoduje, iż nie 
planujemy zwiększenia zaangażowania portfela w tym sektorze 
w najbliższym czasie.

W naszych portfelach zdecydowaliśmy się także czasowo ogra-
niczyć istotną część ekspozycji na amerykański rynek akcji, co 
nastąpiło na początku zawirowań związanych z pojawieniem 
się wirusa z Wuhan. Z uwagi na obecną wysoką wahliwość 
indeksów, postanowiliśmy ograniczyć wpływ rozchwianych 
emocjonalnie rynków akcji na zmienność i wyniki portfela. 
Ostatnie dni pokazały jednak siłę akcji amerykańskich, szczegól-
nie wyraźną na tle historycznie wysokich poziomów indeksów 
oraz bardzo długiego okresu bez głębokiej przeceny na tym 
rynku. Czynnikiem wspierającym siłę rynku są dobre wyniki 
największych amerykańskich spółek, wskazujące na dobry stan 
tamtejszej gospodarki. Na bieżąco obserwujemy sytuację i nie 
wykluczamy ponownego zwiększenia zaangażowania w akcje 
spółek amerykańskich.

Ostatnie tygodnie pokazały, że bezpieczna struktura obu 
portfeli pozwala realizować główny cel, jakim jest ograniczanie 
ryzyka i stabilne tworzenie wartości. W dalszym ciągu prze-
ważającą część portfela stanowią aktywa o niskiej zmienności 
i ograniczonej ekspozycji na ryzyko rynkowe. Dokładamy wszel-
kich starań, by w kolejnych miesiącach utrzymywać podobny 
status portfeli, pomimo zmieniającego się otoczenia rynkowego.

Rynki akcji odporne na wirusa
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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


