
 

Bardzo dobre wyniki funduszy

Skarbiec TFI w 2017 roku 
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CIJ News iDesk II

Załączone dokumenty:

4 fundusze na pierwszych miejscach, 3 fundusze na

drugim, 1 na trzecim i 2 na czwartym miejscu to wyniki

osiągnięte przez zarządzających Skarbiec TFI w 2017 roku

w swoich grupach porównawczych.

• Skarbiec Spółek Wzrostowych z wynikiem 38,3%,

Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek z wynikiem

33,4%, Skarbiec Top Brands z wynikiem 32,5% to najlepsze

fundusze w grupie akcji globalnych rynków rozwiniętych.

• Skarbiec - Obligacyjny FIZ z wynikiem 5,9% oraz Skarbiec

Obligacja z wynikiem 5,7% to najlepsze fundusze w grupie

dłużne polskie papiery skarbowe.

• Skarbiec Małych i Średnich Spółek z wynikiem 21,2% jest

najlepszym funduszem w grupie akcji polskich małych i

średnich spółek.

• Skarbiec III Filar z wynikiem 22,9% to najlepszy fundusz w

grupie mieszane polskie stabilnego wzrostu.

• Skarbiec Market Opportunities z wynikiem 22,9% to drugi

najlepszy fundusz w grupie absolutnej stopy zwrotu

uniwersalne.

- Bardzo dobre wyniki funduszy Skarbca to przede

wszystkim zasługa zespołu zarządzania aktywami, w

którym mieszają się doświadczenie z młodością, podejście

ściśle fundamentalne z domieszką analizy technicznej,

nastawienie na spółki wzrostowe z poszukiwaniem wartości

w spółkach „po przejściach”. Stale rozwijamy nasze

kompetencje w obszarze makroekonomii, wyboru sektorów,

które w dłuższym horyzoncie mogą przynosić

ponadprzeciętne zyski, fundamentalnego znajdowania

                                1 / 2



 

spółek o potencjale bycia liderami w swoich branżach, jak i

wyszukiwania okazji inwestycyjnych nie tylko w Polsce, ale

i na świecie. – mówi Ewa Radkowska-Świętoń, prezes

zarządu Skarbiec TFI S.A. - Nasze portfele są

skoncentrowane, składają się z 30 do 50 starannie

wybranych spółek , co pozwala na stały ich monitoring.

Dużą wagę przywiązujemy do płynności portfeli, dzięki

czemu możemy korzystać z pojawiających się szans

inwestycyjnych, a także szybko skracać nietrafione

pozycje. – dodaje Ewa Radkowska-Świętoń.

Wypracowane w ciągu minionych 12 miesięcy wyniki

funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI plasują je w

czołówce branżowych rankingów.
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