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Informacja prasowa

Arka BZ WBK Akcji Tureckich Funduszem Roku 2012
Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich przez cały miniony rok naleŜał do czołówki
najbardziej zyskownych funduszy. Ostatecznie osiągnąwszy w 2012 roku stopę zwrotu na
poziomie 49,5% okazał się nie tylko najlepszym funduszem w kategorii akcji zagranicznych, ale
takŜe wśród wszystkich dostępnych funduszy zarządzanych przez polskie TFI.
Arka BZ WBK Akcji Tureckich juŜ pod koniec zeszłego roku znalazła się wśród Najlepszych
Inwestycji 2012 według Gazety Giełdy Parkiet. Z bezkonkurencyjnym wynikiem w 2012 roku
subfundusz wygrał roczny ranking dziennika Puls Biznesu zyskując tytuł Funduszu Roku 2012.
Kilkudziesięcioprocentowy zysk jest pochodną duŜych wzrostów na rynku akcji w Stambule, ale równieŜ
efektem trafnego doboru inwestycji do portfela subfunduszu. Wbrew negatywnym oczekiwaniom części
ekonomistów, Turcja w zeszłym roku osiągnęła wzrost gospodarczy na poziomie 3% i znacząco
zredukowała deficyt obrotów bieŜących. Tym samym udowodniła, Ŝe jest juŜ duŜo bardziej stabilną
gospodarką niŜ przed 10 laty, co zostało zwieńczone przyznaniem Turcji ratingu inwestycyjnego przez
agencją Fitch.
„Dzięki regularnym spotkaniom z tureckimi spółkami widziałam, Ŝe czarne wizje kreślone przez
część ekonomistów są mocno przesadzone i nie ma duŜego ryzyka kryzysu. Widząc jednocześnie
perspektywę poprawy wyników spółek cały czas utrzymywałam wysoką alokację, wybierając spółki z
sektora dóbr konsumpcyjnych i banki. Bardzo korzystnymi inwestycjami były takie spółki jak dystrybutor
samochodów Volkswagena Dogus Otomotiv (+190%), producent samochodów Fiata – spółka Tofas
(+76,5%), producent AGD (m.in. marki BEKO) Arcelik (+91%), oraz państwowy bank Halkbank
(+76,8%)” – skomentowała dla Pulsu Biznesu Katarzyna Dąbrowska wynik subfunduszu Arka BZ WBK
Akcji Tureckich.
Arka BZ WBK Akcji Tureckich zajęła równieŜ pierwsze miejsce w zestawieniu TOP 10
najlepszych funduszy 2012 roku według Analiz Online, firmy specjalizującej się w badaniu rynku
funduszy inwestycyjnych.
Warto zauwaŜyć takŜe, Ŝe równocześnie inne fundusze zarządzane przez BZ WBK TFI bardzo
pozytywnie wyróŜniły się we wspomnianym rankingu Pulsu Biznesu. Na podium poza Arką BZ WBK
Akcji Tureckich uplasowały się jeszcze: Credit Agricole Dynamiczny Polski ze stopą zwrotu na poziomie
21,8% na drugim miejscu w kategorii funduszy zrównowaŜonych, Arka BZ WBK ZrównowaŜony ze
stopą zwrotu na poziomie 21% w tej samej grupie oraz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu ze stopą
zwrotu na poziomie 18,2% na trzecim miejscu w kategorii funduszy stabilnego wzrostu.

* stopy zwrotu dla wszystkich subfunduszy za okres 31.12.2011 – 31.12.2012 (dla JU kat. A).
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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 10 mld zł. (31.12.2012)
W ofercie towarzystwa znajduje się wachlarz funduszy zróŜnicowanych pod kątem
oczekiwanego zysku i poziomu ryzyka inwestujących na rynku akcji, obligacji i nieruchomości m.in.
fundusz parasolowy Arka BZ WBK FIO oraz Arka PrestiŜ SFIO dla zamoŜnych 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 takŜe na zlecenie
funduszem parasolowym Credit Agricole FIO.
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