PORTFELE MODELOWE W POLISACH INWESTYCYJNYCH
CZY TO SIĘ OPŁACA?
ANALIZA WYNIKÓW DLA INWESTYCJI 1, 3, 5 ORAZ 10-LETNICH
Wielu inwestorów, którzy wybrali polisy inwestycyjne decyduje się na tzw. portfele modelowe.
Zarządzający portfelami wybierają i aktywnie zmieniają fundusze. Pobierając za to często dodatkową
opłatę. Sprawdziliśmy ile naprawdę udało się zarobić korzystając z tych rozwiązań!

PORTFEL MODELOWY - CO TO TAKIEGO?
Wielu inwestorów często nie zdecydowałoby się na inwestowanie gdyby nie możliwość przeniesienia
problemu wyboru funduszy i zarządzania nimi na specjalistów. Towarzystwa Ubezpieczeń na
Życie oferują takie możliwości poprzez tzw. Portfele Modelowe. W takim portfelu
zarządzający dokonują wyboru funduszy, zmian funduszy i realizują określoną politykę Portfela
Modelowego. Portfel może mieć stały podział funduszy (np. 50% funduszy akcji/ 50% funduszy
obligacji) lub skład zmienny, aby dopasować się do aktualnych prognoz dla rynków finansowych.

JAK REKLAMOWANE SĄ PORTFELE MODELOWE?
Wystarczy zajrzeć na strony z ich ofertą. Przykładowo:
To wygodny sposób zarządzania portfelem funduszy inwestycyjnych: inwestor musi określić tylko swój
profil ryzyka i wybrać odpowiadający mu Portfel Modelowy,
Profesjonalne doradztwo: bieżące decyzje dotyczące udziałów w poszczególnych funduszach podejmuje za
inwestora licencjonowany doradca inwestycyjny, na podstawie rzetelnej analizie każdego funduszu,
Dywersyfikacja funduszy: inwestor nie jest uzależniony od decyzji zarządzającego jednym funduszem, jego
stylu inwestycyjnego, błędnej oceny kierunku rynku.
To rozwiązania dla osób akceptujących pewne ryzyko inwestycyjne, ale także oczekujące zysków z części
pieniędzy inwestowanych w akcje. Dla inwestorów gotowych na długoterminowe inwestowanie.

BRZMI PRZEKONUJĄCO. A W RZECZYWISTOŚCI...
Fakty są niestety zupełnie inne. Żadna z obiecywanych cech: wybór profilu inwestora, profesjonalne
doradztwo, dywersyfikacja funduszy, długi 10 -letni termin nie spełniło oczekiwań inwestorów.
Raport oparty o rzeczywiste wyniki (opracowanie z kwietnia roku 2010) pokazuje, że...

INWESTYCJA W PORTFELE MODELOWE W OSTATNICH 3, 5 I 10 LATACH
DAŁA CZĘSTO WYNIKI DUŻO GORSZE NIŻ NAJGORSZE FUNDUSZE PIENIĘŻNE!

ANI RAZU NIE UDAŁO SIĘ ZAROBIĆ WIĘCEJ NIŻ NAJLEPSZE FUNDUSZE PIENIĘŻNE!
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RANKING NAJLEPSZYCH PORTFELI MODELOWYCH
Trudno z grupy portfeli modelowych wybrać najlepszy - jeżeli w długim okresie żaden nie
pozwolił zarobić więcej niż najgorszy fundusz pieniężny, czy też lokata bankowa.
Kwiecień 2010

Skandia

59

pkt.

Generali

35

pkt.

Axa

19 pkt.

Nordea

16 pkt.

Zwycięzca rankingu to portfele modelowe firmy SKANDIA. Zwycięstwo zawdzięcza dobrym wynikom
portfeli w ostatnim roku. Drugie miejsce firmy Generali to wynik dużej ilości portfeli co pozwoliło na
zajęcie dobrych miejsc w 8 przeprowadzonych analizach. Firma Axa jedynie dzięki posiadaniu w
ofercie portfela aktywnej alokacji (5 punktów) uzyskała wynik wyższy niż portfele firmy NORDEA.
Ranking to względną jakość oferty portfeli modelowych. Dla kieszeni inwestorów wybór portfeli
modelowych, nawet tych najlepszych okazał się gorszy niż inwestycja w funduszu pieniężnym.

