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Kto ma do zainwestowania 100 
tysięcy złotych, może skorzystać 
z sugestii specjalistów F Trust. 
Każdy z zaproponowanych 
trzech portfeli jest dobrze 
zdywersyfikowany i powinien 
przynieść zarobek, niezależnie 
od tego, co wydarzy się na rynku. 

A ten nie jest łatwy. Wielo
krotnie ogłaszany koniec hossy 
na polskie obligacje może się 
w 2013 roku zrealizować, zaś in
deksy na GPW zachowują się 
nieprzewidywalne. Co więcej, 
amerykańskie akcje osiągnęły 
już stosunkowo wysoką cenę, 
podobnie jak dobre spółki 
na pozostałych rykach rozwi
niętych. Ponadto, cały czas z po
ważnymi kłopotami boryka się 
strefa euro, co nie ułatwia życia 
inwestorom. 

Mniej, ale bezpieczniej 
Bezpieczeństwo inwestycji gwa
rantuje dobór funduszy, których 
aktywa cechują się małą zmien
nością i nie są podatne 
na wstrząsy na rynku. 

Najczęściej w tej grupie fun
duszy można znaleźć propozy
cje dłużne oraz pieniężne. 
W 2012 roku polski dług spełnił 
podwójną rolę - nie tylko za
pewnił inwestorom bezpieczeń
stwo inwestycji, ale także poz
wolił zanotować niespotykane 
do tej pory na polskich obliga
cjach zysk. 

- Dobrane przez nas na rok 
2013 fundusze cechują się zde
cydowanie bezpieczniejszym 
składem portfela, wśród ich ak
tywów dominują papiery o do
brej jakości emitowane przez 
stabilne finansowo firmy -
mówi Michał Górczewski, ana
lityk F Trust. - W nasze j propo-
zyq'i portfela wdrażamy ideę 
dywersyfikacji, tj. poszerzamy 
portfel o dobór funduszy oferu-
jących możliwość inwestycji 
w różnych regionach geogra
ficznych - np. w Azji, Stanach 
Zjednoczonych oraz tzw. Nowej 
Europie. Jest to między innymi 
następstwem powszechnej opi-

Konserwatywny 
• BlackRock GF Fixed 
Income Global 
Opportunities Fund 
Hedged A2 (PLN) - udział 
40%.; zwrot 12 m-cy -
14,91%, 36 m-cy - 35,35% 
• Skarbiec Obligacja 
Instrumentów Dłużnych -
udział 10%, zwrot 12 m-cy -
12,74%, 36 m-cy - 24,96% 
• UniKorona Obligacje -
udział 20%; zwrot 12 m-cy -
14,07%, 36 m-cy - 30,38% 

• UniObligacje: Nowa 
Europaa - udział 20%, 
zwrot 12 m-cy -18,71%, 36 
m-cy - 38,69% 
• Skarbiec Kasa Pienięż
ny - udział 10% zwrot 
12 m-cy - 4,99%, 36 m-cy -
12,84% 
Zwrot całego portfela: 12 m-
cy -14,29%, 36 m-cy - 31,73 

Gospodarki Dalekiego Wschodu są rozpędzone 
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Przy umiejętnym zarządza
niu swoimi pieniędzmi 
i dywersyfikacji aktywów, 
powinniśmy w 2013 roku 
przyzwoicie zarobić 
na rynku kapitałowym. 
Niezbędna jest jednak sta
ranna obserwacja zjawisk 
zachodzących w gospodar
ce, przede wszystkim pozio
mu stóp procentowych, kon
sumpcji i inwestycji prywat
nych. To one właśnie w naj-

nii, że wielka hossa, z którą 
mamy do czynienia, obecnie 
na polskich obligacjach może 
dobiec końca. Staramy się też 
ograniczyć ryzyko walutowe, 
dlatego wszystkie fundusze są 
funduszami dostępnymi w pol
skiej walucie- dodaje. 

Kto zainwestował w 100 ty
sięcy zł w Portfel Konserwa
tywny rok temu, zarobił 14,29 
proc, zaś w okresie 36 miesięcy 
zwrot wyniósł już 31,73 proc. 

Więcej ryzyka i zysku 
Możliwość zapewnienia 
względnego bezpieczeństwa 
inwestycji poprzez dobór fun
duszy dłużnych, oferujących 
atrakcyjną stopę zwrotu w po
łączeniu z funduszami akcyj
nymi inwestującymi głównie 
na bazie analizy fundamental
nej (w spółki o zdrowych bilan
sach i silnej pozycji na rynku) 
może dać efekt w postaci port
fela o relatywnie obniżonym 
ryzyku oferującym potencjalnie 
satysfakcjonujący zysk. Mając 
świadomość, że hossa na rynku 
obligacji nie może trwać wiecz-

Neutralny 
• UniStabilny Wzrost 
udział 25%.; zwrot 12 m-cy 
-12,21%, 36 m-cy - 26,55% 
• Skarbiec Akcji Nowej 
Europy - udział 25%.; 
zwrot 12-mcy - 30,50%, 36 
m-cy -12,28% 
• UniAkcje Sektory Wzro
stu udział 10%.; zwrot 12-
mcy -16,55 %, 36 m-cy -
13,20% 
• Quercus Selektywny 
udział 10%.; zwrot 12 m-cy 
-11,95%, 36 m-cy - 23,92% 
• BlackRock GF Fixed 
Income Global 
Opportunities Fund 
Hedged A2 (PLN) udział 
40%.; zwrot 12 m-cy -14,91 
%, 36 m-cy - 35,35 % 
Zwrot całego portfela: 12 
m-cy 18%, 36 m-cy 24,02% 

