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SŁOWEM WSTĘPU...
Szanowni Państwo,

Rys. Jerzy Krzętowski

Zbliża się pierwsza rocznica uruchomienia Pracowniczych Planów Kapitałowych.
Dla wielu ich uczestników jest to pierwszy kontakt z rynkiem kapitałowym. Z drugiej
strony warto wiedzieć czym kierować się przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych
oraz które wydarzenia i w jaki sposób wpływają na tak ważną rzecz, jak oszczędności
gromadzone z myślą o ich wykorzystaniu po zakończeniu kariery zawodowej.
Z tego właśnie względu rozpoczynamy wydawanie kwartalnika Investor Emerytalny.
Na jego łamach będziemy starali się z jednej strony dostarczyć informacje o tym,
co dzieje się na rynkach ﬁnansowych, a z drugiej – przybliżyć najważniejsze pojęcia
i zasady związane z długoterminowym inwestowaniem oraz oszczędzaniem w PPK.
Mamy nadzieję, że zawartość naszego kwartalnika uznacie Państwo za przydatną.
Jesteśmy też otwarci na Państwa potrzeby. Jeśli chcielibyście abyśmy poruszyli na łamach
Investor Emerytalny ważne dla Was kwestie, zapraszamy do kontaktu mailowego.
Nasz adres to ie@investors.pl.

Na ryNkach
p W trakcie pierwszych trzech kwartałów 2020 roku w gospodarkach
i na rynkach ﬁnansowych miało miejsce więcej niespotykanych
do tej pory wydarzeń i decyzji rządów oraz banków centralnych,
niż w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Za sprawą COVID-19 i związanego
z pandemią zamrożenia życia gospodarczego, w marcu na rynkach
ﬁnansowych miał miejsce krach, który objął niemal wszystkie klasy
aktywów.
p Tak, jak nietypowy był powód rozpoczęcia tej wyjątkowej recesji,
tak niecodzienne okazało się zachowanie praktycznie wszystkich
klas aktywów, poza obligacjami skarbowymi. Po trwającej około
czterech tygodni panicznej wyprzedaży, w kolejnych miesiącach mieliśmy do czynienia z silnym i bardzo dynamicznym odreagowaniem cen
akcji, obligacji korporacyjnych, a w ostatniej fazie nawet surowców.
p Choć po marcowym załamaniu wszystkie giełdy akcji odrabiały
straty, to w pełni udało się to jednak jedynie spółkom technologicznym z USA, dzięki którym najważniejsze amerykańskie indeksy
akcji wypadły zdecydowanie najlepiej na tle konkurentów z innych
części świata.
p Parkietom w Europie Zachodniej i na rynkach wschodzących nie
udało się odrobić całości strat wywołanych pandemicznym krachem.
Sztuka ta tylko częściowo powiodła się na warszawskiej giełdzie.
Dziewięć pierwszych miesięcy tego roku na plusie zakończyły
jedynie średnie spółki – ich indeks (sWIG80) zyskał 18%. Pozostałe
wskaźniki warszawskiego parkietu narastająco po trzech kwartałach notowały straty.
p W październiku rosnąca liczba zachorowań na COVID-19 oraz obawy
co do skutków gospodarczych kolejnych obostrzeń mających ograniczyć rozprzestrzenianie się pandemii, spowodowały kolejną falę
przecen na giełdach. Nie zmienia to jednak naszego długoterminowego
podejścia do inwestycji w akcje.