WYNIKI RAPORTU - INWESTYCJA 3-LETNIA
Ostatnie 3 lata (04.2007 - 04.2010) to okres długiej bessy (rok 2008) oraz, od lutego 2009 bardzo
wysokich zysków z rynku akcji. Czas, w którym mogły sprawdzić się portfele aktywnej alokacji.

TYLKO DWA Z 15-U PORTFELI MODELOWYCH W OKRESIE 3 LAT ZANOTOWAŁO ZYSK...
NATOMIAST ŻADEN NIE ZAROBIŁ WIĘCEJ NIŻ NAJGORSZY FUNDUSZ PIENIĘŻNY!

Portfelom Modelowym akcyjnym nie można nic zarzucić. Portfele te muszą inwestować w
fundusze akcyjne i tego inwestorzy powinni być świadomi. Patrząc na ich wyniki w porównaniu z
wynikami funduszy akcyjnych można powiedzieć, że wiele uzyskało wyniki naprawdę bardzo dobre
(straty poniżej 25%). Tak to wygląda w porównaniu z najlepszymi funduszami akcji, które traciły
15%. Niestety - pieniądze w naszej kieszeni z takiego zysku w 3 lata nie będą zadowolone.

Portfel aktywnej alokacji w zestawieniu uzyskał bardzo zły wynik. To portfel, który miał zarabiać
podczas wzrostów inwestując w fundusze akcji, a podczas spadków zabezpieczać pieniądze w
funduszach mniej ryzykownych. Wynik gorszy od najgorszego funduszu pieniężnego w tym czasie
świadczyć może o problemach z podjęciem decyzji o zmianach sposobu inwestowania.
Portfele mieszane miały trudne zadanie - i „wyszły” z niego nadzwyczaj dobrze. Co prawda tylko
pośrednio (gdyż traciły nawet 18%), ale ich wyniki są bardzo dobre w porównaniu do wyników
zwykłych funduszy mieszanych. Ale ogólne podsumowanie ma wydźwięk bardzo negatywny.
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PORTFEL AKTYWNEJ ALOKACJI - INWESTYCJA 3 LETNIA
Portfel Aktywnej Alokacji firmy Skandia w okresie 3 lat uzyskał względnie najlepszy wyniki
(lepszy od pozostałych portfeli modelowych). Dopiero jednak pokazanie na jednym wykresie
wartości rachunku inwestora w porównaniu z sumą dotychczasowych wpłat pokazuje
prawdziwy przebieg inwestycji. Szczególnie mocno do wyobraźni przemawia zielony słupek (prawy
dolny róg) czystego zysku do wypłaty w porównaniu z sumą dotychczas wpłaconych pieniędzy.

W okresie pierwszych dwóch lat inwestor cały czas na rachunku posiadał mniej pieniędzy niż
dotychczasowe wpłaty. Dopiero od połowy 2009 roku stopniowo zaczął odrabiać straty.

PORÓWNANIE WYNIKÓW PORTFELI MODELOWYCH W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT
Dla porównania kolorem niebieskim zaznaczono wynik indeksu WIG 20. Kolorem zielonym
zaznaczono wyniki funduszu Allianz Pieniężny (jest to fundusz, który uzyskał w okresie ostatnich 3
lat jeden z najgorszych wyników). Wykresy prezentują wyniki „brutto” portfeli modelowych bez
uwzględnienia opłat oraz końcowego podatku przy zakończeniu inwestycji.
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WYNIKI RAPORTU - INWESTYCJA 10-LETNIA
W tym zestawieniu (analiza 101 lat) znalazły się jedynie 3 portfele modelowe firmy Skandia.

