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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 18.12.2020 1 tydzień 1 m-c QTD YTD 12 m-cy 36 m-cy 60 m-cy 

Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 0,30% -0,22% 0,82% 4,72% 4,56% 11,90% 16,93% 

Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodo-
chodowych 

0,30% 0,25% 1,86% -  -  -  -  

Pekao Bazowy 15 Dywidendowy* 0,42% 0,17% 1,79% -0,58% -0,17% -2,62% 6,62% 

Pekao Kompas  0,75% 0,75% 4,35% 7,96% 8,31% 11,45% 21,76% 

Pekao Obligacji i Dochodu 0,25% 1,43% 4,60% -0,41% -0,25% 2,82% 18,02% 

Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy 
Zwrotu 

0,96% 2,12% 3,58% 6,15% 6,45% 7,84% 17,48% 

Pekao Megatrendy 2,18% 4,11% 12,06% 13,42% 14,06%  - - 

Pekao Akcji - Aktywna Selekcja 0,33% 3,14% 9,95% 13,76% 15,71% 6,02% 37,44% 

*Subfundusz Pekao Bazowy 15 Dywidendowy zmienił nazwę oraz politykę 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: 
 

Bardzo silne dane za li-
stopad z polskiego 
przemysłu i eksportu. 

 

 

Rekordowa nadwyżka 
w handlu zagranicz-
nym jest poduszką dla 
krajowego PKB. 

 Wśród ubiegłotygodniowych danych ekonomicznych naszą uwagę zwróciły odczyty potwier-

dzające odporność polskiego przemysłu w listopadzie. Sama produkcja przemysłowa wzrosła 

o 5,4% r/r i tym samym nie tylko solidnie pobiła oczekiwania ekonomistów, ale także wybiła 

się ponad poziom trendu wzrostowego sprzed pandemii. W USA konsumpcja detaliczna, a u 

nas przemysł, odrobiły z nawiązką koronakryzysowe spadki. Wytłumaczenia można szukać 

m.in. w danych o polskim eksporcie. Ten nie dość, że rośnie w ostatnich miesiącach, to pierw-

szy raz w historii wysłaliśmy za granicę towary o wartości ponad 100 mld PLN w jeden miesiąc. 

W tym samym czasie, zdecydowanie ograniczyliśmy import towarów zza granicy. Podobnie 

sytuacja ma się w usługach. Wszystko więc wskazuje, że 2020 r. Polska zamknie z rekordowo 
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Dzisiejsze informacje dotyczą m.in. : 

#PekaoKompas, #PekaoMegatrendy 
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NBP niespodziewanie 
interweniował na rynku 
walutowym, osłabiając 
PLN.  

 

 

 

 

Komentarze członków 
RPP po interwencji 
utwierdzają nas w 
oczekiwaniu braku 
podwyżek stóp procen-
towych przez długi 
czas. 

 

 

 

Plan minimum dla FED: 
zerowe stopy procen-
towe przez kolejne 3 
lata i „dodruk” 120 mld 
USD miesięcznie. 

 

 

 

 

 

 

Po wielomiesięcznych 
bataliach amerykański 
Kongres uchwalił nowy 
pakiet pomocowy dla 
gospodarki. 

 

 

 

 

 

 

wysoką nadwyżką, rzędu ponad 3% PKB, na rachunku obrotów bieżących. To z kolei powin-

niśmy z opóźnieniem zobaczyć w danych o PKB, jako amortyzujący wpływ handlu na polską 

gospodarkę. 

