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Z początkiem listopada globalne rynki akcyjne kontynuowały
wzrosty, przy czym zmienność pozostała na bardzo niskim poziomie.
Warty odnotowania był stabilny wzrost indeksów amerykańskich.
Takiego roku z tak małą zmiennością nie było od wczesnych lat
90-tych. W przypadku rynku walutowego większość uwagi
skupiała się w tym roku na osłabianiu się amerykańskiego dolara.
Miało to miejsce pomimo małej zmiany różnicy stóp procentowych
(aż do września). Jednak przez ostatnie dwa miesiąca dolar
odwrócił około jednej trzeciej tegorocznych spadków, w sytuacji
ponownego rozszerzenia się dywergencji stóp procentowych.
Było to odzwierciedleniem zarówno rosnących oczekiwań
rynkowych na to, że Fed dostarczy kolejne podwyżki stóp w tym
roku i w kolejnym, w korespondencji z gołębimi wypowiedziami
odnośnie stóp ze strony EBC. Krzywe rentowności globalnie raczej
się wypłaszczyły. Również rentowności niemieckich bundów

znajdują się na podobnym poziomie jak na początku roku. Taki
scenariusz był nie do pomyślenia w pierwszych miesiącach tego
roku (spodziewano się cyklicznego wzrostu rentowności na długim
końcu w horyzoncie kilkunastu miesięcy). Wydaje się, że uczestnicy
rynku trafnie ocenili rozwój sytuacji makroekonomicznej, ale nie
docenili siły i determinacji banków centralnych. Jest to istotne
w kontekście braku jakichkolwiek sygnałów spowolnienia w strefie
euro. Właściwie to najnowsze dane ankietowe znalazły się blisko
lub na najwyższych poziomach w historii. Dla przykładu niemiecki
indeks IFO osiągnął nowy szczyt w listopadzie i wskazuje na
jeszcze wyższy potencjał i tak już solidnego wzrostu PKB w tym
roku (szacuje się, że wzrost w 3 kwartale wyniósł 0,8 proc.
kw\kw, najwięcej spośród grupy G7). Wszystkie główne
gospodarki europejskie również zaliczyły silny miesiąc jeśli chodzi
o dane ankietowe.
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Informacje prawne
Niniejszy materiał został przygotowany przez Aviva Sp. z o.o. na podstawie informacji uzyskanych od zarządzających aktywami funduszy inwestycyjnych Aviva Investors
Poland Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA i wyraża ich wiedzę oraz poglądy według stanu na dzień jego sporządzenia. Nie ma on charakteru rekomendacji
dotyczących instrumentów finansowych w rozumieniu zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących
rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców i nie stanowi jakiejkolwiek gwarancji, że dana propozycja inwestowania jest właściwa
dla konkretnego klienta. Sporządzający niniejszy materiał nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na jego podstawie ani za szkody poniesione
w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy materiał chroniony jest prawem autorskim i może być wykorzystywany tylko i wyłącznie zgodnie z tym prawem.
Przedstawiane informacje finansowe są historycznym wynikiem inwestycyjnym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Aviva Investors
Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego funduszy
inwestycyjnych. Uczestnicy funduszy inwestycyjnych muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu
z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusze
oraz od wysokości opłaty manipulacyjnej i podatku od dochodów kapitałowych. Wartość aktywów netto Subfunduszy Aviva Investors FIO inwestujących w akcje
cechuje się dużą zmiennością, ze względu na skład portfeli inwestycyjnych lub na stosowane techniki zarządzania portfelami. Subfundusze Aviva Investors FIO mogą
lokować powyżej 35 proc. aktywów w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub
NBP, a Subfundusze Aviva Investors Obligacji Dynamiczny i Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych dodatkowo w papiery wartościowe i instrumenty rynku
pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez jednostkę samorządu terytorialnego RP lub państwa członkowskiego, państwo członkowskie lub należące
do OECD, bądź międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest RP lub co najmniej jedno państwo członkowskie, natomiast Subfundusz Aviva Investors
Aktywnej Alokacji dodatkowo w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez rządy: Australii, Czech, Danii,
Francji, Grecji, Hiszpanii, Islandii, Japonii, Kanady, Meksyku, Niemiec, Nowej Zelandii, Portugalii, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch, Turcji
lub USA, a Subfundusz Aviva Investors Obligacji Zamiennych w papiery wartościowe i będące papierami wartościowymi instrumenty rynku pieniężnego emitowane,
poręczone lub gwarantowane państwo członkowskie, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest RP lub co najmniej
jedno państwo członkowskie.
Szczegółowe informacje dotyczące funduszy inwestycyjnych Aviva Investors Poland TFI, w tym opis ryzyka inwestycyjnego i tabela opłat manipulacyjnych znajdują się
w prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów dostępnych u Doradców ds. Ubezpieczeń i Inwestycji Aviva Sp. z o.o., dystrybutorów, siedzibie
Aviva Investors Poland TFI oraz na stronie internetowej www.aviva.pl.
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA informuje, że inwestycje w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe są związane z ryzykiem inwestycyjnym – wartość
jednostek funduszy może ulec zmianie wraz ze zmianą sytuacji na rynkach kapitałowych, a Towarzystwo nie zapewnia osiągnięcia określonych wyników z wyłączeniem
gwarancji dotyczących Funduszu Gwarancji Zysku i Funduszu Gwarantowanego. Informacje dotyczące poszczególnych funduszy, w szczególności dotyczące ryzyka
inwestycyjnego, znajdują się w Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych.
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