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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 11.06.2021 r. 1 tydzień 1 m-c QTD YTD 12 m-cy 36 m-cy 60 m-cy 

Pekao Obligacji - Dynamiczna  
Alokacja FIO 

0,34% 0,28% -0,04% -0,59% 1,92% 10,20% 14,68% 

Pekao Obligacji - Dynamiczna  
Alokacja 2 

0,22% 0,15% -0,45% -1,25% 0,68% 9,48% 14,15% 

Pekao Bazowy 15 Dywidendowy* 0,33% 0,91% 0,66% 1,76% 4,92% 2,88% 9,56% 

Pekao Kompas*  -0,07% 0,79% 1,15% 4,14% 10,94% 15,48% 27,95% 

Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy 
Zwrotu 

0,17% 0,52% 0,60% 0,60% 7,06% 8,75% 16,45% 

Pekao Strategii Globalnej – konserwa-
tywny 

0,38% 1,38% 1,93% 2,88% 10,73% 16,90% 26,90% 

Pekao Megatrendy 0,37% 4,29% 4,85% 11,18% 33,14% -  -  

Pekao Akcji - Aktywna Selekcja -0,91% 5,61% 11,63% 20,06% 40,77% 47,01% 78,48% 

*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. 

 
 

W tym tygodniu posie-
dzenie FED pewnie od-
będzie się bez rewolu-
cji… 

 

 

…tak jak prawie żad-
nych zmian nie przy-
niosły posiedzenia 
EBC i RPP. 

 

 W lecie niełatwo jest być niedźwiedziem, a przynajmniej obligacyjnym niedźwiedziem. Byki 

zdają się być pod ochroną banków centralnych. W tym tygodniu nad polityką monetarną de-

batować będzie amerykański FED, ale inwestorzy nie spodziewają się rewolucji. Dopiero za 

jakiś czas, przy publikacji protokołów z tego posiedzenia, dowiemy się, czy członkowie FED 

zaczęli już dyskutować nad zacieśnianiem polityki monetarnej, czy wciąż pozostali na etapie 

dyskutowania o tym, kiedy zacząć dyskusję. Tak, wiemy – komunikaty banków centralnych 

pod kątem zawiłości i niejednoznaczności to liga sama w sobie. Świeżo za nami posiedzenie 

Europejskiego Banku Centralnego oraz polskiej Rady Polityki Pieniężnej. Obydwa ciała nie 

dokonały zmian w prowadzonej polityce monetarnej. Komunikat po posiedzeniu RPP oraz 

konferencja z Prezesem NBP nie wróżą wg nas zamiaru dokonywania rychłych zmian czy to 

w poziomie stóp procentowych, czy rozmiarach programu QE. Najciekawsze jest jednak to, co 

Maciej Pielok, CFA 
Nr licencji doradcy inwestycyjnego 761 
 

 

Dzisiejsze informacje dotyczą m.in.: 

#PekaoObligacjiDynamicznaAlokacja2 #PekaoBazowy15Dywi-

dendowy #PekaoStrategiiGlobalnejKonserwatywny #PekaoKom-

pas, #PekaoAkcjiAktywnaSelekcja #PekaoMegatrendy #PekaoDo-

choduiWzrostuRynkuChińskiego 
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Cykl podwyżek stóp 
procentowych jest już 
wg nas wyceniany 
przez instrumenty 
skarbowe. 

 

 

Wraz z przebiciem po-
ziomu 5% przez inflację 
w USA… 

 

…ceny obligacji skar-
bowych wystrzeliły 
w górę.  

 

 

 

 

Nie wierzymy w bessę 
na obligacjach skarbo-
wych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Preferujemy obecnie 
ostrożne podejście do 
taktycznej alokacji… 

 

 

…m.in. na tle rosną-
cych zakażeń COVID 
w Azji… 

 

 

…i pozostajemy fanami 
stopniowego budowa-
nia pozycji wzrostowej 
w portfelu. 