bliższym czasie zyskają pry
mat nad inwestycjami pub
licznymi, na które jest mało 
pieniędzy, a ich finansowa
nie zwiększa dług publiczny. 
Jeśli miałbym wskazywać 
klasy aktywów, to położył
bym nacisk przede wszyst
kim na fundusze oparte 
na akcjach rynków wscho
dzących. Mam na myśli fun
dusze inwestujące w firmy 
z Dalekiego Wschodu (m.in. 
Chiny, Korea, Malezja, Indo
nezja, Wietnam), gdzie 
gospodarka jest cały czas 
rozpędzona, a wzrosty są -
w porównaniu z Europą lub 
USA - imponujące. 
Aktywem godnym uwagi 
w najbliższym roku będzie 
także dług zagraniczny. Są 
tam obligacje dobrych kor
poracji z interesującymi 
kuponami i obligacje ryn

nie, aczkolwiek mając wciąż 
apetyt na partycypowanie 
w korzyściach płynących z in
westycji w polski i światowy 
dług, warto zdywersyfikować 
portfel między dwie klasy akty
wów, tj. akcje i obligacje. 

Portfel neutralny stanowi 
opcję dla inwestorów, którzy 
upatrują swoich szans na zaro
bek w okresie dobrej koniunk
tury na papierach o charakte
rze udziałowym, aczkolwiek 
chcą mieć również możliwość 
ochrony kapitału poprzez ek
spozycje na papiery dłużne do
brej jakości. Co więcej, w per
spektywie potencjalnego 
końca hossy na polskich obli
gacjach udział akcji dobrych 
spółek w naszym portfelu poz
woli zminimalizować wahania 
wartości portfela. Zalecany ho
ryzont inwestycyjny to okres 2 
do 3 lat. 

Zarobek dla zuchwałych 
Najbardziej odważna z sugero
wanych przez nas opcji to port
fel typowo akcyjny, dobrze 
zdywersyfikowany między pięć 

Agresywny 
• Quercus Agresywny 
udział 20%.; zwrot 12-mcy 
- 25,86 %, 36 m-cy -
33,19% 
• UniKorona Akcje -
udział 20%; zwrot 12 m-cy 
-16,46%, 36 m-cy -15,72 
% 
• UniAkcje Sektory 
Wzrostu udział 20%.; 
zwrot 12 mcy -16,55%, 
36 m-cy -13,20% 
• BlackRock GF Asia 
Pacific Equity Income 
Fund A2 (USD) 
udział 20%.; zwrot 12 
m-cy -15,45%, 36 m-cy -
48,85% 
• BlackRock GF China 
A2 (USD) udział 20%.; 
zwrot 12-mcy -10,72%, 
36 m-cy -15,70% 

ków) wschodzących, gdzie 
oczekiwana stopa zwrotu 
znacząco przewyższa infla
cję. 

Trzecie i czwarte miejsce 
w mojej klasyfikacji zajmują 
ex aequo fundusze oparte 
na akcjach polskich spółek 
notowanych na warszaw
skiej giełdzie oraz na pol
skim długu. Akcje są zawsze 
inwestycją ryzykowną, ale 
ten rok powinien być dla 
tego rynku naprawdę dobry 
i przynieść wzrost w grani
cach 8-9 procent. Chociaż 
początek roku może być 
burzliwy. Z kolei wzrost 
funduszy długu polskiego 
będzie efektem niezłej, 
zwłaszcza na tle Europy 
i Stanów Zjednoczonych, 
kondycji polskiej gospodar
ki, spadającej inflacji i dzia
łań Rady Polityki Pieniężnej. 

funduszy po 20 tysięcy zł 
każdy, skupiających się na po-
tenq'alnie najbardziej perspek
tywicznych aktywach. Głównie 
ekspozycja obejmuje najlepsze 
polskie spółki oraz atrakcyjny 
inwestycyjnie region Azji 
Południowo-Wschodniej, Pa
cyfiku oraz Chin. Wielu zarzą
dzających jest zgodnych, że ta 
część świata może w przysz
łości zaoferować ponadprze
ciętne zwroty. Jednocześnie in
westor musi mieć świadomość, 
że jest to portfel bardziej ryzy
kowny, w przypadku którego 
wahania wartości mogą znacz
nie przewyższać wahania port
fela neutralnego. Również ho
ryzont inwestycyjny jest dłuż
szy. Ponadto, dla dwóch 
funduszy walutą transakcyjną 
jest dolar oraz euro, co może 
wystawiać inwestora na ryzyko 
walutowe (aczkolwiek jest 
możliwe, że inwestor zyska 
na kursie wymiany). 

Portfel agresywny jest opcją 
dla klientów o największej to
lerancji na ryzyko. W zamian 
inwestor może oczekiwać, że 
wraz ze wzrostem wartości 
spółek naszego oraz azjaty
ckiego regionu wartość jego in
westycji znacząco wzrośnie. 
Duża liczba analityków jest 
zgodna, że polskie akcje w dal
szym ciągu są niedowartościo
wane i powinniśmy liczyć 
na znaczący wzrost ich cen. 
Region Południowo-Wschod
niej Azji cechuje się bardzo 
szybkim rozwojem, wzrostem 
konsumpcji oraz sprzyjającą 
demografią. Chiny zaś, po wy
borze nowych władz, zdają się 
wybudzać z krótkiej drzemki, 
zaś rynek Australii jest najbar
dziej dojrzały w regionie, ma 
wiele atrakcyjnych spółek 
do inwestycji. Potencjalni in
westorzy nie powinni zrażać 
się możliwymi wahaniami 
kursu, albowiem w dłuższej 
perspektywie, a w takiej jest 
polecany ten portfel (okres po
wyżej 3 lat), powinni dobrze 
zarobić. 
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