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Fundusz w 2018r. wypracował stopę zwrotu wynoszącą 3,08%. Wynik ten okazał się najwyższy wśród rozwiązań otwartych w grupie
porównawczej funduszy dłużnych polskich korporacyjnych publikowanych przez Analizy Online. Wśród rozwiązań otwartych średnia
stopa zwrotu w ww. grupie za 2018 wyniosła 0,6.
Na podkreślenie zasługuje fakt, iż ponadprzeciętny wynik inwestycyjny został osiągnięty w bardzo niesprzyjającym otoczeniu rynkowym,
przy jednoczesnym zachowaniu konserwatywnego podejścia do zarządzania ryzykiem kredytowym. Zamieszanie wokół spółki GetBack,
dyskutowane oraz wprowadzane zmiany regulacyjne, a także negatywny sentyment inwestorów do obligacji korporacyjnych, przejawiający
się wycofywaniem środków z tego segmentu rynku (ponad 3 mld zł w całym 2018 r.), to jedynie niektóre czynniki, które wpłynęły ujemnie
na wyceny funduszy w analizowanej grupie. Fala umorzeń, która przeszła przez rynek w czwartym kwartale (ok. 2 mld zł), dotknęła
także nasz fundusz. Stosowane przez nas konserwatywne podejście do zarządzania płynnością pozwoliło uchronić inwestorów przed jej
negatywnymi skutkami poprzez wypracowanie dodatnich stóp zwrotu w perspektywie kwartału oraz miesiąca.
Podstawą osiąganych wyników jest dobór odpowiednich składników do portfela. Na przestrzeni całego 2018 roku dominujący udział
w aktywach funduszu posiadał rodzimy sektor bankowy. W obszarze naszych zainteresowań pozostawały głównie państwowe grupy
finansowe oraz instytucje z dominującym udziałem kapitału zagranicznego. Stabilne fundamenty prowadzonej działalności oraz szeroki
dostęp do źródeł finansowania w przypadku ww. instytucji stanowiły główne kryteria doboru. W minionym roku wykorzystaliśmy również
dobrą sytuację płynnościową czołowych deweloperów. Wybrane przez nas spółki charakteryzują się bankiem ziemi, pozwalającym
na swobodne funkcjonowanie w horyzoncie zapadalności wyemitowanych obligacji, akceptowalnym poziomem zadłużenia oraz
odpowiednimi poziomami marż. Dywersyfikację portfela zapewniały m.in. obligacje przedsiębiorstw z sektorów: przemysł, chemia,
telekomunikacja, ubezpieczenia oraz handel detaliczny. Bufor płynnościowy stanowiły m.in. inwestycje w obligacje skarbowe o zmiennym
kuponie oraz wspomniane obligacje emitentów o wysokiej ocenie kredytowej. Konstrukcja portfela pozwoliła zminimalizować ekspozycję
na ryzyko stopy procentowej. Koncentracja na papierach emitowanych przez rodzime przedsiębiorstwa uchroniła fundusz przed
negatywnym wpływem m.in. załamania waluty w Turcji. W portfelu nie ma i nigdy nie było emitentów zagrożonych niewypłacalnością.
W perspektywie najbliższych miesięcy widzimy kilka czynników, które powinny kształtować sytuację w segmencie obligacji korporacyjnych.
Wśród czynników ryzyka widzimy wprowadzane oraz dyskutowane zmiany legislacyjne (m.in. obowiązek dematerializacji oraz rejestracji
każdej emisji w KDPW), ciągle żywe echa afery GetBack oraz zamieszanie wokół KNF, które negatywnie wpływają na sentyment
inwestorów. W związku z umorzeniami z końca ubiegłego roku, na rynku pojawiła się dodatkowa podaż, która stwarza atrakcyjne
okazje do uzupełnienia portfela. Pozytywne tendencje w polskiej gospodarce powinny utrzymywać się w najbliższych kwartałach, co
powinno przełożyć się pozytywnie na sytuację płynnościową emitentów. Dodatkowo, utrzymujące się niskie oprocentowanie depozytów
powinno ponownie skierować uwagę inwestorów na rozwiązania dające możliwość uzyskania wyższych stóp zwrotu.

NOTA PRAWNA
Niniejszy dokument służy wyłącznie celom informacyjnym, nie stanowi rekomendacji czy doradztwa inwestycyjnego i nie może stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Informacji i danych zawartych w tym materiale
nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego, jak również jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje o
funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez IPOPEMA TFI S.A. oraz o ich ryzyku inwestycyjnym zawarte są w prospektach informacyjnych dostępnych w siedzibie IPOPEMA TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.ipopematfi.pl.
Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy zapoznać się z prospektem informacyjnym, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyka, koszty i opłaty. IPOPEMA TFI S.A. oraz fundusze inwestycyjne
zarządzane przez IPOPEMA TFI S.A. nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy. Wszelkie informacje dotyczące planów, oczekiwań, strategii, czy polityki inwestycyjnej co do przyszłości, stanowią odzwierciedlenie
wiedzy i oczekiwań zarządzającego na moment sporządzenia niniejszego dokumentu, w związku z czym mogą one ulec wielokrotnej zmianie w zależności od rozwoju sytuacji na rynkach finansowych. W skrajnym przypadku
może to oznaczać, że oczekiwania te mogą ulec zmianie, także zanim niniejszy dokument dotrze do jego adresata. IPOPEMA TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne osób, które zapoznały się z niniejszym
materiałem. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy nr KRS 0000278264, NIP 108-000-30-69, kapitał zakładowy 10.599.441
zł w całości opłacony. IPOPEMA TFI posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego. Organem nadzoru dla IPOPEMA TFI jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Infolinia dla Uczestników funduszy zarządzanych przez IPOPEMA TFI S.A. 22 338 91 07. Infolinia dla osób chcących zostać Uczestnikami funduszy zarządzanych
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