 

pozostało niewypowiedziane. W przeciwieństwie do komunikatów oraz konferencji z początku 

roku, dziś polscy włodarze polityki monetarnej nie zarzekają się, by stopy procentowe miały 

pozostać bez zmian do końca kadencji (połowa przyszłego roku). Rynek instrumentów dłuż-

nych wycenia już w naszej ocenie cały cykl podwyżek stóp procentowych – w ostatnich tygo-

dniach wyceniano już między 4 a 6 podwyżek przez RPP. Trwa natomiast debata i fluktuują 

oczekiwania odnośnie tego, jak agresywne będzie zacieśnianie monetarne i kiedy się rozpocz-

nie. Ekonomiści prognozują, że pierwszą podwyżkę w Polsce zobaczymy między listopadem 

2021 r., a marcem 2022 r. Kolejnych informacji dostarczyć powinny nam najbliższa aukcja 

skupu obligacji skarbowych NBP w tym tygodniu (poprzednia silnie rozczarowała rynek i po-

została zagadką) oraz nowa projekcja inflacyjna NBP, którą poznamy w lipcu. Na tę chwilę 

rynki obligacyjne zdają się wierzyć bankom centralnym. Inwestorzy obligacyjni albo wierzą 

w przejściowość inflacji, albo po prostu wierzą, że banki centralne nie dopuszczą do wzrostu 

rentowności (lub nie zostaną do tego zmuszone). Przykładem niech będzie ubiegły tydzień, 

gdy po odczycie inflacji 5% w USA, tamtejsze jak i światowe obligacje skarbowe zaliczyły bar-

dzo solidne wzrosty cen. Początek tego tygodnia również wygląda korzystnie dla posiadaczy 

instrumentów skarbowych. Jak widać, nie sama inflacja i nie tylko działania banków central-

nych mają wpływ na ceny. Kluczowe są oczekiwania inwestorów. Może na naszych oczach 

realizuje się scenariusz „przegięcia” na rynku długu, o którym mówiliśmy w nagraniach „Ocena 

sytuacji na rynku obligacji skarbowych”: https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/ocena-sytuacji-

na-rynku-obligacji-skarbowych ? Dowiemy się dopiero z perspektywy czasu. Niemniej jednak 

przypomnijmy główny przekaz tych nagrań – rynek obligacji zdyskontował już dużo złych wia-

domości, ale w zamian za to oferuje wyższą rentowność. W którymś momencie ceny obligacji 

zaczną ponownie rosnąć. My bessy na obligacjach nie wróżymy i pozostajemy aktywni w rea-

gowaniu na zmienne warunki rynkowe. Trzeba jednak liczyć się z większymi niż w poprzednich 

latach wahaniami cen na rynku obligacji. Ten przekaz pozostaje aktualne zarówno dla rozwią-

zań obligacyjnych (np. #PekaoObligacjiDynamicznaAlokacja2) oraz dla rozwiązań miesza-

nych, których portfele są „ciężkie” w obligacje skarbowe (np. #PekaoBazowy15Dywiden-

dowy). 

 Na giełdach obserwujemy w ostatnich tygodniach niewielkie wahania i podchodzenie indek-

sów akcyjnych w górę. Od dawna podkreślamy ważną rolę jaką instrumenty udziałowe mają 

do odegrania w ochronie majątku przed inflacją. To właśnie one pozwalają ścigać się z dyna-

miką cen w strategiach mieszanych np. #PekaoKompas czy #PekaoStrategiiGlobanejKon-

serwatywny. To właśnie instrumenty udziałowe, przy wyższym ryzyku, dają szanse genero-

wania wysokich stóp zwrotu, co w ujęciu historycznym widać dziś choćby po #PekaoMega-

trendy czy #PekaoAkcjiAktywnaSelekcja. Jednakże, raz już dziś powiedzieliśmy, że na 

rynku liczą się oczekiwania. Te na giełdach są bardzo optymistyczne i dyskontują świetlaną 

przyszłość. Gdy wszyscy są optymistyczni, my wolimy być ostrożni. Sądzimy, że hossa będzie 

kontynuowana, ale nie możemy oprzeć się wrażeniu, że gdzieś za niedalekim rogiem na tej 

trasie na inwestorów czeka kubeł chłodnej wody. Ciężko wyczuć, co może okazać się powo-

dem rozczarowania. Jednym z kandydatów wydaje nam się wariant indyjski koronawirusa 

(zwany również wariantem Delta). Poziomy zakażeń poza Indiami nie są jeszcze alarmujące. 

