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Wyniki niektórych rozwiązań produktowych (kategoria jednostek A) 
Pełna lista funduszy wraz z ich wynikami jest dostępna na www.pekaotfi.pl 

Wycena na 05.02.2021 1 tydzień 1 m-c QTD YTD 12 m-cy 36 m-cy 60 m-cy 

Pekao Obligacji - Dynamiczna  
Alokacja FIO 

-0,14% 0,06% 0,11% 0,11% 4,23% 12,21% 16,63% 

Pekao Obligacji - Dynamiczna  
Alokacja 2 

-0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 4,95% 12,32% 16,67% 

Pekao Bazowy 15 Obligacji  
Wysokodochodowych 

0,08% 0,30% 0,37% 0,37% - - - 

Pekao Bazowy 15 Dywidendowy* 0,42% 0,75% 0,67% 0,67% 0,33% -1,56% 8,58% 

Pekao Kompas*  0,81% 1,40% 1,70% 1,70% 9,90% 12,41% 27,50% 

Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy 
Zwrotu 

1,38% 1,20% 1,46% 1,46% 7,09% 8,57% 21,95% 

Pekao Strategii Globalnej - konserwa-
tywny 

1,49% 1,01% 1,09% 1,09% 4,59% 15,69% 29,93% 

Pekao Megatrendy 5,49% 5,41% 5,06% 5,06% 16,05% - - 

Pekao Akcji Rynków Wschodzących 3,96% 5,81% 7,85% 7,85% 21,99% 5,81% 63,25% 

Pekao Akcji - Aktywna Selekcja 0,99% 2,24% 4,25% 4,25% 15,92% 15,22% 58,11% 

*Subfundusz Pekao Bazowy 15 Dywidendowy zmienił nazwę oraz strategię inwestycyjną na obecną w dniu 16.07.2020 r., Subfundusz Pekao Kompas zmienił nazwę 
na obecną w dniu 08.05.2019 r., a aktualną politykę inwestycyjną prowadzi od 29.01.2019 r. Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją 
osiągnięcia podobnych w przyszłości. 

Zaprezentowane w materiale wyniki zostały przygotowane na podstawie danych, które nie były poddane badaniu ustawowemu przez biegłego rewidenta. Wyniki 
funduszy/ subfunduszy, prezentowane powyżej, nie uwzględniają opłaty manipulacyjnej ani podatków obciążających uczestnika, uwzględniają zaś pobrane opłaty za 
zarządzanie. 

Dane, publikacje i wydarzenia makroekonomiczne: 
 

Czy kolejny pakiet fi-
skalny w USA spowo-
duje przegrzanie go-
spodarki i wzrost infla-
cji? 

 

 

 Zgodnie z oczekiwaniami dużo dzieje się wokół proponowanego nowego pakietu pomocowego 

w USA. W gorącej debacie, szerokim echem odbiła się opinia Lawrence’a Summersa, byłego 

sekretarza skarbu za kadencji Billa Clintona oraz jednego z bliskich doradców ekonomicznych 

Baracka Obamy. Pan Summers skrytykował 1,9 bilionowy plan jako zbyt duży i rodzący ryzyko 

rozbudzenia niewidzianej od pokoleń inflacji, zaburzenia stabilności finansowej oraz rozmycia 

Maciej Pielok, CFA 
Nr licencji doradcy inwestycyjnego 761 
 

 

Dzisiejsze informacje dotyczą m.in. : 

#PekaoKonserwatywnyPlus #PekaoBazowy15ObligacjiWysoko-

dochodowych #PekaoBazowy15Dywidendowy #PekaoKompas 

#PekaoAlternatywnyAbsolutnejStopyZwrotu #PekaoStrategiiGlo-

balnejKonserwatywny #PekaoMegatrendy 
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Odpowiedź nie jest 
czarno-biała. Krótko-
terminowo uważamy, 
że inflacja pozostanie 
zduszona i może wręcz 
hamować. 

 

 

Długofalowo, rzeczywi-
ście hydra inflacyjna 
jest jednym z zagrożeń 
dla oszczędności, 
przed którym warto za-
cząć się zabezpieczać 
już dziś.  

 

 

 

 

 

Złe wiadomości z 
rynku pracy, to najwy-
raźniej dobre wiadomo-
ści dla inwestorów. 

 

 

siły dolara1. Krytyka szybko napotkała ripostę od sprawującej urząd sekretarza skarbu Janet 

Yellen, która podkreśliła, że prawdziwe ryzyko dla gospodarki to niewystarczająca pomoc dla 

małych biznesów i bezrobotnych2. Spodziewamy się, że nowy pakiet fiskalny w mniejszej, czy 

większej formie zostanie zatwierdzony w USA i rynki finansowe dostaną to co już dyskontują 

– jeszcze więcej płynności. Co do skutków inflacyjnych jesteśmy ostrożni. Inflacja to skompli-

kowany potwór. Ostatnie lata pokazały, że do jej wzrostu nie wystarczy samo wpompowanie 

pieniędzy w gospodarkę, liczy się też tempo ich przepływu oraz  m.in. możliwość kształtowania 

cen przez sprzedawców. Choć może dziś jest to nieintuicyjne, to jednak mnóstwo technicz-

nych aspektów inflacji wskazuje na to, że w najbliższych miesiącach ceny nie mają zbytnio 

podstaw by rosnąć. Obszernie argumentuje to Radosław Cholewiński w ramach wywiadu          

z #KarnawałMożliwości20213. Jednakże patrząc długofalowo, trzeba brać pod uwagę też 

inne czynniki: coraz silniejsze powiązanie działań banków centralnych i rządów (#Drukujemy-

