
Zarządzanie Aktywami

3 lata 1 rok 6 miesięcy
3 miesiące
(I kw 2016)

benchmark
(3 lata)

R1

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

K10

11,61% 0,87% -0,55% -2,51% -8,00%

11,84% -7,34% 0,35% -1,54% -3,37%

18,77% -4,87% 0,33% -1,59% -3,37%

11,78% -4,19% 0,60% -1,34% -1,83%

11,78% -4,19% 0,60% -1,34% -1,83%

11,65% -4,39% 0,86% -0,85% 1,26%

11,38% -3,31% 1,13% -0,60% 2,80%

10,75% -2,92% 1,32% -0,35% 4,34%

n/d -2,45% 1,78% 0,17% 7,43%

n/d -1,46% 1,88% 0,35% 8,97%

n/d -1,04% 1,88% 0,35% 10,51%

Aegon Alfa PIN (dalej: PIN) jest produktem alokacyjnym, w którym DM Alfa podejmuje decyzję odnośnie przeważenia/niedoważenia 

akcji w portfelach oraz kierunku inwestycji (rynek polski, rynki rozwinięte, rynki rozwijające się oraz obligacje skarbowe vs rynek 

pieniężny vs obligacje korporacyjne dla części dłużnej). Produkt ten cechuje największa zmienność spośród zarządzanych w DM Alfa 

ze względu na brak wpływu na dobór aktywów bazowych oraz brak wpływu na moment wejścia/wyjścia z transakcji. Dodatkowo, 

zmienność stóp zwrotu poszczególnych funduszy składowych jest na wyższych poziomach niż portfeli indeksowych ETF czy portfeli, 

w których DM Alfa ma bezpośredni wpływ na wybór i czas zakupu aktywów. Jednym słowem, PIN jest wybitnie długoterminowym 

produktem o wysokiej zmienności.

Aegon Alfa PIN
komentarz do wyniku za 1. kwartał 2016 r.

Niniejszy dokument przygotowany przez Dom Maklerski Alfa Zarządzanie Aktywami S.A. (dalej jako Dom Maklerski) jest materiałem wyłącznie informacyjnym i nie może być  podstawą do podejmowania 
jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Skorzystanie z niniejszego materiału jako podstawy bądź przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej następuje wyłącznie na ryzyko osoby, która taką decyzję podejmuje. 
Przedstawione informacje nie stanowią rekomendacji rozumieniu zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących re komendacje dotyczące 
instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców, a ich rozpowszechnianie przez Dom Maklerski nie stanowi działalności maklerskiej określonej w art. 69 ust 2 pkt 5 i ust 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 29 
lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowym. Przedstawione dane odnoszą się do przeszłości, a wyniki portfeli zarządzanych przez Dom Maklerski osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich 
osiągnięcia w przyszłości. Wszystkie prezentowane opinie są opiniami własnymi Domu Maklerskiego. Pomimo dołożenia należytej staranności przy sporządzaniu niniejszego dokumentu Dom Maklerski 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 Domu Maklerskiego mogą się zmieniać 
bez obowiązku każdorazowego informowania o tym fakcie. Dom Maklerski, jego pracownicy, członkowie władz ani podmioty dominujące lub powiązane z Domem Maklerskim 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.  Organem nadzoru nad Domem Maklerskim jest Komisja Nadzoru Finansowego. DOM MAKLERSKI ALFA ZARZĄDZANIE AKTYWAMI S.A. z siedzibą w i adresem w Warszawie 
przy Al Jerozolimskich 94,  tel. +48 22 256 39 90, fax. +48 22 256 39 91, sekretariat@dmalfa.pl, www.dmalfa.pl
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11,61%0,87%-0,55%-2,51% -8,00%

11,84%-7,34%0,35%-1,54% -3,37%

18,77%-4,87%0,33%-1,59% -3,37%

11,78%-4,19%0,60%-1,34% -1,83%

11,78%-4,19%0,60%-1,34% -1,83%

11,65%-4,39%0,86%-0,85% 1,26%

11,38%-3,31%1,13%-0,60% 2,80%

10,75%-2,92%1,32%-0,35% 4,34%

n/d-2,45%1,78%0,17% 7,43%

n/d-1,46%1,88%0,35% 8,97%

n/d-1,04%1,88%0,35% 10,51%



Zarządzanie Aktywami

Aegon Alfa PIN
komentarz do wyniku za 1. kwartał 2016 r.

