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*W całym dokumencie Schroder International Selection Fund jest określany jako Schroder ISF.
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Zarządzający funduszem
Abdallah Guezour
Abdallah dołączył do Schoders w 2000 r. i jest dyrektorem działu obligacji rynków wschodzących. Jest 
odpowiedzialny za analizę krajów azjatyckich oraz analizę ilościową. Jego kariera rozpoczęła się w 1995 r., 
kiedy dołączył do Fortis Investment Management.
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Schroder ISF* Emerging Markets Debt Absolute Return umożliwia dostęp do 
szerokiego i aktywnie zarządzanego portfela, w którym inwestycje mogą być 
dokonywane w obligacje krajowe i zagraniczne, a także w waluty niektórych z najszybciej 
rozwijających się krajów charakteryzujących się dużym potencjałem. Celem funduszu 
jest uzyskiwanie pozytywnych wyników w dowolnym, 12-miesięcznym okresie, bez 
względu na warunki rynkowe. Dodatkowo fundusz dąży do osiągania wysokich, 
absolutnych stóp zwrotu przy ograniczonej zmienności w pełnym cyklu koniunkturalnym.

Dlaczego warto zainwestować?
 – Celem jest dostarczanie dodatnich stóp zwrotu w każdych warunkach rynkowych.

 – Stabilny i doświadczony zespół inwestycyjny.

 –  Podejście bez ograniczeń oznacza, że zespół może inwestować tam, gdzie widzi najlepsze 
możliwości, niezależnie od jakiegokolwiek benchmarku.

 – Niska korelacja z innymi funduszami obligacji.

 –  Możliwość posiadania do 40%1 aktywów netto w gotówce przy niekorzystnych warunkach rynkowych.

Główne zalety
Filozofia inwestycyjna
Zgodnie z przekonaniem zespołu inwestycyjnego ceny aktywów wahają się jako rezultat wzajemnego 
oddziaływania zmieniających się fundamentów rynkowych i percepcji inwestorów. Zdaniem zespołu unikalny 
i wieloaspektowy proces analityczny, stosowany konsekwentnie, jest właśnie tym czynnikiem, który daje mu 
zdolność identyfikowania tych obligacji rynków wschodzących, które mają wysoki potencjał zysków przy 
ograniczonym ryzyku (tj. tych o silnych fundamentach, ale niedocenionych przez inwestorów).

Szeroki wachlarz możliwości
Dług rynków wschodzących to szeroka i wielce zróżnicowana gama papierów wartościowych 
z ponad 50 krajów2. Wycena na rynkach instrumentów dłużnych w tych krajach jest często 
nieefektywna, a rynki te są gorzej zbadane od rynków rozwiniętych, co daje znaczne możliwości 
zwiększania wartości i tworzenia szans dla aktywnych zarządzających, takich jak Schroders.

Korzyści z dywersyfikacji
Historycznie patrząc, instrumenty dłużne rynków wschodzących są słabo skorelowane z innymi klasami 
aktywów w długim okresie, co pozwala inwestorom na obniżenie ogólnej zmienności portfela poprzez 
inwestowanie części aktywów na tych właśnie rynkach. Ponadto różnorodność w ramach omawianej 
klasy aktywów daje inwestorom możliwość ograniczenia zmienności. Stwarza to doskonałą okazję dla 
aktywnych inwestorów do podwyższenia stóp zwrotu i obniżenia ryzyka ich portfeli inwestycyjnych.

Wykwalifikowany zespół inwestycyjny
Do osiągnięcia sukcesu w inwestowaniu w instrumenty dłużne rynków wschodzących potrzebny jest 
doświadczony i przedsiębiorczy zespół. Ze względu na ryzykowny charakter tych rynków niezwykle 
istotne jest, aby zespół tworzyli specjaliści w dziedzinie analizy poszczególnych gospodarek rynków 
wschodzących, którzy rozumieją ich dynamikę. Zarządzający funduszem, Abdallah Guezour, ma ponad 
20 lat doświadczenia inwestycyjnego, a wspomagany jest przez zespół złożony z dwóch menedżerów 
funduszu, dwóch analityków ilościowych, jednego specjalistę od analizy technicznej i sentymentu 
rynkowego oraz 5-osobowy zespół produktowy. Wszyscy ulokowani są w Londynie. Zespół zarządza 
aktywami na całym świecie o wartości 3,5 mld dolarów3.
1Jest to wewnętrzny limit, który może ulec zmianie.
2Źródło: J.P. Morgan, na dzień 31 lipca 2015 r. 
 3Źródło: Schroders, na dzień 30 listopada 2015 r.



