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Schroder ISF 
Fondsname

 Od wielu lat budujemy stabilny biznes zorientowany 
 na potrzeby inwestycyjne naszych klientów. 

Wychodząc naprzeciw polskim inwestorom stworzyliśmy 
zdywersyfi kowaną ofertę funduszy w polskim złotym 
z zabezpieczonym ryzykiem walutowym. Znajdują się w tej 
ofercie sprawdzone strategie inwestycyjne obejmujące różne 
klasy aktywów, z których od wielu lat z sukcesem korzystają 
inwestorzy na całym świecie. Dzięki tej pełnej ofercie 
polscy inwestorzy mogą nie tylko zbudować z nami w pełni 
zdywersyfi kowany portfel ale również mogą znaleźć w nim 
strategie, które wypłacają stały dochód.

Jesteśmy dumni, że umożliwiamy Państwu dostęp do 
naszych idei inwestycyjnych z różnych rynków na świecie.

Beata Idem
Head of Poland, Czech Republic and Slovakia
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Spółka Schroders jest niezależnym, 
wyspecjalizowanym podmiotem zarządzającym 
aktywami. Na jej znaczące dziedzictwo i kulturę 
wpłynęło ponad 210 lat doświadczenia na rynkach 
inwestycyjnych. Spółka notowana w Wielkiej 
Brytanii posiada mocny bilans oraz stabilną strukturę 
własnościową, która pozwala na całkowite skupienie 
się na uzyskiwaniu wyników dla naszych klientów.

Spółka Schroders, która zarządza funduszami o wartości ponad 476,3 mld EUR7 
i dysponuje międzynarodową siecią obejmującą 41 oddziałów w 27 krajach7, ma 
odpowiednie perspektywy i wiedzę, aby określić znaczący potencjał inwestycyjny 
niezależnie od jego miejsca.

Dążymy do tego, aby inwestorzy w Polsce mieli dostęp do innowacyjnych strategii 
inwestycyjnych i cieszymy się, że możemy zaproponować Państwu ofertę funduszy 
obejmujących różne klasy aktywów w jednostce uczestnictwa w polskim złotym 
zabezpieczonej przed ryzykiem walutowym.

Obligacje 

Schroder ISF 
Asian Convertible Bond1

Schroder ISF 
Emerging Markets Debt 
Absolute Return1

Schroder ISF 
EURO Credit Conviction6

Schroder ISF 
Global High Income Bond1

Multi-Asset4 

Schroder ISF 
Global Diversifi ed Growth1

Schroder ISF 
Global Multi-Asset Income5

Alternatywne 
klasy aktywów

Schroder ISF Global Gold6

Akcje 

Schroder ISF 
Asian Opportunities1

Schroder ISF 
Asian Total Return2

Schroder ISF EURO Equity1

Schroder ISF 
Frontier Markets Equity1

Schroder ISF 
Global Dividend Maximiser3

Schroder ISF 
Global Emerging Market 
Opportunities1

Schroder ISF 
Global Equity1

Schroder ISF 
Indian Opportunities1

W całym dokumencie Schroder International Selection Fund jest określany jako Schroder ISF. 
1 Dostępny w jednostce uczestnictwa typu A1, Acc w PLN Hedged. 
2 Dostępny w jednostce uczestnictwa typu A1, Acc w PLN Hedged. Fundusz zamknięty na wpłaty. 
3 Dostępny w jednostce uczestnictwa typu A1, Dis w PLN Hedged, ze stałym kuponem rocznym w wys. 7 %. 
4 Wiele klas aktywów. 
5 Dostępny w jednostce uczestnictwa typu A1, Dis w PLN Hedged, ze stałym kuponem rocznym w wys. 5 %. 
6 Dostępny w jednostce uczestnictwa typu A, Acc w PLN Hedged. 
7 Źródło: Schroders, wszystkie dane na dzień 30 czerwca 2017 r.

Podróż dookoła świata ze złotówką 
w portfelu 
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Schroder ISF 
Asian Opportunities

Schroder ISF Asian Opportunities to nieograniczony 
fundusz akcyjny zarządzany w sposób aktywny, który 
ma na celu zapewnienie wzrostu kapitału inwestorów 
głównie poprzez inwestycje w papiery wartościowe 
spółek azjatyckich (wyłączając Japonię).

Dlaczego warto zainwestować?

–  Ekspozycja na duży potencjał wzrostu rynku azjatyckiego poprzez inwestycje 
w wysokiej jakości spółki

–  Wykorzystanie najbardziej atrakcyjnych okazji do inwestycji w akcje z regionu 
dzięki zastosowaniu podejścia bottom-up1, nieograniczonego benchmarkiem

–  Fundusz posiada solidną historię ponadprzeciętnych, długoterminowych wyników, 
o niższej zmienności2 w porównaniu z benchmarkiem.3

Źródło: Schroders, czerwiec 2017 r.

Nasze podejście

Dogłębna i szczegółowa analiza
Nasza fi lozofi a inwestowania opiera się na aktywnym, fundamentalnym 
podejściu i koncentruje się na spółkach, które tworzą wartość dla akcjonariuszy 
w długiej perspektywie. Jesteśmy zdania, że azjatyckie rynki akcji nie są w pełni 
efektywne, a wiele z najlepszych strategii inwestycyjnych nie opiera się na 
pogłębionej analizie. Dlatego, aby generować wysokie wartości współczynnika 
alfa4 w długim okresie, należy podkreślić znaczenie analizy akcji typu bottom-
up1.

Przewaga informacyjna
Nasza wyraźna obecność w regionie w postaci działających lokalnie zespołów 
zapewnia nam dogłębne i szerokie pokrycie rynku, a co ważniejsze możliwość 
identyfi kowania unikalnych możliwości inwestyacyjnych.

Poszukiwanie możliwości generowania ponadprzeciętnych zysków
Po pierwsze, nasze inwestycje muszą cechować się wysoką jakością. Pod 
pojęciem tym rozumiemy zarówno jakość zysków, jak i zarządzania. Po drugie, 
muszą je charakteryzować strukturalnie ponadprzeciętne profi le zwrotu, co 
oznacza wybór spółek, które mogą osiągać stopy zwrotu z zainwestowanego 
kapitału wyższe niż średni ważony koszt kapitału. 

Tworząc wartość
Jesteśmy przekonani, że inwestowanie wymaga dyscypliny i umiejętności. Jeżeli 
chodzi o dyscyplinę, liczy się konsekwentne i skuteczne podejście do wyceny 
akcji. Z punktu widzenia umiejętności, kluczowe jest dysponowanie zespołem 
doświadczonych i posiadających gruntowną wiedzę specjalistów, którzy są 
w stanie ocenić wartość godziwą spółki i skutecznie wcielać w życie decyzje 
dotyczące konstrukcji portfela.

1 Inwestycje na podstawie analizy konkretnych spółek, w których historia, zarządzanie i potencjał traktowane są jako ważniejsze 
 niż ogólne trendy rynkowe lub sektorowe (w przeciwieństwie do strategii inwestycyjnej top down).
2  Zmienność jest miarą fl uktuacji cen aktywów. Może być również używana do opisywania wahań na konkretnym rynku. 

Wysoka zmienność wskazuje na wyższe ryzyko. 
3 Bazując na jednostce typu akumulacyjnego A, fundusz na dzień 31 maja 2016 r. osiągnął w 5-letnim horyzoncie wyniki lepsze 
 od benchmarku (MSCI AC Asia ex Japan Net TR).
4 Współczynnik pozwalający określić, czy aktywnie zarządzany portfel charakteryzuje się wartością dodaną względem dodatkowego 
 ryzyka i zysku ryzyka ponoszonego w porównaniu do benchmarku. Dodatnia wartość współczynnika alfa wskazuje, że zarządzający 
 generuje wartość dodaną.

Klasa aktywów 

 Obligacje  Akcje

  Alternatywne 
klasy aktywów

 Nieruchomości

Zarządzający funduszem

Robin Parbrook
Head of Asian Equities

Toby Hudson
Fund Manager

Robin Parbrook to główny zarządzający 
funduszem, a wspiera go Toby Hudson. 
Robin pełni obecnie funkcję kierownika 
działu Asian Equities i pracuje 
w Hongkongu.

Pomaga im doświadczony zespół 
29 analityków ds. rynków Azji i Pacyfi ku 
z wyłączeniem Japoni pracujących 
w Hongkongu, Singapurze, Seulu, Tajpej, 
Bombaju oraz Szanghaju. Zespół tworzą 
specjaliści, których średni staż pracy w tej 
branży wynosi 15 lat, a w przypadku 13 
osób zarządzających funduszem ta średnia 
wynosi 21 lat. Pracują w Hongkongu 
i Singapurze.

Źródło: Schroders, czerwiec 2017 r.
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Informacje dla jednostki uczestnictwa PLN Hedged

Kod ISIN LU0903427622

Kod Bloomberg SCPA1HP:LX

Data powstania funduszu 29 października 1993 r.

Waluta jednostki funduszu9 PLN Hedged

Maksymalna opłata wstępna 4 %

Opłaty bieżące (ostatnie dostępne)10 2,37 %

Benchmark11 MSCI AC Asia ex Japan Net TR (PLN Hedged)

Informacje o ryzyku

– Brak gwarancji kapitału.
–  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.
–  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.
–  Zbycie inwestycji w małe spółki może być trudne, co może mieć wpływ na wartość funduszu, a w ekstremalnych warunkach 

rynkowych także na jego zdolność do realizacji na żądanie transakcji umorzenia.
–  Fundusz nie będzie zabezpieczać ryzyka rynkowego w cyklu spadkowym. Wartość funduszu będzie zmieniać się analogicznie 

do zmian na rynkach.
–  Rynki wschodzące zwykle wiążą się z większym ryzykiem politycznym, prawnym, związanym z kontrahentami i operacyjnym.
–  Wschodzące rynki akcji mogą charakteryzować się większą niestabilnością niż rynki akcji w stabilnych gospodarkach. Inwestycje 

w waluty mogą wiązać się z ryzykiem walutowym. Fundusz może dokonywać pośrednich krótkotrwałych inwestycji przewidując 
spadek cen tych inwestycji lub wzrost stóp procentowych.

–  Zmiany polityczne, prawne, ekonomiczne i podatkowe w Chinach mogą powodować straty lub zwiększać koszty funduszu.

 5  Środowisko, Społeczna odpowiedzialność, Ład korporacyjny (ang. Environmental, Social, Governance). 
 6  Stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału. 
 7  Średni ważony koszt kapitału. 
 8  PRISM jest systemem zarządzania ryzykiem (Portfolio Risk Investment Strategy Manager). 
 9  Walutą bazową funduszu jest dolar amerykański. Fundusz jest dostępny w USD w klasie akumulacyjnej i w klasie dystrybucyjnej 

oraz w EUR w klasie akumulacyjnej. Informacje przedstawione w powyższej tabeli dotyczą jednostki A1 typu akumulacyjnego. 
Informacje o innych typach jednostek znajdują się w Prospekcie informacyjnym. 

 10  Wysokość opłat bieżących określa się na podstawie kosztów poniesionych za rok zakończony 
w grudniu 2016 r. i mogą one z roku na rok ulegać zmianie. 

 11  Indeks został zabezpieczony przez spółkę Schroders, aby odzwierciedlić walutę typu jednostki uczestnictwa.
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– Płynność
– Przegląd czynników ESG5

– Spotkania ze spółkami
– Czynniki strukturalne

  Ok. 30–40 akcji 
na analityka

–  Codzienne rozmowy 
analityków

–  Cotygodniowe spotkania 
dotyczące portfela

  Akcje o największym 
potencjale

–  Zgodność z wytycznymi 
klienta

– Analizy ryzyka PRISM8

 Portfel 50–60 akcji

Źródło: 
Schroders, 
czerwiec 2017 r.

Proces inwestycyjny

Koncentrujemy 
się na prostym, 
zdyscyplinowanym 
i powtarzalnym 
procesie 
inwestycyjnym.

Koncentracja 
na OIC6 vs WACC7

– Dobry
–  Pozytywne Zmiany
–  Negatywne Zmiany
– Słaby
Klasyfi kacja zwrotu 
dla akcjonariusza

Szczegółowe 
modelowanie dodatkowe 
–  Ocena w skali od 1 do 4
–  Szacunek wartości 

godziwej
–  Analiza zagrożeń
Ocena analityka 
odnośnie akcji i wycena

1  Krok 1: Przegląd możliwości 2   Krok 2: Fundamentalna 
analiza bottom-up1

3   Krok 3: Omówienie 
i selekcja spółek

4   Krok 4: Budowa portfela 
i kontrola ryzyka

Dynamiczne 
pokrycie listy 
600 spółek

Najlepsze 
typy analityków Portfel

Wycena 
i ocena akcji

Identyfikacja 
atrakcyjnych 

spółek
5000 akcji



Zarządzający funduszem

Martin Skanberg

Martin Skanberg ma ponad 20 lat 
doświadczenia w zarządzaniu funduszami. 
Do spółki Schroders dołączył w 2004 roku, 
a obowiązki związane z zarządzaniem 
portfelem przyjął w 2006 roku. Obecnie 
pełni funkcję zarządzającego funduszem 
Schroder ISF EURO Equity oraz funduszem 
Schroder European Fund. Karierę 
inwestycyjną rozpoczął w 1994 roku, 
kiedy to podjął pracę w spółce SEB Asset 
Management na stanowisku analityka 
ds. inwestycji w skandynawskim sektorze 
przemysłowym oraz sektorze materiałów 
podstawowych. W późniejszym okresie 
został dyrektorem ds. badań europejskich. 
Pracował ponadto w spółce American 
Express Asset Management na stanowisku 
starszego analityka ds. inwestycji 
odpowiedzialnego za sektor przemysłowy 
oraz telekomunikacyjny. Posiada tytuł 
magistra ekonomii fi nansowej.

Źródło: Schroders, czerwiec 2017 r.

Schroder ISF 
EURO Equity

Fundusz Schroder ISF EURO Equity inwestuje w akcje 
spółek krajów będących członkami Unii Gospodarczej 
i Walutowej (ang. EMU). Celem funduszu jest wyszukanie 
niedowartościowanych możliwości inwestycyjnych 
w drodze rozważnych, obszernych badań i analiz, przy 
zastosowaniu elastycznego podejścia dla różnych 
warunków rynkowych.

Dlaczego warto zainwestować?

–  Wysoko oceniany fundusz osiągający jedne z najlepszych w grupie stopy zwrotu.1

–  Wykorzystanie ożywienia w strefi e euro, w czasie gdy wskaźniki aktywności i zaufania 
do rynku ulegają poprawie.

–  Zapewnia ekspozycję na długoterminowe inwestycje w niedowartościowane 
europejskie spółki z „katalizatorem zmian”.

–  Fundusz wykorzystuje wszelkiego rodzaju anomalie i zmieniające się środowisko 
rynkowe dzięki elastycznej polityce opartej na podejściu agnostycznym.

–  Korzyści płynące z ekspertyz sporządzonych przez doświadczonego zarządzającego, ze 
wsparcia zespołu specjalistów sektorowych oraz globalnych zasobów fi rmy Schroders.

