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Wrzesień upłynął pod znakiem pnących się w górę rentowności na
świecie. Rentowność niemieckiej dziesięciolatki wzrosła z poziomu
0,35% do 0,50%, a jej amerykański odpowiednik przebił 3%. Było
to spowodowane mocnymi danymi, które potwierdzają trwałość
dobrej koniunktury oraz wskazują na rosnącą inflację. Zgodnie
z oczekiwaniami Fed podniósł stopy procentowe, a Europejski
Bank Centralny potwierdził stopniową redukcję programu
skupu aktywów oraz jego zakończenie od stycznia 2019 roku.
Wszystko wskazuje na to, że reżim niskiej zmienności już minął.
W ostatnich miesiącach dominującym czynnikiem, który martwił
rynki finansowe było widmo wojen handlowych i protekcjonizmu.
W naszym centralnym scenariuszu najgorsza perspektywa
się nie zmaterializuje, jednak nastrój na rynkach finansowych
raczej szybko się nie poprawi. Dodatkowy niepokój wywołują
zawirowania na rynkach wschodzących. Turcja oraz Argentyna

borykają się z pędzącą inflacją i coraz większymi problemami
gospodarczymi. Nie pomaga również eskalacja napięcia pomiędzy
Włochami a Unią Europejską. Na początku września poznaliśmy
finalny odczyt dynamiki PKB za II kwartał w Polsce. Dane urzędu
statystycznego potwierdziły wstępny odczyt na poziomie
5,1 proc., przy bardzo dobrym wyniku konsumpcji (4,9 proc.
wobec 4,8 proc. w I kw.) oraz pozytywnej kontrybucji eksportu
netto. Jednocześnie odnotowano nieoczekiwane spowolnienie
inwestycji. Rozczarowały przede wszystkim nakłady na środki
trwałe, co sugeruje, że wyjątkowo słabe były inwestycje małych
i średnich firm. Ogółem w całej pierwszej połowie roku wynik
inwestycji wyniósł zaledwie 6 proc. Generalnie gospodarka
(napędzana głównie konsumpcją) porusza się w tempie znacznie
przekraczającym wzrost potencjalny, zaś stopa bezrobocia
znajduje się na rekordowo niskim poziomie.

ATRAKCYJNOŚĆ RYNKÓW FINANSOWYCH DLA PORTFELI O DŁUGIM HORYZONCIE INWESTYCYJNYM

Alokacja wg klasy aktywów:

Akcje
USA
Europa
Wielka Brytania
Japonia
APAC ex Japan
Rynki Wschodzące
Obligacje Skarbowe
Stany Zjednoczone
Wielka Brytania
Niemcy
Francja
Włochy
Japonia
Kanada
Australia
Kredyt
USA - Rating Inwestycyjny
Europa - Rating Inwestycyjny
Azja - Rating Inwestycyjny
Wlk. Brytania - Rating Inwestycyjny
EUR - Wysokiej dochodowości
USA - Wysokiej dochodowości
Rynki Wschodzące - Twarda waluta
Rynki Wschodzące - Lokalna waluta
Alternatywne
Gotówka
Waluty (vs USD)
GBP
EUR
JPY
CAD
AUD
Rynki Wschodzące
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Informacje prawne
Niniejszy materiał został przygotowany przez Aviva Sp. z o.o. na podstawie informacji uzyskanych od zarządzających aktywami funduszy inwestycyjnych Aviva Investors
Poland Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA i wyraża ich wiedzę oraz poglądy według stanu na dzień jego sporządzenia. Nie ma on charakteru rekomendacji
dotyczących instrumentów finansowych w rozumieniu zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących
rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców i nie stanowi jakiejkolwiek gwarancji, że dana propozycja inwestowania jest właściwa
dla konkretnego klienta. Sporządzający niniejszy materiał nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na jego podstawie ani za szkody poniesione
w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy materiał chroniony jest prawem autorskim i może być wykorzystywany tylko i wyłącznie zgodnie z tym prawem.
Aviva Investors Poland TFI S.A. nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego funduszy inwestycyjnych. Uczestnicy
funduszy inwestycyjnych muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Przedstawiane informacje finansowe są historycznym wynikiem
inwestycyjnym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusze oraz od wysokości opłaty manipulacyjnej i podatku
od dochodów kapitałowych. Wartość aktywów netto Subfunduszy Aviva Investors FIO inwestujących w akcje cechuje się dużą zmiennością, ze względu na skład portfeli
inwestycyjnych lub na stosowane techniki zarządzania portfelami. Subfundusze Aviva Investors FIO mogą lokować powyżej 35 proc. Aktywów w papiery wartościowe
i będące papierami wartościowymi instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP, przy czym Subfundusze Aviva
Investors Obligacji Dynamiczny i Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych dodatkowo w papiery wartościowe i będące papierami wartościowymi instrumenty
rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez jednostkę samorządu terytorialnego RP lub państwa członkowskiego, państwo członkowskie lub
należące do OECD, bądź międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest RP lub co najmniej jedno państwo członkowskie, natomiast Subfundusz Aviva
Investors Aktywnej Alokacji dodatkowo w papiery wartościowe i będące papierami wartościowymi instrumenty rynku pieniężnego, poręczone lub gwarantowane przez
rządy: Australii, Czech, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Islandii, Japonii, Kanady, Meksyku, Nowej Zelandii, Niemiec, Portugalii, Słowacji, Szwecji, Szwajcarii, Turcji, Włoch,
USA, Węgier lub Wielkiej Brytanii, a Subfundusz Aviva Investors Depozytowy w papiery wartościowe i będące papierami wartościowymi instrumenty rynku pieniężnego
emitowane, poręczone lub gwarantowane państwo członkowskie, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest RP lub
co najmniej jedno państwo członkowskie. Subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji lokuje większość aktywów w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze
zagraniczne lub przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą.
Szczegółowe informacje dotyczące funduszy inwestycyjnych, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, opłaty i inne koszty obciążające fundusze inwestycyjne oraz informacje
o podatku obciążającym dochód z inwestycji, znajdują się w prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów oraz Informacjach dla klienta
alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych na stronie internetowej, w siedzibie Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz
u dystrybutorów.
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA informuje, że inwestycje w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe są związane z ryzykiem inwestycyjnym – wartość
jednostek funduszy może ulec zmianie wraz ze zmianą sytuacji na rynkach kapitałowych, a Towarzystwo nie zapewnia osiągnięcia określonych wyników z wyłączeniem
gwarancji dotyczących Funduszu Gwarancji Zysku i Funduszu Gwarantowanego. Informacje dotyczące poszczególnych funduszy, w szczególności dotyczące ryzyka
inwestycyjnego, znajdują się w Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych.
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