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Stopa zwrotu

Fundusz

Nationale-Nederlanden DFE
Średnia  DFE**

3M 12MYTD*** 36M 60M MAX*

Dane na dzień: 
*Od momentu uruchomienia dn. 02.07.2012.
** Stopa zwrotu wszystkich dobrowolnych funduszy emerytalnych dostępnych na rynku. 
    Obliczana przez Analizy Online.
*** Od początku roku.

Wyniki finansowe osiągane w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Inwestowanie 
w fundusze wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, co może oznaczać utratę przynajmniej części wpłaconego kapitału - w zależności 
od warunków rynkowych oraz wyników decyzji inwestycyjnych.


	Rynek akcji: II kwartał b.r. upłynął pod znakiem odbicia na rynkach akcji i odrabiania strat poniesionych w pierwszym kwartale na skutek wybuchu pandemii koronawirusa. W kwietniu nastroje zaczęły się stopniowo poprawiać dzięki spadającej liczbie nowych zachorowań, masywnym działaniom rządów i banków centralnych wspierającym poszczególne gospodarki oraz planom znoszenia restrykcji. Wzrosty indeksów akcji dominowały także w maju i czerwcu. Optymizm inwestorów pobudzały odczyty makroekonomiczne, które stopniowo się poprawiały i w wielu przypadkach były lepsze od oczekiwań oraz (m.in. PMI, nastroje konsumenckie oraz spadek wniosków o zasiłek w USA). Wsparciem były też doniesienia o postępach prac nad szczepionką na COVID-19. Natomiast element niepewności stanowiły obniżki prognoz PKB oraz obawy o nadejście drugiej fali zachorowań. Oprócz pandemii na rynki oddziałują także relacje na linii USA-Chiny – przepisy zaostrzające kontrolę Chin nad Hong-Kongiem ciążą nastrojom. Niepokój wprowadziła także sprawa śmierci George’a Floyda i protesty przetaczające się przez USA. Ostatecznie większość parkietów zamknęła II kwartał na solidnym plusie. To zasługa głównie spółek technologicznych, które wręcz korzystają na pandemii, a także cyklicznych, którym sprzyja odbicie. Amerykański S&P500 wzrósł o 19,95%, a technologiczny Nasdaq zyskał 30,63%. Globalne trendy kształtują też sytuację na warszawskiej GPW – WIG wzrósł o 19,09%, a najmocniej zyskały małe i średnie spółki.
	Rynek papierów dłużnych: W II kwartale b.r. dobrze radził sobie także rynek papierów dłużnych. To głównie efekt działań banków centralnych. Fed zapowiedział, że stopy procentowe, które obniżono niemal do zera w I kwartale b.r., prawdopodobnie zostaną utrzymane na tym poziomie nie do przyszłego roku, lecz dłużej. Ta deklaracja pociągnęła za sobą wzrost cen obligacji skarbowych. W czerwcu Fed rozpoczął również program skupu obligacji korporacyjnych na rynku wtórnym  i pierwotnym, co wspiera ceny także i tych papierów. Pozytywne sygnały płynęły również z Europy. EBC ogłosił rozszerzenie programu skupu aktywów o 600 mld euro, to więcej niż oczekiwano. Złagodzono też wymogi w zakresie ocen ratingowych obligacji, które są stosowane jako zabezpieczenie kredytów zaciąganych przez banki komercyjne w EBC. Europejski bank centralny akceptuje obecnie także obligacje bez ratingu inwestycyjnego, co stabilizuje ich ceny. Inwestorów przyciąga utrzymująca się niepewność co do kondycji gospodarki światowej oraz prognozowany spadek PKB. W efekcie II kwartał b.r. zakończył się na plusie. Rentowność amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych spadła z 0,674% do 0,658%. Globalne trendy, dwie obniżki stóp procentowych przez NBP o program skupu aktywów, sprzyjały także polskiemu rynkowi papierów dłużnych.
	Pole tekstowe 61: II KWARTAŁ 2020
	Podsumowanie wyników: Rynkowe odbicie korzystnie wpłynęło na stopę zwrotu Nationale-Nederlanden DFE. Fundusz zamknął II kwartał 2020 r. na solidnym plusie – wartość kapitału wzrosła przez ostatnie trzy miesiące o 15,99%. Nationale-Nederlanden DFE to fundusz mieszany – inwestuje kapitał zarówno w akcje, jak i obligacje (ich udział wynosi typowo po ok. 50%, jednak fundusz może dokonywać przeważeń poszczególnych klas aktywów w portfelu). Dzięki takiej strukturze portfela w II kwartale b.r. Nationale-Nederlanden DFE skorzystał zarówno na odbiciu na rynku akcji, jak i umocnieniu papierów dłużnych. Korzystny wpływ miała również wspomniana wyżej elastyczność inwestycyjna – zespół zarządzający oczekując odbicia na rynkach, przygotował portfele na dobre zachowania indeksów i zwiększył zaangażowanie w akcje. Biorąc pod uwagę poszczególne sektory, korzystny wpływ na stopy zwrotu miało zaangażowanie w spółki medyczne oraz te działające w obszarze nowych technologii. Obciążeniem był natomiast sektor nieruchomości, zarówno komercyjnych, jak i mieszkaniowych. W części dłużnej fundusz lokuje środki zarówno w polskich obligacjach skarbowych (przeważająca część), jak i papierach nieskarbowych. Oba te elementy pozytywnie wpływały na wypracowany wynik. Ceny polskich obligacji skarbowych mocno zyskały w II kwartale b.r. (rentowność 10-letnich obligacji spadła z 1,658% do 1,363%). Umocnił się także rynek papierów nieskarbowych – ich ceny stopniowo rosły, odbijając po gwałtownych spadkach w marcu b.r. Bardzo udany drugi kwartał pozwolił odrobić straty poniesione w lutym i marcu na skutek epidemii koronawirusa. W efekcie Nationale-Nederlanden DFE zamknął pierwsze półrocze 2020 r. z wynikiem w wysokości 1,88% (przypominamy, że na koniec pierwszego kwartału strata wynosiła -12,16%). Rynkowe ożywienie korzystnie wpłynęło również na długoterminowe wyniki funduszu – stopa zwrotu za 60M wynosi 26,95%, a licząc od momentu uruchomienia (2 lipca 2012 r.) Nationale-Nederlanden DFE zarobił 137,90%. Zwracamy uwagę, że fundusz dobrze wypada na tle konkurentów – we wszystkich analizowanych okresach wyniki Nationale-Nederlanden DFE są znacząco wyższe od średniej stopy zwrotu DFE.  
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