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PZU Sejf+
Na początku listopada, w związku z bardzo niskim poziomem
wycen, w portfelu zwiększaliśmy ekspozycję na polskie
obligacje
skarbowe
zmiennokuponowe.
Sprzedaliśmy
natomiast część hiszpańskich bonów skarbowych, które
jednak odkupiliśmy pod koniec miesiąca, aby wykorzystać
znaczne nieefektywności na rynku walutowo-procentowym
na przełomie roku. Otworzyliśmy także niewielką pozycję
w rumuńskich obligacjach denominowanych w walucie lokalnej.
W trakcie ubiegłego miesiąca sprzedawaliśmy natomiast
polskie obligacje skarbowe stałokuponowe.
Stopa zwrotu funduszu w listopadzie wyniosła +2,34%, w czym
pomogło odbicie na polskim i globalnym rynku obligacji. Do
pozytywnego wyniku przyczyniły się przede wszystkim polskie
obligacje skarbowe zmiennokuponowe, które dodały około 130
pb., oraz obligacje stałokuponowe BGK i PFR, które zwiększyły
stopę zwrotu o około 70 pb. Wyniki wsparły także obligacje
zagraniczne– zwłaszcza rumuńskie – i w mniejszym stopniu
także obligacje korporacyjne.

PZU Obligacji Krótkoterminowych
Na początku listopada zakupiliśmy polskie 5-letnie
obligacje stałokuponowe, ale w dalszej części miesiąca, po
imponującym rajdzie rentowności w dół (wzroście cen) zostały
one sprzedane. Zarobiliśmy też na kupnie i szybkiej sprzedaży
polskich obligacji 10-letnich. W listopadzie dokupowaliśmy
polskie obligacje zmiennokuponowe, krótkoterminowe
obligacje chorwackie denominowane w USD, izraelskie bony
(bez ryzyka kursu walutowego) oraz krótkoterminowe polskie
obligacje denominowane w EUR. W omawianym okresie
zamknęliśmy ponadto długą pozycję na 2-letnie kontrakty
na stopę procentową na Węgrzech i oportunistycznie
zawieraliśmy transakcje futures na niemieckie obligacje
skarbowe (Bunda).
Stopa zwrotu funduszu w listopadzie wyniosła 2,55%.
Pozytywnie do wyniku kontrybuowały obligacje inflacyjne,
covidowe BGK, zmiennokuponowe, a także pozycje na Bund
futures. Negatywnie na wynik przełożyły się kontrakty na
stałą stopę procentową, dolarowych obligacje chorwackie,
krótkoterminowe obligacje rumuńskie oraz izraelskie bony
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Makam. W funduszy utrzymywaliśmy niewielki lewar i byliśmy
aktywni na różnych rynkach. W rezultacie na koniec listopada
w ujęciu od początku roku (YTD) fundusz PZU Obligacji
Krótkoterminowych osiągnął dodatnią stopę zwrotu.

