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AKTYWA KRAJOWYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH – STAN 

BIEŻĄCY I OCZEKIWANY NA 31-08-2018 
 

 

 

 

Raport zawiera: 

✓ Analizę bieżącej sytuacji na rynku funduszy inwestycyjnych - zmiany aktywów w 

poszczególnych kategoriach funduszy inwestycyjnych 

✓ Prognozę napływu aktywów do funduszy inwestycyjnych 

✓ Oczekiwany udział w rynku poszczególnych kategorii funduszy inwestycyjnych 

 

Czynniki istotne z punktu widzenia zmiany kapitałów w TFI selekcjonowano metodami Data 

Mining. Analizowane dane uwzględniały: 

✓ Bieżącą sytuację TFI oraz okres historyczny obejmujący ostatnich 5 lat 

✓ Sytuację na rynku akcji w Polsce, Europie, USA, rejonie Azji i Pacyfiku 

✓ Sytuację na rynkach walutowych 

✓ Sytuację dotyczącą bezpiecznego lokowania aktywów (lokaty bankowe, bony 

skarbowe, obligacje) 

✓ Sentyment gospodarczy w Polsce i na świecie (w oparciu o dane ankietowe i dane 

makro) 

 

Modele predykcyjne zbudowano przy zastosowaniu Machine Learning.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Exmetrix-1672539289701945/
file:///C:/Users/ExMetrix_1/Desktop/Raporty%20analityczne/www.exmetrix.pl


 

4 

EXMETRIX Sp. z o.o. 

+48 570 202 650 info@exmetrix.com www.exmetrix.pl 

AKTYWA FUNDUSZY 

INWESTYCYJNYCH 

EXMETRIX – OBECNE I PRZEWIDYWANE AKTYWA I UDZIAŁ W RYNKU KRAJOWYCH 

FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH – WEDŁUG OCZEKIWANEJ ZMIANY WARTOŚCI  

AKTYWÓW W OKRESIE OD 31-08-2018 DO 30-11-2018  
  

 

 

 

 

 

 

Na koniec sierpnia 2018 aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych wyniosły 281,3 miliarda 

PLN. W sierpniu spadły zatem o -0,1%, ale w ciągu ostatnich 3 miesięcy spadek wartości 

aktywów wyniósł -1,06%. Według wskazań modeli ExMetrix oczekiwany jest jednak w ciągu 

następnych trzech miesięcy wzrost aktywów funduszy o +0,96%. 

Zgodnie z oszacowaniami modeli dla poszczególnych profili funduszy, procentowo 

najbardziej mogą wzrosnąć aktywa funduszy mieszanych zrównoważonych i stabilnego 

wzrostu (świat i Europa). Ich udział w rynku jest jednak niewielki.  Poniżej – tabela 

zawierająca profile funduszy krajowych uporządkowane według spodziewanego napływu 

aktywów. 
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TABELA 1 – profile funduszy inwestycyjnych – według oczekiwanej zmiany wartości  aktywów w okresie od 31-

08-2018 do 30-11-2018 

 

 

 

Modele, szacujące spodziewany napływ aktywów do funduszy w perspektywie kolejnych 

trzech miesięcy, uwzględniają elementy dotychczasowej jakości zarządzania funduszami 

w poszczególnych profilach. Do najistotniejszych elementów zaliczyć tu można stopy 

zwrotu w interwałach czasowych od 1 miesiąca do 36 miesięcy wstecz połączone z 

informacją o obsunięciach kapitału w tych samych interwałach czasowych (drawdown) 

stanowiących miarę ryzyka, na którą potencjalni nabywcy jednostek uczestnictwa 

zwracają szczególną uwagę. Ponadto uwzględniono także główne zmienne mające 

potencjalny związek z wynikami zarządzania w poszczególnych profilach, jak stopy 

procentowe, indeksy giełdowe kursy niektórych par walutowych.  

Oczekiwane przez modele zmiany napływu aktywów skutkują oczywiście oczekiwaną 

zmianą ich poziomu, a tym samym możliwymi wahaniami udziału w rynku poszczególnych 

profili funduszy. Dane uporządkowane według oczekiwanego w perspektywie trzech 

miesięcy poziomu aktywów w poszczególnych profilach funduszy zawiera Tabela2. 
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EXMETRIX – OBECNE I PRZEWIDYWANE AKTYWA I UDZIAŁ W RYNKU KRAJOWYCH 

FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH – WEDŁUG OCZEKIWANEGO POZIOMU AKTYWÓW  

OD 31-08-2018 DO 30-11-2018 

Tabela 2 – profile funduszy inwestycyjnych – według oczekiwanego poziomu aktywów  od 31-08-2018 do 

30-11-2018 
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EXMETRIX – OCZEKIWANA WARTOŚĆ AKTYWÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH PROFILI 

FUNDUSZY NA 30-11-2018 
 

 

Fundusze niepubliczne oraz fundusze rynku pieniężnego, zawierające obecnie łącznie 

ponad połowę aktywów, pozostaną na czołowych miejscach, co pokazano na wykresie 

poniżej. 
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EXMETRIX – OCZEKIWANE ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW DLA 

