
 

WARTA PLAN DŁUŻNY AKTYWNY 
Karta funduszu (30 kwiecień 2022)  

    
STRATEGIA INWESTYCYJNA 

Celem Funduszu WARTA PLAN DŁUŻNY AKTYWNY jest wzrost wartości aktywów Planu w wyniku wzrostu wartości lokat 
Planu poprzez inwestowanie aktywów w jednostki funduszy inwestycyjnych: rynku pieniężnego, obligacyjnych oraz 
akcyjnych. 
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PROFIL INWESTORA 

Fundusz odpowiedni dla klienta o profilu bezpiecznym, 
zrównoważonym lub dynamicznym.  

Dla osób, które: 
 oczekują potencjalnej premii zauważalnie przekraczającej 

zysk ze standardowej lokaty bankowej  
 chcą wykorzystać określone tendencje na rynkach 

finansowych 
 

 

 

 

    MODELOWA STRUKTURA AKTYWÓW I BENCHMARK 

Udział w 
benchmarku 

Klasa aktywów 
Dopuszczalny 

udział 

0%  Fundusze akcji   0-20% 

70% Fundusze obligacji   0-100% 

30% Fundusze pieniężne   0-100% 

 

Aktywa Funduszu WARTA PLAN DŁUŻNY AKTYWNY  mogą 
być inwestowane w następujące rodzaje instrumentów 
finansowych:  
 jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych – 

do 100% wartości aktywów netto Funduszu w tym: 
- od 0% do 100% wartości aktywów netto Funduszu 
stanowią jednostki funduszy inwestycyjnych gotówkowych 
i rynku pieniężnego, 
- od 0% do 100% wartości aktywów netto Funduszu 
stanowią jednostki funduszy inwestycyjnych 
obligacyjnych, 
-  od 0% do 20% wartości aktywów netto Funduszu 
stanowią jednostki funduszy inwestycyjnych akcyjnych 

 
 

 

    
AKTUALNE WYNIKI INWESTYCYJNE 

Bieżąca wycena z 
dnia 30-04-2022 

Stopy zwrotu 

1M 6M 12M 

120,03 -1,65% -5,82% -6,98% 
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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 

5 największych ekspozycji  
w fundusze dłużne 

udział w portfelu (%) 

MetLife Konserwatywny 19,6 

Pekao Konserwatywny 19,4 

MetLife Obligacji Skarbowych 14,5 

NN Obligacji 14,2 

Investor Płynna Lokata 9,9 

 

    
KOMENTARZ RYNKOWY 

   Utrzymuje się negatywny sentyment do rynku akcji zarówno w 
Polsce jak i na głównych rynkach bazowych. Na całym świecie 
zostały odkotwiczone oczekiwania inflacyjne więc kolejne odczyty 
inflacji są coraz wyższe. Banki centralne muszą w takich warunkach 
zakończyć dodruk i intensywnie podnosić stopy co też robią (może 
za wyjątkiem ECB). Wojna za wschodnią granicą oraz spory z Unią 
Europejską powodują że w tych warunkach polska waluta jest 
rekordowo słaba do dolara co powoduje że zaczyna się powoli 
kryzys kosztów utrzymania polskiego społeczeństwa, co na pewno 
przełoży się w krótkim czasie na spadek siły nabywczej polskich 
konsumentów. Dobra sytuacja na rynku pracy doprowadzi również w 
niedalekiej przyszłości do nakręcenia się spirali płacowej i wzrostu 
kosztów dla firm, a przy spadającym popycie będzie trudno firmom 
przerzucić ten wzrost kosztów na klienta i to głównie rynek obecnie 
zaczął wyceniać. Dodatkowo polski rząd może chcieć dodatkowo 
dociążyć polskie banki a bez nich nie bardzo jak mają rosnąć indeksy 
stąd polski rynek jest obecnie jednym z gorszych na świecie jeśli 
chodzi o stopę zwrotu pomimo, iż jest tani wskaźnikowo. Na tą chwilę 
tracą zarówno posiadacze akcji jak i obligacji, a złoty dalej się 
osłabia. Jesteśmy raczej w środku cyklu podwyżek stóp 
procentowych, który z dużym prawdopodobieństwem doprowadzi do 
recesji w roku 2023. Niestety jest to cena za nadmierne życie na 
kredyt i luźną politykę banków centralnych w ostatnich latach.   
 

 
 

 

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