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Informacja prasowa
Dotyczy wartości aktywów zarządzanych przez BZ WBK TFI SA na koniec lutego 2013 r.

W lutym klienci BZ WBK TFI wybierali
fundusze obligacji korporacyjnych
Luty przyniósł nieznaczny spadek wartości aktywów zarządzanych przez BZ WBK TFI,
które zmniejszyły się o 29,2 mln zł do poziomu 10 029 mln zł. Zmiana jest spowodowana
ujemnym wynikiem zarządzania, do którego przyczynił się spadkowy trend giełdowy.
W lutym klienci wpłacili do subfunduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZ WBK TFI SA o
12,2 mln zł więcej niŜ wypłacili. W ubiegłym miesiącu był kontynuowany zwrot klientów w stronę
subfunduszy obligacji korporacyjnych, który rozpoczął się w styczniu. Najbardziej dynamicznie
wzrastała sprzedaŜ subfunduszy: Arka PrestiŜ Obligacji Korporacyjnych oraz Arka BZ WBK Obligacji
Korporacyjnych. Aktywa pierwszego subfunduszu przekroczyły w lutym 500 mln zł, a drugi odnotował
niemal podwojenie aktywów do poziomu 164 mln zł.
W lutym większość subfunduszy Arka z udziałem akcji pokazała stopy zwrotu na minimalnym
minusie. Dodatnie wyniki przyniosły: Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych, który uzyskał 1,7%
oraz Arka BZ WBK Akcji Tureckich, która zarobiła 1,2%. Stopy zwrotu z subfunduszy obligacji były
mniej zróŜnicowane niŜ produktów akcyjnych i oscylowały wokół zera. Subfundusze obligacji
skarbowych były na nieznacznym minusie, a subfundusze obligacji korporacyjnych na nieznacznym
plusie.
Wszystkie stopy zwrotu 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 10 mld zł. (28.02.2013)
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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