Wydajemy), interes polityczny w zadłużonych krajach (łatwiej ciężaru długu pozbyć się przez 

inflację niż go spłacić) oraz najważniejszy aspekt ze wszystkich – psychologiczny. Oczekiwa-

nia inflacyjne są największą niewiadomą w rozważaniach o inflacji. Raz zakorzenione przeko-

nanie o tym, że ceny będą rosnąć, może być trudne do zmiany w krótkim czasie. I nigdy nie 

wiadomo, które źdźbło przechyli szalę. Stąd sądzimy, że patrząc w horyzoncie roku i dłużej, 

ochrona siły nabywczej majątku jest jednym z kluczowych celów inwestycyjnych do rozważa-

nia. O tym, jak już dziś można się na to zacząć przygotowywać zwięźle opowiedział wicepre-

zes Pekao TFI, Jacek Babiński, również na łamach serii video #KarnawałMożliwości20214. 

Sądzimy, że ważną rolę na tym polu mają do odegrania strategie o charakterze mieszanym, 

których przykładami są #PekaoBazowy15ObligacjiWysokodochowych, #PekaoBa-

zowy15Dywidendowy, #PekaoKompas, #PekaoAlternatywnyAbsolutnejStopyZwrotu 

czy #PekaoStrategiiGlobalnejKonserwatywny. 

 Wracając do tu i teraz, już drugi z kolei miesiąc analityków rozczarowały dane o zatrudnieniu 

w USA. Na tym tle, świetnie widać było, że bieżąca narracja rynkowa złe informacje traktuje 

jako dobrą wróżbę dla rynków. Jaki schemat rozumowania obserwujemy? Słaby rynek pracy 

to większa presja dla polityków na osiągnięcie kompromisu i uchwalenie nowych wydatków, 

te mają nie tylko pobudzić wzrost gospodarczy, ale także dają dużą szansę na kolejny zastrzyk 

gotówki do gospodarstw domowych, które dobitnie pokazały w tym roku, że są spragnione 

giełdowych emocji.   
 

Kolory rynku 
 

Tydzień głębokiej zie-
leni na giełdach i narra-
cji „reflacyjnej”. 

 

 

 

 

 

Giełdowy optymizm i 
zaskakująco jastrzębi 
czeski bank centralny 
nie sprzyjały obliga-
cjom skarbowym w re-
gionie CEE.  

 

 Po konsolidacji na giełdach przyszła kolej na kolejną falę wzrostową, którą obserwowaliśmy  

w ubiegłym tygodniu. Akcje z grupy rynków rozwiniętych (MSCI World) podrożały o ok. 4,8%, 

podobnie jak akcje z krajów rozwijających się (MSCI Emerging Markets), które zaliczyły wzrost 

o ok. 5,5%. W ujęciu sektorowym wszędzie widać było zieleń i przewodnim motywem była 

najwyraźniej reflacja, czyli preferencja do spółek, które miałyby najmocniej skorzystać na od-

mrożeniu działalności gospodarczej. W horyzoncie od początku roku, wciąż jednak na skali 

wzrostów dominują „covidowe” sektory – technologia, komunikacja i dobra konsumenckie 

(głównie e-commerce). Ubiegły tydzień pozwolił trochę nadgonić energetyce, materiałówce, 

przemysłowi i finansówce. 

 Na rynku instrumentów dłużnych gospodarczy optymizm odbija się na cenach obligacji. Ren-

towności papierów skarbowych rosły ogólnie w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE), 

czemu nie pomógł jastrzębi wydźwięk włodarzy banku centralnego Czech. Co prawda, u na-

szych południowych sąsiadów stopy procentowe pozostawiono bez zmian, ale w komunikacie 

decyzji wybrzmiała nawa projekcja inflacyjna. Sugeruje ona, że Czesi mogą zacząć cykl pod-

wyżek stóp procentowych już w tym roku. W naszej ocenie wyceny czeskich obligacji na dziś 

zakładają już 2 podwyżki stóp w 2021 r. oraz kolejne dwie w 2022 r. Na tym tle polskie obligacje 

                                                           

1 https://www.washingtonpost.com/opinions/2021/02/04/larry-summers-biden-covid-stimulus/ 
2 https://www.ft.com/content/7f25f8af-0d8e-41c8-a363-34f476410290 
3 https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/karnawalmozliwosci2021-perspektywy-funduszy-obligacyjnych 
4 https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/karnawalmozliwosci2021-cos-sie-konczy-cos-sie-zaczyna 
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Natomiast specyficzne 
złożenie warunków na 
rynku papierów warto-
ściowych oraz instru-
mentów pochodnych 
na stopę procentową w 
Polsce, sprzyjało 
zmiennokuponowym 
częściom naszych 
portfeli.  

 

 

 

 

Elektryfikacja samo-
chodów postępuje w 
szokującym tempie… 

 

 

 

 

 

 

… i wiele wskazuje, że 
to dopiero początek. 