Strategia inwestycyjna
Wysiłki badawcze zespołu skoncentrowane są na analizie ryzyka kraju. Przeprowadzane są cztery 
indywidualne formy analizy:

Informacje o ryzyku
 – Brak gwarancji kapitału.

 – Papiery wartościowe inne niż o standardzie inwestycyjnym zwykle przynoszą większą stopę zwrotu niż 
wyżej wyceniane papiery wartościowe, lecz wiążą się z większym ryzykiem rynkowym, kredytowym 
i dotyczącym niewywiązania się ze zobowiązań przez kontrahenta.

 – Emitent papierów wartościowych może nie być w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań 
dotyczących dokonywania na czas wypłat odsetek i kapitału. Może to mieć wpływ na zdolność 
kredytową w przypadku tych papierów wartościowych. 

 – Inwestycje w instrumenty rynków pieniężnych i lokaty w instytucjach finansowych mogą wiązać się 
z wahaniami cen lub niewywiązaniem się ze zobowiązań przez emitenta. Niektóre ze zdeponowanych 
kwot mogą zostać niezwrócone funduszowi.

 – Walutowe instrumenty pochodne wiążą się z ryzykiem niewywiązania się ze zobowiązań przez 
kontrahenta. Może dojść do utraty niezrealizowanych zysków i części żądanej inwestycji rynkowej.

 – Inwestycje denominowane w walucie innej niż waluta klasy jednostki uczestnictwa mogą nie być 
zabezpieczone przed ryzykiem walutowym. Zmiany trendów na rynkach między tymi dwoma walutami 
będą miały wpływ na klasę jednostek uczestnictwa.

 – Inwestycje w obligacje i inne instrumenty dłużne, w tym powiązane instrumenty pochodne, wiążą się 
z ryzykiem dotyczącym stóp procentowych. Wartość funduszu może spaść, jeśli wzrosną stopy 
procentowe, i odwrotnie. 

 – Rynki wschodzące zwykle wiążą się z większym ryzykiem politycznym, prawnym, związanym 
z kontrahentami i operacyjnym. 

 – Fundusz może inwestować w produkty strukturyzowane, by uzyskać dostęp do rynków objętych 
ograniczeniami. W przypadku niewywiązania się kontrahenta ze zobowiązań wartość produktów 
strukturyzowanych może być zerowa.

Kluczowe informacje
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Ważne informacje: Niniejszy dokument nie stanowi oferty skierowanej do żadnej osoby ani próby ubiegania się przez jakąkolwiek osobę o uzyskanie zapisu na jednostki uczestnictwa Schroder International Selection Fund („Spółka”). 
Żadnych informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy interpretować jako porady i dlatego informacje te nie stanowią rekomendacji do zakupu lub sprzedaży jednostek uczestnictwa. Zapisów na jednostki uczestnictwa Spółki 
można dokonywać jedynie na podstawie jej ostatniego prospektu i uproszczonego prospektu oraz ostatniego zbadanego sprawozdania rocznego (i kolejnego niezbadanego sprawozdania półrocznego, jeżeli zostało ono opublikowane), 
których egzemplarze można otrzymać bezpłatnie z kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds, Centrum Jasna, ul. Jasna 14/16a, 00-141 Warszawa, Polska oraz ze spółki Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Spółka jest 
zarejestrowanym w Luksemburgu przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe uznawanym w Wielkiej Brytanii i działa w Polsce zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r. nr 146, 
poz. 1546 z późniejszymi zmianami). Inwestor może, zależnie od obowiązujących zobowiązań podatkowych, być zobowiązany do uiszczenia podatku bezpośrednio obciążającego dochody wynikające w z inwestycji w jednostki funduszu. 
Inwestycja w Spółkę pociąga za sobą rodzaje ryzyka, które są w pełni opisane w prospekcie. Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, na którym można byłoby się oprzeć; ceny jednostek uczestnictwa 
i dochód z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty. Schroders wyraził w niniejszym dokumencie swoje własne poglądy i opinie, które mogą ulec zmianie. 
Niniejszy dokument został wydany przez Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 1, 60310 Frankfurt nad Menem, Niemcy. Dla Państwa bezpieczeństwa kontakty mogą być nagrywane lub monitorowane. 0615/w47186/PL1115