Główne zalety

Unikalny dostęp do europejskich spółek
U podstaw naszej fi lozofi i inwestycyjnej leży analiza fundamentalna. Równie 
istotna co analiza ilościowa jest dla nas także analiza jakościowa. Schroders 
wyróżnia się wyjątkowym dziedzictwem w obszarze inwestowania w akcje 
europejskie. Udało się nam także zbudować efektywny proces inwestycyjny 
w ramach tej klasy aktywów. Mamy unikalny dostęp do kadry kierowniczej 
spółek, co umożliwia nam właściwe zrozumienie istoty działalności każdej 
fi rmy, w którą inwestujemy.

Elastyczne podejście
Nasze elastyczne podejście, w którym bierzemy pod uwagę szereg 
charakterystyk danego papieru, w tym takie cechy jak potencjał wzrostu, 
wycenę i fundamenty, pozwala nam czerpać korzyści wynikające z anomalii 
występujących w różnych warunkach rynkowych. Fundusz korzysta także na 
elastyczności pozwalającej inwestować w całą gamę spółek bez względu na 
wielkość ich kapitalizacji rynkowej, dzięki czemu oferuje inwestorom dostęp 
do rynków, które w przeciwnym razie mogłyby zostać pominięte i pomaga 
nam w realizacji naszego celu w postaci dostarczania wysokich wyników. 

Identyfi kacja „katalizatorów zmian”
W naszych analizach nie skupiamy się wyłącznie na wycenach. Szukamy także 
punktów zwrotnych działalności spółek oraz „katalizatorów zmian”. Punkt 
zwrotny jest wiarygodnym potencjalnym katalizatorem, który może oznaczać 
pozytywne długoterminowe perspektywy dla spółki. Oznacza to poprawę 
prognoz popytu, zmiany w zarządzaniu, restrukturyzację kosztów, modyfi kację 
alokacji kapitału, polityki dywidendowej, aktywność w obszarze fuzji i przejęć 
czy sprzedaż aktywów. Połączenie tych dwóch elementów – wyceny i punktu 
zwrotnego – stanowi o sile naszego przekonania odnośnie inwestycji.

Źródło: Schroders.

1  Źródło: Schroders, Morningstar, według stanu na dzień 31 stycznia 2017 r. wyniki funduszu w 3 i 5-letnim okresie znalazły się 
w pierwszym kwartylu. Stopy zwrotu dotyczą jednostek uczestnictwa klasy A Acc w ujęciu netto. Grupą porównawczą są fundusze 
akcyjne, dedykowane rynkom w strefi e euro.

Klasa aktywów 

 Obligacje  Akcje

  Alternatywne 
klasy aktywów

 Nieruchomości
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Informacje dla jednostki uczestnictwa PLN Hedged

Kod ISIN LU0903427978

Kod Bloomberg SCEA1HP:LX

Data powstania funduszu 21 września 1998 r.

Waluta jednostki funduszu2 PLN Hedged

Maksymalna opłata wstępna 4 %

Opłaty bieżące (ostatnie dostępne)3 2,35 %

Benchmark MSCI EMU Net TR

Informacje o ryzyku

– Brak gwarancji kapitału.
–  Fundusz nie będzie zabezpieczać ryzyka rynkowego w cyklu spadkowym. 

Wartość funduszu będzie zmieniać się analogicznie do zmian na rynkach.

Proces inwestycyjny

2  Walutą bazową funduszu jest euro. Fundusz jest również dostępny w USD w klasie akumulacyjnej i w EUR zarówno w klasie 
akumulacyjnej jak i dystrybucyjnej. Informacje przedstawione w powyższej tabeli dotyczą jednostki A1 typu akumulacyjnego. 
Informacje o innych typach jednostek znajdują się w Prospekcie informacyjnym.

3  Wysokość opłat bieżących określa się na podstawie kosztów poniesionych za rok zakończony w grudniu 2016 r. i mogą one 
z roku na rok ulegać zmianie.

1.  Poszukiwanie 
niewłaściwie 
wycenionych okazji

  Ocenie podlega szereg 
czynników, w tym sposób 
generowania przez 
spółkę gotówki, aktualna 
wycena oraz każdy inny 
potencjalny katalizator 
mogący wpłynąć na 
wzrost ceny akcji.

2. Analiza w zespole
Każdy pomysł 
inwestycyjny 
podlega szczegółowej 
analizie zespołu.

3. Budowa portfela
Zarządzający ocenia 
najlepsze pomysły 
inwestycyjne, poziom 
ryzyka i weryfi kuje zajęte 
już pozycje.
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Zarządzający funduszem

Tom Wilson

Head of Emerging Market Equities, 
urzędujący na stałe w Londynie. Kieruje 
funduszem razem z Rami Sidani, Head 
of Frontiers zlokalizowanym w Dubaju. 
Tom posiada ponad 15 lat doświadczenia 
w branży inwestycyjnej i zarządza 
funduszami Schroders od 2001 r.

Rami Sidani

Rami ma ponad 13-letnie doświadczenie 
w dziedzinie inwestycji. Przeszedł do 
spółki Schroders w 2008 r. ze spółki 
SHUAA Capital i zarządza funduszami 
w regionie MENA5 od 2004 r. Wspiera ich 
globalny zespół analityków pracujących 
w Ameryce Południowej, Europie, na 
Bliskim Wschodzie i w Azji.

Źródło: Schroders, czerwiec 2017 r.

Schroder ISF 
Frontier Markets Equity

Schroder ISF Frontier Markets Equity oferuje inwestorom 
dostęp do niektórych z najbardziej dynamicznych 
i najszybciej rozwijających się gospodarek na świecie. 
Celem funduszu jest osiągnięcie wyniku wyższego 
o 2,5 % rocznie (bez opłat) w porównaniu z indeksem 
MSCI Frontier Markets w okresie każdych 3 lat.

Dlaczego warto zainwestować?

  –  Możliwość inwestowania w niektórych z najszybciej rozwijających się gospodarek 
świata, wspieranych poprzez długoterminowe czynniki wzrostu. To istotne z 
inwestycyjnego punktu widzenia, gdyż od liberalizacji rynków oraz ekonomicznej 
ekspansji jest to w długim terminie determinanta stóp zwrotu.

–  Zapewnia korzyści z dywersyfi kacji – frontier markets mają relatywnie niską korelację 
z rynkami rozwiniętymi, wschodzącymi oraz pomiędzy sobą nawzajem.

Nasze podejście

Zdyscyplinowany proces
Wartość dodana funduszu w 50 % wynika z alokacji pomiędzy kraje, będącej wypadkową 
z modeli matematycznych jak i podejścia eksperckiego, oraz w 50 % z selekcji spółek, 
opartej na dogłębnej analizie fundamentalnej.

Rygorystyczne zarządzanie ryzykiem
Stosujemy proaktywne podejście do zarządzania ryzykiem. Nasz proces zarządzania 
ryzykiem, opierający się na skorygowanym błędzie odwzorowania (alpha-adjusted 
tracking errors)1 oraz poziomach stop-loss2, jest monitorowany na kilku poziomach 
w naszym procesie inwestycyjnym i wspomagany przez nasz system zarządzania 
ryzykiem PRISM3.

Doświadczony zespół
Fundusz zarządzany jest z Londynu i Dubaju – mamy zarządzającego oraz dwóch 
analityków na Bliskim Wschodzie, co pozwala nam wykorzystywać okazje na tych 
nieefektywnych rynkach. Są oni wspierani przez 5 analityków, pokrywających to 
spektrum inwestycyjne. Fundusz wspierany jest przez nasz silny, 42 osobowy zespół 
ds. akcji rynków wschodzących, który ma przeciętnie 15 lat doświadczenia i jest 
zlokalizowany w 8 miejscach na świecie.4

1  Tracking Error (błąd odwzorowania) jest miarą zgodności portfela inwestycyjnego z zachowaniem wskaźnika, 
który jest jego benchmarkiem. 

2  Rodzaj zlecenia, którego celem jest ochrona kapitału inwestora w przypadku wystąpienia ruchu ceny w niekorzystnym 
dla niego kierunku. 

3  Zlecenia stop loss nie są gwarantowane i mogą one być czasowo zawieszane podczas okresów wyższej zmienności rynkowej. 
PRISM jest systemem zarządzania ryzykiem (Portfolio Risk Investment Strategy Manager).

4 Informacja odnośnie zespołu na 30 czerwca 2017 r.
5 Bliski Wschód i Afryka Północna (Middle East and North Africa).
6  Walutą bazową funduszu jest dolar amerykański. Fundusz jest dostępny w USD w klasie akumulacyjnej. Informacje przedstawione 

w powyższej tabeli dotyczą jednostki A1 typu akumulacyjnego. Informacje o innych typach jednostek znajdują się w Prospekcie 
informacyjnym.

7  Wysokość opłat bieżących określa się na podstawie kosztów poniesionych za rok zakończony w grudniu 2016 r. 
i mogą one z roku na rok ulegać zmianie.

8  Zasada kroczącego maksimum (high water mark principle). Szczegółowe informacje można znaleźć w prospekcie informacyjnym. 
W ostatnim roku obrotowym funduszu opłata za wyniki wynosiła 0,00 % aktywów funduszu.

Klasa aktywów 

 Obligacje  Akcje

  Alternatywne 
klasy aktywów

 Gotówka
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Informacje dla jednostki uczestnictwa PLN Hedged

Kod ISIN LU0903428604

Kod Bloomberg SISFA1P:LX

Data powstania funduszu 15 grudnia 2010 r.

Waluta jednostki funduszu6 PLN Hedged

Maksymalna opłata wstępna 4 %

Opłaty bieżące (ostatnie dostępne)7 2,5 %

Benchmark MSCI Frontier Markets

Opłata za wyniki 15 % wyniku ponad stopę zwrotu MSCI 
Frontier Markets Index, podlega zasadzie 
tzw. high water mark principle8

Informacje o ryzyku

–  Brak gwarancji kapitału.
–  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.
–  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.
–  W przypadkach gdy fundusz (lub podmiot zarządzający) posiada znaczący odsetek akcji jednej lub większej liczby spółek, 

przeprowadzenie szybkiej transakcji sprzedaży tych akcji może być trudne. Może mieć to wpływ na wartość funduszu, a w 
ekstremalnych warunkach rynkowych, na jego zdolność do przeprowadzania na żądanie transakcji umorzenia.

–  Zbycie inwestycji w małe spółki może być trudne, co może mieć wpływ na wartość funduszu, a w ekstremalnych warunkach 
rynkowych także na jego zdolność do realizacji na żądanie transakcji umorzenia.

–  Fundusz nie będzie zabezpieczać ryzyka rynkowego w cyklu spadkowym. Wartość funduszu będzie zmieniać się analogicznie d
o zmian na rynkach.

–  Rynki wschodzące zwykle wiążą się z większym ryzykiem politycznym, prawnym, związanym z kontrahentami i operacyjnym.
–  Podwyższone ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji na rynkach wschodzących jest na ogół jeszcze wyższe na rynkach słabo 

rozwiniętych (ang. frontier markets).

Proces inwestycyjny

Analiza geografi czna: model ilościowy z dodatkiem subiektywnej oceny
Analiza akcji: analiza fundamentalna

Alokacja geografi czna (50 %)
Selekcja akcji (50 %)

Portfel modelowy

Zarządzanie ryzykiem i implementacja

Analiza

Budowa portfela

Dostosowanie portfela klienta

Realizacja i monitoring
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Źródło: Schroders, czerwiec 2017 r.
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Schroder ISF 
Global Dividend Maximiser

Zarządzający funduszem

Mike Hodgson
Fund Manager Strategy

Mike Hodgson obejmuje w Schroders 
stanowisko Head of Risk Managed 
Investments and Structuring. Ma ponad 
20 letnie doświadczenie na rynkach 
fi nansowych.

Ian Kelly
Fund Manager Equities

Ian Kelly jest w Schroders członkiem 
zespołu Value Investment specjalizując się 
w strategie inwestowania w wartość4.

Źródło: Schroders, czerwiec 2017 r.

tegy

quities
Dwa źródła dochodu to:

Naturalny 
dochód pochodzący 
z dywidend spółek

–  Nasi zarządzający inwestują w szeroko zdywersyfikowany 
portfel akcji o założonym rocznym dochodzie na poziomie 
3,5 %.

Sprawdzona 
strategia 
„zabezpieczonych 
opcji call”

–  Wiele instytucji fi nansowych jest zainteresowanych 
kontraktami na wybrane akcje, w ramach których dokonują 
określonej płatności z góry, w zamian za korzyści wynikające 
ze wzrostu cen akcji powyżej ustalonej ceny w założonym 
okresie. Takie kontrakty określa się mianem „zabezpieczonych 
opcji call” i kwalifi kuje się je do instrumentów pochodnych.

–  Nasi zarządzający cyklicznie sprzedają takie kontrakty 
opcyjne, najczęściej co 3 miesiące. Płatności z góry jakich 
dokonują nabywcy wykorzystywane są do zwiększenia 
naturalnej rocznej stopy dywidendy o kolejne ok. 3,5 %.

Instrumenty pochodne niekiedy wzbudzają niepokój wśród inwestorów, ponieważ 
mogą one wiązać się z ryzykiem. W przypadku strategii Maximiser nie występuje jednak 
ryzyko inne niż tylko ryzyko ograniczenia ich potencjalnych zysków ze wzrostu cen akcji 
do określonego poziomu.

Sprawdzona i wysokodochodowa strategia1 
inwestycyjna oparta o akcje

  –  Strategia Schroders’ Maximiser zakłada skupienie się na generowaniu stabilnego 
i wysokiego dochodu z inwestycji na rynkach akcji.

–  Wykorzystując umiejętności doświadczonego zespołu Zarządzania Funduszami 
Strukturyzowanymi (Structured Fund Management Team) i specjalistów z zespołów 
akcyjnych, strategia Maximiser przetrwała próbę czasu, osiągając atrakcyjne stopy 
zwrotu w zróżnicowanych warunkach rynkowych od 2005 roku2.

Wykorzystanie potencjału spółek w ujęciu globalnym

Uruchomiony w lipcu 2007 roku, Schroder ISF Global Dividend Maximiser, daje 
ekspozycję na globalnie pojawiające się okazje, inwestując w portfel precyzyjnie 
wyselekcjonowanych akcji z całego świata.

Założenie 7 % rocznego dochodu3 dzięki 
połączeniu dwóch źródeł dochodu

Strategia Maximiser zakłada roczny dochód zwrotu na poziomie 7 % w ramach 
prowadzonych inwestycji. Wynik ten nie jest jednak gwarantowany.

1 Strategia Maximiser działa na podstawie połączenia dwóch źródeł dochodu: dywidendy spółek oraz premii opcyjnych. 
2 Strategia Maximiser fi rmy Schroders dostarczała oczekiwanej rocznej rentowności od uruchomienia w dniu 13 lipca 2007 r.
3  Podawana docelowa stopa zwrotu jest wartością szacunkową i nie jest gwarantowana. Fundusz planuje dokonywanie regularnych 

wypłat zysków na rzecz inwestorów, a w sytuacji, gdy uzyskiwane dochody nie wystarczą na pokrycie tych płatności, wypłaty mogą 
uszczuplić kapitał funduszu.