 Pomimo tych solidnych danych NBP zdecydował się na interwencję na rynku walutowym, osła-

biając kurs PLN do EUR. Jednocześnie pojawiły się wypowiedzi członków RPP tłumaczące 

ten ruch potrzebą wsparcia eksporterów oraz „zachętą” dla kursu EUR/PLN do powrotu w 

okolice poziomu 4,50. Działanie NBP według nas, z jednej strony rodzi ryzyko pogorszenia 

sentymentu inwestorów zagranicznych wobec polskiego rynku stopy procentowej (choć i tak 

już od lat maleje ich udział w polskich obligacjach skarbowych), ale z drugiej może zwiększać 

nadpłynność sektora bankowego w Polsce, zachęcając banki do kolejnych zakupów obligacji 

skarbowych na swój bilans. Sama interwencja, jak i komentarze członków RPP do niej, poka-

zują wg nas, że kontrola nad szeroko pojętą polityką pieniężną jest w silnym uścisku gołębiego 

skrzydła RPP włącznie z prezesem NBP. Stąd nasz bazowy scenariusz braku podwyżek stóp 

procentowych przynajmniej do końca kadencji Rady (2022 r.) pozostaje w mocy. Stąd ochrona 

kapitału przed utratą siły nabywczej (inflacją) będzie w naszej ocenie wymagała podejmowania 

wyższego niż dotychczas ryzyka inwestycyjnego, choćby poprzez strategie mieszane takie 

jak: #PekaoKompas, #PekaoBazowy15ObligacjiWysokodochodowych, #PekaoBazowy- 

15Dywidendowy, czy strategie alternatywne np. #PekaoAlternatywnyAbsolutnejStopy-

Zwrotu. 

 Nasze oczekiwania wpisują się w globalny obraz polityki pieniężnej. Najlepszym przykładem 

jest ostatnie posiedzenie amerykańskiej Rezerwy Federalnej (FED) na, której co oczywiste nie 

podniesiono stóp, zaprognozowano brak takowych podwyżek przez kolejne 3 lata oraz zapo-

wiedziano kontynuację w najlepsze skupowania aktywów z rynku. Prezes Jerome Powell pod-

kreślał, że FED będzie powiększać swój bilans o ok. 120 mld USD miesięcznie, dopóki inflacja 

nie wybije się trwale powyżej 2%, a amerykańska gospodarka nie osiągnie pełnego zatrudnie-

nie. Takie tempo „dodruku” prosto sumuje się do ok. 1440 mld USD rocznie, tj. trochę mniej 

niż do połowy programów QE zrealizowanych w 2020 r. (ok. 3200 mld USD). Jeśli czegoś 

nauczyły nas ostatnie lata obserwacji bankierów centralnych w akcji, to że zakładane tempo 

skupu aktywów należy raczej traktować jako plan minimum. Nie mamy wątpliwości, że w razie 

większych zawirowań na rynkach finansowych, bądź przedłużonej słabości gospodarki, FED i 

inne banki centralne zaleją świat nadprogramową płynnością. Póki co, kolejny tydzień z rzędu 

rośnie liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA. Choć widać już światełko 

w tunelu (szczepionka), to jednak ten tunel (fale wtórne i obostrzenia sanitarne) jest jeszcze 

niekomfortowo długi… 

 Dlatego jednoznacznie pozytywną wiadomością jest uchwalenie przez amerykański Kongres 

świeżego pakietu stymulacyjnego dla tamtejszej gospodarki. Kwota ok. 900 mld USD ma zo-

stać skierowana na pożyczki dla firm, pokrycie kosztów szczepień, dofinansowania żywno-

ści… oraz na bezpośrednie transfery pieniędzy do gospodarstw domowych. Te obejmą nad-

zwyczajne zasiłki dla bezrobotnych w wysokości 300 USD tygodniowo (połowę mniej niż do 

lipca) przewidziane na 11 tygodni do 14 marca 2021 r. oraz jednorazowe czeki 600 USD (rów-

nież połowę mniej niż poprzednio) dla osób zarabiających mniej niż 75 tys. dolarów rocznie. 