PZU Papierów Dłużnych POLONEZ
To był wyjątkowo aktywny miesiąc praktycznie w obrębie
każdej klasy aktywów obecnej w portfelu – może oprócz
ekspozycji walutowej, której co do zasady unikamy.
W Polsce nasza typowa ekspozycja jest niedoważona pod
względem ryzyka stopy procentowej (duration), ponieważ
staramy się stale utrzymywać pewną ilość obligacji w twardych
walutach. Miesiąc rozpoczęliśmy miesiąc z niedoważeniem
w stosunku do benchmarku o 0,4 roku. Zaraz na początku
listopada dokupiliśmy obligacje, zmniejszając niedoważenie do
0,2 roku, ale od połowy miesiąca rozpoczęliśmy systematyczne
skracanie, kończąc miesiąc z niedoważeniem o 0,75 roku. Część
obligacji stałokuponowych zamieniliśmy w tym okresie na
zmiennokuponowe, a długie pozycje na transakcjach swap na
stopę procentową (receive) zamieniliśmy na krótkie (pay).
Pierwszy raz od dawna dotknęliśmy także polskich obligacji
korporacyjnych. Tych nie mamy dużo z uwagi na płynność
rynku, ale oczekiwaliśmy przed końcem roku jakiegoś
przymusowego zamykania pozycji przez innych inwestorów.
I tak też się stało. Udało nam się kupić zaledwie półtoraroczne
obligacje dużej polskiej grupy oraz niecałe 5-letnie czołowego
polskiego banku, obie ze spreadem znacznie ponad 300 pb. –
coś co jeszcze pół roku temu (a już na pewno wcześniej) było
niewyobrażalne. Łącznie były to zakupy na ok. 1,5% portfela,
ale dla funduszu, który co do zasady raczej ma małą ekspozycję
w tym segmencie, dość znaczące.
W ramach obligacji w twardych walutach kontynuowaliśmy
sprzedaż jednej obligacji korporacyjnej zapadającej na
początku przyszłego roku, aby uniknąć jakiejś balonowej
płatności w jednym punkcie. Uwolnione w ten sposób środki
lokowaliśmy w połowie w obligacjach rządowych kilku państw,
w połowie w obligacjach kilku przedsiębiorstw – również
denominowanych w twardych walutach. Ten proces już
zakończyliśmy.
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W ramach rynków lokalnych poza Polską też zaszły zmiany,
choć na ekspozycja na ten segment jest mała, stąd i zmiany były
mniejsze. Na uwagę zasługuje zamiana rynków w transakcjach
swap (z Węgier na Brazylię) i dodanie niecałego procenta
w obligacjach RPA.

Przejście na niedoważenie duration w Polsce spowodowało, że ta
główna ekspozycja funduszu przyniosła wynik o ok. 50 pb. poniżej
benchmarku.Negatywnie dołożyło się też otwarcie krótkiej pozycji
na niemieckim Bundzie, które odjęło ok. 23 pb. Pozytywnie na
wynik wpłynęły natomiast wszystkie pozycje pozabenchmarkowe.
Pomimo ich niewielkiego udziału z nawiązką odrabiały nieco
niższe wyniki w Polsce. Obligacje hard currency, których mamy
zaledwie 5%, dodały ok. 29 pb., a przebudowa rynków w ramach
transakcji swap dodała ok. 76 pb.

Listopad dla funduszu był bardzo dobrym miesiącem na bardzo
pozytywnym rynku. Stopa zwrotu funduszu wyniosła +7,28%,
co pozwoliło osiągnąć wynik lepszy od indeksu polskich
obligacji skarbowych.
W otoczeniu bardzo dobrego zachowania polskich obligacji
skarbowych niedoważenie w tej części portfela w listopadzie
działało na niekorzyść funduszu (odwrotnie do października,
gdzie nie
doważe
nie zadziało na plus). Polskie obligacje
skarbowe dodały wprawdzie aż 5,98% do wyniki, ale oznaczało
to ok. 92 pb. poniżej indeksu.
Zaoszczędzona część „budżetu ryzyka” ulokowana
w obligacjach hard currency zdecydowanie pozytywnie
dołożyła się do wyniku, dodając ok. 108 pb. Pozostałe
transakcje, czy to na rynkach lokalnych, rynkach swap, czy na
niemieckim Bundzie dodały jeszcze łącznie ok. 35 pb.

PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych
Jedną z największych zmian w portfelu w listopadzie było
dokupienie obligacji spółki Bulgarian Energy Holding, które
oferowały wysoki poziom spreadu kredytowego pomimo
osiąganych przez spółkę dobrych wyników finansowych. Po
znacznym zawężeniu spreadów zmniejszyliśmy natomiast
ekspozycję na obligacje Pemexu. Ponadto aktywnie
zarządzaliśmy częścią skarbową portfela.
Stopa zwrotu funduszu w listopadzie wyniosła +4,0%. Niższe
od oczekiwań odczyty inflacyjne z głównych gospodarek oraz
poprawa sentymentu na rynkach przyczyniły się do zawężenia
spreadów kredytowych oraz spadków stopy wolnej od ryzyka,
powodując znaczny wzrost cen obligacji korporacyjnych.
Pozytywnie wyróżniły się m.in obligacje Tauronu, Pemexu oraz
British American Tobacco. Pozytywnie na wynik wpłynęła także
część skarbowa. Polskie obligacje zmiennokuponowe dodały
ponad 100pb., a zagraniczne około 50 pb. Całości dopełnił
zysk osiągnięty na kontraktach terminowych na amerykańskie
obligacje skarbowe.