4 Strategia inwestowania w wartość opiera się głównie o nabycie akcji wycenianych poniżej wartości wewnętrznej spółki. 
5  Zbiorcze określenie stosowane w odniesieniu do szerokiej grupy instrumentów fi nansowych, których wartość jest zależna od 

bazowych instrumentów fi nansowych. Kontrakty terminowe, opcje i swapy to różne rodzaje instrumentów pochodnych. 
6  Walutą bazową funduszu jest dolar amerykański. Fundusz jest dostępny w USD i w EUR w klasie akumulacyjnej i w klasie 

dystrybucyjnej. Informacje przedstawione w powyższej tabeli dotyczą jednostki A1 typu dystrybucyjnego. Informacje o innych typach 
jednostek znajdują się w Prospekcie informacyjnym. 

7  Wysokość opłat bieżących określa się na podstawie kosztów poniesionych za rok zakończony w grudniu 2016 r. i mogą one z roku na 
rok ulegać zmianie.

Klasa aktywów 

 Obligacje  Akcje

  Alternatywne 
klasy aktywów

 Gotówka
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Informacje dla jednostki uczestnictwa PLN Hedged

Kod ISIN LU1056829648

Kod Bloomberg SCGDMA1:LX

Data powstania funduszu 13 lipca 2007 r.

Waluta jednostki funduszu6 PLN Hedged

Maksymalna opłata wstępna 4 %

Opłaty bieżące (ostatnie dostępne)7 2,36 %

Benchmark MSCI World TR Net

Informacje o ryzyku

–   Brak gwarancji kapitału.
–   Fundusz zamierza dokonywać regularnych wypłat z zysku na rzecz inwestorów; jeśli 

całkowita stopa zwrotu z funduszu nie wystarczy do pokrycia tych płatności, wypłaty te 
mogą powodować zmniejszenie kapitału funduszu.

–   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.

–   Fundusz nie będzie zabezpieczać ryzyka rynkowego w cyklu spadkowym. Wartość 
funduszu będzie zmieniać się analogicznie do zmian na rynkach.

–  Fundusz wykorzystuje fi nansowe instrumenty pochodne5. Przewiduje się, że dzięki 
przyjętej strategii będzie on w porównaniu z podobnym portfelem bez dodanych 
instrumentów pochodnych osiągać przeważnie gorsze wyniki w okresach, w których 
ceny akcji stanowiących podstawę funduszu rosną, a wyniki lepsze, gdy ceny tych akcji 
spadają. Dzięki temu możliwe będzie ograniczenie zmienności stóp zwrotu.

Jak wyniki strategii Maximiser mogą różnić się od 
innych funduszy dochodowych rynku akcji

Rozważając inwestycje w fundusze o strategii Maximiser istotnym jest, aby zrozumieć, że 
całkowite stopy zwrotu wynikające z osiąganych dochodów i wzrostu wartości kapitału 
okazują się być nieco niższe w długim terminie niż te oferowane przez takie same 
inwestycje, jednak bez strategii opcyjnej. Przyczyną jest ograniczanie zysków wynikających 
z potencjału wzrostu cen. Jednak w okresach spadków na rynkach, dochody z płatności 
uzyskiwanych z góry przyczyniają się do ograniczania negatywnego wpływu rynkowych 
spadków. Skala ograniczenia jest jednak limitowana dochodami uzyskiwanymi ze 
sprzedaży opcji.

Czy ten fundusz jest dla mnie odpowiedni?

Poniższe stwierdzenia mają pomóc określić czy fundusz jest dla Ciebie odpowiedni, Jeżeli 
nie zgadzasz się z którymkolwiek ze stwierdzeń, oznacza to, że fundusz nie odpowiada 
Twoim potrzebom.
–  Czuję się komfortowo wobec ryzyka związanego z inwestycjami w akcje.
–  Jestem gotów częściowo zaryzykować swój kapitał w celu osiągnięcia dochodu i nie 

poszukuję funduszu o niskim profi lu ryzyka.
–  Akceptuję fakt, iż osiąganie dochodu ogranicza potencjał wzrostu kapitału, gdy 

głównym celem jest wysoka stopa dochodu.
–  Czuję się komfortowo z faktem wykorzystywania instrumentów pochodnych 

związanych z akcjami, w celu uzyskania wyższego dochodu.
–  Zamierzam inwestować w długim terminie (3 do 5 lat lub dłużej).
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Zarządzający funduszem

Tom Wilson
Head of Emerging
Market Equities

Nicholas Field
Global Emerging
Market Equity 
Strategist,
Emerging
Market Equities

Tom Wilson zajmuje stanowisko Head of 
Emerging Market Equities w Londynie. 
Zarządza funduszem razem z Nicholasem 
Fieldem, który w Londynie pełni funkcję 
Portfolio Manager and Strategist. Tom 
posiada ponad 15 lat doświadczenia w 
branży inwestycyjnej i zarządza funduszami 
Schroders od 2001 r. Nicholas swoją karierę 
w branży inwestycyjnej rozpoczął w roku 
1991. W Schroders podjął pracę w 2006 r., 
przechodząc z WestLB Asset Management, 
gdzie od 1999 r. pracował jako menedżer 
funduszu Global Emerging Markets.

Źródło: Schroders, czerwiec 2017 r.

Schroder ISF 
Global Emerging Market Opportunities

Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities 
oferuje inwestorom dostęp do niektórych z najbardziej 
dynamicznych i najszybciej rozwijających się gospodarek 
na świecie. W odróżnieniu do rynków rozwiniętych, rynki 
wschodzące oferują szanse na ponadprzeciętne zyski, 
dzięki swojemu potencjałowi do długoterminowego 
wzrostu. Polityka inwestycyjna, która nie jest ograniczona 
benchmarkiem, pozwala poszukiwać wysokiej alfy1 tak, aby 
osiągać wynik wyższy od indeksu MSCI Emerging Markets.

Dlaczego warto zainwestować?

  –  Inwestycje na światowych rynkach wschodzących dają dostęp do wielu szybko 
rozwijających się rynków na całym świecie, odpowiadających obecnie za ponad 70 % 
globalnego wzrostu.

–  Przewaga konkurencyjna dzięki zróżnicowanym czynnikom: atrakcyjna sytuacja 
demografi czna, duża baza surowców i niskie koszty pracy. Czynnikiem wspierającym 
wzrost powinny być także reformy wdrażane w niektórych krajach.

–  Fundamenty gospodarcze rynków wschodzących są zazwyczaj solidne i ogólnie 
silniejsze niż w krajach rozwiniętych.

–  Inwestorzy powinni korzystać z długotermionowych wzrostów cen rynków akcji krajów 
wschodzących, które to coraz lepiej odzwierciedlają solidne fundamenty ich gospodarek.

Nasze podejście

Znaczne międzynarodowe wsparcie
Zespół spółki Schroders ds. akcji na rynkach wschodzących składa się z 42 specjalistów ds. 
inwestycji, a ich średni staż pracy w tym obszarze wynosi 15 lat. W skład zespołu wchodzi 
siedmiu zarządzających funduszem, jeden strateg/zarządzający funduszem, 31 analityków 
i trzech menedżerów portfeli dla klientów2. Zespół rozlokowany jest na całym świecie, 
zapewniając bezcenną wiedzę lokalną, podczas gdy centrum decyzyjne znajduje się w 
Londynie. Zespół korzysta z szerszych ekspertyz działu ekonomicznego, jednostki Insight 
Data oraz zespołu ESG (Environmental, Social & Governance), a także z globalnych platform 
do obsługi, rozliczania, prowadzenia badań oraz monitorowania ryzyka i pomiaru wyników.

Zdyscyplinowany i usystematyzowany proces inwestycyjny
Fundusz nie jest powiązany z benchmarkiem, co pozwala zespołowi skupić się na 
najlepszych walorach ze wszystkich rynków wschodzących. O wyborze kraju decyduje 
nasz własny ilościowy model analityczny, połączony z indywidualną oceną danej 
sytuacji. Wypracowywanie alfy1 odbywa się dzięki fundamentalnej analizie bottom-up3, 
przeprowadzanej przez globalny zespół analityków. Uwzględniają oni także kwestie ESG. 
Elastyczność funduszu umożliwia alokację w gotówce na poziomie 40 %, w celu ochrony 
kapitału w skrajnych warunkach rynkowych2. 

Rygorystyczny proces zarządzania ryzykiem
Zespół przestrzega rygorystycznego procesu zarządzania ryzykiem; w tym obostrzeń 
dotyczących konkretnych akcji oraz rewizji zleceń stop-loss. Oczekiwany profi l ryzyka 
funduszu to około 4–10 % wskaźnik tracking error (błąd odwzorowania) oraz wskaźnik 
active share4 przekraczający 75 %2.

1  Współczynnik alfa pozwala określić, czy aktywnie zarządzany portfel charakteryzuje się wartością dodaną względem dodatkowego 
ryzyka i zysku ryzyka ponoszonego w porównaniu do benchmarku. Dodatnia wartość współczynnika alfa wskazuje, że zarządzający 
generuje wartość dodaną.

2 Źródło: Schroders, stan na czerwiec 2017 r. 
3  Inwestycje na podstawie analizy konkretnych spółek, w których historia, zarządzanie i potencjał traktowane są jako ważniejsze niż 

ogólne trendy rynkowe lub sektorowe (w przeciwieństwie do strategii inwestycyjnej top down).

Klasa aktywów 

 Obligacje  Akcje

  Alternatywne 
klasy aktywów

 Gotówka
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Informacje dla jednostki uczestnictwa PLN Hedged

Kod ISIN LU1280497972

Kod Bloomberg SGEA1PL:LX

Data powstania funduszu 19 stycznia 2007 r.

Waluta jednostki funduszu6 PLN Hedged

Maksymalna opłata wstępna 4 %

Opłaty bieżące (ostatnie dostępne)7 2,39 %

Benchmark MSCI Emerging Markets Net TR

Informacje o ryzyku

–   Brak gwarancji kapitału.
–   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.
–   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 fi nansowych mogą wiązać się z wahaniami cen lub 
niewywiązaniem się ze zobowiązań przez emitenta. Niektóre ze zdeponowanych kwot mogą zostać niezwrócone funduszowi.

–   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 pochodne5, wiążą się z ryzykiem dotyczącym stóp 
procentowych. Wartość funduszu może spaść, jeśli wzrosną stopy procentowe, i odwrotnie.

–   W przypadkach gdy fundusz (lub podmiot zarządzający) posiada znaczący odsetek akcji jednej lub większej liczby spółek, 
przeprowadzenie szybkiej transakcji sprzedaży tych akcji może być trudne. Może mieć to wpływ na wartość funduszu, 
a w ekstremalnych warunkach rynkowych, na jego zdolność do przeprowadzania na żądanie transakcji umorzenia.

–   Fundusz nie będzie zabezpieczać ryzyka rynkowego w cyklu spadkowym. Wartość funduszu będzie zmieniać się analogicznie 
do zmian na rynkach.

–   Rynki wschodzące zwykle wiążą się z większym ryzykiem politycznym, prawnym, związanym z kontrahentami i operacyjnym.
–   Wschodzące rynki akcji mogą charakteryzować się większą niestabilnością niż rynki akcji w stabilnych gospodarkach. Inwestycje 

w waluty mogą wiązać się z ryzykiem walutowym.
–   Zmiany polityczne, prawne, ekonomiczne i podatkowe w Chinach mogą powodować straty lub zwiększać koszty funduszu.

Proces inwestycyjny

Fundusz Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities ma na celu inwestowanie 
zarówno w najlepszych krajach rozwijających się, jak i w najlepsze akcje wyselekcjonowane 
przez nasz zespół. Decyzje inwestycyjne nie są uzależnione od struktury benchmarku 
funduszu. Ryzyko spadków może być ograniczane dzięki gotówce. Limity inwestycyjne 
dotyczące poszczególnych krajów oraz wielkości pozycji określane są tak, aby zapewnić 
odpowiednią dywersyfi kację ryzyka.

4  Wskaźnik active share jest miarą proporcji inwestycji w portfelu, które różną się od benchmarku. W przypadku portfela identycznego 
z benchmarkiem wskaźnik active share wynosi 0 %, a w przypadku portfela, który zupełnie nie pokrywa się z benchmarkiem, 
wskaźnik ten wynosi 100 %. 

5  Zbiorcze określenie stosowane w odniesieniu do szerokiej grupy instrumentów fi nansowych, których wartość jest zależna od 
bazowych instrumentów fi nansowych. Kontrakty terminowe, opcje i swapy to różne rodzaje instrumentów pochodnych. 

6  Walutą bazową funduszu jest dolar amerykański. Fundusz jest również dostępny w EUR w klasie akumulacyjnej i w USD zarówno 
w klasie dystrybucyjnej, jak i akumulacyjnej. Informacje przedstawione w powyższej tabeli dotyczą jednostki A1 typu akumulacyjnego. 
Informacje o innych typach jednostek znajdują się w Prospekcie informacyjnym. 

7  Wysokość opłat bieżących określa się na podstawie kosztów poniesionych za rok zakończony w grudniu 2016 r. i mogą one z roku 
na rok ulegać zmianie.
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Zarządzający funduszem

Alex Tedder
Lead Portfolio Manager,
Head of Global Equities

Alex ponownie rozpoczął pracę w Schroders 
w lipcu 2014 r. jako Head of Global Equities. 
Swoją karierę w branży inwestycyjnej 
zaczynał w Schroders w 1990 r. – wówczas 
zajmował się promowaniem strategii akcji 
europejskich oraz operacjami w Schroders’ 
Private Equity. W 1994 r. przeszedł do 
spółki Deutsche Asset Management 
Ltd, gdzie zajmował różne stanowiska, 
w tym Managing Director oraz Head of 
International Equities / Portfolio Manager. 
Był głównym zarządzającym funduszu 
Deutsche International Select Equity Fund 
(MGINX), począwszy od dnia jego utworzenia 
w maju 1995 r.

Uprzednio pełnił również funkcję 
współzarządzającego funduszami DWS 
International Fund, DWS Worldwide 2004 
Fund, Deutsche Global Select Equity 
Fund oraz Dean Witter European Growth 
Fund. Alex Tedder ponownie rozpoczął 
pracę w spółce Schroders po odejściu 
z nowojorskiego oddziału fi rmy American 
Century Investments, gdzie pracował od 
2006 r. jako Senior Vice President i Senior 
Portfolio Manager (w dziale strategii 
globalnych i dotyczących dużych spółek 
spoza Stanów Zjednoczonych). Posiadając 
podwójne obywatelstwo – brytyjskie 
i szwajcarskie – Alex zdobywał wykształcenie 
na Winchester College (w Wielkiej Brytanii) 
oraz na Uniwersytecie we Fryburgu 
(w Szwajcarii), gdzie zdobył tytuł magistra 
w dziedzinie ekonomii i zarządzania 
przedsiębiorstwem.

nager,
uities

Schroder ISF 
Global Equity

Schroder ISF Global Equity ma na celu dostarczanie 
długoterminowych, stabilnych wyników poprzez 
inwestowanie na światowych rynkach w akcje spółek 
o solidnych perspektywach wzrostu, które nie zostały 
dostrzeżone przez rynek.

Dlaczego warto zainwestować?

–  Dostęp do długoterminowego potencjału wzrostu globalnych rynków akcji.
–  Ekspozycja na możliwość zysku z wykorzystaniem atrakcyjnych okazji inwestycyjnych, 

gdziekolwiek by się one nie pojawiły – fundusz nie jest skoncentrowany na konkretnej 
branży czy wielkości spółek.

