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Rynki akcji wsparły
wzrost aktywów BZ WBK TFI w lutym
Na koniec lutego wartość aktywów zarządzanych przez BZ WBK TFI SA wyniosła
11 318 mln zł, co oznacza wzrost o 165,5 mln złotych w stosunku do ubiegłego miesiąca.
Źródłem tego wzrostu była dobra passa na niemal wszystkich rynkach akcji, na których
inwestują fundusze Arka. Najczęstszym wyborem klientów były jednak fundusze obligacji
korporacyjnych.
Większość klientów pozostała ostrożna wobec bardziej ryzykownych klas aktywów
i decydowała się na zakup funduszy obligacji nieskarbowych. Łączna sprzedaż netto
subfunduszy: Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych oraz Arka Prestiż Obligacji
Korporacyjnych osiągnęła 128 mln zł. Dodatni wynik sprzedażowy w grupie produktów
o relatywnie najwyższym poziomie bezpieczeństwa odnotował też subfundusz Arka Prestiż
Gotówkowy.
Z funduszy z udziałem akcji na plusie był subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich, który
z trzyletnią stopą zwrotu plasuje się w czołówce funduszy akcji polskich. Najmniejszym
zainteresowaniem cieszyły się w lutym fundusze obligacji skarbowych, z których odpłynęło
najwięcej środków. Luty zakończył się dla BZ WBK TFI SA minimalnie ujemnym saldem wpłat
i umorzeń na poziomie -16,4 mln zł.
Najwyższe stopy zwrotu należały w lutym do subfunduszy akcji polskich. Arka BZ WBK
Akcji oraz Arka Prestiż Akcji Polskich dały zarobić odpowiednio 4,2% oraz 4,1%.
Stopy zwrotu dla JU kat. A podano w PLN
BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA jest jednym z największych
i najbardziej doświadczonych podmiotów na polskim rynku funduszy inwestycyjnych. Utworzone w 1998
roku obecnie zarządza aktywami o wartości 11,3 mld zł. (28.02.2014)
W ofercie towarzystwa znajduje się wachlarz funduszy zróżnicowanych pod kątem
oczekiwanego zysku i poziomu ryzyka inwestujących na rynku akcji, obligacji i nieruchomości
m.in. fundusz parasolowy Arka BZ WBK FIO oraz Arka Prestiż SFIO dla zamożnych klientów.
Zarządzający BZ WBK TFI SA specjalizują się w inwestycjach w jednym z najciekawszych regionów
inwestycyjnych - Europie Środkowo-Wschodniej. Zespół inwestycyjny BZ WBK TFI SA zarządza także
na zlecenie funduszem parasolowym Credit Agricole FIO.
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