 

 

 

Na jeszcze wcześniej-
szym stadium rozwoju, 
oferując naszym zda-
niem ogromny poten-
cjał, jest megatrend 
eksploracji kosmosu. 

 

skarbowe przeceniały się jedynie nieznacznie, choć wciąż odbiło się to na tygodniowych wy-

nikach funduszy obligacyjnych np. #PekaoObligacjiDynamicznaAlokacja2. Duże ruchy cen 

widać było natomiast na rynku instrumentów pochodnych na polskie stopy procentowe. To 

znów pokazuje, że oczekiwania odnośnie kształtu polskiej polityki pieniężnej inwestorzy za-

graniczni chętniej „grają” poprzez właśnie rynek instrumentów pochodnych, a konkretnie 

swapy na stopę procentową (IRS). Obligacje natomiast, będąc skupowane i zgromadzone       

w rękach krajowych inwestorów, podlegają znacznie mniejszym wahaniom. Ostatnie wydarze-

nia sprzyjały syntetycznie zbudowanym zmiennokuponowym częściom portfeli naszych fun-

duszy dłużnych krótkoterminowych, np. #PekaoKonserwatywnyPlus. Nie możemy wyklu-

czyć, że ta tendencja ma jeszcze dalsze pole do rozwoju w kolejnych tygodniach, aczkolwiek 

szczególnie w funduszach dłużnych krótkoterminowych, zamiast pościgu za zyskiem, większy 

nacisk kładziemy obecnie na kontrolę ryzyka po wzrostach. To co szkodzi obligacjom skarbo-

wym uznawanym za „bezpieczne przystanie” może pomagać papierom z krajów o mniejszej 

wiarygodności kredytowej i wyższym oprocentowaniu obligacji. Takie poszukiwanie rentowno-

ści dało o sobie znać w ubiegłym tygodniu, wspierając ceny bardziej ryzykownych „skarbó-

wek”, którym się przyglądamy. Przykładowo rosyjskim, ukraińskim czy egipskim. Funduszem, 

który w realizowanej strategii zakłada sięganie po tego typu instrumenty w największym stop-

niu spośród naszych rozwiązań jest #PekaoDłużnyAktywny.  

 W rozmowie na temat megatrendów, zapytany o trend z największym potencjałem, Piotr Sto-

piński w #KarnawałMożliwości2021 wskazał „zieloną przestrzeń”, czyli coraz silniejszy na-

cisk w gospodarce i inwestycjach na ochronę środowiska. Świetnym przykładem tego mega-

trendu, na który mamy ekspozycję w portfelu #PekaoMegatrendy, jest elektryfikacja motory-

zacji. Samochody elektryczne (EV) i hybrydy zdobywają rynek szturmem. EV i hybrydy podłą-

czane do gniazdka sprzedały się prawie trzykrotnie lepiej w 2020 r. niż rok wcześniej. W samej 

UE sprzedaż przebiła poziom 1 mln sztuk, czyli ok. 10% całkowitej sprzedaży aut! 1,2 mln to 

hybrydy bez możliwości ładowania z gniazdka. Już dziś jeśli spojrzymy na największe gospo-

darki Europy – Niemcy, Wielką Brytanię, Francję, Włochy, Hiszpanię, to na rynku nowych aut, 

sprzedaż hybryd i samochodów elektrycznych prześcignęła sprzedaż diesli. Jako pierwsza      

o swoich celach elektryfikacji aut na kolejne lata wypowiedziała się marka, której fani twierdzą, 

że „bez gwiazdy nie ma jazdy”. Prezes Daimlera, zapowiedział bowiem, że do końca tej de-

kady Mercedes-Benz zarobi tyle samo na samochodach spalinowych, co na elektrycznych. 

Zapowiedział jednocześnie, że wydzieli biznes samochodów ciężarowych jako oddzielną 

spółkę5. Czytamy to jako szansę na doinwestowanie fabryk pasażerskich mercedesów w zie-

lone technologie. Dużo uwagi przykuwała też zdementowana informacja, o tym jakoby Apple 

miało wybrać południowokoreańską KIA-ę na swojego partnera do produkcji iCarów, czyli naj-

nowszego projektu amerykańskiego giganta technologicznego. Ochrona środowiska chodzi 

również po głowie Jeffowi Bezosowi, założycielowi e-commercowego nr.1 na świecie – Ama-

zona. Bezos zapowiedział, że w tym roku ustąpi z prezesowskiego fotela i zajmie się właśnie 

zielonymi projektami … oraz eksploracją kosmosu. Według nas to nie przypadek, że dwóch 

najbogatszych ludzi na świecie – Musk i Bezos – swoją uwagę kieruje ku gwiazdom. Eksplo-

racja kosmosu to też jeden z megatrendów, który znajduje swoje odzwierciedlenie w portfelach 

naszych strategii.  
 

Korona – Update 
 

Na przykładzie Wielkiej 
Brytanii widać znaczne 
ograniczenie śmiertel-
ności na COVID19 
dzięki programowi 
szczepień. 

