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Stopa zwrotu

Fundusz

Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2025
Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2030
Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2035
Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2040
Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2045
Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2050
Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2055
Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2060

3M YTD MAX**średnia rynkowa*** średnia rynkowa*** średnia rynkowa***

Dane na dzień: 
* Od początku roku.
** Od momentu uruchomienia w dn. 06.09.2019.
*** Stopa zwrotu funduszy z całego rynku zaliczanych do grupy o tej samej dacie  
      docelowej inwestycji.


	Rynek akcji: 2019 rok był bardzo udany dla globalnych rynków akcji – większość giełd zamknęła rok na solidnym plusie. Entuzjazm dominował głównie na rynkach rozwiniętych, a triumfy święciła przede wszystkim nowojorska Wall Street. S&P500, czyli główny amerykański indeks, który grupuje największe spółki, zyskał w 2019 r. prawie +28,9%. Dużą zasługę w tym sukcesie miał IV kwartał 2019 r. – w ciągu trzech miesięcy indeks S&P500 wzrósł o +8,5%. To efekt przede wszystkim tzw. „niskiej bazy” – każdy wzrost po trudnym 2018 r. po prostu przekładał się na wysokie stopy zwrotu. Do tego doszedł spadek obaw o ewentualne nadejście recesji, w czym inwestorów wspierały banki centralne, które złagodziły swoją politykę pieniężną. Uwagę warto zwrócić także, na lekki spadek napięć w relacjach amerykańsko-chińskich pod koniec 2019 r. Na polskiej giełdzie sytuacja była dużo trudniejsza, zarówno w całym 2019 r., jak i w IV kwartale. Mimo globalnego optymizmu, w ujęciu rocznym wartość indeksu WIG praktycznie nie zmieniła się, w IV kwartale było podobnie. Przyczyną jest przede wszystkim słabość największych spółek z indeksu WIG20, szczególnie tych z sektorów finansowego (negatywny wpływ wyroków w sprawie kredytów frankowych, niepokoje wokół ewentualnej konsolidacji sektora bankowego oraz wciąż nierozwiązana kwestia OFE) oraz energetycznego (efekt ustawy o cenach energii oraz przejęcia spółek). Na tym tle dość dobrze poradziły sobie mniejsze spółki z GPW. 
	Rynek papierów dłużnych: Miniony rok sprzyjał także globalnym rynkom długu. W ujęciu rocznym 10-letnie obligacje skarbowe na rynkach bazowych zyskały na wartości – ich ceny wzrosły, a w efekcie rentowność spadła. Sprzyjała przede wszystkim „gołębia” polityka banków centralnych. Amerykański Fed trzykrotnie obniżył stopy procentowe, a EBC m.in. obniżył stopę depozytową oraz powrócił do skupu aktywów netto. Sam IV kwartał 2019 r. nie był już tak udany – ceny obligacji lekko spadły, a rentowności wzrosły. To efekt wstrzymania dalszego luzowania polityki pieniężnej przez Fed. Co więcej, dobra sytuacja na rynku akcji oraz spadek napięć między Chinami i USA skłonił część inwestorów do przeniesienia kapitału z tzw. „bezpiecznych przystani” do aktywów o wyższym potencjale stóp zwrotu. Polski rynek papierów dłużnych podążał śladem globalnych trendów – sytuacja na rynkach bazowych przełożyła się na to co działo się „nad Wisłą”. Choć w ujęciu rocznym 10-letnie obligacje skarbowe zyskały na wartości, sam IV kwartał nie był najbardziej udany – ceny obligacji lekko spadły. 
	Pole tekstowe 61: IV KWARTAŁ 2019
	Podsumowanie wyników: Obecnie fundusze Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro skupiają się głównie na polskich papierach wartościowych. Mimo słabości warszawskiej GPW i lekkich spadków cen polskich obligacji skarbowych, fundusze zdołały wypracować wysokie dodatnie stopy zwrotu, znacznie wyższe niż średnia rynkowa, która odzwierciedla wyniki konkurencyjnych produktów (średnie stopy zwrotu funduszy z całego rynku o tej samej dacie docelowej inwestycji). Wśród naszych funduszy najwyższe wyniki wypracowały te o wyższym udziale akcji w aktywach. W IV kwartale 2019 r. najlepiej wypadł Nationale-Nederlanden DFE 2060, który zyskał +17,9%. Ten fundusz charakteryzuje się najwyższym udziałem akcji i jest przeznaczony  dla najmłodszych uczestników PPK. Wysokie i ponadprzeciętne wyniki funduszy Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro to efekt dobrej selekcji spółek oraz wynik odpowiedniej taktyki zespołu inwestycyjnego. Doskonale sprawdził się nasz proces inwestycyjny. Nasza przewaga konkurencyjna to unikalna ekspertyza branżowa – nasz zespół zarządzający potrafi dobrze wybierać akcje spółek oraz inne instrumenty finansowe do portfela. Zwracamy uwagę, że w ramach I fali PPK większość przedsiębiorstw zgłosiła uczestników w listopadzie, a pierwsze znaczące wpłaty do PPK zaczęły trafiać do funduszy dopiero w grudniu. To przełożyło się na wielkość aktywów funduszy – w początkowym okresie działalności fundusze Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro były bardzo małe, lecz jednocześnie charakteryzowały się bardzo dynamicznym wzrostem. Pozwoliliśmy sobie zatem na wysoką koncentrację poszczególnych pozycji w portfelu oraz szukaliśmy spółek, gdzie można było oczekiwać wzrostów w bardzo krótkim terminie. Szukaliśmy pomysłów w gronie średnich i małych spółek, o mocnych fundamentach i niskich mnożnikach rynkowych, które w ostatnim czasie podległy mocnej przecenie. Środki zgromadzone w ramach funduszy Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro inwestowaliśmy w osiem spółek, które przyniosły zwroty od kilkudziesięciu do kilku procent. Średnia stopa zwrotu z każdej inwestycji wyniosła około 16%.  
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