Dodatkowo pakiet przedłuża także zakaz eksmisji zalegających z czynszem lokatorów do 31 

stycznia 2021 r., oferując zwrot zaległego czynszu właścicielom mieszkań. Możemy z tego 

wyciągnąć trzy wnioski. Po pierwsze, założenie, że prędzej niż później zobaczymy kolejne 

rządowe wydatki okazało się trafne. Oceniamy, że pozostanie aktualne także w 2021 r. Po 

drugie, szeroko bezpośrednie transfery zapewne na stałe wejdą do repertuaru polityków, któ-

rzy zdają się rozumieć, że coraz większy deficyt można finansować obligacjami, które skupuje 

bank centralny za „stworzone z niczego rezerwy” (monetyzacja). Motyw #DrukujemyWyda-

jemy będzie nam zapewne towarzyszyć jeszcze przez wiele kwartałów. Po trzecie, zakaz eks-

misji oraz bycie zdanym na łaskę programu rządowego by zarobić na swoim mieszkaniu to 

ciekawy przypadek do przestudiowania, przez tych, którzy traktują inwestycje w nieruchomo-

ści jako pozbawione ryzyka… 
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Kolory rynku 
 

Nietypowy zestaw sek-
torowy na tygodnio-
wym podium – stara i 
nowa ekonomia.  

 

 

 

Spokojny tydzień wzro-
stów cen instrumentów 
dłużnych. 

 

Kryteria ESG będą we-
dług nas coraz ważniej-
sze w podejmowaniu 
decyzji inwestycyj-
nych.  

 

 

 

 Akcje rynków rozwiniętych (indeks MSCI World) skończyły tydzień na ok. 1% na plusie, dwu-

krotnie większym niż rynki wschodzące (MSCI Emerging Markets): +0,5%. Na przykładzie 

USA, zakończyła się zwycięska passa spółek energetycznych, które obok spółek użyteczności 

publicznej były jedynymi sektorami kończącymi giełdowy tydzień na czerwono. Najsilniej zie-

leniły się natomiast akcje producentów materiałów, spółek technologicznych oraz konsumenc-

kich. Przy takiej mieszance sektorowej „starej i nowej ekonomii” dobrze zapracowały nieben-

chmarkowo zarządzane portfele akcyjne- #PekaoKompas oraz #PekaoMegatrendy. 

 Na rynkach obligacji i innych instrumentów dłużnych dało się odczuć atmosferę zbliżających 

się świąt. Obroty nie były wysokie. Obserwowaliśmy drugi z rzędu tydzień zwycięstwa popytu 

nad podażą, wskutek czego drożały obligacji skarbowe, a strategie obligacyjne (np. #Pekao-

ObligacjiDynamicznaAlokacja2) i dłużne krótkoterminowe (np. #PekaoKonserwatywny-

Plus) odnotowały zauważalny wzrost cen jednostek uczestnictwa. 

 Joe Biden zapowiedział, że jego pierwszą decyzją po inauguracji będzie powrót USA do poro-

zumienia paryskiego. Tym samym największa gospodarka świata po „trumpowej” przerwie ma 

znów zobowiązać się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i walki o zachowanie środowiska 

naturalnego. Do tego amerykański gigant Apple, znany konsumentom głównie za sprawą 

iPhone’ów oraz Maców, planuje podbój rynku motoryzacji oraz baterii1. Według doniesień 

firma celuje by w 2024 r. ruszyć z produkcją autonomicznych samochodów oraz wprowadzić 

nową generację baterii. Obydwie wiadomości świetnie wpisują się w silny trend wzrostu odpo-

wiedzialności biznesu oraz wymagań inwestorów na tym polu. Na pewno nie raz będziemy 

jeszcze mówić o kryteriach ESG (zestaw miar społecznej i środowiskowej odpowiedzialności 

firmy, z ang. Environment, Social, Governance) w kontekście dobierania spółek i obligacji do 

portfela inwestycyjnego.   
 

Korona - Update 
 

Ruszają szczepienia w 
USA i Europie. 