 

 Dynamika nowych zachorowań dalej spada. USA zdają sobie lepiej radzić z ograniczaniem 

zakażeń i po raz pierwszy od końcówki listopada tamtejsza średnia dzienna liczba nowych 

przypadków spadła poniżej analogicznej statystyki w Unii Europejskiej. Śmiertelność po oby-

dwu stronach Atlantyku jeszcze nie odnotowała zauważalnego spadku. Ten widać natomiast 

w Wielkiej Brytanii, gdzie nie tylko statystyki sugerują coraz mniej zakażeń, ale także spadek 

liczby zgonów o 25% w porównaniu do końca stycznia b.r.  

 Globalnie przynajmniej jedną dawkę szczepionki przyjęło 134 mln osób, tj. przyrost o ok.  

34 mln względem poprzedniego tygodnia. Kolejny tydzień z rzędu wzrosło średnie dzienne 

                                                           

5 https://www.ft.com/content/6021706c-4f00-4547-9082-20e1d1d2d540 
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Kamień milowy – glo-
balnie więcej podanych 
zastrzyków niż dotych-
czas zdiagnozowanych 
zakażeń. 

 

 

 

Kolejne szczepionki u 
progu wejścia do po-
wszechnego użytku. 

 

 

Mieszane dane o sku-
teczności wobec „mu-
tantów” skłaniają firmy 
farmaceutyczne do 
prac nad kolejnymi 
wersjami szczepionek. 

  

U ozdrowieńców od-
porność na min. 6 mie-
sięcy – twierdzi brytyj-
skie badanie.  

 

Paszport COVIDowy – 
nowa rzeczywistość? 

tempo szczepień. W połowie tygodnia osiągnęliśmy warty odnotowania kamień milowy – liczba 

przyjętych zastrzyków ze szczepionką przekroczyła liczbę globalnie raportowanych, wykrytych 

przypadków koronawirusa.6  

 Jednocześnie w trzeciej fazie testów rosyjskiej szczepionki Sputnik V, która jako pierwsza na 

świecie została dopuszczona do użytku w nagłych wypadkach, potwierdzono ponad 90% sku-

teczność tego leku.7 To dobra wiadomość z perspektywy wielu krajów rozwijających się, które 

zamawiają swoje zastrzyki właśnie od rosyjskich oraz chińskich producentów. Z kolei w USA, 

dopuszczenia do użytku swojej szczepionki poszukuje Johnson&Johnson. Ich produkt co 

prawda wykazał niższą, 66% skuteczność, ale za to jest to potencjalnie pierwsza szczepionka 

jednodawkowa, która może trafić na front walki z pandemią.8 

 Gorsze wieści dochodzą natomiast odnośnie „walk z mutantami”. Dane z RPA sugerują, że 

szczepionka od AstraZeneca gorzej radzi sobie z tamtejszym wariantem COVID19, nie chro-

niąc przed umiarkowanie ciężkim przebiegiem choroby.9 Liczne firmy farmaceutyczne już za-

powiedziały rozpoczęcie prac nad kolejną wersją swoich leków, próbując dogonić ewolucję 

wirusa.  

 Brytyjskie badania nad antyciałami przeciw COVID19 wykazały, że wśród 20 tys. przebada-

nych ozdrowieńców, po 6 miesiącach od choroby, aż 88% badanych wykazało wysoki poziom 

przeciwciał.10 To dobra wiadomość, choć nie jest powiedziane, że szczepionki zapewnią do-

kładnie tak samo trwały efekt immunologiczny jak przejście choroby. Tych danych jeszcze nie 

mamy. Te same badania11 wykazały, że osoby, które mają przeciwciała i nie poddają się in-

fekcji, nadal mogą być nosicielami wirusa i przekazywać go dalej.  

 Dania jako pierwszy kraj zapowiedziała wprowadzenie elektronicznego paszportu koronawiru-

sowego.12 Podano niewiele szczegółów poza głównym celem – ułatwienie kontroli przepływu 

pasażerów przy zachowaniu rygorów walki z pandemią. 

d 

Ogłoszenia produktowe oraz linki do nowych materiałów 

--- 

--- 

--- 

--- 

 

 

 

                                                           

6 https://www.ft.com/content/e29efb8b-46ec-4815-98aa-458deffcd896 
7 https://www.ft.com/content/1180d24e-eeaf-4316-a507-3108bba52c28 
8 https://www.ft.com/content/9c5fe0f7-fe48-4cf9-831b-1b74325763fd 
9 https://www.ft.com/content/e9bbd4fe-e6bf-4383-bfd3-be64140a3f36 
10 https://www.ft.com/content/acc275e6-f1f7-436e-ae27-27adb65241fb 
11 j.w. 

12 https://www.ft.com/content/b0814db0-c1ad-42de-81c0-b0a407746e1d  
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Inwestycyjne tematy z naszych prognoz: 

#RotacjaSektorowa  

# zmiana preferencji inwestorów polegająca na przesuwaniu kapitału ze spółek działających w branżach defensywno-wzro-

stowych do spółek z sektorów o profilu wartościowo-cyklicznym. Innymi słowy „zmiana koni pociągowych” dla indeksów 

giełdowych ze spółek technologicznych i medycznych na inne sektory, np. przemysłowy czy materiałowy.  

 

#WielobiegunowyŚwiat 

# kolejny etap tematu #WojnyHandlowe. Wysoce skomplikowana geopolityczna rywalizacja pomiędzy krajami (głównie USA 

i Chiny) o kontrolę nad handlem, danymi, kursami walutowymi. Temat powiązany z odwrotem globalizacji, zmieniający 

kierunki przepływu kapitału.  

