
 

WARTA GOLDEN SEVEN 
Karta funduszu (31 lipiec 2020)  

    

STRATEGIA INWESTYCYJNA 

Celem Funduszu jest maksymalizacja długoterminowego wzrostu wartości aktywów netto oraz wartości Jednostek poprzez 
lokowanie środków pochodzących ze składek ubezpieczeniowych lub wpłat dodatkowych w fundusze inwestycyjne.  
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PROFIL INWESTORA 

Fundusz odpowiedni dla klienta o profilu nastawionym na 
większe ryzyko.  

Dla osób, które: 
 chcą lokować swoje środki pośrednio poprzez fundusze 

inwestycyjne m.in. w rynek akcji, oczekując wysokiego 
zysku z inwestycji i akceptując wysokie ryzyko 
inwestycyjne.  

 

 

 

 

    

MODELOWA STRUKTURA AKTYWÓW  

Klasa aktywów 
Dopuszczalny 

udział 

Jednostki funduszy Max 100% 

Depozyty Max 10% 

 
 

    

Aktywa Funduszu WARTA Golden Seven  są inwestowane w 
jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych: 
- Templeton Growth (Euro) Fund (ISIN – LU0114760746), 
- Templeton Global Bond Fund A (ISIN – LU0029871042), 
- DWS Vermögensbildungsfonds I (ISIN – DE0008476524), 
- Fidelity European Growth Fund A (ISIN – LU0048578792), 
- Threadneedle European Growth (ISIN – GB0002771052), 
- Gartmore Continental Europe Fund (ISIN – 
LU0201071890), 
- Amundi Funds SICAV Pioneer US Equity Research (ISIN – 
LU1894683009), 
- do 100% wartości aktywów netto Funduszu. 
 
 

 

    

AKTUALNE WYNIKI INWESTYCYJNE 

Bieżąca wycena z 
dnia 31-07-2020 

Stopy zwrotu 

1M 6M 12M 

196,24 -1,79% -6,61% -1,46% 
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NOTA PRAWNA 
 
Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym opracowaniu wyrażają opinie Ubezpieczyciela w dniu jego wydania. Opracowanie 
przygotowano dochowując należytej staranności, wykorzystując źródła informacji, które Ubezpieczyciel uważa za wiarygodne i dokładne, 
jednakże nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny.  
Wykresy i diagramy przedstawione w niniejszym opracowaniu mają charakter wyłącznie ilustracyjny, nie są one ani doradztwem 
inwestycyjnym, ani prognozą. Ubezpieczyciel nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego, ani nie udziela porad inwestycyjnych  
a informacje nie mają w żadnym wypadku charakteru porady inwestycyjnej.  
Szczegółowe informacje dotyczące umowy ubezpieczenia znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dostępnych w placówkach 
Ubezpieczyciela i/lub stronie internetowej www.warta.pl.  
Przed zawarciem umowy Klient samodzielnie określa poziom akceptowalnego przez siebie ryzyka, potencjalne korzyści oraz straty z nią 
związane, jak również w szczególności charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe umowy.  
Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Ubezpieczyciela jest zabronione. Niniejszy 
materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. 
 
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. wpisane przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS: 0000023648, NIP  113-15-36-859. 
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BIEŻĄCA STRUKTURA PORTFELA 

Główne ekspozycje w portfelu 
udział w portfelu 

(%) 

Templeton Growth (Euro) Fund A 14,5 

DWS Vermögensbildungsfonds I 14,7 

Fidelity European Growth Fund A 13,3 

Threadneedle European Growth 14,0 

Gartmore Continental European Fund 16,1 

Templeton Global Bond Fund A 13,9 

Amundi Funds SICAV Pioneer US Equity Research 12,7 

 

    

KOMENTARZ RYNKOWY 

W lipcu na światowych rynkach panowała wakacyjna atmosfera. Inwestorzy 
coraz większą uwagę zwracają na sondaże kandydatów na urząd 
amerykańskiego prezydenta. Im bliżej wyborów tym więcej spekulacji na temat 
szans jednego bądź drugiego kandydata. Jak dotąd rynki zachowują spokój i 
widać wyczekiwanie na listopadowe rozstrzygnięcie w wyborach. W lipcu indeks 
amerykański S&P 500 wzrósł o 5,51% natomiast niemiecki DAX w tym samym 
czasie zyskał 0,02%. Przyczyny we wzrostach amerykańskich indeksów można 
upatrywać miedzy innymi w oczekiwaniach inwestorów na uchwalenie kolejnych 
pakiety pomocowych dla gospodarki. Prezentowane wyniki finansowe spółek 
amerykańskich w wielu przypadkach okazują się lepsze od oczekiwań np. 
Microsoft, JP Morgan Chase bądź Apple. Dane o liczbie zachorowań na COVID-
19 rynek przyjmuje neutralnie. Epidemia okazuje się mniej śmiertelna niż 
pierwotnie zakładano. Nadal pozostaje niepewność odnośnie wystąpienia drugiej 
fali zachorowań oraz ewentualnych trudności w odróżnieniu choroby od 
zwyczajnego przeziębienia, które jest powszechne w okresie jesienno-zimowym. 
W przypadku funduszy inwestycyjnych, zgodnie z danymi IZFiA klienci w lipcu w 
Polsce wpłacili netto do funduszy 3,9 mld zł. Lwia część tych środków, podobnie 
jak w poprzednich miesiącach, 3,0 mld zł popłynęła do funduszy dłużnych, 
natomiast do funduszy akcyjnych ok. 200 mln zł. Okres wakacyjny jak widać nie 
sprzyja w podejmowaniu decyzji o bardziej ryzykownych inwestycjach.   
 
Sebastian Walentynowicz 
Ekspert  
Departament Zarządzania Aktywami 

    

KONTAKT: Infolinia Warty 502 308 308 (Opłata zgodna z taryfą operatora). 
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