
Warszawa, 10 maja 2018 r.

Wycena subfunduszu UniKorona Pieniężny z dnia 9 maja 2018 roku nie wynika z problemów jednego 
składnika lokat. 

Największy wkład w zmianę jednostki uczestnictwa miała korekta cen polskich obligacji skarbowych. 
Spadek wartości tych papierów jest rezultatem trwającego od 2 tygodni globalnego odwrotu od rynków 
wschodzących. Powodem odwrotu są przede wszystkim czynniki globalne, takie jak zaostrzenie sytuacji  
w Iranie, a także ciągłe obawy o wojnę handlową na linii USA - reszta Świata. Polska, do tej pory 
postrzegana jako kraj na granicy Emerging Markets i Developed Markets, niestety została dotknięta przez 
ostatnią fazę korekty cen obligacji z rynków wschodzących. Sytuacji na tych rynkach nie poprawia też 
fakt wysokich i ciągle rosnących stóp procentowych w USA. 

Drugą częścią portfela, która również uległa pewnej korekcie są euroobligacje podmiotów z regionu. 
Obligacje korporacyjne nie podległy natomiast żadnej korekcie. O dobrej jakości i wysokim 
stopniu dywersyfikacji polskich papierów korporacyjnych świadczą zanotowane w tym samym czasie 
pozytywne wyniki subfunduszy UniLokata i UniWIBID. 

Cały czas monitorujemy sytuację na rynkach. Polskie aktywa, postrzegane już jako mające cechy 
aktywów z rynków rozwiniętych, będą bardziej odporne na wahania cen niż klasyczne Emerging 
Markets. Korzystny wpływ ma również wewnętrzna sytuacja w kraju: wysoki wzrost gospodarczy, 
stabilny poziom inflacji oraz dobra kondycja budżetu Państwa. 

Cele inwestycyjne, które postawiliśmy sobie na ten rok, pozostają zatem bez zmian. 

Andrzej Czarnecki

Dyrektor Inwestycyjny 
ds. Papierów Dłużnych

Cele inwestycyjne, które postawiliśmy sobie  
na ten rok pozostają bez zmian.
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Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Union Investment TFI S.A. Towarzystwo 
działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., 
nr decyzji KPW-4073-1\95. Przedstawione prognozy osiągnięcia zysku lub określonej stopy zwrotu z inwestycji nie stanowią 
gwarancji przyszłego wyniku a inwestycja może wiązać się z utratą części zainwestowanych środków. Wyniki inwestycji mogą być 
pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i podatki.Brak gwarancji osiągniecia celów inwestycyjnych subfunduszy. Wyniki 
osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości. Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji 
niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe. Decyzje 
inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się 
z Prospektami Informacyjnymi funduszy zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży 
jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Kluczowe 
informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są 
na stronie www.union-investment.pl. Możliwe lokaty powyżej 35% wartości aktywów UniLokata w papiery wartościowe 
emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe 
emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Australię, Austrię, Belgię, Bułgarię, Czechy, Cypr, Danię, Estonię, Finlandię, 
Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Islandię, Japonię, Kanadę, Koreę Południową, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, 
Meksyk, Niemcy, Norwegię, Nową Zelandię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię, Stany Zjednoczone, Szwajcarię, 
Szwecję, Turcję, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy 
Bank Odbudowy i Rozwoju).

Masz pytania?

800 567 662
(+48) 22 449 03 33 (od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 18.00)

tfi@union-investment.pl

http://www.union-investment.pl
mailto:tfi%40union-investment.pl?subject=