  

#WyborczaPolaryzacja 

# zeszłoroczne wybory prezydenckie w USA oraz uzupełniające wybory do Senatu, pokazały dużą polaryzację amerykań-

skiego społeczeństwa. Wydaje się, że brak politycznego „środka” jest coraz bardziej charakterystycznym elementem scen 

politycznych dookoła świata. Sądzimy, że napięcia społeczne pozostaną z nami na długo po wyborach amerykańskich, a 

ryzyko polityczne weszło już permanentnie na wyższy poziom. Stąd, szczególnie w strategiach niebenchmarkowych, uni-

kamy ryzyka czarno-białych scenariuszy politycznych oraz przykładamy dużą wagę do oceny otoczenia społecznego spó-

łek oraz ich wpływu na to otoczenie.  

 

#Drukujemy&Wydajemy 

# wobec dużych strat gospodarczych oraz rekordowego zadłużenia, według nas banki centralne wykorzystały już większość 

swojego arsenału. Jedyne co im pozostaje, to eskalacja dotychczasowych działań – poszerzanie i zwiększanie licznych 

programów skupu aktywów. Skuteczność polityki monetarnej jest ograniczona wobec zaburzonych mechanizmów transmi-

syjnych. Dodatkowe rezerwy nie przekładają się na wzrost akcji kredytowej. Firmy zamiast inwestować skupują akcje 

własne za środki pozyskane okazjonalnie z emisji obligacji. Sami bankierzy centralni podkreślają, że do efektywnego po-

budzania gospodarki niezbędna jest polityka fiskalna – m.in. większe programy wydatków rządowych, transfery pieniędzy 

bezpośrednio w ręce konsumentów. Pandemia przyspieszyła mariaż polityki monetarnej i fiskalnej. Ultratanie finansowanie 

zapewnia dziś komfortowe warunki do obsługi zadłużenia, rozdmuchiwania budżetów i pompowania publicznych pieniędzy 

w gospodarki. W tak ustawionej grze normy budżetowe przestały obowiązywać. W naszej opinii jedynym hamulcem dla 

podejścia „drukujemy i wydajemy” może okazać się inflacja. Ta jednak jest pożądana przez polityków by zmniejszyć realną 

wartość zadłużenia, niejako „wypalając” je inflacją. 
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Lista funduszy z zaznaczeniem strategii, których wyniki zostały opublikowane na str.1 
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Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO 

 Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO jest funduszem obligacyj-

nym; 

 fundusz inwestuje do 100% aktywów w dłużne instrumenty finansowe, 

takie jak obligacje skarbowe, obligacje przedsiębiorstw, obligacje rzą-

dowe krajów OECD, instrumenty rynku pieniężnego oraz w depozyty 

bankowe; 

 lokaty w obligacje o niskim ratingu kredytowym nie mogą przekraczać 

25% aktywów funduszu; 

 lokaty w inne niż dłużne instrumenty finansowe oraz depozyty bankowe 

mogą wynosić maksymalnie 20% aktywów funduszu; 

 fundusz może również inwestować w instrumenty finansowe denomino-

wane w walutach obcych; 

 w celu ograniczenia ryzyka walutowego fundusz może zawierać transak-

cje na instrumentach pochodnych. 

Cechy: 

 możliwy wyższy potencjał wzrostu w stosunku do klasycznych funduszy obligacji skarbowych (dzięki inwestowaniu części 

aktywów w starannie wyselekcjonowane obligacje przedsiębiorstw) przy umiarkowanym poziomie ryzyka inwestycyjnego 

 strategia uwzględniająca dynamiczną alokację pomiędzy poszczególnymi kategoriami papierów dłużnych, w zależności od 

bieżącej i przewidywanej sytuacji rynkowej. 
 

 

 

Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 

 Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 jest subfunduszem obligacyj-

nym; 

 subfundusz inwestuje do 100% aktywów w dłużne instrumenty finansowe, 

takie jak obligacje skarbowe, obligacje przedsiębiorstw, obligacje rzą-

dowe krajów OECD oraz instrumenty rynku pieniężnego, a także depo-

zyty bankowe; 

 subfundusz może lokować do 40% aktywów w obligacje przedsiębiorstw 

zagranicznych denominowane w walutach obcych; 

 pozostałe kategorie lokat mogą wynosić maksymalnie 20% aktywów 

subfunduszu; 

 w celu ograniczenia ryzyka walutowego subfundusz może zawierać trans-

akcje na instrumentach pochodnych. 

Cechy: 

 możliwy wyższy potencjał wzrostu dzięki inwestowaniu części aktywów 

w starannie wyselekcjonowane obligacje przedsiębiorstw, które są zwykle 

wyżej oprocentowane od obligacji skarbowych przy średnim poziomie ryzyka inwestycyjnego; 

 strategia uwzględniająca dynamiczną alokację pomiędzy poszczególnymi kategoriami papierów dłużnych, w zależności od 

bieżącej i przewidywanej sytuacji rynkowej. 
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Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodo-
wych 

 Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych jest subfunduszem ob-

ligacyjnym, który lokuje minimum 60% wartości aktywów netto w jednostki 

uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wy-

dzielonego w ramach funduszu Pekao FIO, instrumenty finansowe o cha-

rakterze dłużnym (rozumiane głównie jako obligacje skarbowe oraz instru-

menty rynku pieniężnego) oraz depozyty bankowe; 

 do 40% wartości aktywów netto subfunduszu może być inwestowane w 

tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze dłużnym, w 

szczególności dających ekspozycję na obligacje wysokodochodowe (tzw. 