p Praktycznie na wszystkich rynkach ﬁnansowych jednym z najważniejszych skutków pandemii był spadek stóp procentowych.
W Polsce podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku
Polskiego obniżona została do 0,1%. Ta decyzja przełożyła się na
spadek oprocentowania zarówno obligacji, jak i lokat bankowych.
p Niższym stopom procentowym w naszym kraju towarzyszy utrzymujący się nieco silniejszy niż w 2019 roku wzrost cen. Roczna
inﬂacja na koniec września wyniosła 3,2%. Oznacza to, że utrzymywanie obecnie oszczędności na lokatach bankowych przynosi
realną stratę oszczędzającym (inﬂacja jest wyższa niż oprocentowanie depozytów).
p Sytuacja na rynkach ﬁnansowych w pierwszych trzech kwartałach
2020 r. wpłynęła na wyceny jednostek uczestnictwa funduszy
PPK. Warto jednak pamiętać, że Pracownicze Plany Kapitałowe to
narzędzia długoterminowego inwestowania, dzięki którym osoby
w nich oszczędzające mogą gromadzić środki do wykorzystania pod
koniec i po zakończeniu kariery zawodowej. Właśnie długoterminowy
charakter inwestycji sprawia, że zmienność wyceny jednostek
uczestnictwa subfunduszy PPK w krótszych okresach nie powinna
mieć decydującego wpływu na decyzje uczestników PPK.
p W ponad 20-letniej historii funduszy Investors rynki ﬁnansowe
i gospodarki na całym świecie doświadczyły już kilka poważnych
kryzysów. Za każdym razem jednak po pewnym czasie gospodarki
odzyskiwały siły, a na giełdy wracał optymizm, co powodowało,
że długoterminowo zdywersyﬁkowany portfel inwestycji przynosił
zyski. Warto także wziąć pod uwagę, iż w Pracowniczych Planach
Kapitałowych systematyczne comiesięczne wpłaty do funduszu
dają szanse na szybsze zamortyzowanie strat dzięki temu, że jednostki kupowane w okresie złej koniunktury dają większy potencjał
zysku po zmianie trendu.
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Inwestując kupujesz dni, w trakcie których
nie będziesz musiał pracować.
– Aya Laraya

WSzySTkO cO chcIELIbyścIE WIEdzIEć O INWESTOWaNIU,
aLE NIE MacIE kOgO zaPyTać
p

że w dłuższym terminie akcje przynoszą wyższy zysk niż obligacje.
Dlatego inwestując warto część pieniędzy przeznaczyć na akcje lub
fundusze akcji, a część na obligacje lub fundusze obligacji. Można też
zainwestować w tak zwane fundusze mieszane. Ich strategia inwestycyjna zakłada właśnie rozłożenie inwestycji między akcje i obligacje.
Funduszami mieszanymi są Fundusze Zdeﬁniowanej Daty.

W co inwestują Fundusze Zdeﬁniowanej Daty
dostępne w PPK?
Fundusze Zdeﬁniowanej Daty większość aktywów lokuja w akcje
i obligacje. Akcja w uproszczeniu jest dokumentem potwierdzającym,
że jesteśmy współwłaścicielem spółki. Mamy więc prawo do udziału
w jej zyskach oraz do współdecydowania o sprawach dla niej istotnych.
Katalog spraw, o których decydują właściciele akcji (akcjonariusze)
określony jest w ustawie Kodeks Spółek Handlowych oraz w statucie
spółki.
Obligacja jest natomiast dokumentem poświadczającym, że spółka
jest nam winna pieniądze. Posiadacz obligacji (obligatariusz) nie uczestniczy w zyskach spółki. Ma natomiast prawo do zwrotu zainwestowanej
kwoty oraz do wynagrodzenia z tytułu zainwestowania pieniędzy
w obligację oraz zwrotu pożyczonej kwoty (wykupu obligacji).
W zależności od typu obligacji wynagrodzenie to może mieć różną
formę. Najczęściej wypłacane jest ono w formie płatnego okresowo (np.
co kwartał, pół roku, rok) kuponu, którego wartość uzależniona jest
od oprocentowania obligacji. Na rynku występują jednak też tak zwane
obligacje zerokuponowe. W tym przypadku zysk obligatariusza polega
na tym, że dostaje on obligację o wartości wyższej niż kwota pożyczonych
spółce pieniędzy. Przykładowo ﬁrma może wyemitować obligację
o wartości 100 zł, którą przydziela temu, kto pożyczył jej 98 zł. W momencie zwrotu długu (wykupu obligacji) obligatariusz dostaje 100 zł.

p

Na czym polega dywersyﬁkacja inwestycji?
Dywersyﬁkacja to inaczej inwestowanie w różne instrumenty ﬁnansowe. Jej celem jest ograniczenie ryzyka związanego z inwestycją.
Możemy na przykład rozłożyć nasze inwestycje między akcje i obligacje.
Historia rynków ﬁnansowych pokazuje, że w okresach zawirowań
na rynkach ﬁnansowych obligacje (zwłaszcza te emitowane przez kraje
o najwyższej wiarygodności, jak na przykład USA czy Szwajcaria) zachowują się znacznie lepiej niż akcje. Z drugiej strony dowodzi również,

