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Warto wiedzieć
01. Utrzymujemy umiarkowane podejście 

do akceptacji ryzyka. 03. Ekspozycja na polskie akcje 
pozostaje śladowa.

02.
Portfele zostały ochronione przed 
spadkami na polskim rynku akcji, 
choć nie udało się całkowicie uniknąć 
zmienności pochodzącej z sektora 
spółek technologicznych.

04.
Do portfeli wprowadzamy 
ekspozycję na rynek akcji 
europejskich.

Wszystko jasne? 
Zainwestujmy!

Ostatnie tygodnie 2017 roku przy-

niosły serię wahań na rynkach ka-

pitałowych. Nie obserwujemy wy-

raźnych wzrostów cen akcji, które 

dość często mają miejsce w koń-

cówce roku. Jednak w świetle sil-

nych zwyżek z początku mijającego 

roku - mogą one w ogóle nie wystą-

pić. Wyzwaniem dla dużych, instytu-

cjonalnych graczy staje się bowiem 

nie tyle stopa zwrotu wypracowana 

w bieżącym roku, co budowa dobre-

go portfela na rok kolejny.
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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:

Ostanie tygodnie 2017 roku przyniosły serię wahań na rynkach kapitałowych. 

Nie obserwujemy wyraźnych wzrostów cen akcji, które dość często mają miejsce 

w końcówce roku. Jednak w świetle silnych zwyżek z początku mijającego roku - mogą 

one w ogóle nie wystąpić. Wyzwaniem dla dużych, instytucjonalnych graczy staje się 

bowiem nie tyle stopa zwrotu wypracowana w bieżącym roku, co budowa dobrego 

portfela na rok kolejny. 

Dla polskiego rynku akcji ostatni okres nie był zbyt korzystny – w listopadzie in-

deks polskiej giełdy WIG stracił aż 3,7%. Aby odrobić taką stratę na lokacie bankowej, 

przy obecnych stopach procentowych, trzeba poczekać około 1,5 roku. Rynek polskich 

akcji cały czas jest wyraźnie słaby na tle głównych rynków rozwiniętych. Symptomy 

poprawy wystąpiły w segmencie małych i średnich spółek, jednak w naszej ocenie jest 

zdecydowanie za wcześnie, aby jednoznacznie stwierdzić koniec spadków w mocno 

dotkniętym przecenami segmencie giełdowych maluchów. Sektor ma swoje szanse, ale 

i zagrożenia, takie jak np. rosnące koszty wynagrodzeń czy faktyczna utrata płynności 

obrotu akcjami sporej części mniejszych spółek. 

Konsekwentnie unikamy małych polskich spółek, zaś uwaga na sektor większych 

polskich przedsiębiorstw jest śladowa. Dopóki nie pojawią się sygnały przemawiające 

za zdecydowaną poprawą na tym rynku, trudno będzie znaleźć powód do zwiększenia 

zaangażowania w polskie akcje. Podtrzymujemy nasze zdanie o rynku akcji USA, przy 

czym spory akcent kładziemy na spółki technologiczne. Na przełomie listopada i grudnia, 

pomimo wzrostów „szerokiego rynku akcji” w USA, spółki technologiczne zanotowały 

kilkudniowe, ale wyraźne spadki. Mimo to, rynek akcji amerykańskich nadal uważamy 

za najbardziej perspektywiczny. Pozatechnologiczne indeksy giełd amerykańskich kon-

sekwentnie rosną przy niskiej zmienności, co jest zbieżne z naszą polityką inwestycyjną. 

Technologie nadal uważamy za bardzo atrakcyjny segment w dłuższej perspektywie, 

jednak ich krótkoterminowy wpływ na portfel bywa negatywny.

Po listopadowej korekcie indeksu DAX, dodajemy do portfela ekspozycję na akcje 

niemieckie poprzez fundusz akcji europejskich. Niemiecki rynek akcji w najbliższym 

czasie  powinien być dobrym miejscem do lokowania kapitału. Indeks giełdy frankfurckiej 

cechuje się co prawda podwyższoną zmiennością, jednak stosunkowo niewielka (około 

10%) ekspozycja w momencie oczekiwanego wzrostu powinna dobrze rzutować na 

wyniki w końcówce roku.

Reasumując, portfele w ostatnim miesiącu nie mogły zanotować spektakularnych 

wyników, gdyż ich struktura nastawiona była przede wszystkim na unikanie strat (ob-

serwowanych np. na rynku akcji polskich), jednak zauważalna ekspozycja na rynek akcji 

USA zadziałała korzystnie. Utrzymanie zaangażowania na rynek akcji amerykańskich 

oraz spółek technologicznych (przez fundusz sektorowy), w połączeniu z dodatkiem 

w postaci akcji niemieckich daje szanse na dobre zachowanie portfeli w nadchodzących 

tygodniach.

Koniec roku bez rajdu  
Świętego Mikołaja

komentarz

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


