TFI ALLIANZ POLECA

MENU
na III kwartał 2019

★★★★★

UNIWERSALNE

Komentarz szefa kuchni

Stopy zwrotu
za 12 miesięcy

od początku roku

Allianz PIMCO Income

Szerokie spektrum obligacji,
5 gwiazdek Morningstar

4,7%

5,2%

Allianz Globalny Stabilnego Dochodu

Atrakcyjna rentowność, przy relatywnie
niskiej zmienności

1,9%

6,4%

Allianz Selektywny

Spółki z perspektywami wzrostu
w najbliższych kwartałach

1,3%

3,3%

Allianz PIMCO Emerging Markets

Ekspozycja na obligacje najszybciej
rozwijających się krajów świata

8,1%

9,4%

Allianz PIMCO Emerging Local Bond

Szansa na atrakcyjne stopy zwrotu
po spadkach lokalnych walut

6,1%

8,9%

Allianz India Equity

Ekspozycja na jeden z najbardziej
dynamicznych krajów świata

-0,3%

4,5%

Allianz Artificial Intelligence

Wykorzystanie dynamicznego rozwoju
sztucznej inteligencji

0,8%

20,2%

5,5%*

13,4%*

Flagowy fundusz dłużny

Mieszany fundusz funduszy różnych klas aktywów

Wyselekcjonowane akcje polskich spółek

SPECJALNOŚĆ
Obligacje rynków wschodzących

Obligacje rynków wschodzących w walutach lokalnych

PIK ANTNE
Akcje spółek indyjskich

Akcje spółek z sektora Artificial Intelligence

Allianz Dywidendowy Income and Growth
Mieszany fundusz z comiesięczną wypłatą dochodu

Dane na 28.06.2019 r.
*Stopa zwrotu funduszu źródłowego.
**Bez gwarancji.

FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Dla rentierów. Docelowo,
wypłata 0,35 PLN/na jednostkę**
od października 2019 r. Szacowana
rentowność – ponad 4% w skali roku.
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TFI Allianz Polska S.A.
224 224 224
tfi@allianz.pl
www.allianz.pl/tfi

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi wystarczającej podstawy do podjęcia jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. TFI Allianz Polska S.A. nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego funduszy/subfunduszy ani uzyskania określonego wyniku
inwestycyjnego. Wartość aktywów netto funduszy/subfunduszy może cechować się dużą zmiennością. Posiadacze jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Prezentowana zmiana wartości
jednostki uczestnictwa/certyfikatu inwestycyjnego jest oparta na historycznej wycenie funduszu/subfunduszu i nie stanowi gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu zależy od ceny nabycia i dnia wykupienia certyfikatów inwestycyjnych oraz
od pobranych opłat manipulacyjnych.
Przed nabyciem jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych należy dokładnie zapoznać się z treścią statutu odpowiedniego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez TFI Allianz Polska S.A. oraz prospektu informacyjnego w przypadku funduszy otwartych i warunków emisji
w przypadku funduszy zamkniętych. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć kwalifikowanej porady finansowej, inwestycyjnej, podatkowej, prawnej lub innej. Wymagane prawem informacje, w tym opis czynników ryzyka i tabela opłat znajdują się w prospekcie
informacyjnym lub Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (fundusze otwarte) oraz w warunkach emisji i statutach (fundusze zamknięte) dostępnych na stronie www.allianz.pl/tfi, w Towarzystwie oraz u dystrybutorów. TFI Allianz Polska S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji
Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 19 listopada 2003 roku.

