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Alokacja aktyw6w (%) 

Akcje 

Gotowka 

Obligacje 

lnne instr. pochodne 

Alokacja geograficzna - akcje 

USA 

Holondia 

Tajwan 

Japonia 

Francja 

Korea P!d. 

Ekspozycja Walutowa 

USD 

JPY 1,1% 

KRW 0,4% 

EUR 0,2% 

96,7% 

3,1% 

0,1% 

0,1% 

93,68% 

2,87% 

1,18% 

1,11% 

0,78% 

0,37% 

Fundusz zr6dlowy 

Allianz® 

10 najwhikszych sktadnik6w portfela (%) 

TESLA INC 6,9% 

ROKU INC 5,0% 

AMAZON.COM INC 4,5% 

SQUARE INC-A 4,0% 

SPLUNK INC 3,9% 

CROWDSTRIKE HOLDINGS INC -A 3,8% 

OVERSTOCK.COM INC 3,0% 

TWILIO INC -A 3,0% 

SNAP INC-A 3,0% 

WALT DISNEY CO/THE 2,5% 

Alokacja sektorowa - akcje 

Sektor informatyczny 50,92% 

Debra luksusowe 19,47% 

Komunikacja elektroniczna 15,86% 

Sektor przemys!owy 5,42% 

Ochrona zdrowia 3,28% 

Sektor finansowy 2,87% 

Sektor nieruchomosci 2,18% 

Wskazniki 

Wartosc aktyw6w netto strategii zr6d!owej 3,47 mid EUR 

Niniejszy material ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jak r6wniei: nie stanowi 
us!ugi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie nalei:y go traktowacjako rekomendacji dotyczqcej instrument6w finansowych, ich 
emitent6w lub wystawc6w. 

Fundusz Allianz SFIO nie gwarantuje realizacji za!oi:onego celu inwestycyjnego subfunduszu, ani uzyskania okreslonego wyniku inwestycyjnego. Wartosc 
aktyw6w netto portfeli inwestycyjnych subfunduszy prowadzonych w ramach Funduszu moi:e charakteryzowac si!l dui:q zmiennosciq wynikajqcq ze sk!adu tych 
portfeli lub z przyjE1tej techniki zarzqdzania portfelami, w sytuacji dui:ej zmiennosci cen na rynku akcji. Fundusz moi:e lokowac powyi:ej 35% wartosci aktyw6w 
subfunduszu w tytuly uczestnictwa luksemburskiego subfunduszu Allianz Global Artificial Intelligence wydzielonego w ramach funduszu dzia!ajqcego pod 
nazwq Allianz Global Investors Fund. Prezentowana zmiana wartosci jednostki uczestnictwa jest oparta na historycznej wycenie Subfunduszu i nie stanowi 
gwarancji osiqgniE1cia podobnych wynik6w w przysz!osci. Uczestnik musi liczyc si!l z moi:liwosciq utraty przynajmniej czE1sci wp!aconych srodk6w. lndywidualna 
stopa zwrotu zalei:y ad dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Allianz SFIO oraz ad pobranych op!at manipulacyjnych. Prospekty 
informacyjne Allianz SFIO zawierajqce wymagane prawem informacje, w tym o ryzyku inwestycyjnym, op!atach, kosztach i podatkach oraz kluczowe 
informacje dla inwestor6w dostE1pne sq na stronie www.allianz.pl/tfi, oraz w Towarzystwie. 

Towarzystwo Funduszy lnwestycyjnych Allianz Polska Sp6tka Akcyjna z siedzibq w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpanskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do 
rejestru przedsie:biorc6w prowadzonego przez Sqd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego, pod 
numerem KRS: 0000176359, NIP 521-32-59-888, REGON 015555893, wysokosc kapitatu zaktadowego: 16 500 000 ztotych (wptacony w catosci). 

http://www.allianz.pl/tfi

