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Warto wiedzieć
01.

Październik przyniósł rozejście 
(słabego) polskiego oraz (mocnych) 
rozwiniętych rynków akcji.

03.
Amerykańskie i niemieckie rynki 
akcji są bardzo silne, ustanawiają 
nowe rekordy cen. 

02. W obu portfelach przeważają 
bezpieczne klasy aktywów. 04. Dobrze oceniamy  

polski rynek akcji.

Wszystko jasne? 
Zainwestujmy!
W październiku przygotowaliśmy 

portfele inwestycyjne spodziewając 

się zwiększonej wahliwość rynków 

akcji. Wyraźnie przeważały w nich 

aktywa bezpieczne, oparte o rynek 

obligacji lub pieniężny. W ryzykow-

nych klasach aktywów szans na za-

robek upatrywaliśmy w stabilnie 

zachowujących się akcjach spółek 

amerykańskich oraz akcjach zachod-

nioeuropejskich spółek technologicz-

nych, co okazało się słusznym zało-

żeniem. W portfelach znajdowała się 

także graniczona ekspozycja na pol-

ski rynek akcji (z wyłączeniem sek-

tora małych spółek), która niestety 

negatywnie wpłynęła na zachowa-

nie portfeli w drugiej części miesiąca.

WyżsZa skłonność 
do ryZyka

nIżsZa skłonność 
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Barometr rynkowy

Przykładowe 
portfele
Poniższe zestawienia obrazują 
przykładowy skład portfeli, stworzonych 
z uwzględnieniem różnego profilu ryzyka 
inwestora:

Inwestor o niższej skłonności 
do ryzyka:

Październik wyraźnie pokazał, że nastroje na zagranicznych rynkach akcji niekoniecznie 

muszą przekładać się na zachowanie rynku polskiego. O ile bowiem giełdy europejskie 

(obrazowane np. przez niemiecki indeks DAX) i amerykańskie konsekwentnie pięły się 

do góry, to w Polsce obserwowaliśmy huśtawkę nastrojów i mniejsze lub większe spadki 

– zależnie od segmentu rynku. Początek października na warszawskiej giełdzie był udany 

– zwłaszcza dla notowań dużych spółek i tzw. szerokiego rynku. Niestety dobra passa 

trwała krótko i kolejne dni przyniosły dość zauważalne spadki cen. Jeszcze słabsza sytu-

acja zaistniała w segmencie małych spółek, który nie dość, że wyraźnie utracił płynność, 

to praktycznie cały czas pogłębiał spadki. 

W październiku przygotowaliśmy portfele inwestycyjne spodziewając się zwiększonej 

wahliwość rynków akcji. Wyraźnie przeważały w nich aktywa bezpieczne, oparte o rynek 

obligacji lub pieniężny. W ryzykownych klasach aktywów szans na zarobek upatrywaliśmy 

w stabilnie zachowujących się akcjach spółek amerykańskich oraz akcjach zachodnioeu-

ropejskich spółek technologicznych, co okazało się słusznym założeniem. W portfelach 

znajdowała się także graniczona ekspozycja na polski rynek akcji (z wyłączeniem sektora 

małych spółek), która niestety negatywnie wpłynęła na zachowanie portfeli w drugiej 

części miesiąca.

Rynek polskich akcji (poza akcjami najmniejszych spółek) wciąż nie wygląda źle, choć druga 

połowa października pokazała zdecydowaną słabość polskiej giełdy na tle niemieckiego 

i amerykańskiego rynku akcji. Pomimo iż fundusze akcji polskich w ostatnim miesiącu dość 

wyraźnie się wahały i spora część z nich zanotowała spore minusy, uważamy, że warto na 

tym rynku mieć choćby ograniczoną ekspozycję. 

W dalszym ciągu za dobre miejsce do lokowania kapitału uważamy amerykański rynek 

akcji. Indeksy biją rekordy i jak na razie nie widać oznak radykalnej zmiany tej sytuacji. 