 

 

 

Kontratak wirusa w Eu-
ropie, stabilizacja w 
USA. 

 

 

 

 

Dynamiczny przyrost 
zachorowań w Korei 
Południowej i Japonii. 

 Stany Zjednoczone jako pierwsze zaaprobowały do użytku szczepionki dwóch producentów, 

teraz Moderny, wcześniej Pfizer/Biontech. W UE dopuszczono póki co szczepionkę Pfizera, a 

decyzje co do produktu Moderny planowane są na 6 stycznia. Pierwsi politycy publicznie przy-

jęli zastrzyk ze szczepionką by przełamywać społeczny sceptycyzm. Na tym tle szerokim 

echem rozeszła się informacja, że Zarząd Pfizera zakomunikował, że nie ma zamiaru „wcinać 

się w kolejkę” i do tej pory nie przyjął własnego leku.   

 Średnio dzienny przyrost nowych zakażeń w UE spadał przez okrągły miesiąc od 10 listopada 

do 10 grudnia. Niestety w ostatnich dniach tempo pandemii na starym kontynencie znów rosło 

– z ok. 120 tys. do ok 135 tys. średnio dziennie. Zauważalny wzrost zachorowań widać m.in. 

w Niemczech oraz Wielkiej Brytanii. Na wyspach wykryto nowy szczep COVID19, który jak 

podejrzewają lekarze ma cechować się wyższą zaraźliwością. W USA dynamika wykrywanych 

zarażeń wypłaszczyła się na poziomie ok. 210 tys. średnio dziennie. Śmiertelność rosła na 

obydwu kontynentach i wynosi obecnie ok. 3,5 tys. w EU i 2,6 tys. w USA, zgonów średnio 

dziennie.  

 Do tej pory świat przyjmował odporność Azji na fale wtórne koronakryzysu. Bacznie obserwu-

jemy pod tym kątem wybuch zachorowań w Południowej Korei, gdzie średnio dzienna liczba 

nowych przypadków wzrosła 10-krotnie od początku listopada z ok. 100 do 1000. Podobnie w 

Japonii z ok. 700 do 2,6 tys. obecnie. O dziwo dane z Chin nie drgnęły nawet o włos.  
 

 

 

 

 

                                                           

1 https://www.reuters.com/article/idUSL1N2IX1RZ 
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Ogłoszenia produktowe oraz linki do nowych materiałów 

Nowe komentarze zarządzających funduszami 

 

Zapraszamy do lektury listopadowych komentarzy do poszczególnych subfunduszy, dostępnych na naszej stronie internetowej: 

https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/miesieczne-komentarze-zarzadzajacych   

W nich: 

 Piotr Stopiński pisze o przecierającym się niebie dla Boeinga i awiacji cywilnej ogółem #PekaoMegatrendy. 

 Zespół Zarządzania Instrumentami Dłużnymi tłumaczy jak #PekaoObligacjiDynamicznaAlokacja2 osiągnął dodatni wy-

nik 0,37% w miesiąc, podczas gdy benchmark funduszu kończył miesiąc pod kreską. 

 Piotr Sałata nawiązuje do rotacji kapitału pomiędzy sektorami, co sprzyjało portfelowi #PekaoBazowy15Dywidendowy. 

 

Zapraszamy do lektury! 
 

I tak dobiegamy nie tylko końca dzisiejszego nagrania, ale również tegorocznych komentarzy. Serdecz-
nie zapraszamy od stycznia po zawsze świeżą dawkę informacji dla inwestorów. W imieniu całego ze-
społu Pekao TFI składam Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowych, spokojnych i pogodnych Świąt 
Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności, wytrwałości i udanych inwestycji w nadchodzącym 2021 
roku. Do usłyszenia! 

