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CO NAS WYRÓŻNIA?

Wierzymy, że w celu efektywnego wykorzystania 
szans na osiąganie satysfakcjonujących stóp zwro-
tu i ograniczanie ryzyka, konieczne jest posiadanie 
globalnego portfela inwestycyjnego. 

To wydarzenia na globalnych rynkach determinują 
rozwój sytuacji na rynku lokalnym, a nie na odwrót.

W swoim podejściu do zarządzania portfelami jeste-
śmy konserwatywni. Dążymy do uzyskania stabilne-
go i powtarzalnego wyniku, co powinno przełożyć 
się  na systematyczny wzrost wartości portfela.
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Niniejszy materiał sporządzono wyłącznie dla celów informacyjnych, nie jest on podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży i nie powinien być tak interpretowany. Niniejsze opracowanie nie  ma charakteru doradztwa inwestycyjnego i nie stanowi 
indywidualnej rekomendacji. Potencjalni inwestorzy powinni przeprowadzić stosowne analizy, jakie uznają za niezbędne oraz powinni skorzystać z usług doradztwa w kwestiach prawnych, księgowych i podatkowych w celu samodzielnego i świadomego 
ustalenia stosowności oraz konsekwencji i skutków inwestycji w papiery wartościowe. Osoby zainteresowane rozpoczęciem inwestowania, zapraszamy do kontaktu z doradcą IFM Global Asset Management sp. z o.o. Przybliżymy oferowane przez nas port-
fele inwestycyjne oraz zaproponujemy najbardziej adekwatne rozwiązanie. Przedstawione dotychczasowe wyniki odnoszą się do przeszłości i nie gwarantują przyszłych rezultatów. Każda inwestycja związana jest z potencjałem zysku oraz ryzykiem straty. 
Przedstawione informacje nie stanowią gwarancji osiągnięcia zysku oraz nie gwarantują wzrostu rentowności inwestycji w przyszłości.

CEL
Strategia pozwala na średni wzrost wartości kapita-
łu. Jej celem jest osiąganie wyższej stopy zwrotu od 
średniej dla polskich funduszy zrównoważonych.

Strategia Globalna
Ostrożnej Alokacji

STYL ZARZĄDZANIA
Strategia zapewnia ekspozycję zarówno na global-
ny rynek dłużny, jak i globalny rynek akcyjny. W ten 
sposób pozwala uzyskać atrakcyjną stopę zwrotu, 
ale przy zachowaniu konserwatywnego podejścia 
i odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

PROFIL RYZYKA

CHARAKTERYSTYKA
  Minimalna wpłata – 2 000 000 PLN
  Opłata za zarządzanie – do 0,7% kwartalnie
  Success fee – 25% ponad benchmark
  Zalecany horyzont – ponad 3 lata
  Benchmark – Średnia dla polskich funduszy zrów-
noważonych 
  Waluta – PLN

MODELOWA ALOKACJA*

60% Instrumenty Dłużne

40% Instrumenty udziałowe

*  Skład Strategii ulega zmianie w wyniku oceny bieżącej sy-
tuacji rynkowej. W długim terminie dążymy do zachowania 
modelowej alokacji.

okres 3M 6M 1Y w tym  
roku

Stopa zwrotu 
Strategii 0,67% 0,56% 3,49%3,49%

Benchmark  -2,46% -0,47%  -0,87%-0,87%

WYNIKI 
Stopy zwrotu na dzień 2014-12-31

Konserwatywny Umiarkowanie 
konserwatywny

Agresywny

Zrównoważony

Umiarkowanie 
agresywny