I kwartał 2016 to umiarkowanie ujemne stopy zwrotu dla wszystkich portfeli PIN jak i mocno negatywne odchylenia od benchmarku. 
Czynniki, które wpłynęły na ten wynik to:

1. Bardzo duża zmienność rynków w I kwartale, począwszy od bardzo silnego trendu spadkowego (wig20 -12%) do równie silnego 
trendu wzrostowego później (wig20 +19%); PIN nie ma możliwości skracania/wydłużania pozycji w czasie krótszym niż 2 tygodnie co 
sprawia, że nie reaguje na trendy krótkoterminowe.

2. Wynik z żadnego z funduszy akcyjnych nie dorównał stopie zwrotu z WIG20, która wyniosła +5,5%, w szczególności, na przykładzie 
portfela K1.

 
Nastawienie DM Alfa to przeważanie akcji, przy czym polskie akcje stanowiły 2/3 części akcyjnej akcji, reszta to fundusze akcji 
krajów rozwijających się i europejskich.

Fundusze polskich akcji osiągnęły wynik od -5,7% do +2,8%, wszystkie razem dając stratę -0,6% do wyniku.

Fundusze akcji krajów rozwijających się dały wynik od -5,6% do +4,2 wszystkie razem dając stratę -0,27%.

Fundusz akcji europejskich Allianz Europe Equity Growth miał wynik -6,1% co w skali portfela dało -0,55%  (także rynek akcji 
Europejskich w I kwartale dał stratę).

Podsumowując, pomimo, że portfel był przeważony w stronę akcji, żaden z polskich funduszy nie poradził sobie 
z benchmarkiem w I kwartale, zaś rynki zagraniczne zachowały się gorzej od rynku polskiego 
rynek długu był korzystny w 1 kwartale, i dał +0,5%  wyniku w I kwartale, częściowo (12 pb) miał na to dobry wpływ funduszy

Niniejszy dokument przygotowany przez Dom Maklerski Alfa Zarządzanie Aktywami S.A. (dalej jako Dom Maklerski) jest materiałem wyłącznie informacyjnym i nie może być  podstawą do podejmowania 
jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Skorzystanie z niniejszego materiału jako podstawy bądź przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej następuje wyłącznie na ryzyko osoby, która taką decyzję podejmuje. 
Przedstawione informacje nie stanowią rekomendacji rozumieniu zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących re komendacje dotyczące 
instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców, a ich rozpowszechnianie przez Dom Maklerski nie stanowi działalności maklerskiej określonej w art. 69 ust 2 pkt 5 i ust 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 29 
lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowym. Przedstawione dane odnoszą się do przeszłości, a wyniki portfeli zarządzanych przez Dom Maklerski osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich 
osiągnięcia w przyszłości. Wszystkie prezentowane opinie są opiniami własnymi Domu Maklerskiego. Pomimo dołożenia należytej staranności przy sporządzaniu niniejszego dokumentu Dom Maklerski 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 Domu Maklerskiego mogą się zmieniać 
bez obowiązku każdorazowego informowania o tym fakcie. Dom Maklerski, jego pracownicy, członkowie władz ani podmioty dominujące lub powiązane z Domem Maklerskim 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.  Organem nadzoru nad Domem Maklerskim jest Komisja Nadzoru Finansowego. DOM MAKLERSKI ALFA ZARZĄDZANIE AKTYWAMI S.A. z siedzibą w i adresem w Warszawie 
przy Al Jerozolimskich 94,  tel. +48 22 256 39 90, fax. +48 22 256 39 91, sekretariat@dmalfa.pl, www.dmalfa.pl


