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Trudne wybory

W Stanach Zjednoczonych jest ich kilka, poczyna-
jąc od następnego prezydenta USA, podwyżki stóp 
procentowych przez FED, ale przede wszystkim kie-
runków inwestycyjnych. Akcje czy dług, gotówka 
czy złoto? Jeden mniej wyważony komentarz uru-
chamia ruch spadkowy na amerykańskim rynku 
kapitałowym. Reszta świata ślepo podąża tą drogą. 
Od początku miesiąca słyszymy o nadchodzącej ko-
rekcie i im więcej się o niej mówi, tym strach przed 
jej wystąpieniem jest większy. Możemy powiedzieć, 
że wszystkie kraje i klasy aktywów są ze sobą po-
wiązane, a ruchy cen jednych aktywów pociągają 
za sobą inne. Gdzie jednak jest racjonalność inwe-
stycyjna i rzeczywista wartość poszczególnych ak-
tywów? Gdzie racjonalność? 
Z pewnością racjonalność nie zginęła z umysłów 
inwestorów, ale manifestuje się ona w dłuższym 

horyzoncie czasowym. W okresach tygodniowych, 
miesięcznych, a nawet kwartalnych w zachowaniu 
inwestorów jest mało racjonalności. Przypomina-
my w tym zjawisku reakcję stada, bo bardzo wielu 
inwestorów daje się temu ponieść. Dla kilku pro-
cent spodziewanego zysku robią ruchy sprzedaży/
kupna z nadzieją na lepszy wynik. Ale jak można 
nie reagować na spadki cen, jeżeli mogą one dojść 
do 15, 20 procent? Ostatnie piętnaście miesięcy nie 
były szczególnie sprzyjające inwestycjom w akcje. 
Dramatyczne spadki na początku tego roku wy-
ostrzyły reakcje inwestorów. Sprzedają, gdy tylko 
widać pierwszą słabość rynkową. Po co czekać? 
Natychmiast w ich umyśle pojawia się trudność 
rozpoznania dobrych kierunków inwestycyjnych, 
odpowiedniego timingu zakupów i sprzedaży, oce-
ny właściwych punktów zwrotnych, itd. 
Co można zrobić? Wróćmy do racjonalnych wycen, 
relatywnej wartości, oczekiwanych danych makro- 
i mikro- gospodarczych. Te dane są generalnie sła-
be, to nie podlega dyskusji. Widać gołym okiem, 
że w żadnej dziedzinie globalna gospodarka nie 
osiąga takich rezultatów, jakich oczekują specjali-
ści. Analitycy zaniżają oczekiwania, aby zmniejszyć 
rozbieżność danych. Inwestorzy przymykając oko 
na te manewry, pamiętają jednak co było mówione 
i dyskutowane rok temu, co wieszczono po grudnio-
wej podwyżce stóp procentowych w Stanach Zjed-
noczonych i z jaką nadzieją wypatrywano poprawy 
sytuacji gospodarczej w Europie po posunięciach 
luzujących Europejskiego Banku Centralnego, jak 
cieszyliśmy się z wypowiedzi premiera Japonii i 
prezesa Banku Japonii. 

Oczywiście, jak zawsze można znaleźć kilka po-
zytywnych argumentów. Nie było krachu banków 
chińskich ani włoskich. Przemysł samochodowy 
nadal zarabia pieniądze mimo problemów z nor-
mami technicznymi i jakością niektórych części, 
która prowadzi do masowych napraw setek tysięcy 
pojazdów. Mimo wszystko rozwijamy się i wprowa-
dzamy nowe technologie, nowe produkty, a spółki 
zarabiają pieniądze i „produkują” zyski. 
Skąd zatem niezadowolenie u inwestorów i ich czę-
sto histeryczne zachowania? To zjawisko można 
wytłumaczyć. Rządy są słabe, wyborcy niecierpli-
wi, a średnie wynagrodzenie nie rośnie. Jaka jest 
nadzieja na zmianę? Na razie nadzieja jest słaba, 
ale może okazać się, że dane makro zaczną się po-
prawiać, inflacja wreszcie do nas zawita i rozwiąże 
kilka problemów, będzie sprzyjać zadłużonym oraz 
dawać iluzję poprawy dochodów tym słabo dzisiaj 
wynagradzanym. Śledzimy i zachęcamy do śledze-
nia nadchodzących informacji o stanie gospodarki 
światowej i jej spółek. Mamy nadzieje, że wyborcy i 
banki centralne podejmą właściwe decyzje, a gieł-
dowe indeksy znów podejmą marsz w górę. Wraca-
my do naszej ulubionej perspektywy inwestycyjnej: 
okres kilkuletni. Postulujemy dokonywanie odważ-
nych wyborów z myślą o długim horyzoncie inwe-
stycyjnym, np. w cyklu prezydenckim. To znany cykl 
połączony z kadencjami prezydenckimi w USA.

