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Fundusz absolutnej stopy zwrotu,
inwestujący w szeroką gamę aktywów.
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W grudniu fundusz osiągnął stopę zwrotu równą 0,77%, natomiast stopa zwrotu za cały rok 2017
wyniosła 3,33%. Przyjęta strategia pozwoliła na bardzo istotne ograniczenie ryzyka, dzięki czemu
maksymalny drawdown (spadek wyceny od szczytu do dołka) wyniósł zaledwie 0,88%.
Ekspozycja funduszu na rynek akcyjny ulegała w grudniu stopniowemu zwiększeniu i na koniec roku
osiągnęła 21,7%. W portfelu przeważają płynne spółki z rynku polskiego (11,6%), akcje zagraniczne
stanowią 6,6% portfela, natomiast kontrakty futures – 3,6% (patrz wykres W1). Fundusz wykorzystał
listopadową korektę wycen do zwiększenia alokacji w polskie spółki deweloperskie. Rezultatem
były dwucyfrowe stopy zwrotu na akcjach Robyga oraz Dom Development (patrz wykres W2).
Dobrze sprawdziła się również selekcja zagraniczna, zarówno w obszarze biotechnologii (Shire),
jak i e-commerce (JD.com).
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Kontrybucja części dłużnej do grudniowego wyniku wyniosła +0,42%, mimo utrzymywania ryzyka
duration poniżej poziomu 3,0. Na tak wysoką stopę zwrotu złożyło się zarówno umocnienie
krajowych obligacji, jak i wzrost rentowności na rynkach bazowych. Multi-Asset FIZ posiadał
umiarkowaną pozycję w stałokuponowych papierach o średnim i długim terminie zapadalności.
Pozytywny wpływ na wynik miały obligacje korporacyjne emitentów o wysokiej jakości kredytowej
(ok. 27% portfela). Fundusz poprawnie antycypował również osłabienie obligacji francuskich i
niemieckich (fundusz zajmował krótkie pozycje przy rentownosciach 10-letnich obligacji niemieckich
poniżej 0,30% – patrz wykres W3).
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Zmiana rentowności 10-letnich obligacji niemieckich, francuskich i polskich W3
Zakładamy, że w obecnej fazie cyklu koniunkturalnego kapitał będzie coraz silniej napływał
na rynki wschodzące. Fundusz planuje zarówno budowę pozycji akcyjnej na rynku azjatyckim
i w Ameryce Łacińskiej, jak i inwestycje w instrumenty dłużne lokalnych emitentów. Utrzymamy
przy tym restrykcyjne podejście do ryzyka inwestycyjnego. Zwracamy również uwagę na coraz
silniejsze euro, kontrastujące ze słabością amerykańskiego dolara. Rynek dyskontuje obecnie
poprawę sytuacji gospodarczej w Europie, która może doprowadzić do szybszego zacieśniania
polityki pieniężnej przez EBC. Jednocześnie, spłaszczenie krzywej dochodowości w USA sugeruje,
że cykl podwyżek stóp za oceanem może dobiegać końca.
Scenariusz słabego dolara i silnego euro wspierałby hossę na rynkach wschodzących (patrz
wykres W4), oraz tworzył presję na ceny niemieckich oraz francuskich obligacji. Nie można
jednak wykluczyć, że nieoczekiwane wydarzenia (np. impas po wyborach we Włoszech) skłonią
inwestorów do zmniejszania ryzyka. Niemiecki bund byłby wówczas jednym z najbardziej
poszukiwanych aktywów.
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Zmiany wybranych indeksów akcji na tle MSCI Emerging Market (30.12.2016 = 0%) W4

Niniejszy dokument służy wyłącznie celom informacyjnym, nie stanowi rekomendacji czy doradztwa inwestycyjnego i nie może stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Wszelkie informacje dotyczące planów, oczekiwań, strategii, czy polityki
inwestycyjnej co do przyszłości, stanowią odzwierciedlenie wiedzy i oczekiwań zarządzającego na moment sporządzenia niniejszego dokumentu, w związku z czym mogą one ulec wielokrotnej zmianie w zależności od rozwoju sytuacji na rynkach
finansowych. W skrajnym przypadku może to oznaczać, że oczekiwania te mogą ulec zmianie, także zanim niniejszy dokument dotrze do jego adresata. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa, Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy nr KRS 0000278264, NIP 108-000-30-69, kapitał zakładowy 10.599.441 zł w całości opłacony. IPOPEMA TFI posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Organem nadzoru dla IPOPEMA TFI jest Komisja Nadzoru Finansowego.