High Yield); 

 subfundusz może lokować do 20% wartości aktywów netto w inne instru-

menty finansowe niż wskazane powyżej; 

 lokuje większość aktywów w instrumenty finansowe denominowane w wa-

lutach obcych; 

 w celu ograniczenia ryzyka walutowego subfundusz zawiera umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne. 

Cechy: 

 szansa na osiąganie wyższych stóp zwrotu, w porównaniu do depozytów i lokat bankowych, przy umiarkowanym poziomie 

ryzyka; 

 dostęp do wyselekcjonowanych obligacji wysokodochodowych (ang. high-yield bonds) z wielu regionów świata, emitowanych 

przez podmioty działające w różnych branżach - za pośrednictwem funduszy zagranicznych o charakterze dłużnym; 

 aktywna alokacja w części obligacji high yield - elastyczna polityka inwestycyjna pozwala zarządzającym dostosowywać skład 

portfela do aktualnej sytuacji w różnych segmentach rynku instrumentów dłużnych; 

  duża dywersyfikacja lokat różne regiony świata oraz rodzaje obligacji; 

  doświadczony zespół – za wyniki subfunduszu odpowiada zespół profesjonalistów, ekspertów z bogatą wiedzą i wieloletnim 

doświadczeniem. 
 

 

 

 

Pekao Bazowy 15 Dywidendowy 

 Pekao Bazowy 15 Dywidendowy jest subfunduszem mieszanym, inwestu-

jącym głównie w dłużne instrumenty finansowe, takie jak obligacje skar-

bowe, obligacje przedsiębiorstw, instrumenty rynku pieniężnego oraz w 

depozyty bankowe; 

 do 50% aktywów stanowić mogą obligacje emitowane przez przedsiębior-

stwa; 

 subfundusz inwestuje do 40% aktywów również w instrumenty o charak-

terze udziałowym, głównie akcje (koncentrując się na spółkach regularnie 

wypłacających dywidendę), oraz w tytuły uczestnictwa akcyjnych fundu-

szy inwestycyjnych; 

 może lokować część aktywów w instrumenty finansowe denominowane w 

walutach obcych; 

 w celu sprawnego zarządzania portfelem i ograniczenia ryzyka waluto-

wego subfundusz może zawierać transakcje na instrumentach pochod-

nych. 

Cechy: 

 zwiększony potencjał zysku dzięki inwestowaniu części aktywów w akcje spółek regularnie wypłacających dywidendę; 

 dywersyfikacja geograficzna pozwala wzbogacić portfel o zagraniczne instrumenty finansowe; 

 korzystanie z potencjału rynku obligacji skarbowych i korporacyjnych. 
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Pekao Kompas 

 Pekao Kompas jest subfunduszem aktywnej alokacji; 

 dąży do osiągania dodatniej średniej rocznej stopy zwrotu w długotermi-

nowym horyzoncie inwestycyjnym. Subfundusz nie gwarantuje osiągnię-

cia ww. celu; 

 lokuje aktywa przede wszystkim w instrumenty finansowe o charakterze 

udziałowym oraz w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, za-

równo na rynku krajowym, jak i na rynkach globalnych, stosując ela-

styczne limity inwestycyjne; 

 zaangażowanie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym a 

także w instrumenty o charakterze dłużnym może stanowić każdorazowo 

od 0% do 100% wartości aktywów; 

 aktywa mogą być lokowane w tytuły uczestnictwa funduszy zagr. oraz de-

pozyty bankowe; 

 proporcje pomiędzy poszczególnymi kategoriami lokat mogą być ela-

stycznie zmieniane w zależności od przewidywanej koniunktury rynkowej. 

Cechy: 

 aktywne zarzadzanie – zarządzający subfunduszem elastycznie zmieniają skład portfela, uzależniając go od aktualnej ko-

niunktury na rynkach finansowych; 

 najlepsze pomysły inwestycyjne – do portfela subfunduszu dobierane są spółki, które, w opinii zarządzających, mają naj-

lepsze perspektywy; 

 wykorzystanie potencjału akcji – aktywnie zarządzany subfundusz z komponentem akcyjnym o niższym ryzyku niż w trady-

cyjnych funduszach akcji; 

 skoncentrowany portfel akcyjny – zarządzający budują część udziałową portfela subfunduszu w oparciu o nieliczne, najbar-

dziej interesujące spółki; 

 doświadczony zespół zarządzających – portfelem subfunduszu zarządza zespół profesjonalistów, ekspertów z bogatą wiedzą 

i wieloletnim doświadczeniem. 

Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny 

 Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny jest subfunduszem o charak-

terze mieszanym; 

 subfundusz lokuje od 10% do 35% wartości aktywów netto w tytuły 

uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze udziałowym, inwe-

stujących na globalnych rynkach akcji; 

 subfundusz może lokować łącznie do 30% wartości aktywów netto w 

tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych i jednostki uczestnictwa 

funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez podmioty z jednej grupy 

kapitałowej; 

 dla zapewnienia odpowiedniej płynności subfundusz może lokować ak-

tywa m.in. w obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz 

depozyty bankowe; 

 subfundusz lokuje znaczną część aktywów w instrumenty finansowe 

denominowane w walutach obcych; 

 w celu ograniczenia ryzyka walutowego subfundusz zawiera transakcje 

na instrumentach pochodnych. 

