Fundusze
dopasowane
do celu

Pracownicze plany kapitałowe to powszechny
program systematycznego oszczędzania na
zaspokojenie potrzeb finansowych po
osiągnięciu 60. roku życia. Środki uczestników
pomnażane będą w funduszach zdefiniowanej
daty zwanych też funduszami cyklu życia.

Materiał reklamowy
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Fundusze zdefiniowanej daty
a cykl życia
Pracownicze plany kapitałowe oparte są na funduszach zdefiniowanej
daty (tzw. target date funds). Wykorzystują one koncepcję cyklu życia i stąd
pochodzi ich druga nazwa. Fundusze cyklu życia od wielu lat są dostępne
na rynkach rozwiniętych i często wykorzystywane w różnych systemach
emerytalnych.
■

 funduszach zdefiniowanej daty z góry określony jest orientacyjny
W
koniec inwestycji. W przypadku PPK ustawodawca określił go jako
moment ukończenia przez uczestnika 60 lat.

■

 lokacja środków pomiędzy klasy aktywów jest zmienna w czasie –
A
zgodnie z założeniem, że skłonność do ryzyka maleje wraz ze zbliżaniem
się do końca inwestycji:

W długim horyzoncie czasowym
ewentualne perturbacje na rynku
kapitałowym będą zniwelowane,
dlatego fundusze cyklu życia
inwestują więcej środków
w instrumenty bardziej ryzykowne
o potencjalnie większej stopie zwrotu,
jeśli koniec inwestycji jest odległy.

Wraz ze zbliżaniem się końca
inwestycji konieczne jest
ograniczanie wahań i ewentualnych
strat, by nie ryzykować uzbieranych
środków, dlatego rośnie w portfelu
udział instrumentów bardziej
bezpiecznych.
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Fundusze cyklu życia
dla uczestników PPK
Oparcie programu PPK na funduszach zdefiniowanej daty
daje uczestnikom istotne korzyści.

8
Ustawa o PPK
zobowiązuje
instytucje
finansowe, które
oferują pracownicze
plany kapitałowe,
do utworzenia
minimum 8
funduszy cyklu
życia. Dzięki temu
możliwe będzie
dopasowanie
portfela inwestycji
do wieku uczestnika
PPK.

Uczestnik nie
musi posiadać
specjalistycznej
wiedzy
o inwestowaniu,
żeby mieć dostęp
do instrumentów
rynku kapitałowego
i możliwość
pomnożenia
oszczędności.

Uczestnik nie
musi poświęcać
czasu na analizę
i bieżące decyzje
inwestycyjne
– robi to za niego
zarządzający
funduszem.
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Akcje i obligacje w funduszach zdefiniowanej daty
O proporcjach części udziałowej (np. akcji) i części dłużnej (np. obligacji) w funduszach zdefiniowanej daty decyduje bliskość celu
inwestycyjnego. W programie pracowniczych planów kapitałowych ustawodawca wyróżnił pięć etapów inwestycji, zależnych od
liczby lat, które pozostały uczestnikowi do osiągnięcia 60. roku życia. Zarządzający funduszami cyklu życia w ramach PPK wraz
z upływem czasu będą zmieniać strukturę portfeli na bezpieczniejszą.
Czas do wypłaty
środków

Część udziałowa
w portfelu funduszu

Część dłużna
w portfelu funduszu

Przykładowa alokacja w zależności
od liczby lat do wypłaty wygląda
następująco:
Struktura portfela przed wypłatą środków

więcej niż 20 lat

60 – 80%

20 – 40%

10 – 20 lat

40 – 70%

30 – 60%

5 – 10 lat

25 – 50%

50 – 75%

mniej niż 5 lat

10 – 30%

20%

50%

80%

25 lat

50%

15 lat

do 15%

przed wypłatą

70 – 90%
15%

w dowolnym momencie
dla uczestników, którzy
skończyli 60 lat

przed wypłatą

85% i więcej

85%

3 lata

przed wypłatą
akcje

obligacje
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Struktura portfela zmienna w czasie
Zmienna w czasie struktura portfela nazywana jest ścieżką alokacji aktywów
(ang. glide path) – prezentujemy ją na wykresie.
Zarządzający funduszami cyklu życia w zależności od sytuacji na rynkach
kapitałowych i sytuacji makroekonomicznej ma możliwość kształtowania
portfela funduszu zgodnie z wiedzą, doświadczeniem, przewidywaniami oraz
zapisami ustawy. Obszar środkowy (szary) na wykresie prezentuje przestrzeń
do decyzji zarządzających.
Struktura portfeli funduszy cyklu życia w czasie
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Instrumenty finansowe
w funduszach cyklu życia
Ustawa o PPK szczegółowo reguluje, w jakie instrumenty finansowe
inwestować będą fundusze cyklu życia. Poniżej wymieniamy podstawowe
rodzaje dozwolonych w ramach PPK instrumentów.