–  Korzystanie ze wzrostowego potencjału spółek o niedoszacowanym wzroście.
–  Doświadczony zespół wspierany przez silne zasoby fi rmy Schroders w zakresie analizy 

fundamentalnej, czyli 100 lokalnych specjalistów od akcji, którzy dogłębnie badają 
spółki oraz warunki, w których funkcjonują.

Nasze podejście

Wykorzystywanie nieefektywności rynku
Uważamy, że luka wzrostu może mieć wpływ na wyceny akcji ze względu na różnicę 
pomiędzy wartością spółki a rynkowymi analizami. Różnica ta najczęściej wynika 
z trzech czynników:
1. Ceny akcji pozostają wrażliwe na bieżące informacje.
2.  Rynki nadmiernie polegają na historycznym wzroście przeoczając 

katalizatory zmian w trajektorii tego wzrostu.
3.  Rynki najczęściej patrzą zbyt krótkoterminowo, kiedy oceniają potencjał 

wzrostu zysków spółek.

Identyfi kacja „luki wzrostu”
Celujemy w takie spółki, które naszym zdaniem wykażą przyszły wzrost przychodów 
wyprzedzający oczekiwania rynku, tj. w akcje z dodatnią „luką wzrostu”. Uważamy, że takie 
spółki będą w długim terminie dostarczać solidne i powtarzalne wyniki.

Budowanie fundamentu
Wierzymy, że dogłębna analiza fundamentalna jest najbardziej niezawodnym sposobem 
identyfi kacji spółek i oceny potencjału przyszłego wzrostu ich przychodów względem 
oczekiwań rynkowych. Przy selekcji akcji skupiamy się na podejściu bottom-up1, 
poszukując wartości dodanej i wykorzystując nieefektywności cechujące globalne rynki 
akcji.

Odkrywanie najlepszych pomysłów
Nasz proces analityczny jest poparty naszymi możliwościami analizy o globalnym zasięgu. 
Zespół zarządzających funduszem wspiera nasza rozbudowana platforma badawcza, 
którą tworzy sieć ponad 100 regionalnych analityków od akcji zlokalizowanych w 11 
krajach na świecie. Dzięki lokalnym specjalistom mamy zapewnione pokrycie i bazową 
analizę dla ponad 2000 akcji, co pozwala nam na odkrywanie najlepszych okazji 
inwestycyjnych w regionie.

Informacje o ryzyku

–  Brak gwarancji kapitału.
–  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.

–  Fundusz nie będzie zabezpieczać ryzyka rynkowego w cyklu spadkowym. Wartość 
funduszu będzie zmieniać się analogicznie do zmian na rynkach.

–  Zmiany polityczne, prawne, ekonomiczne i podatkowe w Chinach mogą powodować 
straty lub zwiększać koszty funduszu.

Klasa aktywów 

 Obligacje  Akcje

  Alternatywne 
klasy aktywów

 Nieruchomości
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Informacje dla jednostki uczestnictwa PLN Hedged

Kod ISIN LU1280498277

Kod Bloomberg SGLA1PL:LX

Data powstania funduszu2 3 czerwca 2005 r.

Waluta jednostki funduszu3 PLN Hedged

Maksymalna opłata wstępna 4 %

Opłaty bieżące (ostatnie dostępne)4 2,39 %

Benchmark MSCI World – Net Return

Proces inwestycyjny

Stosujemy podejście zespołowe, w którym odpowiedzialność za ostateczną strukturę
portfela i wyniki ponosi Lead Portfolio Manager, którym jest Alex Tedder. Decyzje
inwestycyjne podejmowane są na podstawie analizy bottom-up1 i przy fundamentalnym
podejściu do selekcji akcji, bazując na wewnętrznie przeprowadzanej analizie czynników
fundamentalnych i makroekonomicznych. Wstępna, lokalna analiza opiera się na szerokiej
wiedzy i rekomendacjach dostarczanych przez ponad 100 regionalnych specjalistów od
akcji zlokalizowanych w 11 krajach na świecie. Najlepsze pomysły inwestycyjne tychże
analityków konfrontowane są z opiniami Specjalistów od Globalnych Sektorów (GSS),
których praca jest kluczowym źródłem pomysłów dla zespołu inwestycyjnego.
Wierzymy, że takie połączenie wiedzy (globalne sektory/lokalna ekspertyza analityczna)
tworzy optymalne ramy do identyfi kacji najlepszych pomysłów inwestycyjnych i budowy
wysokiej jakości portfela skupiającego akcje z licznych sektorów i regionów świata.

1  Inwestycje na podstawie analizy konkretnych spółek, w których historia, zarządzanie i potencjał traktowane są jako ważniejsze niż 
ogólne trendy rynkowe lub sektorowe (w przeciwieństwie do strategii inwestycyjnej top down). 

2  Schroder ISF Global Equity Fund powstał w czerwcu 2005 r. celem asymilacji transferu jednostek z funduszu Schroder World Markets 
Fund Global Equity (utworzonego 22 listopada 1999 r.) do Schroder ISF SICAV.

3  Walutą bazową funduszu jest dolar amerykański. Fundusz jest dostępny w USD w klasie akumulacyjnej. Informacje przedstawione 
w powyższej tabeli dotyczą jednostki A1 typu akumulacyjnego. Informacje o innych typach jednostek znajdują się w Prospekcie 
informacyjnym. 

4  Wysokość opłat bieżących określa się na podstawie kosztów poniesionych za rok zakończony w grudniu 2016 r. i mogą one z roku na 
rok ulegać zmianie.

–  GSS — kluczowe źródło 
generowania idei

–  Analiza dostarczana przez 
lokalnych analiyków

–  Analiza odzwierciedla 
podejście i filozofię zespołu 
GSS

Generowanie idei

–  Niezależna perspektywa 
inwestycyjna

–  Rekomendacja GSS
–  Ocena akcji na podstawie 

opinii zespołu

Selekcja akcji

–  Oczekiwany dochód 
dostosowany do ryzyka

–  Odpowiednia struktura 
ryzyka

Budowa portfela 
i kontrola ryzyka
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Schroder ISF 
Indian Opportunities

Schroder ISF Indian Opportunities to fundusz 
inwestujący w akcje i powiązane z akcjami papiery 
wartościowe emitowane przez fi rmy z Indii, jak też spółki, 
których działalność w znacznym stopniu opiera się 
o rynek indyjski. W celu identyfi kacji najlepszych okazji 
inwestycyjnych, fundusz bazuje na profesjonalnych 
analizach fi rmy Axis AMC1.

Dlaczego warto zainwestować?

–  Istotne perspektywy wzrostu: lokując kapitał w starannie wyselekcjonowane akcje 
indyjskich spółek, inwestorzy mają szansę skorzystać na wysokim potencjale wzrostu, 
jaki oferuje obecnie jedna z najszybciej rozwijających się gospodarek świata.

–  Styl zarządzania nieograniczony benchmarkiem: możemy inwestować w dowolnie 
wybrane, najbardziej atrakcyjne według nas akcje indyjskich spółek, gdziekolwiek 
dostrzegamy okazję.

–  Wewnętrzne kompetencje inwestycyjne: fundusz zarządzany jest przez zespół 
akcyjny Schroders w Azji, wspierany przez Axis AMC1 – jedną z najszybciej rozwijających 
się fi rm zarządzających aktywami w Indiach. Prowadzona współpraca przekłada się na 
szerszy zasięg pomysłów inwestycyjnych i możliwość czerpania z lokalnych zasobów 
wiedzy i narzędzi wykorzystywanych w inwestowaniu.

Nasze podejście

Koncentracja na analizie bottom-up2 spółek z regionu
W funduszu nie jest preferowany żaden konkretny styl inwestowania, znaczenie ma 
natomiast analiza fundamentalna, pozwalająca poprzez podejście bottom-up na 
identyfi kację najlepszych okazji inwestycyjnych w regionie. W tym zakresie fundusz 
czerpie również z doświadczeń fi rmy Axis AMC1, z którą współpracujemy w Mumbaju. 
Wizyty w spółkach są integralną częścią procesu inwestycyjnego, gdyż kompetencje 
zarządcze stanowią klucz do przyszłego sukcesu fi rmy. Spotkania są również idealną 
okazją do zasięgnięcia opinii na temat tego, jakie czynniki mają największy wpływ na 
rozwój danego przedsiębiorstwa. Przeciętnie w ciągu roku analitycy Schorders i Axis AMC 
przeprowadzają około 300 spotkań3 ze spółkami z siedzibą w Indiach.

Wysoka jakość, przekonujący biznes
Inwestujemy w te spółki, co do których mamy najsilniejsze przekonanie (standardowo 
posiadając 30 – 50 walorów w portfelu), wybierając fi rmy o wysokiej jakości i mające duże 
szanse na podtrzymanie tempa wzrostu w średnim i długim terminie. Pod pojęciem 
wysokiej jakości rozumiemy przedsiębiorstwa cechujące się silną pozycją konkurencyjną, 
stabilnym bilansem i płynnością fi nansową, wiarygodną kadrą zarządzającą oraz trwałym 
potencjałem wzrostu.

Zdyscyplinowany i powtarzalny proces inwestycyjny
Nasze zdyscyplinowane podejście do doboru indyjskich spółek zostało udoskonalone 
i wzmocnione w tracie ponad 25 lat inwestycji w regionie. Podstawowy nacisk kładziemy 
na umiejętność generowania pomysłów inwestycyjnych poprzez połączenie analizy 
bottom-up2, podejścia top-down4 z uwzględnieniem prognoz makroekonomicznych oraz 
kompleksowego sposobu zarządzania ryzykiem.

1  Axis AMC jest przedsięwzięciem joint venture między Axis Bank (75 % udziałów) – trzecim co do wielkości bankiem z sektora 
prywatnego w Indiach, a Schroders (25 % udziałów, nabytych we wrześniu 2012 r.).

2  Inwestycje na podstawie analizy konkretnych spółek, w których historia, zarządzanie i potencjał traktowane są jako ważniejsze 
niż ogólne trendy rynkowe lub sektorowe.

3 Liczba wizyt w spółkach przeprowadzonych w 2016 r.
4  Strategia inwestycyjna polegająca na wyszukiwaniu najlepszych sektorów lub branży do inwestycji, na podstawie analizy sektora 

korporacyjnego jako całości i ogólnych trendów gospodarczych.

Klasa aktywów 

 Obligacje  Akcje

  Alternatywne 
klasy aktywów

 Nieruchomości

Zespół inwestycyjny

Fundusz zarządzany jest przez zespół 
inwestycyjny Schroders w Azji przy wsparciu 
fi rmy Axis AMC1, która posiada siedmiu 
specjalistów od inwestycji w Mumbaju

Źródło: Schroders, czerwiec 2017 r.

Dlaczego Indie?

W ostatnich 20 latach Indie należały 
do grona najszybciej rozwijających się 
głównych gospodarek świata. Kraj, na czele 
z reformatorskim rządem, znajduje się 
obecnie w momencie cyklicznego ożywienia 
po kilkunastoletnim spowolnieniu. 
Oferuje również ponadprzeciętne, 
długoterminowe perspektywy wzrostu, 
biorąc pod uwagę liczne, strukturalne 
przewagi konkurencyjne – przykładowo 
pod względem demografi i, edukacji, 
wzrostu płac, demokracji i aktywnego 
sektora prywatnego. Wszystkie te czynniki 
pozwoliły na zrównoważony rozwój 
gospodarczy. Co ważniejsze, cieszące 
się wysoką efektywnością indyjskie 
spółki, partycypowały w tym wzroście 
poprzez wyższe zyski i wynagradzanie 
akcjonariuszy.
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Informacje dla jednostki uczestnictwa PLN Hedged

Kod ISIN LU1280498434

Kod Bloomberg SIIA1PL:LX

Data powstania funduszu 10 września 2013 r.

Waluta jednostki funduszu6 PLN Hedged

Maksymalna opłata wstępna 4 %

Opłaty bieżące (ostatnie dostępne)7 2,42 %

Benchmark MSCI India Net TR

Informacje o ryzyku

–  Brak gwarancji kapitału.
–  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.
–  Zbycie inwestycji w małe spółki może być trudne, co może mieć wpływ na wartość funduszu, a w ekstremalnych warunkach 

rynkowych także na jego zdolność do realizacji na żądanie transakcji umorzenia.
–  Fundusz nie będzie zabezpieczać ryzyka rynkowego w cyklu spadkowym. Wartość funduszu będzie zmieniać się analogicznie 

do zmian na rynkach.
–  Właściwe trendy rynkowe ograniczonej liczby sektorów i/lub krajów spektrum inwestycyjnego będą oddziaływać na fundusz.
–  Fundusz może inwestować w innych regionach niż spektrum podstawowe, co skutkuje dodatkowym ryzykiem walutowym 

i ryzykiem stóp procentowych.
–  Rynki wschodzące zwykle wiążą się z większym ryzykiem politycznym, prawnym, związanym z kontrahentami i operacyjnym.
–  Działalność funduszu uzależniona jest od osób trzecich, a sam fundusz może notować zakłócenia bądź straty w razie braku realizacji 

zobowiązań przez takie osoby.

Strategia  –  Strategia inwestycyjna ukierunkowana jest na generowanie alfy5.
–  Brak określonego limitu wskaźnika tracking error – zazwyczaj między 4–6 %.

Wysoko wykwalifi kowany
zespół lokalny

–  Doświadczony i ugruntowany zespół analityków od akcji indyjskich, stosujący selekcję instrumentów wg podejścia 
bottom-up2.

Globalne podejście 
dozarządzania ryzykiem

–  Zarządzanie ryzykiem stanowi integralną część procesu inwestycyjnego stosowanego przez Axis AMC1.
–  Narzędzia Schroders stosowane do monitoringu ryzyka i nadzoru.

Strategia inwestycyjna

Wysoka jakość Wysoki potencjał wzrostu
–  Solidna historia zarządzania biznesem 

poprzez kolejne fazy cyklu koniunkturalnego
–  Dobrze opracowany ład korporacyjny

–  Liderzy wśród największych spółek
–  Potencjalni liderzy wśród średnich i małych firm
–  Niezagospodarowane obszary rynku, potencjał wzrostu

Podmioty silne fundamentalnie Unikanie

–  Zdrowy bilans i niski poziom zadłużenia
–  Wyróżniający i skalowalny model biznesowy

Źródło: Schroders, czerwiec 2017 r.

–  Wysoce cyklicznych i regulowanych sektorów gospodarki
–  Firm z poważnymi przeszkodami do wzrostu
–  Problematyczny ład korporacyjny i wpływ interwencji politycznych

Proces inwestycyjny

5  Współczynnik pozwalający określić, czy aktywnie zarządzany portfel charakteryzuje się wartością dodaną względem dodatkowego 
ryzyka i zysku ryzyka ponoszonego w porównaniu do benchmarku. Dodatnia wartość współczynnika alfa wskazuje, że zarządzający 
generuje wartość dodaną. 

6  Walutą bazową funduszu jest dolar amerykański. Fundusz jest dostępny w USD w klasie akumulacyjnej. Informacje przedstawione 
w powyższej tabeli dotyczą jednostki A1 typu akumulacyjnego. Informacje o innych typach jednostek znajdują się w Prospekcie 
informacyjnym. 