POSZCZEGÓLNYCH PROFILI FUNDUSZY DO 30-11-2018 
 

 

 

 

  

Modele sugerują, że w okresie do 30-11-2018 napływ aktywów do funduszy pieniężnych 

pozostanie dodatni (+2,28%), zaś do funduszy niepublicznych zmieni się na dodatni 

(+1,76%), co odczytać można z wykresu poniżej. 
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EXMETRIX – FUNDUSZE NIEPUBLICZNE – SPODZIEWANY NAPŁYW AKTYWÓW, A 

DOTYCHCZASOWE WYNIKI 
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Fundusze niepubliczne - stopa zwrotu i drawdown od 1 
miesiąca do 36 miesiecy wstecz

Stopa zwrotu NIEPUBLICZNE (PRYWATNE) Drawdown NIEPUBLICZNE (PRYWATNE)

Fundusze niepubliczne są bardzo zróżnicowane zarówno pod względem osiąganych 

wyników, jak i ryzyka. Jednak to właśnie w tej grupie znajdują się takie fundusze, jak 

EQUES FOTOVOLTAICA FIZ, o stabilnej dodatniej stopie zwrotu, które mogą przyciągnąć 

inwestorów i składają się na szacowany niewielki wzrost napływu aktywów. 
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EXMETRIX – FUNDUSZE RYNKU PIENIĘŻNEGO – SPODZIEWANY NAPŁYW 

AKTYWÓW, A DOTYCHCZASOWE WYNIKI 
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Fundusze rynku pieniężnego - stopa zwrotu i 
drawdown od 1 miesiąca do 36 miesiecy wstecz

Stopa zwrotu RYNKU PIENIĘŻNEGO Drawdown RYNKU PIENIĘŻNEGO

Profil funduszy rynku pieniężnego jest bardziej jednorodny, a dość stabilny wzrost 

aktywów świadczy o sporej grupie inwestorów, dla których najistotniejsze jest 

bezpieczeństwo(małe obsunięcia kapitału) i płynność. 
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EXMETRIX – FUNDUSZE OBLIGACJI/UNIWERSALNE (POLSKA) – SPODZIEWANY 

NAPŁYW AKTYWÓW, A DOTYCHCZASOWE WYNIKI 
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Fundusze obligacji/uniwersalny (POLSKA) -
stopa zwrotu i drawdown od 1 miesiąca do 36 

miesiecy wstecz

Stopa zwrotu OBLIGACJI / UNIWERSALNY (POLSKA) Drawdown OBLIGACJI / UNIWERSALNY (POLSKA)

W tym profilu modele sugerują odpływ aktywów. W porównaniu do funduszy 

pieniężnych ten profil charakteryzują większe obsunięcia kapitału przy porównywalnych 

(lub nawet nieco gorszych) stopach zwrotu. 
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EXMETRIX – FUNDUSZE OBLIGACJI/OBLIGACJE PRZEDSIĘBIORSTW (POLSKA) – 

SPODZIEWANY NAPŁYW AKTYWÓW, A DOTYCHCZASOWE WYNIKI 
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Fundusze obligacji/obligacje przedsiębiorstw 
(POLSKA) - stopa zwrotu i drawdown od 1 

miesiąca do 36 miesiecy wstecz

Stopa zwrotu OBLIGACJI / OBLIGACJE PRZEDSIĘBIORSTW (POLSKA)

Drawdown OBLIGACJI / OBLIGACJE PRZEDSIĘBIORSTW (POLSKA)

Dla obligacji przedsiębiorstw oczekiwany jest dalszy odpływ aktywów. Od kilku miesięcy 

stopy zwrotu są tu znacznie niższe niż wcześniej, co zmniejsza atrakcyjność profilu. 

https://www.facebook.com/Exmetrix-1672539289701945/
file:///C:/Users/ExMetrix_1/Desktop/Raporty%20analityczne/www.exmetrix.pl


 

13 

EXMETRIX Sp. z o.o. 

+48 570 202 650 info@exmetrix.com www.exmetrix.pl 

AKTYWA FUNDUSZY 

INWESTYCYJNYCH 

EXMETRIX – FUNDUSZE AKCJI/UNIWERSALNE (POLSKA) – SPODZIEWANY NAPŁYW 

AKTYWÓW, A DOTYCHCZASOWE WYNIKI 
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Fundusze akcji/uniwersalny (POLSKA) - stopa 
zwrotu i drawdown od 1miesiąca do 36 miesiecy 

wstecz

Stopa zwrotu AKCJI / UNIWERSALNY (POLSKA) Drawdown AKCJI / UNIWERSALNY (POLSKA)

Rynek akcji polskich od czerwca notuje pewną poprawę nastrojów, co jest widoczne w 

postaci niewielkiej poprawy wyników funduszy akcyjnych i przekłada się na spodziewany 

niewielki przypływ aktywów. 
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DANE KONTAKTOWE 
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