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Jedynym pewnikiem jest zmienność
W obliczu dzisiejszych wydarzeń na Ukrainie jedynym
pewnym elementem jest wysoka zmienność we wszystkich
segmentach – od obligacji, przez akcje i surowce, po
metale szlachetne.
Budowanie jakichkolwiek scenariuszy odnośnie dalszego
rozwoju wypadków na rynkach finansowych jest obecnie
pozbawione podstaw – zbyt dużo mamy niewiadomych. Nie
wiadomo między innymi kiedy i na jakim etapie zakończy
się rosyjski atak, jakie sankcje nałożone zostaną na Rosję,
które kraje przyłączą się do tych sankcji, jak na nie
odpowie Rosja. To tylko część pytań, na które inwestorzy
nie znają odpowiedzi, a bez których nie można
prognozować, jakie zmiany czekają globalną gospodarkę i
jak zmiany te wpłynął na poszczególne segmenty rynków.
Póki trwała będzie na niepewność, póty spodziewać można się odwrotu inwestorów od
bardziej ryzykownych aktywów, takich jak akcje, i przesuwania środków w kierunku tak
zwanych bezpiecznych przystani, czyli na przykład złota, czy amerykańskich obligacji
skarbowych. Z dużym prawdopodobieństwem rosnąć będą też ceny surowców,
zwłaszcza tych, których Rosja jest dużym dostawcą.
Każda nowa informacja, płynąca czy to z linii frontu, czy ze strony polityków, może
wywoływać gwałtowne reakcje rynków. Niestety nie można teraz ocenić, jak długo
potrwa ta niepewność.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter reklamowy. Opracowany został przez
Investors TFI S.A. w związku z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Materiał oraz
zawarte w nim prognozy stanowią wyłącznie wyraz poglądów jego autora i oparte

zostały na stanie wiedzy aktualnym na dzień jego sporządzenia. Przy sporządzeniu
materiału i zawartych w nim prognoz oparto się na informacjach pozyskanych z
powszechnie dostępnych i uznanych za wiarygodne źródeł, dokładając należytej
staranności, aby informacje zamieszczone w niniejszym materiale były rzetelne,
niemniej jednak nie można zagwarantować ich poprawności, kompletności i
aktualności. Investors TFI S.A. zastrzega sobie możliwość zmiany przedstawionych
opinii, w tym w przypadku zmiany sytuacji rynkowej, bez konieczności powiadamiania
o niej adresatów niniejszego materiału. Investors TFI S.A. nie gwarantuje ziszczenia się
scenariuszy lub prognoz zamieszczonych w niniejszym materiale, w szczególności
przedstawione informacje (historyczne i prognozowane) nie stanowią gwarancji
osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Materiał niniejszy nie stanowi oferty
publicznej ani publicznego oferowania w zakresie nabycia lub sprzedaży jakichkolwiek
papierów wartościowych ani oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. – Kodeks cywilny.

Wnioski wyciągnięte na podstawie przedstawionych komentarzy i prognoz nie powinny
stanowić samodzielnej podstawy jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Niniejszy
materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z
inwestycją w papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe. Decyzje
inwestycyjne, co do inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane
wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektem Informacyjnym/Prospektem Emisyjnym
funduszu, zawierającym szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad
sprzedaży jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych funduszy, tabelę opłat
manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. W/w Prospekty Informacyjne/Prospekty
Emisyjne dostępne są w punktach dystrybucji funduszy, w siedzibie Investors TFI S.A.
oraz na stronie www.investors.pl.

Dotychczasowe wyniki funduszy inwestycyjnych nie stanowią gwarancji osiągnięcia
podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani zarządzane przez nie
fundusze nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych funduszy. Przy
nabyciu jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych funduszy pobierana jest
opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie
Informacyjnym/Prospekcie Emisyjnym funduszu. Prezentowane stopy zwrotu z
inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu jednostek
uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych lub konwersji jednostek uczestnictwa.
Wartość certyfikatów/jednostek uczestnictwa może cechować się dużą zmiennością, w
związku z czym uczestnik funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty części
wpłaconego kapitału. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa/certyfikaty
inwestycyjne funduszy obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na
podstawie Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(t.j.: Dz.U. z 2012361 z późn. zm.).
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