Jednakże widać już, że część krajów może zostać zmuszona by zrobić krok wstecz przy otwie-

raniu gospodarki. Rekomendację pozostania w domach oraz powrót obostrzeń sanitarnych 

wprowadzono dopiero co w Moskwie1. Nowe ogniska zapalne rozpoczęły falę masowego te-

stowania oraz lokalnych lockdownów na południu Chin, w prowincji Guandong, będącej tech-

nologicznym sercem Państwa Środka. Na Wyspach Brytyjskich rząd opóźnia zniesienie ostat-

niej fali obostrzeń2. W Indiach pomimo spadku wykrywanych nowych zakażeń, obserwujemy 

drugą, silną falę zgonów na COVID. Przerwy w dostawach z Azji mogą odbić się czkawką na 

liniach produkcyjnych w Europie czy USA. Sądzimy, że rozsądnym jest dziś dozować ryzyko 

inwestycyjne, a pozycję w ryzykowanych klasach aktywów budować stopniowo, choćby z wy-

korzystaniem programów regularnego inwestowania. To wg nas dobry pretekst, by przypo-

mnieć sobie już dziś, a nie w końcówce roku, o korzyściach podatkowych i inwestycyjnych 

                                                           

1 https://www.ft.com/content/00c6b5d9-12c2-41aa-81d4-b9d9061ba5eb 
2 https://www.ft.com/content/e781a740-5509-41d2-b81e-0949f42e0891 

https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/ocena-sytuacji-na-rynku-obligacji-skarbowych
https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/ocena-sytuacji-na-rynku-obligacji-skarbowych
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Pomimo hucznych za-
powiedzi na szczycie 
G7 na szczegóły przyj-
dzie nam jeszcze po-
czekać. 

 

 

Kluczowe dla wspól-
nych inicjatyw na 
szczeblu międzynaro-
dowym będzie to czy 
Joe Biden zdoła za-
pewnić poparcie dla 
swoich inicjatyw 
wpierw na szczeblu 
krajowym. 

 

 

Wydźwięk szczytu 
wskazuje wg nas na 
palącą potrzebę Za-
chodu by przeciwsta-
wić się rosnącej domi-
nacji finansowej 
Chin… 

 

…a ochrona środowi-
ska jest do tego 
świetną platformą. 

wbudowanych w #IKE oraz #IKZE (szczegóły na https://pekaotfi.pl/produkty/programy/ikze 

oraz https://pekaotfi.pl/produkty/programy/ike). 

 Na arenie międzynarodowej warto odnotować weekendowe spotkanie grupy G7, na którym 

tematami przykuwającymi uwagę były podatki oraz zielone inwestycje. W obydwu przypad-

kach inicjatorem jest amerykański prezydent Joe Biden. Odnośnie podatków nakłania on do 

wprowadzania międzynarodowych standardów opodatkowania firm minimalnym podatkiem 

15%. Miałoby to utrudnić międzynarodowym koncernom unikanie opodatkowania. Z kolei zie-

lone inwestycje miałyby przybrać formę zachodniego odpowiednika chińskiej inicjatywy „Pasa 

i Szlaku”3. Oczywiście na tym etapie możemy mówić jedynie o ogólnym kierunku politycznym, 

nie o szczegółach. Jeśli miałoby dojść do implementacji, którejś z inicjatyw, to wg nas stałoby 

się to nie wcześniej niż za 1,5-2 lata. Wszystkie kraje mają naszym zdaniem jasną zachętę by 

poczekać na to, by najpierw sam pomysłodawca – USA – wprowadził jako pierwszy propono-

wane legislacje. O to może nie być łatwo. Zmiana podatków dot. handlu zagranicznego wy-

magałaby 2/3 większości głosów w Senacie4. Już teraz Joe Biden ma problemy z zapewnie-

niem niezbędnego dwupartyjnego poparcia dla zapowiedzianych pakietów infrastrukturalnych. 

Negocjacje z Republikanami nie przyniosły rezultatów, nawet pomimo wycofania się Białego 

Domu z podwyżek podatku dla firm w USA (zapowiadano chęć podwyżek podatków z 21 na 

28%)5. Jesteśmy zdania, że podatki będą z czasem rosnąć, ale jak widać nie będzie to łatwy 

proces, który miałby szybko zagrozić hossie na ryzykownych aktywach. Propozycje współ-

pracy krajów G7 na polu zielonych inwestycji odbieramy jako próbę podjęcia rywalizacji z Chi-

nami o to, kto zarobi na zielonej rewolucji oraz kto będzie kontrolować kraje rozwijające się. 

Już dziś Chiny są liderem w produkcji zielonych technologii. Do tego chętnie występują w roli 

pożyczkodawcy dla krajów wschodzących, które mają kłopot z uzyskaniem finansowania 

z Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Dawca kapitału ma niewątpliwie potem dźwi-

gnię negocjacyjną przy innych projektach. Stąd nie dziwi nas, że pod egidą ochrony środowi-

ska Zachód próbuje zachować swoją pozycję na arenie międzynarodowej. Prowadzi nas to do 

dwóch inwestycyjnych wniosków. Po pierwsze, zasadne wydaje nam się dywersyfikowanie 

inwestycji, tak by uwzględniały one również ekspozycję na Chiny. Tę oferuje w największym 

stopniu spośród naszych funduszy, strategia #PekaoDochoduiWzrostuRynkuChińskiego. 

