
Zarządzanie Aktywami

Strategie DM Alfa dla klientów detalicznych cechują się największymi możliwościami inwestycyjnymi, głównie dzięki dużej 

elastyczności oraz możliwości doboru instrumentów bazowych. Dzięki temu, strategia Alfa Agresywna, Dynamiczna, Umiarkowana 

są w stanie osiągać wyniki istotnie lepsze od porównywalnych ryzykiem portfeli ETF. Niestety, nie miało to miejsca w ostatnich 

dwóch kwartałach. 

Alfa Agresywna jest strategią opartą zdecydowania na rynku akcji, zarówno polskim jak i zagranicznych. Stopa zwrotu strategii jest złożeniem 
stopy zwrotu rynków akcji oraz ewentualnych odchyleń od benchmarku.

Czynniki, które wpłynęły najmocniej na wyniki:

1. Silny trend spadkowy na polskim rynku akcji – indeks szerokiego rynku wig spadł o 8,7%, indeks dużych spółek wig20 spadł o 12,4%

2. Spore zamieszanie na rynkach europejskich zarówno przed jak i w następstwie głosowania nad wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej

3. Pozycje akcyjne

Najlepsze pozycje w I kwartale to:
Boryszew  +10,6%
Asbis – kolejny udany kwartał dla tej pozycji +3%, w skali roku +52%
Pakistan – pozycja w kraju z kręgu frontier markets, mająca stabilizować portfel, dzięki małemu powiązaniu z wydarzeniami na 
pozostałych rynkach +16,7%
Wietnam – podobnie jak Pakistan +13,7%
Stalprodukt +5%

Najgorsze pozycje w I kwartale to:
Sfinks -17,8%
Rafako -24,6%
Ursus -7,5%
Orange Polska -23%

4. Pozycje specjalne

VIXY – pozycja długa w indeksie „strachu” – indeksie zmienności opcji na indeks S&P 500 – otwarta jako zabezpieczenie przed 
ewentualnym wynikiem referendum za wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Dzięki tej pozycji negatywny wpływ Brexit na 
notowania portfela był czterokrotnie niższy (strata 0,7% zamiast ponad 3% w dniu 24 czerwca)
UK3S – pozycja krótka w brytyjskim indeksie FTSE100, otwarta po wynikach referendum w oczekiwaniu na problemy brytyjskiej 
gospodarki

Zachowanie naszych spółek, w szczególności polskich, rozminęło się z oczekiwaniami w II kwartale. To co udało się zrobić naprawdę dobrze, 
to ochronić wynik portfela przed negatywnymi skutkami Brexit.

 

Alfa Agresywna
komentarz do wyniku za II 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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