PZU Dłużny Aktywny
Październik kończyliśmy minimalnie niedoważeni do
benchmarku polskich obligacji skarbowych pod względem
ekspozycji na ryzyko stóp procentowych w Polsce. Na samym
początku listopada, zmiana sentymentu do obligacji na
świecie skłoniła nas jednak do dokupienia obligacji 10-letnich
i przejścia na skromne przeważenie. Po dość imponującym
rajdzie na polskich obligacjach mniej więcej od połowy
miesiąca zaczęliśmy zmniejszać duration (wrażliwość na
ryzyko) w Polsce w zasadzie we wszystkich segmentach
krzywej rentowności. W tym celu sprzedaliśmy obligacje
10-letnie, zamknęliśmy ekspozycję receive (długą pozycję)
w rocznych kontraktach na stopę procentową izajęliśmy
pozycję pay (krótką) w swapach 5-letnich. Oprócz skrócenia
duration w Polsce zajęliśmy też krótką pozycję na niemieckich
obligacjach skarbowych (Bundzie).

PZU Dłużny Rynków Wschodzących
Listopad był dość aktywnym miesiącem dla funduszu, zarówno
w części obligacji w twardych walutach jak i na rynkach
lokalnych. Zmianie nie uległa ekspozycja walutowa, którą
znacznie przebudowaliśmy w poprzednim miesiącu.
W pierwszej części listopada skupiliśmy się na kilku zmianach
w segmencie obligacji w twardych walutach, podyktowanych
fundamentami emitentów i wyceną poszczególnych papierów.
Po pierwsze, po wyborach prezydenckich całkowicie
sprzedaliśmy obligacje dolarowe Brazylii, przeznaczając
odzyskane środki na Panamę, Uzbekistan i Turcję. Ta wymiana
podyktowana została potencjalnie gorszymi perspektywami
dla Brazylii i była neutralna dla duration – jednocześnie
podniosła jakość i rentowność portfela. Po drugie, Trinidad
został zamieniony na Dominikanę, co było podyktowane
bardzo wąską (wysoką) wyceną pierwszego z krajów.
Podniosło rentowność i minimalnie też duration portfela.
Po trzecie, – Ghana została zamieniona na Jordanię, co było
podyktowane zbliżającą się restrukturyzacją pierwszego
kraju i poprawiającymi się perspektywami drugiego. Obniżyło
to rentowność, ale podniosło jakość portfela. Następnie
dwa kraje (Kolumbia i Nigeria) sprzedaliśmy tradingowo
po ich wcześniejszym bardzo dobrym zachowaniu, z celem
odkupienia po korekcie.

Udział obligacji w twardych walutach (hard currency)
w portfelu dalej jest poniżej 5%. Czujemy się z nimi komfortowo
zarówno pod względem wyceny, jak i fundamentów, dlatego
ponownie nie dokonywaliśmy w tym segmencie żadnych zmian.
Natomiast na rynkach lokalnych poza Polską zamknęliśmy
niewielkie ekspozycje w węgierskich swapach, zamieniając
jena brazylijskie, oraz kupiliśmy ok. 1,5% obligacji RPA. Tę
ekspozycję zwiększającą wrażliwość portfela (duration)
zabezpieczyliśmy przez otwarcie krótkich pozycji na swapach
w Czechach.
Listopad przyniósł gigantyczną zmianę nastawienia do obligacji
na całym świecie z negatywnej na pozytywną. Indeks polskich
obligacji skarbowych zakończył miesiąc z imponującą stopą
zwrotu +6,90%, co oznaczało odrobienie więcej niż połowy
strat od początku roku. Stopa zwrotu funduszu wyniosła
+7,01%. Mogłoby być nawet jeszcze lepiej, ale nie doceniliśmy
skali optymizmu na polskich obligacjach skarbowych.
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W drugiej części miesiąca zajęliśmy się zmianami na rynkach
lokalnych. Węgierskie swapy (najlepszy rynek miesiąca)
zostały zamknięte do zera, a w zamian zaczęliśmy otwierać
brazylijskie swapy (najgorszy rynek miesiąca i w naszej
ocenie przestrzelenie). Skróciliśmy też duration w Polsce
i w Czechach.
Stopa zwrotu funduszu wyniosła 9,12%. Na wynik w części
obligacji w twardych walutach, tj. +7,28% (niewiele
odbiegający od benchmarku) wpłynęła przede wszystkim
selekcja i trading. Ten segment jest zgodnie z benchmarkiem
najważniejszy dla funduszu i co do zasady nie powinien
zasadniczo od niego odbiegać (oprócz faktu, że zawsze
jesteśmy częściowo zainwestowani w Polsce dla celów
płynnościowych).