Po drugie, odpowiedzialne inwestowanie jako trend jest według nas dopiero w zalążkach. Słu-

chaczy Tygodnika nie zaskoczy, że część portfela #PekaoMegatrendy poszukuje ekspozycji 

na zieloną rewolucję. Przedpremierowo uchylając rąbka tajemnicy zdradzę też dziś Państwu, 

że już niedługo przedstawimy rozwiązanie inwestycyjne stawiające kryteria ESG w centrum 

swojego procesu inwestycyjnego…  
 

s 

Ogłoszenia produktowe oraz linki do nowych materiałów 

Nasz podcast wchodzi w tryb wakacyjny… 

…, a kolejne wydanie wróci 6 lipca. Później na czas wakacji będziemy działać w trybie dwutygodnika. Życzymy jak najwięcej 

słonecznej pogody i nadrabiania pandemicznych zaległości w rozrywkach i odpoczynku! 

 

 

                                                           

3 https://www.ft.com/content/f33b43e6-0cea-486b-a3cf-628a31c09693 
4 https://www.ft.com/content/6c98b271-bd13-4517-81bb-6ef7f1798085 
5 https://www.ft.com/content/b279ffae-f813-42a9-bf17-d00005f38384 

https://pekaotfi.pl/produkty/programy/ikze
https://pekaotfi.pl/produkty/programy/ike
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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, 

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

spółek oraz ich wpływu na to otoczenie.  

 

#Drukujemy&Wydajemy 

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

swojego arsenału. Naszym zdaniem jedyne co im pozostaje, to eskalacja dotychczasowych działań – poszerzanie i zwięk-

szanie licznych programów skupu aktywów. Skuteczność polityki monetarnej jest ograniczona wobec zaburzonych me-

chanizmów transmisyjnych. 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 pobudzania gospodarki niezbędna jest polityka fiskalna – m.in. większe programy wydatków rządowych, 

transfery pieniędzy bezpośrednio w ręce konsumentów. Pandemia przyspieszyła mariaż polityki monetarnej i fiskalnej. 

Ultra tanie finansowanie zapewnia dziś komfortowe warunki do obsługi zadłużenia, rozdmuchiwania budżetów i pompo-

wania 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 obligacyjnym; 

 fundusz inwestuje do 100% aktywów w dłużne instrumenty finansowe, takie 

jak obligacje skarbowe, obligacje przedsiębiorstw, obligacje rządowe kra-

jów 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 transakcje 

na instrumentach pochodnych. 

Cechy: 

 możliwy wyższy potencjał wzrostu w stosunku do klasycznych funduszy ob-

ligacji skarbowych (dzięki inwestowaniu części aktywów w starannie wyse-

lekcjonowane obligacje przedsiębiorstw) przy umiarkowanym poziomie ry-

zyka 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 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. 

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 każdora-

zowo 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 Strategii Globalnej - konserwa-
tywny 

 Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny jest subfunduszem 

o charakterze mieszanym; 

 subfundusz lokuje od 10% do 35% wartości aktywów netto w ty-

tuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze udzia-

łowym, inwestujących 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 pod-

mioty z jednej grupy kapitałowej; 

 dla zapewnienia odpowiedniej płynności subfundusz może loko-

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

niężnego oraz depozyty bankowe; 

 subfundusz lokuje znaczną część aktywów w instrumenty finan-

sowe 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 obligacyjnych, 

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

czesnym 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. 

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 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 – subfundusz poszukuje alternatywnych źródeł zysków oraz dochodu poprzez ela-

styczne 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. 
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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 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. 
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 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 cha-
rakterze 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 Stra-
tegii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, 
Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao 
Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 
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2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055 oraz Pekao PPK 2060 wartość netto ich aktywów może charakteryzować się 
dużą zmiennością. 
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 subfunduszu 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 
wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głów-
nie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy 
giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością. 
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao 
Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pe-
kao Obligacji Strategicznych, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Stra-
tegii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Wzrostu 
i Dochodu Rynku Amerykańskiego ,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 Regionu Pacyfiku, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwinię-
tych, 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 uczest-
nictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za gra-
nicą. 
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spó-
łek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao 
Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego, Pekao Wzrostu i Dochodu 
Rynku Europejskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykań-
skich, 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 finansowe o charakterze udziałowym. 

 
Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, 
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