Źródło ratingu: Fitch, nagroda Highest Standards 
przyznana Schroders 1 kwietnia 2015 r.

Cele inwestycyjne

Podejście inwestycyjne

Rola w portfelu  – Jako inwestycja o niskim ryzyku lub startowa ekspozycja na 
instrumenty dłużne rynków wschodzących lub też kombinacja 
ze standardową ekspozycją na ryzyko rynkowe (betę) krajów 
wschodzących. 

 – Strategia absolutnej stopy zwrotu stworzona po to, by 
zdywersyfikować ryzyko i zwiększyć stopę zwrotu.

 – Brak strat w jakimkolwiek 12-miesięcznym okresie.
 – Maksymalizacja stopy zwrotu towarzysząca powyższemu 

brakowi strat.

 – Strategia absolutnej stopy zwrotu bazująca na kompleksowej 
analizie danego kraju.

 – Proces inwestycyjny składa się z czterech rodzajów analizy: 
fundamentalnej, ilościowej, analizy wykresów oraz sentymentu. 

 – Szerokie spektrum inwestycyjne, uwzględniające waluty oraz 
obligacje krajowe i zagraniczne (skarbowe, korporacyjne i 
zamienne) z ponad 50 krajów.

 – Wyłącznie długie pozycje, brak dźwigni i skomplikowanych 
instrumentów pochodnych.

 – Kontrola ryzyka na podstawie limitów dywersyfikacji bazujących 
na płynności, limity stop-loss dla portfela, zastosowanie gotówki

Źródło: Management Today, ‘Britain’s Most 
Admired Company’, 2013/2014; Investment 
Europe ‘Investment Group of the year’ 2014; 
Funds Europe Awards, specjalne wyróżnienie dla 
European Asset Management Company (Aktywa 
ponad 20 mld euro).

Nagrody i oceny

Więcej informacji na temat funduszy 
spółki Schroders zlokalizowanych 
w Luksemburgu można znaleźć pod adresem: 

www.schroders.pl

Informacje o spółce Schroders 

400,00 mld euro zainwestowanych 
w akcje, obligacje, strategie oparte 
o różne klasy aktywów, instrumenty 
alternatywne i nieruchomości. 

Globalna sieć 3700 pracowników. 

37 oddziałów w 27 krajach w 
Europie, obu Amerykach, Azji i na 
Bliskim Wschodzie.

Ponad 200 lat doświadczenia w 
inwestowaniu. 

Źródło: Schroders, na dzień 30 września 2015 r.

EUR Hedged EUR Hedged USD USD PLN Hedged

A Acc A1 Acc A Acc A1 Acc A1 Acc

Kod ISIN LU0177592218 LU0186875935 LU0106253197 LU0133705839 LU0455362383

Kod Bloomberg SCHEMEA:LX SCHEDEU:LX SCHEDAA:LX SCHEDA1:LX SEMDHA1:LX

Data powstania funduszu 29/08/1997

Benchmark brak

Maksymalna opłata 
wstępna

3% 2% 3% 2% 2%

Opłaty bieżące 
(ostatnie dostępne)*

1,93% 2,28% 1,93% 2,28% 2,28%

Dalsze informacje o typach jednostek uczestnictwa znajdują się w prospekcie.
*Wysokość opłat bieżących określa się na podstawie kosztów poniesionych za rok zakończony w czerwcu 2015 r. i mogą 
one z roku na rok ulegać zmianie.


