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Warto wiedzieć

Wszystko jasne? 
Zainwestujmy!
Miniony miesiąc przyniósł huśtawkę 

nastrojów na rynkach akcji. W pierw-

szych tygodniach czerwca w zasadzie 

na wszystkich rynkach panowały 

wzrosty cen, jednak pod koniec 

miesiąca w Europie Zachodniej 

miała miejsce wyraźna korekta. Tylko 

w ostatnim tygodniu czerwca indeks 

niemieckiej giełdy (DAX) stracił 

ponad 3%, giełdy francuskiej (CAC) 

blisko 3%. Po serii silnych zwyżek 

nawet drobny pretekst może stać 

się czynnikiem wywołującym chęć 

realizacji zysków i spadki nie giełdzie.

NiżsZa skłoNNość 
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01. Przecena na europejskich rynkach 
akcji wpłynęła na wynik portfeli.

04. Zwiększamy naszą obecność 
w funduszach akcji amerykańskich.

02. Na najbliższy miesiąc zamykamy się 
nieco na ryzyko.

05. Ożywienie na polskim rynku ofert 
pierwotnych.

03. Dywersyfikujemy naszą pozycję na 
rynku akcji.
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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:

Miniony miesiąc przyniósł huśtawkę nastrojów na rynkach akcji. W pierwszych tygo-

dniach czerwca w zasadzie na wszystkich rynkach panowały wzrosty cen, jednak pod 

koniec miesiąca w Europie Zachodniej miała miejsce wyraźna korekta. Tylko w ostatnim 

tygodniu czerwca indeks niemieckiej giełdy (DAX) stracił ponad 3%, giełdy francuskiej 

(CAC) blisko 3%. Po serii silnych zwyżek nawet drobny pretekst może stać się czynnikiem, 

wywołującym chęć realizacji zysków i spadki na giełdzie.

Portfele odczuły ostatni spadek giełdy niemieckiej, kończąc miesiąc zamiast na wyraźnych 

plusach notowanych jeszcze w połowie czerwca, na bliskim zera minusie (stan na 6 lipca). 

Pomimo, iż gospodarka naszego zachodniego sąsiada cały czas dynamicznie się rozwija, 

najwyraźniej nadszedł czas na ochłodzenie nastrojów i przerwę we wzrostach. 

Równolegle, dobre wyniki notują fundusze akcji polskich – kategoria ta zyskała przecięt-

nie  kilkanaście procent w I półroczu 2017 roku. Obserwujemy ten wzrost i korzystamy 

z niego jedynie częściowo. Nie jesteśmy skłonni do budowy wysokiej alokacji portfeli 

w ryzykowne, zmienne aktywa. Nie jest naszym celem szybki wzrost w kilka miesięcy, 

ale stabilny dochód niezależnie od warunków rynkowych, przy jednoczesnym minimali-

zowaniu wahań wartości portfela.

Czerwcowa silna reakcja europejskich rynków akcji na pretekst do przeceny, jakim stały 

się spekulacje dotyczące przyszłej polityki EBC i jednoczesne rekordowe wyceny akcji 

w USA, sugerują przegrzanie rynków akcji, stąd też decyzja o ograniczeniu ryzyka w obu 

portfelach. Weszliśmy w sezon wakacyjny, będący jak na większości rynków, sezonem 

ogórkowym. Na polskim rynku akcji nastąpiło ożywienie w segmencie ofert pierwotnych – 

na rynek wchodzi m.in. właściciel operatora telefonii komórkowej Play, odciągające kapitał 

z rynku wtórnego. Paliwem do dalszych zwyżek cen akcji polskich mógłby stać się sygnał 

z zagranicy, a tego w sytuacji korekty w Niemczech na razie brakuje.

Utrzymujemy ograniczoną pozycję w funduszach akcyjnych inwestujących w Europie 

Zachodniej. W obu portfelach zmniejszamy zaangażowanie, pozostawiając jedynie fun-

dusz denominowany w euro. W najbliższym okresie rezygnujemy z dobrze do tej pory 

zachowującego się funduszu sektorowego, koncentrując się na akcjach notowanych 

w Niemczech i we Francji.

W portfelu agresywnym pozostawiamy, a w bezpiecznym wprowadzamy fundusz akcji 

USA. Dobre dane makroekonomiczne i relatywna siła amerykańskiej giełdy skłaniają nas 

do koncentracji na tamtejszym rynku. 

Do portfela bezpiecznego dodajemy, a w agresywnym pozostawiamy fundusz akcji polskich, 

inwestujący na szerokim rynku akcji. W przeciwieństwie do giełd zachodnioeuropejskich, 

indeks WIG dobrze przetrwał końcówkę czerwca, zyskując w ciągu miesiąca 1,5%. 

Reasumując – ograniczamy ryzyko w obu portfelach, przy zachowaniu obecności na 

głównych rynkach akcji i akcencie położonym na silną giełdę USA. 

korekta na zachodzie Europy

komentarz

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