Zamiast komentarza krótkie podsumowanie:

W 10 LAT PORTFELE MODELOWE ZAROBIŁY DUŻO MNIEJ NIŻ NAJGORSZY F. PIENIĘŻNY!
PORTFEL MODELOWY AKCJI ZAROBIŁ MNIEJ NIŻ NAJGORSZY F. AKCJI!
NAJLEPSZY PORTFEL MODELOWY W OKRESIE OSTATNICH 10 LAT

Wykres dla wpłat systematycznych pokazuje to, co często dzieje się, gdy stosujemy zasadę
uśredniania. Im więcej udało się już zarobić (w roku numer 8 był do wypłaty niewielki zysk), dalsze
uśrednianie spowodowało, iż w roku numer 9 wartość rachunku zrównała się z sumą
dotychczasowych wpłat (na wykresie oznaczono to miejsce strzałką). To tak, jakby inwestor
przez 9 lat odkładał 500 zł w szufladzie, bez żadnego oprocentowania i dopiero wtedy dokonał
jednorazowej wpłaty. To, że na końcu inwestycji uzyskaliśmy niewielki zysk (15,1%) to wynik
wyłącznie zysków wypracowanych w ostatnich kilkunastu miesiącach.

1
w obliczeniach ujęto podatek od zysków kapitałowych. W rzeczywistości inwestycje jednorazowe na rynku funduszy
inwestycyjnych rozpoczęte przed wprowadzeniem podatku od zysków kapitałowych nie są dziś obciążone tym podatkiem przy
wypłacie.
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DLACZEGO W REKLAMIE WYGLĄDA TO ZUPEŁNIE INACZEJ?
Można pokazać np. taką informację (dane na dzień 2010-04-28)
Portfel Modelowy Skandia Stabilnego Wzrostu w okresie ostatnich 10 lat zarobił 113%.
Biorąc pod uwagę kilka okresów bessy w tym czasie wynik powinien być odbierany bardzo dobrze.
Sam wynik portfela modelowego nie jest najgorszy. Fundusze mieszane zarabiały od ok. 50%
do ponad 140% .Czyli wynik niewiele gorszy od najlepszego funduszu na rynku!
Po pierwsze koszty: W portfelu modelowym nie można inwestować inaczej niż poprzez polisę
inwestycyjną. A z tym wiążą się koszty. Porównanie staje się wtedy całkowicie inne.
Po drugie: brak porównania z innymi sposobami inwestowania: Patrząc na wyniki Portfela
Modelowego warto sprawdzić jak wygląda ją na tle np. wyników funduszy pieniężnych.
Zysk po 10 latach z inwestowania w najlepszym portfelu modelowym (po opodatkowaniu):


Skandia Stabilnego Wzrostu: 45,7% (uwzględnia opłaty), jedynie 3,8% średniorocznie...



Fundusz DWS Płynna Lokata (najgorszy z funduszy pieniężnych): 67,0% (po opodatkowaniu)

Dodajmy do tego inflację: W ostatnich 10 latach wyniosła 36% aby zauważyć, że mając szczęście
i wybierając akurat najlepszy z portfeli modelowych ledwie udało się pokonać inflację.
Portfel Modelowy Skandia Stabilnego Wzrostu (najlepszy wynik wśród portfeli modelowych)
w rzeczywistości przyniósł w 10 lat 45,7% zysku przy 36% inflacji,
tj. jedynie 0,65% rocznie ponad inflację

POBIERZ PEŁNĄ WERSJĘ RAPORTU
Aby pobrać pełną wersję raportu przejdź na stronę

www.opiekuninwestora.pl/raporty
W pełnej wersji raportu znajdziesz dodatkowe informacje i analizy.
METODOLOGIA I SZCZEGÓŁOWE WYNIKI
RANKINGU PORTFEL MODELOWYCH

WYNIKI RAPORTU DLA INWESTYCJI
ROCZNEJ W PORTFELE MODELOWE.

WYNIKI RAPORTU DLA INWESTYCJI
5-LETNIEJ W PORTFELE MODELOWE.

Dodatkowe komentarze.

Dodatkowe wykresy.

Szczegółowe założenia.
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JEŻELI SWOJE OSZCZĘDNOŚCI LOKUJESZ W FUNDUSZE POPRZEZ POLISY INWESTYCYJNE
SPRAWDŹ NARZĘDZIA, KTÓRE OFERUJE PORTAL WWW.OPIEKUNINWESTORA.PL
Gotowe strategie inwestowania dla początkujących, system powiadomień, oceny funduszy
oraz narzędzia do monitorowania portfela, funduszy walut i indeksów giełdowych pozwalające kontrolować także inwestycje na rynku funduszy zagranicznych.
ZAINWESTUJ W PRAKTYCZNĄ WIEDZĘ - SPRAWDŹ SZKOLENIA PORTALU
Firma Opiekun Inwestora nie sprzedaje funduszy. Na szkoleniach usłyszysz w pełni
obiektywną wiedzę i poznasz metody skutecznego inwestowania oraz zasady rządzące
rynkami finansowymi. To szkolenia przede wszystkim dla początkujących.
Opiekun Inwestora to portal udostępniający unikalne usługi dla inwestorów na rynku Funduszy
Inwestycyjnych. Jako pierwszy w Polsce dostarcza w pełni konfigurowalny system powiadomień
(e-mail / SMS) pozwalający automatycznie nadzorować strategie inwestycyjne użytkowników
portalu (w ten sposób abonenci portalu oszczędzają czas i nie muszą samodzielnie monitorować
rynku funduszy oraz swojego portfela inwestycji). To także analizy i oceny funduszy oparte
o indywidualny profil inwestora i tzw. analizę dynamiczną. Zamiast prezentować wyniki na
dzień dzisiejszy użytkownik otrzymuje ocenę funduszu wraz z informacją ile w przeszłości można
było zarobić, ale też ile można było stracić. Najnowsza oferta portalu to gotowe strategie
inwestycyjne kierowane przede wszystkim do osób, które inwestują poprzez polisy inwestycyjne
firm Axa, Aegon, Skandia, Generali, Nordea, Compensa itd. Wystarczy wybrać produkt,
strategię, datę systematycznych wpłat aby otrzymywać gotowe do zastosowania informacje.
To strategia inwestowania długoterminowego, strategia dla inwestycji krótszych niż rok,
oraz strategia z gwarancją kapitału (działanie podobne do produktów strukturyzowanych).
Portal jest finalistą licznych krajowych, a także międzynarodowych konkursów branży
Internetowej oraz laureatem nagrody Innowacja Roku 2009.
Usługi portalu to opieka
indywidualna, "opieka warta inwestycji", płatna ale dająca w rewanżu wygodę i pewność tej
opieki. Opiekun Inwestora to także projekty szkoleniowe, w tym sztandarowe (ponad 50 edycji)
szkolenia Fundusze to nie lokata, Fundusze to nie gra, oraz Masz polisę inwestycyjną zacznij skutecznie inwestować, realizowane na terenie całego kraju.
Dodatkowych informacji udziela: Remigiusz Stanisławek,
e-mail:opiekuninwestora@opiekuninwestora.pl

WWW.FUNDUSZETONIELOKATA.PL

WWW. FUNDUSZETONIEGRA.PL

WWW.OPIEKUNINWESTORA.PL

BLOG.OPIEKUNINWESTORA.PL

Firma
Opiekun
Inwestora
otrzymała
tytuł
Innowacja
Roku
2009.
Kapituła konkursu (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Centrum Innowacji FIRE)
przyznała ten tytuł za2:system analizy funduszy dopasowany do indywidualnego
profilu inwestora oraz system powiadomień realizujących indywidualne (stworzone
przez inwestora) lub gotowe strategie inwestowania (długo- lub krótkoterminowego).
Niniejszy raport oraz inne raporty, opracowania, publikacje, oceny statystyczne funduszy, powiadomienia i komentarze portalu Opiekun
Inwestora, opinie i materiały dostępne na prowadzonych blogach nie mają charakteru rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych w
rozumieniu zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące
instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Opracowania nie stanowią jakiejkolwiek gwarancji, że dana strategia / fundusz są
właściwe dla konkretnego inwestora. Korzystając z prezentowanych materiałów konieczne jest przeprowadzenie niezależnej oceny oraz
zapoznanie się z analizami pochodzącymi z innych źródeł i uwzględnienie innych niż przedstawione czynników ryzyka. Opiekun Inwestora nie
ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszych raportów ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji
inwestycyjnych. Raporty portalu wykonane są w oparciu o dane źródłowe (wyceny funduszy) od niezależnych i profesjonalnych dostawców.
Wszystkie obliczenia wykonano z należytą starannością. Zostały one wielokrotnie sprawdzone.
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http://www.opiekuninwestora.pl/innowacjaroku
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