Cechy: 

 dywersyfikacja – inwestycja w portfel zagranicznych funduszy o zróżnicowanej polityce inwestycyjnej, zarówno obligacyj-

nych, jak i akcyjnych, lokujących aktywa w różne branże, stwarza szansę na wypracowanie zadowalających wyników przy 

jednoczesnym ograniczaniu ryzyka spadku wartości portfela i ograniczaniu zmienności wartości jednostki uczestnictwa; 

 ostrożne podejście do inwestowania w akcje – biorąc pod uwagę konstrukcję benchmarku, zagraniczne fundusze akcyjne 

będą stanowiły ok. 30% wartości portfela subfunduszu; 

 wykorzystanie wiedzy oraz doświadczenia globalnych firm zarządzających aktywami na całym świecie - dobór do portfela 

najlepszych, w ocenie zarządzającego, rozwiązań z grupy kilkuset zagranicznych funduszy różnych kategorii. 
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Pekao Alternatywny- Absolutnej Stopy Zwrotu 

 Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu jest subfunduszem, który 

lokuje minimum 70% wartości aktywów netto w tytuły uczestnictwa emito-

wane przez fundusze zagraniczne realizujące strategię absolute return ro-

zumianą jako strategia, w ramach której środki są inwestowane w celu 

osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu niezależnie od koniunktury na po-

szczególnych rynkach finansowych, na przykład w różne nieskorelowane 

klasy aktywów; 

 Dodatkowo do 30% wartości aktywów netto subfunduszu może być inwe-

stowane w tytuły uczestnictwa innych, niż wskazane powyżej, funduszy 

zagranicznych;Dla zapewnienia odpowiedniej płynności subfundusz 

może lokować aktywa m.in. w obligacje skarbowe, instrumenty rynku pie-

niężnego oraz depozyty bankowe; 

 Subfundusz lokuje większość aktywów w instrumenty finansowe denomi-

nowane w walutach obcych; w celu ograniczenia ryzyka walutowego 

subfundusz zawiera transakcje na instrumentach pochodnych. 

Cechy: 

 strategia absolutnej stopy zwrotu - subfundusz dąży do osiągania dodatnich wyników niezależnie od warunków rynkowych; 

 potencjał wielu różnych klas aktywów – subf. poszukuje alternatywnych źródeł zysków oraz dochodu poprzez elastyczne i 

aktywne inwestowanie na rynkach globalnych w różnorodne klasy aktywów, za pośrednictwem fund. zagranicznych; 

 strategia niebenchmarkowa (brak wskaźnika odniesienia) - subfundusz posiada możliwość elastycznego dostosowania port-

fela do zmieniającej się sytuacji rynkowej - zarówno w zakresie klas aktywów, jak i geograficznego oraz ich podziału; 

 ograniczanie zmienności i zarządzanie ryzykiem – dzięki zastosowaniu zaawansowanych metod pomiaru i zarządzania ryzy-

kiem, ograniczana jest zmienność i maksymalne spadki wartości inwestycji. 

 Pekao Megatrendy 

 Pekao Megatrendy jest subfunduszem o charakterze akcyjnym; 

 aktywa są lokowane przede wszystkim w instrumenty finansowe o charakte-

rze udziałowym rozumiane przede wszystkim jako akcje oraz inne instru-

menty, których cena w bezpośredni sposób zależy od ceny jednej lub wielu 

akcji (kwity depozytowe, prawa do akcji, warranty, kontrakty terminowe na 

akcje i indeksy akcyjne), jak również te j.u. funduszy inwestycyjnych otwar-

tych mających siedzibę na terytorium RP lub tytuły uczestnictwa funduszy 

zagr. lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, których po-

lityka inwestycyjna dopuszcza lokowanie przynajmniej 50% aktywów w ak-

cje; 

 do 35 % aktywów może być lokowane łącznie w instrumenty finansowe o 

charakterze dłużnym (w tym instrumenty rynku pieniężnego) oraz w depozyty 

bankowe, przy czym zaangażowanie w obligacje emitowane przez podmioty 

prowadzące działalność gospodarczą będzie nie większe niż 20% aktywów; 

 w przypadku inwestycji w instrumenty finansowe denominowane w walutach 

innych niż złoty polski (PLN) subfundusz może podejmować działania mające na celu ograniczanie ryzyka inwestycyjnego 

związanego ze zmianą kursów walut wobec PLN. 