7  Wysokość opłat bieżących określa się na podstawie kosztów poniesionych za rok zakończony w grudniu 2016 r. i mogą one z roku 
na rok ulegać zmianie.
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Schroder ISF 
Asian Convertible Bond

Fundusz Schroder ISF Asian Convertible Bond 
inwestuje głównie w obligacje zamienne emitowane 
przez przedsiębiorstwa w Azji z wyłączeniem Japonii. 
Fundusz skierowany jest do inwestorów, którzy 
poszukują rozsądnej ekspozycji na ten wzrostowy region.

Czym są obligacje zamienne?

Obligacje zamienne są obligacjami korporacyjnymi z wbudowaną możliwością zamiany na 
akcje emitenta w dowolnym momencie do daty wykupu. Łączą w sobie cechy tradycyjnych 
obligacji z potencjałem partycypacji we wzrostach kursu akcji emitenta.

Dlaczego warto zainwestować?

–  Fundusz oferuje inwestorom dostęp do jednego z najszybciej rosnących 
i najatrakcyjniej wycenianych rynków na świecie.

–  To, co najlepsze z obu światów: kombinacja atutu obligacji, jakim jest ochrona kapitału, 
z potencjałem wzrostu akcji.

–  Korzyści z szerokich możliwości analitycznych fi rmy Schroders jeśli chodzi o rynek 
azjatycki, połączone ze zlokalizowanym w Zurychu centrum kompetencji w zakresie 
obligacji zamiennych.

Optymalny punkt
Naszym celem jest zbalansowana ekspozycja na akcje w Schroder ISF Asian 
Convertible Bond i skupienie naszej strategii na hybrydowych obligacjach 
zamiennych. To pozwala nam korzystać z potencjału wzrostu akcji przy 
zachowaniu efektywnej ochrony przed spadkami. W długim terminie 
nasi inwestorzy mogą zyskać niemal tyle, ile dostarcza rynek akcji, przy 
atrakcyjniejszym profi lu zysku i ryzyka, niż w przypadku tradycyjnego 
inwestowania w papiery udziałowe.

Potencjał wzrostu 
Długoterminowe prawo do konwersji sprawia, że obligacje zamienne to 
fascynujący, pakietowy instrument, łączący defensywne walory obligacji 
z potencjałem wzrostu akcji. Tak jak w przypadku obligacji korporacyjnych, 
emitent zobowiązuje się spłacić nabywcy papieru kapitał w terminie wykupu, 
a inwestor może dodatkowo czerpać korzyści z partycypacji we wzroście cen 
akcji emitenta.

Atrakcyjna forma zaangażowania na azjatyckich rynkach akcji
Historycznie ta klasa aktywów cechowała się bardziej atrakcyjnym profi lem 
zysku i ryzyka niż zarówno akcje, jak i instrumenty o stałym dochodzie. 
Odtworzenie wspomnianego profi lu nie jest możliwe, nawet jeśliby połączyć 
trzy oddzielne komponenty dochodu. Azjatyckie obligacje zamienne oferują 
inteligentny rodzaj ekspozycji na rynek akcji w Azji.

Ochrona przed spadkami
Dzięki stopom zwrotu charakterystycznym dla akcji, a mniejszej zmienności, 
obligacje zamienne umożliwiają korzystanie z potencjału wzrostowego 
papierów udziałowych i jednocześnie oferują element ochrony przed 
spadkami.

1  Zbiorcze określenie stosowane w odniesieniu do szerokiej grupy instrumentów fi nansowych, których wartość jest zależna od 
bazowych instrumentów fi nansowych. Kontrakty terminowe, opcje i swapy to różne rodzaje instrumentów pochodnych.

Klasa aktywów 

 Obligacje  Akcje

  Alternatywne 
klasy aktywów

 Nieruchomości

Zarządzający funduszem

Peter Reinmuth

Chris Richards

Peter Reinmuth ofi cjalnie dołączył 
do Schroders w listopadzie 2013 r., 
zarządzając tym funduszem dla Schroders 
jako współpracujący doradca od 2008 r. Jest 
dyrektorem zespółu obligacji zamiennych 
w Schroders zarządzając funduszami 
i portfelami o aktywach w wysokości 2 mld 
USD.

Chris Richards dołączył do Schroders 
w 2008 r., po zakończeniu stażu. Po kilku 
latach spędzonych w dziale obligacji, od 
listopada 2013 r. został członkiem działu 
obligacji zamiennych zlokalizowanego 
w Zurychu.

Źródło: Schroders, czerwiec 2017 r.
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Informacje dla jednostki uczestnictwa PLN Hedged

Kod ISIN LU0514757045

Kod Bloomberg SACPHA1:LX

Data powstania funduszu 14 marca 2008 r.

Waluta jednostki funduszu2 PLN Hedged

Maksymalna opłata wstępna 2 %

Opłaty bieżące (ostatnie dostępne)3 2,02 %

Benchmark Thomson Reuters Convertible Bond Asia ex Japan

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 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 pochodne1, wiążą się z ryzykiem dotyczącym stóp 
procentowych. Wartość funduszu może spaść, jeśli wzrosną stopy procentowe, i odwrotnie.

–  Szybkie przeprowadzenie transakcji sprzedaży akcji jednej lub większej liczby spółek w celu przeprowadzenia na żądanie transakcji 
umorzenia w ekstremalnych warunkach rynkowych może być trudne.

–  Rynki wschodzące zwykle wiążą się z większym ryzykiem politycznym, prawnym, związanym z kontrahentami i operacyjnym.
–  Wschodzące rynki akcji mogą charakteryzować się większą niestabilnością niż rynki akcji w stabilnych gospodarkach. Inwestycje 

w waluty mogą wiązać się z ryzykiem walutowym.

2  Walutą bazową funduszu jest dolar amerykański. Fundusz jest dostępny w USD i w EUR w klasie akumulacyjnej. Informacje 
przedstawione w powyższej tabeli dotyczą jednostki A1 typu akumulacyjnego. Informacje o innych typach jednostek znajdują 
się w Prospekcie informacyjnym. 

3  Wysokość opłat bieżących określa się na podstawie kosztów poniesionych za rok zakończony w grudniu 2016 r. i mogą one 
z roku na rok ulegać zmianie.

Dopracowany proces

Odnoszenie sukcesów na rynku 
obligacji zamiennych wymaga 
skoncentrowanego podejścia i wsparcia 
skutecznymi narzędziami analitycznymi. 
W Schroders zespół ds. obligacji 
zamiennych ma nieograniczony kontakt 
z naszymi globalnymi zespołami ds. 
analiz kredytowych i rynku akcji, zaś 
centrum kompetencji w zakresie 
obligacji zamiennych mieszczące się 
w Zurychu zajmuje się najwyższej jakości 
modelowaniem opcji konwersji, co jest 
źródłem naszej przewagi konkurencyjnej 
na rynku. 

Źródło: Schroders, czerwiec 2017 r.

Spektrum inwestycyjne dla azjatyckich obligacji zamiennych
(150–200 papierów wartościowych)

Spektrum obligacji zamiennych dopuszczonych do inwestycji
(100–130 papierów wartościowych)

Najlepsze wyselekcjonowane instrumenty

Krok
1

Krok
2

Krok
3

Portfel funduszu

Lista Veto, Zespół ds. ryzyka 
kredytowego

Bez syntetycznych 
konstrukcji

Analiza 
płynności
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Zarządzający funduszem

Abdallah Guezour
Head of the Emerging
Markets Debt Absolute
Return Strategy

Abdallah dołączył do Schoders w 2000 r. 
i zajmuje stanowisko Head of the Emerging 
Markets Debt Absolute Return Strategy. 
Jest odpowiedzialny za analizę krajów 
azjatyckich. Jego kariera rozpoczęła się w 
1995 r., kiedy dołączył do Fortis Investment 
Management.

Czym są rynki 
wschodzące?

Spektrum instrumentów z rynków 
wschodzących jest bardzo szerokie i 
zróżnicowane. Dlatego oferują one świetne 
możliwości inwestycyjne i potencjalnie 
wyższe stopy zwrotu niż ich odpowiedniki 
z rynków rozwiniętych. Inwestycje na 
rynkach wschodzących mogą się jednak 
wiązać z wyższym ryzykiem inwestycyjnym.

Schroder ISF 
Emerging Markets Debt Absolute Return

Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return 
inwestuje w obligacje krajowe i zagraniczne1, a także 
waluty niektórych z najbardziej dynamicznych i najszybciej 
rozwijających się krajów. Fundusz jest zarządzany aktywnie 
i ma na celu osiąganie dodatnich stóp zwrotu w każdym 12-
miesięcznym okresie przy ich jednoczesnej maksymalizacji 
(nie ma gwarancji, kapitał narażony jest na ryzyko).

Dlaczego instrumenty dłużne rynków wschodzących?

Instrumenty dłużne rynków wschodzących (EMD – Emerging Market Debt) mają duży 
potencjał do osiągania zysków z uwagi na wyższe rentowności w porównaniu do obligacji 
z rynków rozwiniętych. Są one też mniej zbadane i często nieefektywnie wyceniane, 
co może być wykorzystywane przez aktywnych zarządzających i może stanowić źródło 
wartości dodanej. 

Dlaczego warto zainwestować?

–  Celem funduszu jest dostarczanie dodatnich stóp zwrotu w każdych warunkach 
rynkowych.

–  Nieograniczone benchmarkiem podejście inwestycyjne – fundusz może inwestować 
wszędzie tam, gdzie powstają najlepsze okazje, niezależnie od segmentu rynku 
długu krajów rozwijających się.

–  Korzyści z dywersyfi kacji – jak dotychczas fundusz charakteryzowała niska korelacja 
zarówno z innymi klasami aktywów, jak i zwykłymi obligacjami, dając potencjał do 
zwiększania zysków i ograniczania zmienności całego portfela.

Nasze podejście

Filozofi a inwestycyjna
Wierzymy, że nasz unikalny styl inwestycyjny oferuje zarówno optymalną alokację, jak 
i możliwość generowania dodatniej stopy zwrotu w dowolnych warunkach rynkowych. 
Aktywa EMD oferują nadzwyczajne możliwości uzyskiwania atrakcyjnych stóp zwrotu. 
Jednak często towarzyszy im wyższy poziom zmienności oraz kryzysy. Takie wydarzenia 
mogą wyzerować zyski osiągnięte w dobrych latach. Dzięki naszemu aktywnemu 
i elastycznemu podejściu do selekcji instrumentów, jak i koncentracji na ochronie kapitału, 
wierzymy że ta sprawdzona strategia będzie wciąż dostarczać atrakcyjne wyniki przy 
niskiej zmienności.

Szeroki wachlarz możliwości
Dług rynków wschodzących to szeroka i wielce zróżnicowana gama papierów 
wartościowych z ponad 50 krajów. W przeciwieństwie do wielu funduszy EMD, możemy 
swobodnie inwestować w dług lokalny i zagraniczny1, jak i waluty rynków wschodzących.

Wykwalifi kowany zespół inwestycyjny
Do osiągnięcia sukcesu w inwestowaniu w instrumenty dłużne rynków wschodzących 
potrzebny jest doświadczony i przedsiębiorczy zespół. Trzej główni zarządzający 
zarządzają razem tym funduszem przez 17 lat. Zarządzający funduszem, Abdallah 
Guezour, ma ponad 22 lata doświadczenia inwestycyjnego, a wspomagany jest przez 
zespół złożony z dwóch współzarządzających, dwóch analityków ilościowych, jednego 
specjalistę od analizy technicznej i sentymentu rynkowego oraz 5-osobowy zespół 
produktowy. Zespół zarządza aktywami na całym świecie o wartości 4,6 mld dolarów.2

1  Obligacje emitowane w innej walucie niż waluta lokalna emitenta takiej jak dolar amerykański lub euro.
2 Źródło: Schroders, na dzień 31 maja 2017 r.
3  Zbiorcze określenie stosowane w odniesieniu do szerokiej grupy instrumentów fi nansowych, których wartość jest zależna 

od bazowych instrumentów fi nansowych. Kontrakty terminowe, opcje i swapy to różne rodzaje instrumentów pochodnych.

Klasa aktywów 

 Obligacje  Akcje

  Alternatywne 
klasy aktywów

 Gotówka
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Informacje dla jednostki uczestnictwa PLN Hedged

Kod ISIN LU0455362383

Kod Bloomberg SEMDHA1:LX

Data powstania funduszu 29 sierpnia 1997 r.

Waluta jednostki funduszu6 PLN Hedged

Maksymalna opłata wstępna 2 %

Opłaty bieżące (ostatnie dostępne)7 2,26 %

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 fi nansowych mogą wiązać się z wahaniami cen lub 
niewywiązaniem się ze zobowiązań przez emitenta. Niektóre ze zdeponowanych kwot mogą zostać niezwrócone funduszowi.

–  Walutowe instrumenty pochodne3 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.

4  Dźwignia fi nansowa zazwyczaj odnosi się do funduszu, którego ponad 100% wartości aktywów netto zainwestowane jest w aktywa 
lub rynki. Celem dźwigni może być podjęcie większego ryzyka w celu osiągnięcia większych zysków. Może też jednak służyć do redukcji 
ryzyka w portfelu. Dźwignia osiągana jest poprzez łączenie instrumentów pochodnychz bardziej tradycyjnymi inwestycjami w akcje 
lub obligacje. Pojęcie dźwigni może również odnosić się do kwoty fi nansowania spółki w formie pożyczek, czyli wysokości zobowiązań 
spółki w porównaniu do posiadanych funduszy lub aktywów. 

5  Rodzaj zlecenia, którego celem jest ochrona kapitału inwestora w przypadku wystąpienia ruchu ceny w niekorzystnym dla niego kierunku. 
6  Walutą bazową funduszu jest dolar amerykański. Fundusz jest dostępny w USD i w EUR w klasie akumulacyjnej i w klasie 

dystrybucyjnej. Informacje przedstawione w powyższej tabeli dotyczą jednostki A1 typu akumulacyjnego. Informacje o innych 
typach jednostek znajdują się w Prospekcie informacyjnym. 

7  Wysokość opłat bieżących określa się na podstawie kosztów poniesionych za rok zakończony w grudniu 2016 r. i mogą one 
z roku na rok ulegać zmianie.

Strategia inwestycyjna

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

Cele inwestycyjne

–  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 dźwigni4 i skomplikowanych instrumentów pochodnych3.
–  Kontrola ryzyka na podstawie limitów dywersyfi kacji bazujących na płynności, limity stop-loss5 dla portfela, zastosowanie gotówki.

Podejście 
inwestycyjne

–  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 zdywersyfi kować ryzyko i zwiększyć stopę zwrotu.
–  Alternatywna strategia o wysokiej płynności.

Rola 
w portfelu
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Zarządzający funduszem

Patrick Vogel
Head of
Credit Europe

Patrick Vogel dołączył do Schroders w 
sierpniu 2012 r., zajmując stanowisko Head 
of European Credit. Przed przejściem do 
Schroders Patrick pracował dla Legal & 
General Investment Management, jako 
dyrektor europejskiego działu zarządzania 
portfelem dłużnym. Wcześniej w Deutsche 
Banku zajmował stanowisko starszego 
zarządzającego portfelem. Patrick jest 
dyplomowanym ekonomistą, który 
ukończył kierunek z obszaru zarządzania 
przedsiębiorstwem na Uniwersytecie 
Johanna Wolfganga Goethego we 
Frankfurcie nad Menem.