Dywersyﬁkacja to również rozłożenie naszej inwestycji między akcje
lub obligacje różnych spółek. Dzięki takiemu zabiegowi ograniczamy
ryzyko, że kłopoty ﬁnansowe jednej spółki bardzo znacząco wpłyną
na wartość naszego portfela inwestycyjnego. Taką dywersyﬁkację
stosują też fundusze inwestycyjne oraz Fundusze Zdeﬁniowanej Daty,
dostępne w PPK.
p

Jak najlepiej podzielić inwestycje
między akcje i obligacje?
Odpowiedź zależy od tego, jak duże ryzyko akceptujemy. Generalnie
jednak podział powinien być uzależniony od tego, na jak długo chcemy
zainwestować.
Jak wspomnieliśmy powyżej, w dłuższym terminie akcje przynoszą wyższy
zysk niż papiery dłużne. Dlatego mając długi horyzont inwestycyjny
powinniśmy więcej inwestować w akcje. W przypadku oszczędzania
na emeryturę więcej w akcje powinny inwestować osoby młode, które
mają jeszcze wiele lat do momentu zakończenia aktywności zawodowej.
Z drugiej strony podstawowa zasada inwestowania mówi, że z większym potencjalnym zyskiem powiązane jest większe ryzyko. To ryzyko
przekłada się na wyższą zmienność wycen akcji niż papierów dłużnych.
Dlatego im krótszy jest nasz czas, na który chcemy zainwestować
(czyli na przykład im bliżej do zakończenia kariery zawodowej), tym
w większym stopniu portfel oszczędności powinien składać się z obligacji.
Na tej zasadzie bazuje oszczędzanie w PPK. Każdy uczestnik PPK zaczyna
oszczędzać w funduszu, którego podział aktywów między akcje i obligacje
dopasowany jest do jego wieku. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć na stronie naszeppk.investors.pl

czy WIESz, żE...?
p

Środki gromadzone w Pracowniczych Planach Kapitałowych są i pozostaną Twoją własnością.
Masz pełne prawo do dysponowania oszczędnościami zgromadzonymi w PPK. Jeśli chcesz dokonać zwrotu i wycofać środki przed ukończeniem
60 roku życia utracisz prawo do preferencji, które Państwo przewidziało dla oszczędzających w PPK (wpłata powitalna i dopłaty roczne od Skarbu
Państwa, zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych, brak składki na ZUS od wpłat pracodawcy na PPK).
Jeśli masz mniej niż 45 lat, możesz użyć oszczędności z PPK jako wkładu własnego na cele mieszkaniowe. Musisz zwrócić te pieniądze do PPK
w ciągu 15 lat (bez żadnych dodatkowych kosztów). Środki zgromadzone w PPK mogą być też użyte w razie choroby Twojej lub kogoś z najbliższych.
Więcej o tym jak można dysponować oszczędnościami PPK znajdziesz na stronie naszeppk.investors.pl
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INVESTOrS TFI kOLEjNy rOk Wśród LIdEróW ryNkU
p

Szósty rok z rzędu Investors TFI znalazło się wśród najlepszych krajowych ﬁrm zarządzających funduszami w rankingu Rzeczpospolitej.
Dziennik zwraca uwagę na utrzymującą się od lat naszą pozycję lidera w segmencie funduszy mieszanych (czyli takich, których polityka
inwestycyjna zbliżona jest do Funduszy Zdeﬁniowanej Daty przeznaczonych dla uczestników PPK).
Po czterech z rzędu zwycięstwach, w tym roku Investors TFI zajęło drugie miejsce. Autorzy tegorocznego rankingu Rzeczpospolitej zwracają
uwagę na bardzo dobre wyniki funduszy mieszanych Investors. „Od lat numerem jeden w kategorii funduszy mieszanych jest Investors TFI.
Tak jest i tym razem – w okresie 12 miesięcy najwyższą stopę zwrotu, tj. blisko 29% wypracował Investor Zrównoważony. Co ważne, nie był to
jednorazowy wystrzał. W horyzoncie trzyletnim Investor Zrównoważony zarobił ponad 42%, a w pięć lat 91%.” – czytamy w Rzeczpospolitej.
W ścisłej czołówce funduszy mieszanych znalazł się również Investor Zabezpieczania Emerytalnego. Wpływ na wysokie miejsce w zestawieniu
Rzeczpospolitej miały też bardzo dobre wyniki Investor Akcji oraz Investor Akcji Spółek Dywidendowych.
– Naszą misją jest odpowiedzialne i efektywne zarządzanie pieniędzmi inwestorów. Zdajemy sobie przy tym sprawę, że dla klientów ważne
są nie tylko dobre, ale i powtarzalne wyniki. Utrzymanie przez szósty rok z rzędu bardzo wysokiej pozycji w rankingu Rzeczpospolitej oraz fakt,
że od lat jesteśmy w ścisłej czołówce wszystkich najważniejszych zestawień najlepszych krajowych ﬁrm zarządzających funduszami dowodzi,
że powtarzalność tę osiągamy. – mówi Zbigniew Wójtowicz, prezes Investors TFI.