Instrumenty bardziej
ryzykowne, czyli tzw.
udziałowe

Instrumenty mniej
ryzykowne,
czyli tzw. dłużne

■

akcje

■

■

prawa poboru, prawa do akcji

■ 
obligacje, bony skarbowe,

■

warranty, kwity depozytowe

■

instrumenty pochodne

■ 
jednostki uczestnictwa funduszy

inwestycyjnych otwartych (FIO),
jednostki uczestnictwa specjalistycznych
funduszy inwestycyjnych otwartych
(SFIO), certyfikaty inwestycyjne funduszy
inwestycyjnych zamkniętych (FIZ), jeśli
co najmniej 50% swoich aktywów lokują
w wymienione wyżej instrumenty

instrumenty rynku pieniężnego
listy zastawne

■

certyfikaty depozytowe

■

instrumenty pochodne

■

depozyty bankowe

■ 
jednostki uczestnictwa FIO lub SFIO

i certyfikaty uczestnictwa FIZ, które
minimum 50% swoich aktywów
lokują w wymienione wcześniej
instrumenty
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Strategia inwestycyjna funduszy w ramach PPK
Ustawa o PPK reguluje także inne zasady inwestowania w ramach funduszy zdefiniowanej daty, między
innymi minimalny i maksymalny udział danego typu instrumentów finansowych wewnątrz funduszu.

WALUTA
INSTRUMENTÓW
■

 ewnątrz PPK możliwe jest inwestowanie
w
w instrumenty denominowane w walutach
obcych – do 30% wartości aktywów funduszu
(uwzględniając również ekspozycję przez nabyte
jednostki uczestnictwa funduszy)

INSTRUMENTY
UDZIAŁOWE

INSTRUMENTY
DŁUŻNE

■ 
minimum 40% aktywów części udziałowej

■

 inimum 70% aktywów części dłużnej
m
inwestowanych w obligacje Skarbu Państwa,
NBP, jednostek samorządu terytorialnego,
rządów lub banków centralnych UE, komunalne
papiery dłużne, obligacje unijnych banków
centralnych oraz depozyty o terminie
zapadalności do 180 dni

■

 o 30% inwestowanych w inne instrumenty,
d
nie więcej niż 10% w instrumenty bez ratingu
inwestycyjnego

inwestowanych w akcje spółek z indeksu WIG20*
■ 
do 20% inwestowanych w akcje spółek z indeksu

mWIG40*
■

 o 10% inwestowanych w akcje innych spółek
d
notowanych na GPW lub rynku zorganizowanym
w Polsce

■

 inimum 20% inwestowanych w akcje spółek
m
notowanych na innych rynkach zorganizowanych
OECD*

* lub instrumenty pochodne na dany indeks lub akcje
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Co wyróżnia strategię inwestycyjną
AXA TFI w ramach PPK?
Kompetencje na rynkach zagranicznych
■ 
Zgodnie z Ustawą o PPK minimum 20% części udziałowej będziemy inwestować

w akcje zagraniczne, co daje dużo większe możliwości inwestycyjne.
■

I nwestujemy bezpośrednio w 22 krajach, zarządzamy 12 strategiami z ekspozycją
na zagraniczne aktywa.

Wysoka alokacja w części akcyjnej i konserwatywna część dłużna
■ Będziemy utrzymywać wysoką lub średnią alokację w części akcyjnej w zależności

od fazy cyklu koniunkturalnego. Zakładamy, że w długim okresie wysoka alokacja
w akcje przyniesie wyższe stopy zwrotu.
■

 części dłużnej będziemy ostrożnie podchodzić do inwestycji w obligacje
W
korporacyjne. Podstawowym celem tej części portfela będzie zapewnienie
bezpieczeństwa inwestycji.

Filozofia inwestowania
■ 
Efektywnie wykorzystujemy globalne doświadczenie Grupy AXA, łącząc je

z kompetencjami lokalnych ekspertów.
■ 
Zespołowy proces inwestycyjny pozwala nam w pełni wykorzystywać wiedzę

i doświadczenie zarządzających funduszami i podejmować optymalne decyzje.
■ 
Wysoka płynność i bezpieczeństwo inwestycji są dla nas priorytetowe, zależy

nam, aby szybko reagować na zmiany rynkowe i kontrolować ryzyko.

axa.pl

Informacje zostały opracowane na podstawie Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
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