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•  Makler papierów wartościowych –  
 nr licencji 495

•  20 lat doświadczenia na rynku
 kapitałowym

ZARZĄDZAJĄCY

•  Doradca inwestycyjny – nr licencji 385

•  Makler papierów wartościowych –  
 nr licencji 2098

•  8 lat doświadczenia na rynku 
 kapitałowym

Paweł Jackowski

Sebastian Trojanowski, CFA

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi wystarczającej podstawy do podjęcia jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. TMS Brokers rekomenduje zapoznanie się 
w zakresie usługi zarządzania, z opisem czynników ryzyka oraz opłat wskazanych w Tabeli Opłat i Prowizji, Charakterystyce instrumentów finansowych i opisie ryzyka dostępnych w TMS 
Brokers i na stronie www.tms.pl. Usługa nie gwarantuje osiągnięcia określonego wyniku. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi całego portfela i 
jest uzależniona od wartości wpłaconych aktywów i wyboru strategii inwestycyjnej. Ze względu na skład portfela wartość aktywów może cechować się dużą zmiennością. Klient powinien 
liczyć się z możliwością utraty części lub całości wpłaconego kapitału.TMS Brokers zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla m. st. W Warszawie 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000204776, posiadający NIP: 526-27-59-131, o kapitale zakładowym w wysokości 3.537.560 zł w pełni opłaconym. TMS 
Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

TMS Stable Growth
STRATEGIA STABILNEGO WZROSTU

60%

POLITYKA INWESTYCYJNA
Inwestycje dokonywane są głównie na rynkach zagranicznych, jak również 
na rynku polskim oraz mogą być denominowane w walucie polskiej lub 
w walutach obcych. Analiza fundamentalna jest podstawowym kryterium 
doboru instrumentów do portfela. Stabilny skład i struktura portfela, 
zaangażowanie w poszczególne kategorie lokat utrzymywane jest  
w średnim okresie.

CEL INWESTYCYJNY
Celem strategii TMS Stable Growth jest osiągnięcie długoterminowego 
wzrostu kapitału przy relatywnie niskim poziomie ryzyka. Strategia 
przeznaczona jest dla inwestorów o średnim horyzoncie inwestycyjnym  
i nie akceptujących wysokiego poziomu ryzyka inwestycyjnego.

SKŁAD PORTFELA
Modelowa struktura zakłada udział w portfelu:

• instrumentów dłużnych nie mniejszy niż 60% i nie większy niż 80% 
jego wartości oraz

• udział instrumentów akcyjnych od 20% do maksymalnie 40% 
wartości portfela.

ZALECANY HORYZONT INWESTYCYJNY
3 lata

STOPA ODNIESIENIA (BENCHMARK)
30% MSCI World + 70% Bloomberg Global Developed Sovereign Bond 
Index

MINIMALNA WARTOŚĆ PORTFELA
Wymagana do podpisania umowy wynosi 50 000 zł.

POZIOM RYZYKA INWESTYCYJNEGO
• Umiarkowanie niski poziom ryzyka.
• Brak dźwigni finansowej.
• Maksymalny udział instrumentów pochodnych wynosi 20% wartości 

portfela.

Akcje

Obligacje
40%

3
NISKI WYSOKI

POZIOM RYZYKA

Opłaty
Opłata stała: max.1,6%. Opłata za wynik: 20% od nadwyżki ponad benchmark. 
Opłaty są wartościami netto, do powyższych stawek należy doliczyć podatek VAT  
w obowiązującej wysokości.

Maksymalny udział 
instrumentów akcyjnych