Źródło: Schroders, czerwiec 2017 r.

Schroder ISF 
EURO Credit Conviction

Schroder ISF EURO Credit Conviction to fundusz 
inwestujący w różnorodne dłużne papiery korporacyjne 
o ratingu inwestycyjnym1, celem którego jest wypraco-
wanie wzrostu dochodu i zysku kapitałowego. Fundusz 
inwestuje zgodnie z najlepszymi pomysłami wygenero-
wanymi w trakcie procesu inwestycyjnego oraz 
koncentruje się na zastosowaniu strategii najsilniejszego 
przekonania do obligacji, wybranych spośród tych 
oferujących najwyższą wartość.

Dlaczego warto zainwestować?

 –  Zarządzany w opozycji do niższej jakościowo części obligacji ze standardowego 
benchmarku dla długu denominowanego w euro2, która jest bogatym źródłem okazji 
inwestycyjnych, niezidentyfi kowanych przez brak dostatecznej liczby analiz rynkowych.

–  Wyklucza pozycje, co do których brakuje silnego przekonania, aby dawać szanse na 
wyższe stopy zwrotu dla inwestorów.

–  Zarządzający stosuje elastyczne i zdywersyfi kowane podejście; wdraża różne metody 
wielowymiarowej analizy inwestycji w obligacje korporacyjne z różnych sektorów aby 
uniknąć koncentracji ryzyka. 

Nasze podejście

Wnikliwa i wybiegająca w przyszłość analiza
Stopy zwrotu z rozmaitych obligacji korporacyjnych mogą być znacząco odmienne; stąd 
też celem funduszu jest odróżnienie przyszłych zwycięzców od przegranych w tej klasie 
aktywów. Zarządzający funduszem i jego zespół dążą do zidentyfi kowania najbardziej 
atrakcyjnych obligacji korporacyjnych, o najlepszej kondycji fi nansowej. Osiągane jest 
to poprzez kombinację dogłębnej analizy fundamentalnej i innowacyjnego podejścia 
tematycznego, w którym perspektywy makro są wdrażane do strategii poszukiwania 
najbardziej przekonujących inwestycji w instrumenty dłużne.

Elastyczność w dostępie do wysokodochodowych okazji
Rozwijanie tematów inwestycyjnych, które cechuje szeroka różnorodność, jest kluczem 
do konsekwentnego dostarczania ponadprzeciętnych wyników. Nasze możliwości 
inwestowania w wyselekcjonowane obligacje wysokodochodowe3 oznaczają dodatkowy 
poziom elastyczności w osiąganiu wyższej alfy4, przy koncentracji na „najlepszych 
pomysłach” wygenerowanych w trakcie procesu inwestycyjnego. Fundusz wyklucza 
niskodochodowe pozycje, co do których brak jest silnego przekonania, a które znalazłyby 
się w funduszu zarządzanym w relacji do standardowego, szerokiego benchmarku 
europejskiego długu korporacyjnego.

W pełni zintegrowany, rozbudowany zespół
Fundusz jest zarządzany przez zespół Schroders ds. europejskich papierów dłużnych, 
który może pochwalić się historią wysokich wyników, osiągniętych zarówno w okresach 
hossy jak i bessy. Zespół wspierany jest w ramach zintegrowanej sieci, przez 
ponad 100 ekspertów inwestycyjnych zlokalizowanych na całym świecie. Pomysły 
inwestycyjne wynikają z umiejętności globalnego zespołu dedykowanego obligacjom, 
jak i szerokim zasobom Schroders w odniesieniu do wszystkich klas aktywów. Dzięki 
temu podejmowane przez nas tematy inwestycyjne są gruntownie przeanalizowane 
z perspektywy średniego i długiego horyzontu.

1  Obligacje najwyższej jakości według agencji oceny wiarygodności kredytowej. Aby obligacja została uznana za obligację na poziomie inwe-
stycyjnym, jej ocena wiarygodności kredytowej musi być określona co najmniej na poziomie BBB (Standard & Poor’s) lub Baa3 (Moody’s).

2  Komponent o ratingu BBB.
3  Obligacje spekulacyjne z oceną wiarygodności kredytowej poniżej poziomu inwestycyjnego. 

Zasadniczo im wyższe ryzyko niewypłacalności emitenta obligacji, tym wyższe jest oprocentowanie, czyli kupon.

Klasa aktywów 

 Obligacje  Akcje

  Alternatywne 
klasy aktywów

 Gotówka
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Informacje dla jednostki uczestnictwa PLN Hedged

Kod ISIN LU1292054233

Kod Bloomberg SCIECCA:LX

Data powstania funduszu 18 grudnia 2013 r.

Waluta jednostki funduszu7 PLN Hedged

Maksymalna opłata wstępna 3 %

Opłaty bieżące (ostatnie dostępne)8 1,30 %

Benchmark iBoxx EUR Corporates BBB Index (TR)

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.

–  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 pochodne5, wiążą się z ryzykiem dotyczącym stóp 
procentowych. Wartość funduszu może spaść, jeśli wzrosną stopy procentowe, i odwrotnie.

–  Fundusz może dokonywać pośrednich krótkotrwałych inwestycji przewidując spadek cen tych inwestycji lub wzrost stóp procentowych.
–  Fundusz może być wspomagany dźwignią fi nansową6, co może zwiększyć jego niestabilność.

4  Współczynnik alfa pozwala określić, czy aktywnie zarządzany portfel charakteryzuje się wartością dodaną względem dodatkowego 
ryzyka i zysku ryzyka ponoszonego w porównaniu do benchmarku. Dodatnia wartość współczynnika alfa wskazuje, że zarządzający 
generuje wartość dodaną. 

5  Zbiorcze określenie stosowane w odniesieniu do szerokiej grupy instrumentów fi nansowych, których wartość jest zależna od 
bazowych instrumentów fi nansowych. Kontrakty terminowe, opcje i swapy to różne rodzaje instrumentów pochodnych. 

6  Dźwignia fi nansowa zazwyczaj odnosi się do funduszu, którego ponad 100% wartości aktywów netto zainwestowane jest w aktywa 
lub rynki. Celem dźwigni może być podjęcie większego ryzyka w celu osiągnięcia większych zysków. Może też jednak służyć do redukcji 
ryzyka w portfelu. Dźwignia osiągana jest poprzez łączenie instrumentów pochodnychz bardziej tradycyjnymi inwestycjami w akcje 
lub obligacje. Pojęcie dźwigni może również odnosić się do kwoty fi nansowania spółki w formie pożyczek, czyli wysokości zobowiązań 
spółki w porównaniu do posiadanych funduszy lub aktywów. 

7  Walutą bazową funduszu jest euro. Fundusz jest dostępny w EUR w klasie akumulacyjnej. Informacje przedstawione w powyższej 
tabeli dotyczą jednostki A typu akumulacyjnego. Informacje o innych typach jednostek znajdują się w Prospekcie informacyjnym. 

8  Wysokość opłat bieżących określa się na podstawie kosztów poniesionych za rok zakończony w grudniu 2016 r. i mogą one z roku 
na rok ulegać zmianie.

Proces inwestycyjny

Proces obejmuje 
różne obszary

Strategia kredytowa
Dane wejściowe. Karta scoringu kredytowego.
– Podstawowe dane
– Wyceny
– Ryzyko systemowe
– Analiza techniczna
Dane wyjściowe
– Relatywna wartość rynkowa
– Nastawienie do ryzyka

Zróżnicowane pod względem ryzyka kredytowego 
obszary inwestycyjne
–  Zróżnicowanie pod względem obszaru
–  Zróżnicowanie pod względem horyzontu inwestycyjnego

Wybór papierów wartościowych
–  Ponad 40 analityków kredytowych
–  W pełni dostosowany proces badawczy

Zarządzanie ryzykiem

Źródło: 
Schroders, 
czerwiec 2017 r.
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Schroder ISF 
Global High Income Bond

Fundusz Schroder ISF Global High Income Bond ma na 
celu zapewnienie wysokich stóp zwrotu przez inwestycje 
w wybrany portfel obligacji i innych dłużnych papierów 
wartościowych o stałej i zmiennej stopie procentowej. In-
stru menty te mogą być denominowane w różnych walutach 
i emitowane przez rządy, organy państwowe, emitentów 
ponadnarodowych i przedsiębiorstwa z całego świata.

Dlaczego warto zainwestować?

 –  Kładzie nacisk na stabilny strumień dochodów.
–  Korzysta z możliwości elastycznego inwestowania w pełne spektrum dostępnych 

papierów wartościowych, w tym instrumentów zabezpieczonych aktywami1 lub 
hipotecznie oraz obligacje o ratingu niższym od inwestycyjnego.

–  Oferuje inwestorom najlepsze źródła zysku dzięki globalnym inwestycjom.
–  Wsparcie ze strony globalnego zespołu specjalistów od dłużnych papierów 

korporacyjnych i długu rynków wschodzących dysponujących obszerną wiedzą na 
temat lokalnych rynków.

–  Atrakcyjna klasa aktywów, która ma zapewnić wyższe dochody przy obecnych niskich 
stopach procentowych. 

Nasze podejście

Koncentracja na zapewnieniu wysokich dochodów
Fundusz koncentruje się głównie na generowaniu wysokiego dochodu – działa 
w sektorach o wysokiej stopie zwrotu na światowych rynkach papierów o stałym 
dochodzie. Dzięki przyjętej globalnej perspektywie fundusz dokonuje wyboru spośród 
najbardziej atrakcyjnych możliwości na rynkach wschodzących i emitentów obligacji 
wysokodochodowych2 na rynkach rozwiniętych.
Wyspecjalizowany zespół
Nasze podejście inwestycyjne łączy lokalne doświadczenie z globalną perspektywą. 
Pracujący globalnie analitycy kredytowi mają doskonałe możliwości oceny wszystkich 
emitentów obligacji korporacyjnych, natomiast specjaliści zarządzający portfelem 
dokonują analiz długu rządowego rynków wschodzących. To podejście pozwala 
wykorzystać najlepsze szanse uzyskania wysokich dochodów.
Solidny proces inwestycyjny
Wysoki zwrot oferowany przez fundusz jest generowany przez aktywne inwestowanie 
zarówno w globalne instrumenty wysokodochodowe, jak również dług na globalnych 
rynkach wschodzących. Dzięki temu fundusz ma możliwość tworzenia zróżnicowanego 
portfela, zarządzania ryzykiem, a także osiągania celu generowania wysokiego 
dochodu. Fundusz Schroder ISF Global High Income Bond jest zarządzany w oparciu 
o benchmark3 obligacji rynków wschodzących oraz obligacji wysokodochodowych2.

1  Inwestycja, której wartość i dochód uzależnione są od puli niepłynnych aktywów fi nansowych. Pozwala to inwestorom na dostęp 
do zdywersyfi kowanego portfela, jak na przykład pula pożyczek, którego w innym wypadku nie mogliby nabyć. 

2  Obligacje spekulacyjne z oceną wiarygodności kredytowej poniżej poziomu inwestycyjnego. Zasadniczo im wyższe ryzyko 
niewypłacalności emitenta obligacji, tym wyższe jest oprocentowanie, czyli kupon. 

3  Benchmark: 1/3 Barclays Capital Global High Yield xCMBSxEMG, zabezpieczony w przypadku wzrostu stóp procentowych o 2 % + 1/3 JP 
Morgan GBI EM Global Diversifi ed Comp jednostki niezabezpieczone, w USD + 1/3 JP Morgan CEMBI Broad Composite EM Corporate.

4  Zbiorcze określenie stosowane w odniesieniu do szerokiej grupy instrumentów fi nansowych, których wartość jest zależna od 
bazowych instrumentów fi nansowych. Kontrakty terminowe, opcje i swapy to różne rodzaje instrumentów pochodnych. 

5  Walutą bazową funduszu jest dolar amerykański. Fundusz jest również dostępny w EUR i w USD zarówno w klasie akumulacyjnej jak 
i dystrybucyjnej. Informacje przedstawione w powyższej tabeli dotyczą jednostki A1 typu akumulacyjnego. Informacje o innych typach 
jednostek znajdują się w Prospekcie informacyjnym.

6  Wysokość opłat bieżących określa się na podstawie kosztów poniesionych za rok zakończony w grudniu 2016 r. i mogą one z roku 
na rok ulegać zmianie.

7 Tylko na potrzeby raportowania.

Klasa aktywów 

 Obligacje  Akcje

  Alternatywne 
klasy aktywów

 Gotówka

Zarządzający funduszem

Martha Metcalf

Martha Metcalf dołączyła do Schroders 
w 2010 r. Wcześniej sprawowała funkcję 
Head of US High Yield w Credit Suisse. 
Martha ma 27 lat doświadczenia inwesty-
cyjnego. Uzyskała tytuł CFA Charterholder 
(dyplomowany analityk fi nansowy) 
i licencjata w kolegium w Mount Holyoke.

James Barrineau

James Barrineau rozpoczął pracę w fi rmie 
Schroders w kwietniu 2012 r. Poprzednio 
pracował w ICE Canyon, gdzie pełnił funkcję 
Senior Portfolio Manager Sovereign oraz 
w Alliance Bernstein, gdzie z sukcesami 
kierował zespołem zajmującym się instru-
mentami dłużnymi krajów wschodzących. 
Posiada dyplom magistra administracji 
publicznej State University of New York, 
Albany. Ma 28 letnie doświadczenie 
w dziedzinie inwestycji.

Źródło: Schroders, lipiec 2017 r.
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Informacje dla jednostki uczestnictwa PLN Hedged

Kod ISIN LU0903428786

Kod Bloomberg SGHA1HP:LX

Data powstania funduszu 25 stycznia 2011 r.

Waluta jednostki funduszu5 PLN Hedged

Maksymalna opłata wstępna 2 %

Opłaty bieżące (ostatnie dostępne)6 2,88 %

Benchmark7 Global High Income Bond Composite Benchmark

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.

–  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 pochodne4, wiążą się z ryzykiem dotyczącym stóp 
procentowych. Wartość funduszu może spaść, jeśli wzrosną stopy procentowe, i odwrotnie.

–  Emitent papierów wartościowych zabezpieczanych na hipotece lub aktywach może mieć ograniczoną zdolność do odzyskiwania 
kwot pieniężnych, jeśli dłużnicy staną się niewypłacalni lub spadnie wartość ich zabezpieczeń.

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

Źródło: Schroders, lipiec 2017 r.

