
 
 

www.analizy.pl 

 
6 czerwca 2008 

 
Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i 
najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. 

http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml 

 

 
© Copyright by Analizy Online Sp. z o.o.      1

 

Top 20 - najlepsze inwestycje w maju 2008 roku 
 

W kilku poprzednich miesiącach, kiedy na rynkach akcji panowały wyraźne spadki, zdążyliśmy przywyknąć do 
wysokich stóp zwrotu funduszy Superfund TFI. Nie inaczej jest i tym razem - wśród dziesiątki najlepszych 
wyników znalazły się trzy fundusze tego TFI.  

Maj, pomimo kilku wyjątków, nie przyniósł wyraźnej kontynuacji odbicia, z jakim mieliśmy do czynienia 
w kwietniu i dlatego tylko trzy fundusze, które znalazły się w naszym poprzednim zestawieniu trafiły również do 
majowego. Najlepszą inwestycja maja okazał się fundusz HSBC GIF Brazil Equity EC (USD), którego jednostka 
w przeliczeniu na złotówki zyskała ponad +13%. Jest to obecnie jedyny dostępny fundusz akcji brazylijskich 
w Polsce, a na jego wynik istotny wpływ miało umocnienie się brazylijskiego indeksu Bovespa, który w ciągu 
miesiąca wzrósł o +7%.Na miejscu drugim znalazł się fundusz hedgingowy Superfund SFIO subfundusz C (USD), 
który w złotówkach zyskał tylko symbolicznie mniej od lidera. Na miejscu trzecim znajduje się fundusz 
BlackRock - BGF Latin America A2 (GBP), który podobnie jak fundusz akcji brazylijskich swój dobry wynik 
zawdzięcza głównie wzrostom na giełdzie w Sao Paolo. 

Stopa Stopa Stopa

zwrotu zwrotu zwrotu

1M w PLN 1M w walucie 12M w PLN

1 HSBC GIF Brazil Equity EC (USD) 13,19% USD 15,49% -

2 Superfund SFIO subfundusz C (USD) 13,12% USD 15,41% 21,65%

3 BGF Latin America A2 (GBP) 11,18% GBP 13,29% 1,38%

4 Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) 11,13% USD 13,39% 10,23%

5 BGF Emerging Europe A2 (USD) 10,45% USD 12,69% -6,39%

6 Superfund SFIO subfundusz B (USD) 9,88% USD 12,11% 17,22%

7 Fortis L Fund Commodity World (dis) (USD) 9,40% USD 11,62% 24,77%

8 UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Nowa Europa 9,32% PLN 9,32% -2,35%

9 HSBC GIF Emerging Europe Equity EC (EUR) 9,12% EUR 11,75% -

10 Pioneer FG SFIO subfundusz Akcji Europy Wschodniej 8,95% PLN 8,95% -

11 Raiffeisen-Europa Wschodnia-Akcje (EUR) 8,79% EUR 11,42% -3,37%

12 ING FIO Rosja EUR (EUR) 8,20% EUR 10,81% -

13 Fortis L Fund Equity Europe Emerging (dis) (EUR) 7,94% EUR 10,54% -3,25%

14 Templeton Latin America A (dis) (USD) 7,01% USD 9,18% 2,63%

15 Superfund SFIO subfundusz A (USD) 6,74% USD 8,90% 7,90%

16 KBC BRIC FIZ 6,04% PLN 6,04% -

17 Arka BZ WBK Energii FIO 5,96% PLN 5,96% -

18 Fortis L Fund Equity Resources World  (dis) (EUR) 5,90% EUR 8,46% 23,53%

19 KBC Dalekowschodni FIZ 5,80% PLN 5,80% 7,75%

20 Franklin Natural Resources A (acc) (EUR) 5,77% EUR 8,32% -

Źródło: FUNDonline, Analizy Online

Miejsce Nazwa funduszu Waluta

TOP 20 - Ranking funduszy inwestycyjnych - maj 2008 roku

 
 