 

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 

# listopadowe 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. 

  

https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/miesieczne-komentarze-zarzadzajacych
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Lista funduszy z zaznaczeniem strategii, których wyniki zostały opublikowane na str.1 
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Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 

 Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 jest subfunduszem obligacyj-

nym; 

 subfundusz inwestuje do 100% aktywów w dłużne instrumenty finan-

sowe, takie jak obligacje skarbowe, obligacje przedsiębiorstw, obligacje 

rządowe krajów OECD oraz instrumenty rynku pieniężnego, a także de-

pozyty 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 

transakcje na instrumentach pochodnych. 

Cechy: 

 możliwy wyższy potencjał wzrostu dzięki inwestowaniu części aktywów 

w starannie wyselekcjonowane obligacje przedsiębiorstw, które są zwy-

kle 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. 
 

 

 

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. 
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Pekao Bazowy 15 Dywidendowy 

 Pekao Bazowy 15 Dywidendowy jest subfunduszem mieszanym, inwe-

stującym głównie w dłużne instrumenty finansowe, takie jak obligacje 

skarbowe, 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. 

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. 
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Pekao Obligacji i Dochodu 

 Pekao Obligacji i Dochodu jest subfunduszem obligacyjnym; 

 lokuje min. 70% wartości aktywów netto w tytuły uczest. funduszy zag. o 

charakterze dłużnym: 

1) dających ekspozycję na następujące segmenty rynków obligacji: obli-

gacje korporacyjne wysokodochodowe – europejskie, globalne, amery-

kańskie, z rynków wschodzących; obligacje korporacyjne z rynków 

wschodzących; obligacje rządowe krajów z rynków wschodzących – de-

nominowane w USD, denominowane w walutach lokalnych; 

2) o elastycznej polityce inwestycyjnej, mogących lokować aktywa na glo-

balnych rynkach obligacji różnego typu, o zróżnicowanym poziomie ry-

zyka kredytowego i stopy procentowej; 

 dla zapewnienia odpowiedniej płynności subfundusz może lokować ak-

tywa m.in. w obligacje skarbowe oraz depozyty bankowe; 

 lokuje znaczną część aktywów w instrumenty finansowe denominowane 

w walutach obcych; w celu ograniczenia ryzyka walutowego może zawie-

rać transakcje na instrumentach pochodnych. 

Cechy: 

 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; 

 elastyczna polityka inwestycyjna pozwala zarządzającemu optymalnie dostosowywać skład portfela do aktualnej sytuacji w 

różnych segmentach rynku instrumentów dłużnych; 

 możliwość otrzymywania bieżącego dochodu z inwestycji - automatyczna wypłata bieżącego dochodu co pół roku realizo-

wana poprzez odkupywanie części jednostek uczestnictwa (pod warunkiem złożenia odpowiedniego zlecenia), przy czym 

wartość wypłacanego dochodu uzależniona jest od wyników subfunduszu. 
 

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 

rozumianą 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 ak-

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

pozyty 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) - poprzez inwestowanie m.in. w fundusze zagraniczne realizujące 

strategię absolutnej stopy zwrotu, subfundusz posiada możliwość elastycznego dostosowania portfela do zmieniającej się 

sytuacji rynkowej - zarówno w zakresie klas aktywów, jak i geograficznego oraz sektorowego ich podziału; 

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

zykiem, ograniczana jest zmienność i maksymalne spadki wartości inwestycji, co ma powodować zmienność  niższą niż w 

funduszach akcyjnych przy porównywalnym potencjale wzrostu. 
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 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 depo-

zyty bankowe, przy czym zaangażowanie w obligacje emitowane przez pod-

mioty prowadzące działalność gospodarczą będzie nie większe niż 20% ak-

tywów; 

 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. 
 

 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 

posiadające wysoki potencjał wzrostu, a także w akcje spółek uczestniczą-

cych w przejęciach i akwizycjach oraz przeprowadzających pierwsze oferty 

publiczne; 

 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. 
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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. 
 

 