Proces inwestycyjny

Czerpiemy z pełni zasobów fi rmy Schroders

Proces

Decyzja

    Ustalenie strategii 
2   i priorytetów 

 inwestycyjnych

Określenie strategii 
rynkowych o najlepszych 
oczekiwanych wynikach 
w perspektywie 3 miesięcy.
–  Czas trwania i krzywa 

dochodowości
–  Zmienność
–  Alokacja w sektorach
–  Dobór pod względem 

jakości kredytów
–  Płynność
–  Budżet ryzyka

    Budowanie 
3   portfela 

Dobór papierów 
wartościowych 
przez specjalistów 
zarządzających portfelem.
–  Wybór branży, 

emitenta i emisji
–  Zapadalność i struktura
–  Stopa zwrotu i spread
–  Zabezpieczenia
–  Możliwości przedpłaty
–  Ochrona posiadaczy 

obligacji

    Zarządzanie 
4  ryzykiem 

Dopasowanie strategii 
do zlecenia klienta 
oraz ogólna ocena ryzyka 
portfela.
–  Okres trwania 

i zabezpieczenia 
rynkowe

–  Udział w zmienności 
czasu trwania 
oraz odchylenia 
od benchmarku

–  Niezależny nadzór

    Opracowanie 
1   zasad 

inwestowania

Globalne perspektywy 
rynkowe; analiza danych 
ekonomicznych oraz 
trendów dotyczących rynku 
i instrumentów o stałym 
dochodzie.
–  Oczekiwania dotyczące 

stóp procentowych, 
infl acji oraz zmienności

–  Względne zwroty sektora
–  Względne trendy rynku 

kredytów

Spektrum inwestycyjne

Aktywne zarządzanie portfelem zawierającym 100–200 pozycji

Kreowanie pomysłów na podstawie wielu źródeł. Wykorzystanie fi ltrów ilościowych i innych narzędzi. 
Monitoring ryzyka prowadzony przez zarządzających portfelem i niezależny 

zespół do spraw oceny ryzyka.
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Schroder ISF 
Global Gold

Schroder ISF Global Gold został stworzony z myślą 
o zapewnieniu wzrostu wartości kapitału w długim okresie 
poprzez inwestycje w złoto i inne metale szlachetne oraz 
instrumenty fi nansowe z nimi powiązane, a także w akcje 
spółek z sektorów powiązanych ze złotem i metalami 
szlachetnymi na świecie.

Zalety złota

–  „Bezpieczna przystań”: złoto udowodniło, że jest w stanie utrzymywać swoją 
wartość w okresach niepewności zarówno fi nansowej, monetarnej, jak i politycznej.

–  Naturalne zabezpieczenie przed infl acją: ceny złota z reguły rosną wraz ze 
wzrostem kosztów życia.

–  Efektywna dywersyfi kacja portfela: historyczne stopy zwrotu z inwestycji 
w złoto są ujemnie skorelowane z akcjami i innymi instrumentami fi nansowymi.

–  Potencjał zysku: zarówno złoto, jak i akcje spółek z branży złota oferują znaczny 
potencjał wzrostu wartości zainwestwanego kapitału. 

Dlaczego teraz?

–  Prawdopodobne utrzymanie się negatywnych realnych stóp procentowych jest 
korzystne dla złota, ponieważ taka sytuacja jest potencjalnym akceleratorem infl acji.

–  Wyceny akcji są bardzo wysokie, oczekiwane w przyszłości stopy zwrotu są niskie. 
Złoto zachowuje się dobrze, gdy akcje zachowują się źle.

–  Złoto jest negatywnie skorelowane z dolarem, którego hossa może zbliżać się do końca.
–  Chiny mają potencjał by stać się motorem napędowym wyraźnych wzrostów cen złota.
–  Ryzyko polityczne i geopolityczne narasta: kto przewidywał sukces Donalda Trumpa? 

Kto spodziewał się Brexitu? Kto może przewidzieć rozwój wydarzeń w regionie Morza 
Południowochińskiego lub Bliskiego Wschodu?

–  Wiarygodność banków centralnych – czy drukowanie pieniędzy i ich wydawanie będzie 
kolejnym ważnym krokiem?

Zalety akcji spółek branży złota

–  Oczekujemy, że ceny akcji wielu spółek z branży złota będą rosły szybciej niż ceny 
samego kruszcu.

–  Akcje spółek z branży złota mogą oferować większy potencjał wzrostu niż inwestycja 
w fi zyczne złoto.

–  Ich wyceny są cały czas na atrakcyjnych poziomach, ze znaczącym potencjałem do wzrostu.

Dlaczego warto zainwestować?

–  Aktywne i nieograniczone podejście: wykorzystuje najbardziej atrakcyjne okazje na 
globalnym rynku, bez ograniczeń wynikających z benchmarku, w celu maksymalizacji 
zysku z uwzględnieniem ryzyka.

–  Szeroki zestaw okazji: korzyści wynikające z elastycznej alokacji w zdywersyfi kowanym 
portfelu instrumentów z rynku metali szlachetnych takich jak akcje oraz fi zyczne złoto, 
srebro, platyna czy pallad. Ekspozycję na te metale można uzyskać nie tylko przez akcje, 
ale także przez ETF-y (Exchange-traded fund)1.

–  Doświadczony zespół: wśród zarządzających są osoby posiadające ponad 30-letnie 
doświadczenie w inwestowaniu na rynku surowców.

Zarządzający funduszem

Mark Lacey
Fund Manager,
Equities

Mark dołączył do Schroders w 2013 roku. 
Wcześniej pracował jako zarządzający 
funduszami w Investec Global Energy 
oraz na stanowisku Head of Global 
Energy w Goldman Sachs. W roku 2006 
zajął 1 miejsce wśród specjalistów rynku 
energii w ankiecie Thomson Extel. Swoją 
karierę rozpoczął w roku 1996 w Credit 
Suisse Asset Management, zarządzając 
funduszami złota i surowców.

James Luke
Fund Manager,
Metals

James dołączył do Schroders w sierpniu 
2014 r. jako zarządzający funduszami 
w Zespole ds. zarządzania surowcami. 
Wcześniej zatrudniony na stanowisku 
Metals Research Analyst w UBS, Sanford C 
Bernstein, China International Corporation 
oraz jako co-Head of Metals Research w JP 
Morgan. Karierę rozpoczął w roku 2005 
w Williams De Broe.

Klasa aktywów 

 Obligacje  Akcje

  Alternatywne 
klasy aktywów

 Nieruchomości

1  Fundusz inwestycyjny, którego celem jest wierne odwzorowanie wskazanego indeksu, a tytuły uczestnictwa są notowane na giełdzie. 
2  Dźwignia fi nansowa zazwyczaj odnosi się do funduszu, którego ponad 100% wartości aktywów netto zainwestowane jest w aktywa lub 

rynki. Celem dźwigni może być podjęcie większego ryzyka w celu osiągnięcia większego dochodu. Może też jednak służyć do redukcji 
ryzyka w portfelu. Dźwignia osiągana jest poprzez łączenie instrumentów pochodnych z bardziej tradycyjnymi inwestycjami w akcje lub 
obligacje. Pojęcie dźwigni może również odnosić się do kwoty fi nansowania spółki w formie pożyczek, czyli wysokości zobowiązań spółki 
w porównaniu do posiadanych funduszy lub aktywów.
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Informacje dla jednostki uczestnictwa PLN Hedged

Kod ISIN LU1223084051

Kod Bloomberg SCHGGAP:LX

Data powstania funduszu 29 czerwca 2016 r.

Waluta jednostki funduszu3 PLN Hedged

Maksymalna opłata wstępna 5 %

Opłaty bieżące (ostatnie dostępne)4 1,87 %

Benchmark4 FTSE Gold Mines Index

Informacje o ryzyku

–  Kontrahent transakcji pochodnej, innej umowy lub syntetycznego produktu fi nansowego może nie być w stanie zrealizować swoich 
zobowiązań wobec funduszu, potencjalnie stwarzając w ten sposób ryzyko poniesienia przez fundusz częściowej lub całkowitej straty.

–  Upadłość instytucji depozytowej lub emitenta określonego instrumentu rynku pieniężnego może spowodować powstanie strat.
–  Fundusz może posiadać ekspozycje na różne waluty. Zmiany kursów walut mogą powodować straty.
–  Cena instrumentu pochodnego może nie kształtować się w oczekiwany sposób, co może powodować straty przekraczające koszt 

nabycia instrument pochodnego.
–  Rynki wschodzące, a w szczególności rynki graniczne, zazwyczaj niosą ze sobą wyższe ryzyko polityczne, ryzyko prawne, ryzyko 

kontrahenta oraz ryzyko operacyjne.
–  Ceny akcji podlegają codziennym zmianom, w zależności od wielu czynników, w tym informacji o charakterze ogólnym, 

gospodarczym, branżowym czy dotyczących danej spółki.
–  Wzrost stóp procentowych powoduje zazwyczaj spadek cen obligacji.
–  W trudnych warunkach rynkowych fundusz może nie być w stanie dokonać sprzedaży papierów wartościowych w pełnej wartości lub 

wcale. Może to wpływać na wyniki funduszu i wymuszać na funduszu konieczność odroczenia lub zawieszenia operacji umarzania 
tytułów uczestnictwa.

–  Awarie u dostawców usług mogą prowadzić do strat lub zakłóceń w działalności funduszu.

Źródło: Schroders, lipiec 2017 r.

3  Walutą bazową jest dolar amerykański. Fundusz jest dostępny w USD w klasie akumulacyjnej i w klasie dystrybucyjnej jak i w EUR 
w klasie akumulacyjnej. Informacje przedstawione w powyższej tabeli dotyczą jednostki A typu akumulacyjnego. Informacje o innych 
typach jednostek znajdują się w Prospekcie informacyjnym. 

4  Podana kwota opłat bieżących ma charakter szacunkowy, ponieważ fundusz został ostatnio wprowadzony do obrotu i nie dysponuje 
kosztami za cały rok, na podstawie których można by obliczyć faktyczne opłaty. Raport roczny funduszu za każdy rok obrotowy będzie 
zawierać dokładne wyszczególnienie wszystkich ponoszonych opłat.

Proces inwestycyjny

Analiza surowców i selekcja akcji wyznaczają podstawę 
naszego procesu inwestycyjnego. Jego istotę stanowi 
dogłębna analiza poszczególnych walorów z listy 
transakcyjnej ok. 60 spółek, dla których zespół na 
bieżąco określa szczegółowy i długoterminowy profi l 
oraz model fi nansowy.

Zarządzający mogą inwestować w akcje dowolnych 
spółek z branży metali szlachetnych. Najlepsze 
pomysły identyfi kowane są dzięki przyjęciu długiego 
horyzontu i wykorzystaniu własnych modeli 
analizy fundamentalnej, w celu określenia wartości 
wewnętrznej każdej spółki. Innymi źródłami wartości 
dodanej mogą być cierpliwość, kontrariańskie podejście 
oraz wykorzystywanie krótkoterminowych zmian cen 
aktywów.

Zarządzający mogą także dodawać wartość poprzez 
strategiczną alokację w fundusze ETF1 inwestujące 
w fi zyczne złoto, srebro, platynę i pallad (gdy akcje 
wydają się być drogie) lub utrzymywać większą ilość 
gotówki, aby ochronić wypracowane zyski w okresach 
kiedy jest to konieczne.

–  Dostosowanie pozycji do 
płynności akcji poprzez 
spełnienie warunku kupna 
minimum 20 % dziennego 
obrotu w kolejnych 5 
dniach

–  Szczegółowe modele 
fi nansowe

–  Bieżące wyceny spółek 
z listy transakcyjnej

–  Ranking potencjału 
wzrostu cen

–  Tylko najlepsze pomysły
–  Globalny zasięg
–  Nieograniczone podejście
–  Brak krótkich pozycji 

i dźwigni fi nansowej2

–  Maksymalny udział 
gotówki: 33 %

Najlepsze pomysły identyfi kowane są dzięki przyjęciu długoterminowego horyzontu 
i wykorzystaniu własnych modeli analizy fundamentalnej, w celu określenia wartości 
wewnętrznej każdej spółki

Pomysły inwestycyjne

Makro/tematy inwestycyjne

Instrumenty z global-
nego rynku metali 
szlachetnych ok. 130 akcji
– 95 z branży złota
– 25 z branży srebra
– 14 z branży platyny

Lista transakcyjna
ok. 60 akcji

Schroder ISF Global Gold
30–40 pozycji
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Schroder ISF 
Global Diversifi ed Growth

Schroder ISF Global Diversifi ed Growth to fundusz 
inwestujący w wiele klas aktywów, który ma na celu 
dostarczanie solidnych rzeczywistych stóp zwrotu przy 
niższej zmienności1. Fundusz może inwestować w szeroki 
zakres klas aktywów, takich jak akcje, obligacje oraz 
szereg alternatywnych klas aktywów.

Dlaczego warto zainwestować?

–  Celem funduszu jest osiągnięcie realnego dochodu, wyższego o 5 % od wskaźnika 
infl acji, przy poziomie zmienności nie wyższym niż dwie trzecie zmienności globalnych 
rynków akcji w trakcie cyklu rynkowego.

–  Prawdziwie zdywersyfi kowany portfel, czerpiący korzyści z szerokiego zakresu klas 
aktywów, obejmującego akcje, obligacje o stałym kuponie, surowce i strategie 
absolutnej stopy zwrotu.

–  Dynamiczna alokacja aktywów w celu korzystania z różnych okazji rynkowych w cyklu 
koniunkturalnym.

–  Elastyczne wdrażanie naszych pomysłów inwestycyjnych, aby zapewnić im najbardziej 
efektywny sposób realizacji.

Nasze podejście

Inwestycje w rozległy zestaw aktywów wzrostowych
Uważamy, że aby zapewnić zwrot przekraczający stopę infl acji, konieczne jest 
inwestowanie w długim okresie w aktywa wzrostowe, takie jak akcje czy obligacje 
wysokodochodowe2, a związaną z tym zmienność1 można ograniczyć poprzez 
dywersyfi kację.

Dynamiczna alokacja aktywów
Różne typy aktywów generują najlepsze wyniki w różnych fazach cyklu koniunkturalnego. 
Stosujemy model cyklu koniunkturalnego w połączeniu z modelami wyceny i nastrojów, 
aby zapewnić ramy dla naszej dynamicznej alokacji aktywów. Proces ten ma na celu 
optymalizację wyników funduszu z uwzględnieniem poziomów ryzyka.

Solidny proces inwestycyjny
Dążymy do wdrażania naszych pomysłów inwestycyjnych w jak najbardziej efektywny 
sposób, wybierając między strategiami pasywnymi, funduszami aktywnie zarządzanymi 
(przez naszą instytucję lub przez inne podmioty) oraz wewnętrznie uzgodnionym 
konsensusem. Wybór zależy od tego, sposób według nas najlepiej nadaje się do 
eksploatacji danego tematu inwestycyjnego.

1  Zmienność jest miarą fl uktuacji cen aktywów. Może być również używana do opisywania wahań na konkretnym rynku. 
Wysoka zmienność wskazuje na wyższe ryzyko.

2  Obligacje spekulacyjne z oceną wiarygodności kredytowej poniżej  poziomu inwestycyjnego. Zasadniczo im wyższe ryzyko 
niewypłacalności emitenta obligacji, tym wyższe jest oprocentowanie, czyli kupon. 

3  Zbiorcze określenie stosowane w odniesieniu do szerokiej grupy instrumentów fi nansowych, których wartość jest zależna od 
bazowych instrumentów fi nansowych. Kontrakty terminowe, opcje i swapy to różne rodzaje instrumentów pochodnych.

4  Zespół ds. strategicznych inwestycji w wiele klas aktywów.

Klasa aktywów 

 Obligacje  Akcje

  Alternatywne 
klasy aktywów

 Gotówka

Zarządzający funduszem

Johanna Kyrklund
Gobal Head of 
Multi-Asset
Investments

Johanna dołączyła do Schroders w marcu 
2007 roku, przewodzi Multi-Asset Invest-
ments Division, zasiada w Global Asset 
Allocation Committee i jest odpowiedzialna 
za inwestycje klientów Multi-Asset z całego 
świata. Przed podjęciem pracy w spółce 
Schroders Johanna Kyrklund specjalizowała 
się w strategiach taktycznej alokacji aktywów 
w kilku spółkach. Johanna posiada licencję 
CFA i dyplom kierunku „Philosophy, Politics & 
Economics” Uniwersytetu w Oksfordzie, jest 
również członkiem komitetu inwestycyjnego 
Uniwersytetu Cambridge.

Remi Olu-Pitan
Fund Manager,
Multi-Asset

Remi jest członkiem zespołu Global Asset 
Allocation Committee i pełni funkcję Head of 
the Strategic Investment Group Multi-Asset 
(SIGMA) ze specjalizacją w zakresie analizy 
akcji. Rozpoczęła swoją karierę inwestycyjną 
w 2006 r. dołączając do zespołu Schroders. 
Jest dyplomowanym analitykiem fi nansowym 
(tytuł CFA) i ukończyła Statystykę na London 
School of Economics oraz licencjat z 
Finansów Przedsiębiorstw na Uniwersytecie 
w Durham. 

Źródło: Schroders, czerwiec 2017 r.
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Informacje dla jednostki uczestnictwa PLN Hedged

Kod ISIN LU0776412388

Kod Bloomberg SGDA1HP:LX

Data powstania funduszu8 2 lipca 2012 r.

Waluta jednostki funduszu9 PLN Hedged

Maksymalna opłata wstępna 4 %

Opłaty bieżące (ostatnie dostępne)10 2,38 %

Benchmark Indeks MSCI World – Net Return

Informacje o ryzyku

–  Brak gwarancji kapitału.
–  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 obligacje i inne instrumenty dłużne, w tym powiązane instrumenty 
pochodne3, wiążą się z ryzykiem dotyczącym stóp procentowych. Wartość funduszu 
może spaść, jeśli wzrosną stopy procentowe, i odwrotnie.

–  Fundusz inwestuje w inne fundusze i jego płynność zależy od płynności funduszy 
będących przedmiotem inwestycji. Jeśli fundusze będące przedmiotem inwestycji 
zawieszą lub odroczą wypłatę należności z umorzenia, może mieć to także wpływ na 
zdolność funduszu do realizacji żądań umorzenia.

 5  Zespół ds. globalnej alokacji aktywów.
 6  Rodzaj zlecenia, którego celem jest ochrona kapitału inwestora w przypadku wystąpienia ruchu ceny w niekorzystnym dla niego 

kierunku. 
 7  Rodzaj zlecenia, którego celem jest zabezpieczenie zysków w przypadku gdy cena danego instrumentu fi nansowego osiągnęła 

określony przez inwestora poziom. 
 8  Fundusz Schroder ISF Global Diversifi ed Growth został uruchomiony 2 lipca 2012 roku w celu umożliwienia przeniesienia posiadaczy 

jednostek uczestnictwa z funduszy Strategic Solutions do funduszu Schroder ISF SICAV. Do 2 lipca 2012 roku fundusz przy 
prezentacji osiągniętych stóp zwrotu korzysta z wyników funduszu Strategic Solutions – Schroder Global Diversifi ed Growth Fund 
(uruchomionego 19 maja 2006 roku).

 9  Walutą bazową funduszu jest euro. Fundusz jest również dostępny w USD w klasie akumulacyjnej i w EUR w klasie akumulacyjnej 
i w klasie dystrybucyjnej. Informacje przedstawione w powyższej tabeli dotyczą jednostki A1 typu dystrybucyjnego. Informacje 
o innych typach jednostek znajdują się w Prospekcie informacyjnym. 

 10  Wysokość opłat bieżących określa się na podstawie kosztów poniesionych za rok zakończony w grudniu 2016 r. i mogą one z roku 
na rok ulegać zmianie.

Proces inwestycyjny

Czerpiemy z pełni zasobów fi rmy Schroders

Badanie i analiza Alokacja aktywów Budowa portfela

Strategic Investment 
Group Multi-Asset 
(SIGMA)4

Global Asset 
Allocation Committee 
(GAAC)5

Zarządzający 
funduszami
i analitycy

–  Ocena premii za ryzyko 
w średnim terminie

–  Bazuje na wycenie, 
cyklach i dynamice 
rynków

–  Analiza scenariuszy
–  Przekonanie 

i odpowiedzialność
–  Ustalanie zleceń 

stop-loss6/take-profi t7

–  Optymalizacja portfela
–  Codzienny monitoring
–  Zarządzanie ryzykiem

Źródło: Schroders, czerwiec 2017 r.
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Schroder ISF 
Global Multi-Asset Income

Zespół inwestycyjny

Nasz globalny zespół inwestycyjny 
Multi-Asset składający się z ponad 
80 profesjonalistów dysponuje jednymi 
z najlepszych narzędzi analitycznych 
w branży. Nasi eksperci są zlokalizowani 
w kluczowych miastach na całym świecie 
takich jak Londyn, Nowy Jork, Zurych, 
Hongkong, Singapur i Sydney. Zarządzają 
oni ponad 80 mld dolarów aktywów (dane 
na dzień 31 grudnia 2016 r.). Członkowie 
zespołu blisko współpracują z naszymi 
klientami aby zapewnić zgodność portfeli 
z ich długoterminowymi celami. 

Źródło: Schroders, maj 2017 r.

Fundusz Schroder ISF Global Multi-Asset Income 
został stworzony po to, aby pomóc inwestorom 
w generowaniu regularnego dochodu przy obecnych 
uwarunkowaniach niskiego wzrostu gospodarczego 
i niskich stopach procentowych. Jego cel to atrakcyjny, 
regularny i powtarzalny dochód bez konieczności 
zwiększania poziomu ryzyka.

Dostarczanie powtarzalnego dochodu 
Celem funduszu jest wypracowanie dochodu na poziomie 5 %1 rocznie, który 
może być regularnie wypłacany bądź reinwestowany. Obok koncentracji 
na dostarczaniu regularnego strumienia dochodu skupiamy się też na 
zapewnianiu wzrostu wartości kapitału przy niskiej zmienności.

Wykorzystywanie globalnych możliwości inwestycyjnych
Fundusz pozyskuje dochód z różnych klas aktywów, takich jak akcje z całego 
świata, obligacje o ratingu inwestycyjnym2, obligacje wysokodochodowe3 
oraz obligacje rynków wschodzących. Zarządzający podchodzą do inwestycji 
globalnie, bez ograniczeń, tak aby móc wykorzystać okazje gdziekolwiek się 
one nadarzą.

Koncentracja na jakości
Zespół inwestycyjny poszukuje powtarzalnego i pewnego dochodu, w związku 
z czym koncentruje się na jakości aktywów. Poszukuje zarówno akcji jak 
i obligacji, których rentowność wspierana jest przez silne fundamenty. 
Kryterium jakości ma dla nas kluczowe znaczenie. Nigdy nie idziemy na 
kompromis mogąc osiągnąć wyższy dochód kosztem jakości papierów, w które 
inwestujemy.

Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie ryzykiem jest restrykcyjne, z naciskiem na ryzyko bezwzględne, 
a nie w relacji do benchmarku. Ryzyko jest mierzone na poziomie portfela, 
dlatego portfel jest zarządzany jako całość, a nie zbiór kilkunastu strategii.

Wiedza ekspercka i zasoby
Fundusz zarządzany jest przez zespół inwestycyjny Multi-Asset odpowiedzialny 
za ogólną alokację aktywów i zarządzanie ryzykiem. Wybór konkretnych 
instrumentów jest dokonywany przez zespół Schroders QEP4 i zespół Multi-
Asset Advanced Beta w przypadku akcji oraz zespół ds. instrumentów dłużnych 
w przypadku obligacji. 

Źródło: Schroders, maj 2017 r.

1  Fundusz ma na celu zapewnienie inwestorom wypłaty regularnego dochodu. Biorąc pod uwagę skupienie na zrównoważonym 
dochodzie, zarządzający dokonuje corocznego przeglądu wypłaty, aby zapewnić jej odpowiedni poziom. Jeśli poziom dochodu jest 
zbyt mały aby zapewnić odpowiednio wysoką wypłatę, wykorzystany może być kapitał zgromadzony w ramach majątku funduszu. 
5 % stopa zwrotu będąca celem funduszu podawana jest w ujęciu brutto i nie jest gwarantowana.

2  Obligacje najwyższej jakości według agencji oceny wiarygodności kredytowej. Aby obligacja została uznana za obligację na poziomie 
inwestycyjnym, jej ocena wiarygodności kredytowej musi być określona co najmniej na poziomie BBB (Standard & Poor’s) lub Baa3 
(Moody’s). 

3  Obligacje spekulacyjne z oceną wiarygodności kredytowej poniżej poziomu inwestycyjnego. Zasadniczo im wyższe ryzyko 
niewypłacalności emitenta obligacji, tym wyższe jest oprocentowanie, czyli kupon. 

4  Zespół wykorzystujący przy zarządzaniu strategiami akcyjnymi modele ilościowe (Quantitative Equity Product).
5  Zbiorcze określenie stosowane w odniesieniu do szerokiej grupy instrumentów fi nansowych, których wartość jest zależna od 

bazowych instrumentów fi nansowych. Kontrakty terminowe, opcje i swapy to różne rodzaje instrumentów pochodnych.

Klasa aktywów 

 Obligacje  Akcje

  Alternatywne 
klasy aktywów

 Gotówka
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Informacje dla jednostki uczestnictwa PLN Hedged

Kod ISIN LU1273673373

Kod Bloomberg SIFGMA1:LX

Data powstania funduszu 18 kwietnia 2012 r.

Waluta jednostki funduszu7 PLN Hedged

Maksymalna opłata wstępna 4 %

Opłaty bieżące (ostatnie dostępne)8 2,09 %

Informacje o ryzyku

– Brak gwarancji kapitału.
–  Fundusz zamierza dokonywać regularnych stałych wypłat na rzecz inwestorów; a jeśli jego przychody będą niewystarczające, by 

możliwe było pokrycie tych płatności, wypłaty te mogą powodować zmniejszenie kapitału funduszu.
–  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 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 pochodne5, wiążą się z ryzykiem dotyczącym stóp 

procentowych. Wartość funduszu może spaść, jeśli wzrosną stopy procentowe, i odwrotnie.
–  Emitent papierów wartościowych zabezpieczanych na hipotece lub aktywach może mieć ograniczoną zdolność do odzyskiwania kwot 

pieniężnych, jeśli dłużnicy staną się niewypłacalni lub spadnie wartość ich zabezpieczeń.
–  Model fi nansowy może określać technikę umożliwiającą identyfi kację i zarządzanie ryzykiem funduszu. Założenia modelu oraz 

wykorzystywane metody kalibracji i programowania mogą nie zapewniać uzyskania oczekiwanych rezultatów.
–  Fundusz może dokonywać pośrednich krótkotrwałych inwestycji przewidując spadek cen tych inwestycji lub wzrost stóp procentowych.
–  Fundusz może być wspomagany dźwignią fi nansową6 poprzez obracanie dużą liczbą instrumentów pochodnych w celu osiągnięcia 

ryzyka zgodnego z profi lem ryzyka.
–  Zmiany polityczne, prawne, ekonomiczne i podatkowe w Chinach mogą powodować straty lub zwiększać koszty funduszu.

6  Dźwignia fi nansowa zazwyczaj odnosi się do funduszu, którego ponad 100% wartości aktywów netto zainwestowane jest w aktywa 
lub rynki. Celem dźwigni może być podjęcie większego ryzyka w celu osiągnięcia większych zysków. Może też jednak służyć do redukcji 
ryzyka w portfelu. Dźwignia osiągana jest poprzez łączenie instrumentów pochodnychz bardziej tradycyjnymi inwestycjami w akcje 
lub obligacje. Pojęcie dźwigni może również odnosić się do kwoty fi nansowania spółki w formie pożyczek, czyli wysokości zobowiązań 
spółki w porównaniu do posiadanych funduszy lub aktywów. 

7  Walutą bazową funduszu jest dolar amerykański. Fundusz jest dostępny w USD i EUR w klasie akumulacyjnej i w klasie dystrybucyjnej. 
Informacje przedstawione w powyższej tabeli dotyczą jednostki A1 typu dystrybucyjnego. Informacje o innych typach jednostek 
znajdują się w Prospekcie informacyjnym. 

8  Wysokość opłat bieżących określa się na podstawie kosztów poniesionych za rok zakończony w grudniu 2016 r. i mogą one z roku 
na rok ulegać zmianie.

Solidny i spójny proces inwestycyjny

Alokacja aktywów

Zarządzanie ryzykiem

Elastyczna alokacja w ramach klas 
aktywów

Inwestycja bezpośrednio w wybrane 
instrumenty fi nansowe

Wysoka stopa dywersyfi kacji

Koncentracja na identyfi kowaniu 
wysokich, ale stabilnych rentowności 
z wysokiej jakości źródeł

Selekcja obligacjiSelekcja akcji
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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 
ostatniego dostępnego prospektu i dokumentu zawierającego 
kluczowe informacje dla inwestorów (KIID) oraz ostatniego 
zbadanego sprawozdania rocznego (i kolejnego niezbadanego 
sprawozdania półrocznego, jeżeli zostało ono opublikowane), 
których egzemplarze można otrzymać bezpłatnie z kancelarii 
prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland Sp. k, 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 z inwestycji w jednostki funduszu. Inwestycja 
w Spółkę pociąga za sobą rodzaje ryzyka, które są w pełni opisane 
w prospekcie. Dane osób trzecich są własnością podmiotu 
dostarczającego dane lub są przez niego licencjonowane. Nie 
wolno ich powielać ani wydobywać z tekstu, ani też wykorzystywać 
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dla żadnego innego celu bez zgody podmiotu dostarczającego te 
dane. Dane osób trzecich podawane są bez żadnych gwarancji. 
Podmiot dostarczający dane i podmiot, który wydał dokument 
nie ponoszą odpowiedzialności w związku z danymi osób trzecich. 
Dalsze postanowienia dotyczące zrzeczenia się odpowiedzialności 
znajdujące zastosowanie do danych osób trzecich znajdują się 
w Prospekcie i w witrynie internetowej www.schroders.pl. Niniejszy 
dokument powstał wyłącznie w celu informacyjnym. Niniejszy 
materiał nie ma charakteru oferty ani ubiegania się o zakup lub 
sprzedaż jakichkolwiek instrumentów fi nansowych. Niniejszy 
materiał nie ma na celu udzielania porad księgowych, prawnych 
ani podatkowych czy wskazówek inwestycyjnych i w tych kwestiach 
nie należy polegać na zaczerpniętych zeń informacjach. Uważa 
się, że zawarte tu informacje są rzetelne, ale spółka Schroders 
nie gwarantuje ich pełności ani dokładności. Nie przyjmujemy 
odpowiedzialności za błędy co do faktów i opinii. Nie należy 
opierać się na poglądach i informacjach zawartych w dokumencie, 
podejmując indywidualne decyzje inwestycyjne i/lub strategiczne. 
Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, na 
którym można było by 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.
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