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Informacja prasowa
Dotyczy wartości aktywów netto funduszy zarządzanych przez BZ WBK TFI SA

Sprzedaż funduszy Arka w górę
Kolejny udany miesiąc na rynkach kapitałowych spowodował kontynuację wzrostu wartości
aktywów funduszy zarządzanych przez BZ WBK TFI SA. W lutym aktywa netto wzrosły o 239,4 mln zł
osiągając wartość 8 384 mln zł.
Saldo wpłat i umorzeń w lutym w funduszach zarządzanych przez BZ WBK TFI wyniosło 107,4
mln zł. Większość napływów miała miejsce w funduszach obligacji, jednak zauważalny jest również
wzrost zainteresowania produktami z komponentem akcyjnym. Niektóre z nich po raz pierwszy od
miesięcy odnotowały dodatnie saldo wpłat i umorzeń. Równolegle widoczne jest znaczne wyhamowanie
umorzeń, które osiągnęły poziom najniższy od roku.
„Nadal największym zainteresowaniem cieszą się fundusze dłużne. Najbardziej popularny jest
fundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych. Jednak pozytywne zachowanie giełd powoduje również
przesunięcie uwagi inwestorów w stronę funduszy inwestujących na rynku akcji. Niewątpliwie do takiej
sytuacji przyczyniły się również dobre wyniki funduszy Arka z udziałem akcji” – komentuje Marlena
Janota, członek zarządu BZ WBK TFI SA odpowiedzialna za sprzedaż i marketing.
Arka BZ WBK Zrównoważony ze stopą zwrotu w lutym na poziomie 2% uplasował się w
pierwszym kwartylu w grupie funduszy zrównoważonych, a Arka BZ WBK Akcji z wynikiem 2,8%
uplasował się w drugim kwartylu w grupie funduszy akcji polskich. Najlepsze wyniki w lutym osiągnęły
fundusze inwestujące na rynkach zagranicznych: Arka Prestiż Akcji Rosyjskich osiągnęła stopę zwrotu na
poziomie 7,8% (w euro), Arka BZ WBK Energii 6,34% (w usd), Arka BZ WBK Akcji Środkowej i
Wschodniej Europy FIZ – 6,17% (w euro).
*****
BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA jest jednym z największych i
najbardziej doświadczonych podmiotów na polskim rynku funduszy inwestycyjnych. Utworzone w 1998

roku obecnie zarządza aktywami o wartości 8,4 mld zł.
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W ofercie towarzystwa znajduje się wachlarz funduszy zróżnicowanych pod kątem
oczekiwanego zysku i poziomu ryzyka inwestujących na rynku akcji, obligacji i nieruchomości m.in.
fundusz parasolowy Arka BZ WBK FIO oraz Arka Prestiż SFIO dla zamożnych klientów. Zarządzający
BZ WBK TFI SA specjalizują się w inwestycjach w jednym z najciekawszych regionów inwestycyjnych Europie Środkowo-Wschodniej. Zespół inwestycyjny BZ WBK TFI SA zarządza także na zlecenie
funduszem parasolowym Credit Agricole FIO.
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