Tym niemniej warto wspomnieć powiedzenie mówiące, że „drzewa nie rosną do nieba”, 

zachować czujność i nie popadać w hurraoptymizm - ekspozycja na rynek amerykański, 

poza bardzo ryzykownymi strategiami, nie powinna być przesadnie duża.

Rekordy notuje także niemiecki DAX. W dalszym ciągu jednak dość sceptycznie ocenia-

my europejski rynek akcji, nad którym unoszą się lokalne ryzyka, jak choćby problem 

secesji Katalonii (i potencjalnego zarażenia ideą innych regionów). Ekspozycja portfeli 

na europejski rynek akcji aktualnie jest symboliczna i realizowana jest za pośrednictwem 

segmentu akcji spółek technologicznych, jednak okresowo nie wykluczamy nieznacznego 

jej powiększenia.

Reasumując – ze względu na podwyższoną zmienność, jaka panuje na europejskich (w tym 

polskim) rynku akcji, w obydwu portfelach utrzymujemy ograniczony udział ryzykownych 

klas aktywów. W klasach bezpiecznych utrzymujemy ekspozycję na rynek pieniężny oraz 

instrumenty dłużne ze strategią aktywnego zarządzania, minimalizującą wpływ ryzyka 

stopy procentowej. 

Polska giełda w kontrze do rynków 
rozwiniętych

komentarz

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

Inwestor o wyższej skłonności 
do ryzyka:
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SPADEK

bezpieczeństwo dynamika

WZROST
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Niniejszy dokument został przygotowany przez Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group (Vienna Life) i jest przeznaczony wyłącznie dla pracowników 
Vienna Life, Agentów Ubezpieczeniowych wykonujących czynności agencyjne na rzecz Vienna Life oraz Klientów Vienna Life. Publikowanie w jakiejkolwiek formie oraz udostępnianie 
niniejszego opracowania w części lub całości innym osobom lub podmiotom wymaga zgody ze strony Towarzystwa. Materiał został przygotowany na podstawie informacji publicznie 
dostępnych i źródeł uznanych przez Towarzystwo za wiarygodne, ale Towarzystwo nie gwarantuje i nie może zapewnić o ich dokładności, kompletności i wiarygodności. Niniejszy dokument 
ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi wystarczającej podstawy do podjęcia jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Towarzystwo rekomenduje zapoznanie się ze szczegóło-
wymi zasadami zawarcia i wykonywania poszczególnych umów ubezpieczenia oferowanych przez Towarzystwo, określonymi w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz 
w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia, w tym z opisem ryzyk związanych z inwestowaniem środków oraz wysokościami opłat pobieranych przez Towarzystwo. 
Wyniki inwestycyjne uzależnione są od sytuacji na rynkach finansowych i skłonności 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. Niniejsze opracowanie nie ma charakteru rekomendacji dotyczącej instru-
mentów finansowych w rozumieniu zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów 
finansowych, ich emitentów lub wystawców. Wszystkie prezentowane opinie są opiniami własnymi Towarzystwa. Pomimo dołożenia należytej staranności przy sporządzaniu niniejszego 
dokumentu Towarzystwo 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 Towarzystwa mogą się zmieniać bez obowiązku każdorazowego informowania o tym fakcie. Towarzystwo, jego pracownicy, członkowie władz ani podmioty dominujące  
i stowarzyszone z Towarzystwem nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania lub zaniechania podjęte na podstawie niniejszego dokumentu, w szczególności za decyzje 
inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych.

Aktualne informacje dotyczące oferty Vienna Life dostępne są na stronie internetowej www.viennalife.pl

Źródło: Analizy OnLine, TFI, Vienna Life. Prezentowana klasyfikacja funduszy do poszczególnych klas aktywów oraz ryzyka jest jedynie pomocnicza i została dokonana w oparciu o subiektywne kryteria zastosowane przez Vienna Life TU na Życie S.A.

Zastrzeżenia prawne:


