SUBFUNDUSZ DELTA
Strategia inwestycyjna
DELTA jest subfunduszem funduszu GAMMA PARASOL BIZNES SFIO. DELTA to rozwiązanie dedykowane dla klientów oczekujących
stóp zwrotu wyższych niż na produktach rynku pieniężnego, akceptujących ryzyko papierów skarbowych. DELTA to tzw. subfundusz
skarbowy, inwestujący przede wszystkim w obligacje skarbowe i papiery gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa.
Ponadto w portfelu mogą znaleźć się także dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez rządy
i banki centralne państw innych niż Rzeczpospolita Polska, z tym że ich udział nie może przekraczać 40% wartości aktywów
netto. Duration portfela to 3 lata +/- 2,5 roku. Subfundusz jest zarządzany benchmarkowo aktywnie. Celem zarządzających jest uzyskiwanie
rentowności z subfunduszu powyżej benchmarku.

Wyniki funduszu

Najważniejsze dane
•
•
•
•
•
•

Aktywa netto: 1.37 mln PLN
Wycena j.u.(29.06.2018): 132.51 PLN
Data pierwszej wyceny: 01.08.2011
Wartość pierwszej wyceny: 100.37 PLN
RFI: 930
Min. pierwsza wpłata:
- os. fizyczne:równowartość 40 000 EUR
- os. prawne: 25 000 PLN
Min. kolejna wpłata: 1 000 PLN
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WYNIKI FUNDUSZU

Największe pozycje w portfelu
Lp.

Instrument

Udział (%)

1.

IZ0823

32,87

2.

DS0727

23,66

3.

BGK-IDS (2022-10-25)

19,86

4.

WZ0126

14,71

5.

DS1021

5,11

Największe pozycje w portfelu funduszu wg stanu na dzień 31.12.2017.
Więcej informacji w sprawozdaniu finansowym Funduszu, dostępnym
na stronie: www.gammafundusze.pl
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Źródło: www.gammafundusze.pl

Stopa zwrotu
Stopa zwrotu
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DELTA SFIO

0,42

0,31

0,42

1,55

0,36

0,15

1,61

8,80

14,32

benchmark

0,18

-0,47

-0,81

-1,20

-1,92

-3,88

-3,13

-2,51

1,66

Stopa zwrotu jest obliczana następująco np. za 1 rok – stopa zwrotu za okres 29.06.2017 - 29.06.2018.

Benchmark:
Średnia ważona stóp zwrotu: indeksu PLSI (z wagą 0.70) oraz WIBID3M (z wagą 0.30) pomniejszona o koszty stałe
funduszu (w tym opłatę za zarządzanie). PLSI - Poland Local Sovereign Index – indeks polskich obligacji skarbowych
stałoprocentowych o zapadalności powyżej 1 roku publikowany przez serwis Bloomberg (ticker BPOL)

Profil ryzyka produktu

KARTA PRODUKTU Aktualizacja na dzień 29.06.2018

Opłaty
Opłata manipulacyjna:
- przy nabyciu: wg tabeli opłat dystrybutora
- przy umorzeniu: 0.0%
Wynagrodzenie za zarządzanie:
0.99% w skali roku

obligacje

Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny Otwarty

NIŻSZE RYZYKO / POTENCJALNIE NIŻSZE ZYSKI

WYŻSZE RYZYKO / POTENCJALNIE WYŻSZE ZYSKI

Powyższy profil ryzyka produktu jest równy Syntetycznemu wskaźnikowi ryzyka i zysku w dokumencie Kluczowe
Informacje dla Inwestorów, aktualnemu na dzień 26.05.2017.

waluta

nieograniczony zysk

Syntetyczny wskaźnik
ryzyka i zysku (w skali 1-7)

SUBFUNDUSZ DELTA
Struktura portfela subfunduszu
OBLIGACJE SKARBOWE I GWARANTOWANE PRZEZ SP – 100%

Struktura walutowa
PLN – 100%

Struktura geograficzna
POLSKA – 100%

ŹRÓDŁO: OBLICZENIA WŁASNE PKO TFI S.A., DANE NA 29.06.2018 R.

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Informacje podstawowe:
Siedziba: ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa
Infolinia: (22) 582 88 58
Aktywa w zarządzaniu: 33,44 mld PLN (stan na 29.06.2018)
Akcjonariusz: 97,51% PKO Bank Polski S.A. i 2,49% PKO BP Finat sp. z o.o.
Gdzie kupić fundusze GAMMA?
informacja na www.gammafundusze.pl

WAŻNE INFORMACJE
Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik subfunduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części
wpłaconych środków. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości.
Niniejszy materiał został przygotowany przez PKO TFI S.A. w dobrej wierze i z należytą starannością, ma on charakter informacyjny i nie stanowi pełnej informacji o funduszach inwestycyjnych. Nie należy
go traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia
i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospektach
informacyjnych oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie PKO TFI S.A.
oraz na stronie internetowej www.gammafundusze.pl. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne dokonywane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych. Niniejsza
propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu Art. 66 Kodeksu cywilnego.

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejestrowy dla m.st Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000019384. Kapitał zakładowy 18.460.400 złotych. NIP 526-17-88-449.

