TFI PZU

PZU Akcji Małych i Średnich Spółek

Komentarz zarządzającego
Sierpień był bardzo udany dla funduszy TFI PZU. Na świetne wyniki złożyła się zarówno wysoka
alokacja, jak i trafna selekcja oraz duże zaangażowanie w sektor małych i średnich podmiotów.
Zarządzający bardzo aktywnie działali w segmencie mniejszych spółek, realizując zyski i szukając
nowych atrakcyjnych firm. Jednocześnie wraz ze wzrostem notowań indeksów, alokacja w akcje
była obniżana, w szczególności niedoważano większe spółki i kontrakty terminowe przygotowując
się do korekty spadkowej. Część środków została przesunięta na inne, mocno przecenione rynki,
np. Brazylię. Wynikom funduszu pomogło także dobre pozycjonowanie międzysektorowe, m.in.
duża ekspozycja na energetykę (w sierpniu WIG Energetyka zyskał ponad 7%), czy chemię
(WIG Chemia +6%). Od początku roku PZU Akcji Małych i Srednich Spółek zyskał ponad 20 proc.
Po silnej przecenie na warszawskim parkiecie, którą zarządzający wykorzystali do akumulacji
dużych spółek, oczekujemy kontynuacji wzrostów na GPW.
TFI PZU liderem rynku
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA (TFI PZU SA) jest największym TFI w Polsce pod
względem zgromadzonych aktywów. Na koniec października 2013 r. wyniosły one 22,4 mld zł.

Kamil Gaworecki – zarządzający
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek

PZU Akcji Małych i Średnich Spółek – charakterystyka
Celem inwestycyjnym jest dynamiczny wzrost wartości aktywów subfunduszu w wyniku wzrostu inwestycji, głównie w akcje małych
i średnich spółek notowanych na GPW w Warszawie. Ich udział w portfelu nie powinien spaść poniżej 70%. Dla uzupełnienia portfela
subfundusz może nabywać akcje małych i średnich spółek notowanych na rynkach zagranicznych. Akcje dobierane są w oparciu
o analizę fundamentalną. Pozostałą część porfela mogą stanowić dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego
oraz depozyty bankowe.
Struktura aktywów według instrumentów
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Wyniki inwestycyjne* (dane na 31 października 2013 r.)
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*dane dotyczą jednostki kategorii A

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa (zł)*

Rekomendowany minimalny okres oszczędzania
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Największe pozycje w portfelu akcyjnym
(dane na 30 czerwca 2013 r.)

*dane dotyczą jednostki kategorii A
**70% mWIG40, 20% sWIG80, 10% stopa WIBID 3M x (1 - stopa rezerwy obowiązkowej)

Koszty
Jednostka
uczestnictwa

Wynagrodzenie
za zarządzanie w skali roku

A

Maksymalna opłata
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Współczynniki ryzyka
(liczone za okres 12 miesięcy, dane na 31 października 2013 r.)
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error
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Stopa zwrotu liczona w okresie 31.10.2012 r. – 31.10.2013 r. Prezentowany wynik historyczny nie uwzględnia podatku od zysków kapitałowych oraz opłat manipulacyjnych –
tabela opłat dostępna jest na stronie pzu.pl, w siedzibie TFI PZU SA (al. Jana Pawła II 24, Warszawa) oraz w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa.
Wymagane prawem informacje, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka, zawarte są w prospekcie informacyjnym funduszu, publicznie dostępnym
na stronie pzu.pl, w siedzibie TFI PZU SA oraz w treści kluczowych informacji dla inwestorów, dostępnych w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa.
Wartość aktywów netto Subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością ze względu na fakt, iż Subfundusz lokuje znaczną część aktywów
w akcje spółek, w tym denominowanych w walutach obcych, i nie zabezpiecza ryzyka zmian kursów walut obcych względem waluty polskiej.
Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej
części wpłaconych środków. Subfundusz może lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa,
Narodowy Bank Polski lub inne podmioty wskazane w statucie Funduszu.
Niniejsza informacja upowszechniana jest w celu reklamy lub promocji usług TFI PZU SA, przy czym nie może stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji
o skorzystaniu z usługi lub nabyciu jednostek uczestnictwa Funduszu.
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