Wyśmienite wyniki giełdy rosyjskiej, której indeks tj. RTS wzrósł o +15,9% spowodowały, że w naszym 
zestawieniu znalazło się spore grono funduszy zaangażowanych w rosyjskie akcje. Również głównie dzięki temu 
rynkowi do najlepszej dwudziestki trafiło aż 6 funduszy inwestujących w Europie rozwijające. Najwyżej 
uplasował się BGF Emerging Europe A2 (USD), który około 60% swojego portfela zainwestował właśnie na rynku 
rosyjskim. Podobnym przypadkiem jest krajowy fundusz UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Nowa Europa, 
który zgodnie ze swoim benchmarkiem MSCI EM Eastern Europe 10/40 także inwestuje w Rosji znaczną cześć 
aktywów. Na dalszych miejscach znalazły się inne fundusze Emerging Europe inwestujące całość lub w większość  
środków właśnie na rynku rosyjskim, czyli fundusz Pioneer FG SFIO subfundusz Akcji Nowej Europy, ING FIO Rosja 
EUR (EUR), Raiffeisen-Europa Wschodnia Akcje (EUR), HSBC Emerging Europe Equity EC (EUR) oraz Fortis L Fund 
Equity Europe Emerging (dis) (EUR). 
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Kolejną kategorią funduszy, która wykazała ponadprzeciętne zyski była grupa funduszy powiązanych 
z segmentem energii i ropy. Najlepszy z nich Fortis L Fund Commodity Word (dis) (USD), dzięki swojemu 
indeksowemu charakterowi znalazł się na miejscu siódmym. Jest to zarazem szczególny przykład funduszu, który 
jest w 100% zależny od indeksu surowcowego, a konkretnie indeksu Goldman Sachs Commodity Index (TR). 
W maju bryłka ropy osiągnęła swoje nowe maksima przekraczając granicę 135 USD. Fakt ten nie pozostał bez 
wpływu na wycenę spółek surowcowych, co można zaobserwować między innymi na przykładzie funduszy Fortis L 
Fund Equity Resources Word (dis) (EUR) oraz Franklin Natural Resources A (acc) (EUR). Już po raz drugi, od 
momentu uruchomienia, w naszym zestawieniu znalazł się fundusz Arka BZ WBK Energii FIO. 
 
Majowe wyniki najlepszych funduszy potwierdzają, że najwyższe stopy zwrotu na świecie osiągnęły fundusze 
powiązane z ropą. Sprzymierzeńcem funduszy akcji spółek surowcowych, funduszy sektora energetycznego, a 
także funduszy Ameryki Łacińskiej, Brazylii, Rosji i skupionych na Rosji funduszy Emerging Europe są obecnie 
rosnące ceny tego surowca. Nie sposób przewidzieć czy tak szalone tempo wzrostu cen ropy może się nadal 
utrzymać, jednak z punktu widzenia wspomnianych wyżej kategorii funduszy korzystna może być już sama ich 
stabilizacja. 
 
W maju dolar osłabił się względem złotówki o -1,99%, natomiast euro i funt brytyjski o -2,36% i -1,87%. 

 
Michał Duniec, analityk,  
Analizy Online 

 
 
 

Spółka Analizy Online jest niezależną firmą analityczną zajmującą się monitoringiem rynku polskich i zagranicznych 
instytucji zbiorowego lokowania środków: funduszy inwestycyjnych, emerytalnych oraz ubezpieczeniowych funduszy 
kapitałowych). W zakres analiz rynku funduszy wchodzą między innymi rankingi funduszy, ocena efektywności działań 
zarządzających oraz analiza ich wpływu na polski rynek finansowy. 
 
Zakres działalności firmy obejmuje również monitoring rynku produktów strukturyzowanych, zmian akcjonariatu 
polskich spółek publicznych oraz analizę rynku polskich papierów dłużnych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celu informacyjnym zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów. Dane 
wykorzystane przy tworzeniu opracowania pochodzą ze źródeł uważanych przez firmę Analizy Online Sp. z o.o. za wiarygodne i 
dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one kompletne i odzwierciedlają stan faktyczny.  
Opinie zawarte w niniejszym opracowaniu częściowo bazują na wartościach szacunkowych, wyznaczanych zgodnie z metodologią 
stosowaną przez Analizy Online Sp. z o.o., które mogą odbiegać od danych rzeczywistych. 
Spółka Analizy Online Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem opinii i informacji 
zawartych w niniejszym opracowaniu. Niniejsze opracowanie jest przeznaczone do wyłącznego, własnego użytku Klientów spółki 
Analizy Online Sp. z o.o., którzy otrzymali je bezpośrednio od spółki Analizy Online Sp. z o.o.  
Publikowanie niniejszego opracowania w prasie, internecie i innych środkach masowego przekazu w całości bądź w części, jak również 
przytaczanie zawartych w nim opinii wymaga pisemnej zgody spółki Analizy Online Sp. z o.o. 
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