Rynki lokalne dodały imponujące 268 pb. i to właśnie one
przyczyniły się do pobicia benchmarku. W ramach tego
segmentu aż 170 pb. pozyskaliśmy z transakcji swap (głównie
na Węgrzech i Brazylii).
Z kolei transakcje zabezpieczające na niemieckim Bundzie
odjęły 34 pb. Zneutralizowana w poprzednim miesiącu
ekspozycja walutowa nie wpłynęła na wynik.
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Nota prawna
Jest to informacja reklamowa. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem informacyjnym oraz kluczowymi informacjami dla inwestorów (KII).
Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym. PZU FIO Parasolowy ani TFI PZU SA nie
gwarantują, że zrealizujesz założony cel inwestycyjny lub uzyskasz określony wynik inwestycyjny. Należy liczyć się
z możliwością utraty wpłaconych środków. Wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, nie są gwarancją ani obietnicą, że Fundusz osiągnie określone wyniki w przyszłości.
Informacje o Funduszu oraz szczegółowy opis czynników ryzyka znajdziesz w prospekcie informacyjnym na pzu.pl.
KII dostępne są w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa i na pzu.pl. Prospekt i KII są w języku
polskim.
Subfundusze są zarządzane aktywnie.
Dane podane w materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa
inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani
pomocy prawnej. Nie mogą stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych.
Wartość aktywów netto Subfunduszu (a tym samym wartość jednostki uczestnictwa) może cechować się dużą
zmiennością, ze względu na skład portfela inwestycyjnego i stosowane techniki zarządzania.
Subfundusz może lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie
Unii Europejskiej, jednostki samorządu terytorialnego państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa należące do
OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno
z państw członkowskich Unii Europejskiej.
Wszelkie informacje zawarte w niniejszym materiale pochodzą ze źródeł własnych TFI PZU SA lub źródeł zewnętrznych
uznanych przez TFI PZU SA za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają
stan faktyczny. TFI PZU SA nie może zagwarantować poprawności i kompletności informacji zawartych w niniejszym
materiale i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku jego wykorzystania niezgodnie z jej
przeznaczeniem. TFI PZU SA nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne osób, które zapoznały się z niniejszym materiałem. Wszelkie opinie i oceny wyrażane w niniejszym materiale są opiniami i ocenami TFI PZU SA lub
jej doradców będącymi wyrazem ich najlepszej wiedzy popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źródeł,
obowiązującymi w chwili jej sporządzania. Mogą one podlegać zmianie w każdym momencie, bez uprzedniego powiadomienia. TFI PZU SA zastrzega, że dane zamieszczone w niniejszym materiale mogą być nieaktualne, dlatego
w przypadku zamiaru podjęcia decyzji inwestycyjnych zalecamy kontakt z TFI PZU SA, celem uzyskania aktualnych
informacji.
Prezentowane wyniki oparte są na historycznych danych dotyczących wyceny wartości aktywów netto na jednostkę
uczestnictwa i nie stanowią obietnicy na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz, oraz wysokości opłat
manipulacyjnych i podatków bezpośrednio obciążających dochód z inwestycji w fundusz, w szczególności podatku
od dochodów kapitałowych. Tabela opłat dostępna jest na stronie pzu.pl oraz w miejscach zbywania i odkupywania
jednostek uczestnictwa.
Prawa autorskie do niniejszego materiału przysługują TFI PZU SA z siedzibą w Warszawie
TFI PZU SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka
Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000019102, NIP 527-22-28-027, kapitał
zakładowy: 15 013 000 zł wpłacony w całości, Rondo Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa.

www.pzu.pl/tfi
TFIPZU-Kontakt@pzu.pl
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