Deklaracja zasad polityki inwestycyjnej oraz celu inwestycyjnego
Pekao Otwartego Funduszu Emerytalnego

1) Cel inwestycyjny Pekao OFE
Celem Pekao Otwartego Funduszu Emerytalnego (dalej „Fundusz”) jest długoterminowy wzrost wartości aktywów
Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat dokonywanych w papiery wartościowe z zastosowaniem zasad polityki
inwestycyjnej Funduszu i zasady minimalizacji ryzyka w celu ograniczenia możliwych wahań stopy zwrotu
Funduszu.
Fundusz lokuje swoje aktywa zgodnie z przepisami prawa oraz Statutem, dążąc do osiągnięcia maksymalnego
stopnia bezpieczeństwa i rentowności dokonywanych lokat.
Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.

2) Wskaźniki, do których porównywane są stopy zwrotu osiągane przez Pekao OFE
Benchmarkiem służącym do porównywania wyników inwestycyjnych Funduszu jest portfel składający się w 80%
z indeksu WIG oraz w 20% ze stopy oprocentowania trzymiesięcznych pożyczek WIBOR (3M) powiększonej o 50
p.b.
Stopa zwrotu z benchmarku (SZB) wyliczana jest zgodnie z poniższym wzorem:
= 0,8 ∗

− 1 ∗ 100% + 0,2 ∗

&
'()

3
+ 50 ". $.
*,
360

gdzie:
SZB – stopa zwrotu benchmarku za dany okres rozliczeniowy,
WIG n – wartość indeksu WIG, publikowana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, w ostatnim dniu
okresu, dla którego oblicza się stopę zwrotu z benchmarku,
WIG k – wartość indeksu WIG, publikowana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, w dniu
poprzedzającym pierwszy dzień okresu, dla którego oblicza się stopę zwrotu z benchmarku,
WIBOR l (3M) – oznacza roczną stopę procentową trzymiesięcznych pożyczek udzielonych w walucie polskiej na
warszawskim międzybankowym rynku finansowym w każdym dniu okresu, w którym oblicza się stopę zwrotu
benchmarku; wartość WIBOR (3M) w dniu, w którym nie jest publikowana wartość WIBOR (3M), jest równa
wartości WIBOR (3M) z ostatniego dnia, w którym została opublikowana wartość WIBOR(3M),
p.b. – oznacza punkt bazowy równy 1/100 punktu procentowego.

3) Opis zasad polityki inwestycyjnej Pekao OFE ze wskazaniem, w jaki sposób służy ona
realizacji celu inwestycyjnego
1.
2.
3.

Fundusz inwestuje w instrumenty dopuszczone Ustawą (Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych z dnia 28 sierpnia 1997 r. ze zm.).
Fundusz realizuje strategię funduszu akcyjnego.
Neutralny poziom alokacji aktywów Funduszu w akcje wynosi 80% oraz 20% w dozwolonych instrumentach
dłużnych. Fundusz nie odzwierciedla składu indeksu wchodzącego w skład benchmarku dla lokat Funduszu.
Wartość aktywów Funduszu może charakteryzować się istotną zmiennością wynikającą ze struktury portfela
inwestycyjnego oraz techniki zarządzania portfelowego.
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Podstawowym kryterium doboru lokat Funduszu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów Funduszu,
przy akceptowalnym poziomie ryzyka.
Aktywa Funduszu lokowane są przede wszystkim w akcje, głównie spółek krajowych, dłużne papiery
wartościowe emitowane przez korporacje, samorządy oraz instrumenty rynku pieniężnego.
Fundusz lokuje aktywa także w akcje denominowane w walutach innych niż krajowa w ramach
obowiązujących przepisów prawa.
Proporcje dotyczące podziału pomiędzy kategoriami lokat, w ramach obowiązujących przepisów prawa,
uzależnione będą od możliwości wzrostu wartości poszczególnych instrumentów finansowych przy
uwzględnieniu bieżącej i oczekiwanej sytuacji rynkowej zarówno na rynkach akcji, jak i dłużnych
instrumentów finansowych.
Dywersyfikacja aktywów portfela Funduszu dokonywana jest zgodnie z ustalonym systemem limitów
zaangażowania. Udział papierów wartościowych jednego emitenta nie może przekroczyć 10% aktywów
Funduszu.
Czynnikami uwzględnianymi przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na rynkach akcji są:
1) ocena bieżącej i przyszłej sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta,
2) ocena fundamentalna emitenta uwzględniająca bieżącą i oczekiwaną sytuację ekonomiczno-finansową
emitenta oraz jego pozycję rynkową,
3) przewidywana stopa zwrotu z inwestycji uwzględniająca ryzyko,
4) udział akcji w indeksach giełdowych,
5) ocena płynności oraz free floatu poszczególnych papierów wartościowych.
Czynnikami uwzględnianymi przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych dotyczących dłużnych papierów
wartościowych oraz instrumentów rynku pieniężnego są:
1) ocena bieżącej i przyszłej sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta,
2) dochodowość nabywanych instrumentów finansowych i jej oczekiwane zmiany,
3) wielkość i płynność poszczególnych emisji instrumentów finansowych,
4) wielkość spreadów pomiędzy poszczególnymi emisjami instrumentów finansowych,
5) ocena ryzyka kredytowego odnosząca się do poszczególnych emitentów dłużnych instrumentów
finansowych.
W przypadku, gdy przedmiotem inwestycji Funduszu są aktywa denominowane w walutach innych niż
krajowa, dodatkowym elementem uwzględnianym przy analizie opłacalności i ryzyka inwestycji jest ryzyko
walutowe.
Fundusz, dokonując inwestycji w akcje spółek denominowanych w walutach obcych, niezależnie od
sporządzenia analizy spółki dokonuje również oceny perspektyw zmiany kursu waluty, w której dokonywana
jest ta inwestycja.
Fundusz, dokonując inwestycji w akcje spółek denominowanych w walutach obcych, nie replikuje ich udziału
w indeksach giełdowych.
Fundusz, w celu podwyższenia bezpieczeństwa prowadzonej działalności inwestycyjnej może wprowadzić
dodatkowe, wewnętrzne ograniczenia w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, inne niż określone
w przepisach prawa lub Statucie, w szczególności w odniesieniu do inwestycji denominowanych w walucie
innej niż krajowa.
Maksymalne zaangażowanie lokat Funduszu w aktywach denominowanych w walucie innej niż krajowa nie
może przekroczyć 30% wartości aktywów.
Minimalne zaangażowanie lokat Funduszu w akcje nie może przekroczyć:
1) 15% wartości aktywów do 31 grudnia 2017 roku,
2) 0% wartości aktywów od 1 stycznia 2018 roku.