WIEścI zE śWIaTa EMEryTUr
p Czy udział w PPK jest opłacalny?
W ciągu pierwszych 9 miesięcy tego roku przeciętny uczestnik wpłacił
do PPK 1 085 zł. Tymczasem na koniec tego okresu na jego koncie
była kwota o 935 zł wyższa, czyli 2020 zł (wyliczenia dla osoby
zarabiającej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze
przedsiębiorstw wg GUS). Jest to niezaprzeczalny zysk z uczestnictwa w PPK. Gdyby uczestnik chciał samodzielnie zainwestować
kwotę, którą wpłacił do PPK w taki sam sposób jak w PPK, na jego
koncie, po odliczeniu podatku od zysków kapitałowych, byłoby
tylko 39 zł zysku.

p Co myślą o PPK jego uczestnicy?
Wśród osób objętych I etapem PPK aż 46% za najważniejszy element PPK uważa prywatną własność środków i ich dziedziczenie,
a ponad 39% liczy na wyższą emeryturę w przyszłości.
Źródło: www.mojeppk.pl – badanie CBOS na zlecenie Polskiego Funduszu Rozwoju,
publikacja 30.07.2020 r.

Źródło: Instytut Emerytalny, „Podsumowanie wyników PPK na koniec III kwartału 2020 r.”

NOTa PraWNa
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Przed podjęciem decyzji o nabyciu jednostek uczestnictwa Subfunduszu, Klient powinien zapoznać się z Prospektem informacyjnym Investor PPK SFIO, Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów oraz informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które dostępne
są w siedzibie Investors TFI S.A. oraz na stronie investors.pl., a także na portalu www.naszeppk.pl. Powyższe dokumenty zostały sporządzone w języku polskim. Należy
pamiętać, iż inwestycje dokonywane przez Subfundusz obarczone są ryzykiem, a nie stanowią wyłącznie szansy na wzrost wartości inwestycji. Poziom ryzyka i zysku
Subfunduszu został oznaczony na skali siedmiostopniowej, gdzie 1 oznacza niższe ryzyko i potencjalnie niższy zysk, zaś 7 oznacza wyższe ryzyko i potencjalnie wyższy
zyska. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w Prospekcie informacyjnym. Dotychczasowe wyniki funduszy inwestycyjnych są wynikami osiągniętymi w
konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Przedstawiony wynik funduszu nie jest tożsamy z wynikiem
inwestycyjnym uczestnika Subfunduszu, gdyż nie uwzględnia pobieranej opłaty manipulacyjnej i podatków. Investors TFI S.A. ani zarządzane przez nie Subfundusze nie
gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych funduszy. Materiał został sporządzony przez Investors TFI S.A. z siedzibą w Warszawie. Investors TFI S.A. działa
na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Towarzystwo zostało wpisane do Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie.
Tytuł (Najlepsze TFI 2013, 2016, 2017, 2018, 2019) oraz Nagrody (Złoty Portfel 2013, 2015, 2016, 2018 i Alfa 2013, 2014, 2017, 2018, 2019) zostały przyznane zgodnie
z przyjętymi głównymi faktami i założeniami, w tym przynależnością do grup porównawczych oraz źródłami informacji wykorzystanymi do porównania przez
Gazetę Giełdy Parkiet, dziennik Rzeczpospolita oraz Analizy Online.
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NajLEPSzE TFI
2016, 2017, 2018 oraz 2019 r.
Tytuł najlepszego TFI przyznany przez Gazetę Parkiet,
dziennik Rzeczpospolita oraz Analizy Online.

