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Informacja prasowa

Dot. wartości aktywów zarządzanych przez BZ WBK TFI SA na koniec stycznia 2012 roku

Styczniowe ocieplenie w BZ WBK TFI SA

Bardzo dobra koniunktura na rynku akcji w styczniu znalazła odzwierciedlenie we wzroście
wartości aktywów zarządzanych przez BZ WBK TFI SA, które powiększyły się o 340 mln zł. ZwyŜka w
przewaŜającej części jest spowodowana wzrostem wycen papierów wartościowych znajdujących się w
portfelach funduszy, ale równieŜ dodatnim saldem sprzedaŜy.
Mini hossa, która zagościła na parkietach większości globalnych rynków w styczniu, przyczyniła
się do osiągnięcia bardzo dobrych wyników inwestycyjnych wszystkich funduszy Arka i Credit Agricole z
udziałem akcji. Fundusze inwestujące na rynkach zagranicznych uzyskały nawet dwucyfrowe stopy
zwrotu. Arka BZ WBK Akcji Tureckich uzyskała w styczniu 12,7% w zł (17,8% w EUR) i był to jeden z
najlepszych wyników w grupie funduszy akcji zagranicznych, natomiast Arka BZ WBK Akcji Środkowej i
Wschodniej Europy urosła o 8,7% w zł (13,6% w EUR). Wysokie stopy zwrotu osiągnęły równieŜ
fundusze inwestujące na rynku polskim -

Arka BZ WBK Akcji: 8,7% w zł oraz Arka PrestiŜ Akcji

Polskich:7,9% w zł.
Preferencje zakupowe klientów pozostawały przy funduszach obligacji. W styczniu, podobnie
jak w poprzednich miesiącach, niezmiennym powodzeniem cieszył się fundusz Arka PrestiŜ Obligacji
Skarbowych, którego aktywa wzrosły do poziomu 468,6 mln zł. Napływ środków do funduszy obligacji
oraz wyraźny spadek umorzeń wpłynęły na dodatnią sprzedaŜ na poziomie kilku milionów zł.
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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 8,1 mld zł, z którymi plasuje się na piątym miejscu pod względem
zgromadzonych środków (dane na 31.01.2012).
W ofercie towarzystwa znajduje się wachlarz funduszy zróŜnicowanych pod kątem
oczekiwanego zysku i poziomu ryzyka inwestujących na rynku akcji, obligacji i nieruchomości m.in.
fundusz parasolowy Arka BZ WBK FIO oraz Arka PrestiŜ SFIO dla zamoŜnych 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 takŜe na zlecenie
funduszem parasolowym Credit Agricole FIO.
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