 Cechy: 

 inwestowanie w globalne megatrendy - nowoczesne branże i sektory najlepiej oddające tendencje zmian światowej gospo-

darki; oczekujemy, że wyceny giełdowe spółek, które do nich należą, będą rosły szybciej niż indeksy akcji globalnych; 

 usystematyzowany i zaplanowany proces inwestycyjny - dobór do portfela subfunduszu ok. 30-50 starannie wyselekcjono-

wanych spółek o solidnych fundamentach i perspektywach rozwoju (liderzy lub czołowe firmy z branży), co sprzyja stopniowej 

akumulacji i długofalowemu pomnażaniu kapitału; 

 potencjał wzrostu - w założonym horyzoncie inwestycyjnym szansa na osiąganie wyższej stopy zwrotu od indeksów akcji 

globalnych, przy mniejszej zmienności niż w przypadku klasycznych strategii opartych o spółki wzrostowe; 

 doświadczony zespół - za wyniki subfunduszu odpowiada zespół profesjonalistów, ekspertów z bogatą wiedzą i wieloletnim 

doświadczeniem w prowadzeniu tematycznych strategii. 
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 Pekao Akcji - Aktywna Selekcja 

 Pekao Akcji - Aktywna Selekcja jest subfunduszem akcyjnym; 

 może inwestować do 100% aktywów w instrumenty finansowe o charakterze 

udziałowym, w szczególności w akcje polskich spółek notowanych na GPW 

w Warszawie; 

 subfundusz lokuje przede wszystkim w niedowartościowane akcje spółek po-

siadające wysoki potencjał wzrostu, a także w akcje spółek uczestniczących 

w przejęciach i akwizycjach oraz przeprowadzających pierwsze oferty pu-

bliczne; 

 udział dłużnych instrumentów finansowych, głównie obligacji skarbowych 

oraz lokat bankowych, nie przekracza 30% aktywów; 

 może lokować część aktywów w instrumenty finansowe denominowane w 

walutach obcych; 

 w celu sprawnego zarządzania portfelem i ograniczenia ryzyka walutowego 

subfundusz może zawierać transakcje na instrumentach pochodnych. 

 Cechy: 

 możliwy wysoki potencjał zysku dzięki inwestycjom na polskim rynku akcji, przy wysokim poziomie ryzyka; 

 środki inwestorów są aktywnie zarządzane, tak by wykorzystać okazje inwestycyjne na rynku pierwotnym i wtórnym. 

 

 Pekao Akcji Rynków Wschodzących 

 Pekao Akcji Rynków Wschodzących jest subfunduszem akcyjnym; 

 subfundusz lokuje minimum 70% wartości aktywów netto w tytuły uczest-

nictwa funduszy zagranicznych o charakterze udziałowym, dających ekspo-

zycję na akcje spółek oraz rynki akcyjne z krajów zaliczanych do rynków 

wschodzących; 

 dla zapewnienia odpowiedniej płynności subfundusz może lokować m.in. w 

obligacje skarbowe oraz depozyty bankowe; 

 subfundusz lokuje większość aktywów w instrumenty finansowe denomino-

wane w walutach obcych; 

 w celu ograniczenia ryzyka walutowego subfundusz zawiera transakcje na 

instrumentach pochodnych. 

 Cechy: 

 możliwy wysoki potencjał wzrostu, głównie dzięki pośrednim inwestycjom 

na rynkach akcji krajów wschodzących, które charakteryzują się dynamiką 

wzrostu gospodarczego; 

 sposób na osiągnięcia większej dywersyfikacji lokat inwestora; 

 przenoszenie środków do innego subfunduszu (zamiana jednostek uczestnictwa) w ramach Pekao Funduszy Globalnych 

SFIO, nie powoduje powstania obowiązku podatkowego (podatek od dochodów kapitałowych jest pobierany dopiero przy 

odkupieniu). 
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Informacja prawna 

 
Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i został przygotowany przez Pekao TFI S.A. w celu reklamy i promocji fundu-
szy/subfunduszy. Nie stanowi on oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również 
usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w 
rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatko-
wego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) 
rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy 
inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendu-
jącej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale 
wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. 
Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano 
inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte 
są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzial-
ności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, 
wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub 
części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione.  
UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na rynkach, zmian 
wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Informacje na temat wyników osiągniętych w przeszłości dostępne są na 

stronie www.pekaotfi.pl i w Kluczowych Informacjach Dla Inwestorów (KII). Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest 
tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek 
uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, 
kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości po-
datku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. 
Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczest-
nika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne 
nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwe-
stycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość 
możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w 
niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje 
podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zale-
cane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czyn-
ników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla 
inwestorów oraz informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i 
sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystry-
bucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowa-
dzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw 

funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl.  
Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane 
przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkow-
skie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową 
instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących propor-
cjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabil-
nego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrów-
noważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao 
Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%.  
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emito-
wane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę 
samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, 
której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE. 
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, 
Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 

100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP. 
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery 
wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, 
jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do 
UE. 
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze 
udziałowym) Pekao Akcji Polskich, Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego, 
Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Stra-
tegii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzą-
cych, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, 
Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055 oraz 
Pekao PPK 2060 wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością. 
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Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może 
być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfun-
duszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO. 
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery warto-
ściowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty 
finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyż-
szym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością. 
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Ame-
rykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strate-
gicznych, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dyna-
miczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykań-
skiego ,Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, 
Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Dochodu i Wzrostu Re-
gionu Pacyfiku, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji 
Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe 
lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego 
inwestowania mających siedzibę za granicą. 
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Ryn-
ków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu i Wzro-
stu Regionu Pacyfiku, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, 
Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku 
Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe 
i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finan-
sowe o charakterze udziałowym. 
 
Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 
82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI 
S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. 
 

 