Andrzej Miszczuk
Główny Strateg F-Trust

SŁOWO OD STRATEGA
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NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Moody’s nie obniżył polskiego ratingu

 Mimo że Moody’s utrzymał ocenę A2 i nie obni-
żył ratingu Polski, to w opinii wielu analityków 
nie powinniśmy mieć złudzeń – niepewność wo-
kół naszej gospodarki i obawy inwestorów będą 
się utrzymywać. Potwierdza to to również fakt, że 
Moody’s utrzymał negatywną perspektywę dla 
naszej gospodarki. Chwilowo jednak brak decyzji 
Moody’s w sprawie ratingu Polski to dobra wia-
domość dla Polski. Oznacza ona bowiem, że w 
ocenie agencji nie nastąpiły na tyle miarodajne 
zmiany w odniesieniu do stanu polskiej gospo-
darki, czy finansów publicznych, aby wymagana 
była natychmiastowa zmiana oceny wiarygod-
ności kredytowej naszego kraju. Kluczowe dla 
kolejnych ratingów będzie odpowiedź na pytanie, 
czy spowolnienie gospodarcze z pierwszej poło-
wy br. okaże się przejściowe. Decyzje pozostałych 
agencji będą więc bazowały na danych dotyczą-
cych fundamentów naszej gospodarki.

ECB – bez zmian

 Europejski Bank Centralny pozostawia stopy 
procentowe bez zmian oraz podtrzymuje skup 
aktywów co najmniej do marca przyszłego roku. 
EBC podwyższył prognozę wzrostu gospodarcze-
go dla Strefy Euro na 2016 rok do 1,70%, wobec 
1,60%, czego  oczekiwano jeszcze w czerwcu br.  
– poinformował  w swoim komunikacie prezes 
Mario Draghi. Wybiegając nieco dalej w przy-
szłość, prognozy na 2017 rok oraz 2018 rok zo-
stały obniżone  o 0,1 pkt., do 1,60%. Oczekuje się 
również, że w 2016 roku roczna inflacja wyniesie 
0,20%. EBC pozostawiła podstawowe stopy pro-
centowe na dotychczasowych poziomach. Ba-
zowa stopa procentowa kredytu refinansowego 

wynosi 0,00%, stopa oprocentowania depozytów 
-0,40%, zaś stopa kredytu 0,25%. Cześć inwe-
storów poczuła się jednak rozczarowana decyzją 
Europejskiego Banku Centralnego, bo oczekiwała 
zwiększenia skali skupu aktywów z dotychczaso-
wych 80 mld euro miesięcznie.  

źródło: Eurostat źródło: Eurostat

Polska - dług do PKB Strefa Euro – wzrost PKB (%) r/r
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DANE MAKRO
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Stopy procentowe

Stany Zjednoczone 0,50 %

Strefa Euro 0,00 %

Polska 1,50 %

Chiny 4,35 %

Wzrost PKB (rok do roku)

Stany Zjednoczone 1,20 %

Strefa Euro 1,60 %

Polska 3,10 %

Chiny 6,70 %

Inflacja (rok do roku)

Stany Zjednoczone 0,80 %

Strefa Euro 0,20 %

Polska -0,80 %

Chiny 1,30 %

źródło: opracowanie własne
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WALUTY (od 12.09.2015 do 12.09.2016)

EUR/PLN               4.34904 zł
Zmiana roczna:    0.14033 (+3.33%)
max/min:              4.52995/4.18167

USD/PLN               3.87556zł
Zmiana roczna:    0.15671 (4.21%)
max/min:              4.15579/3.66572

USD/PLN - 1 rok
vs EUR/PLN - 1 rok

Kwi Maj Cze Lip SieWrz WrzPaz Lis Gru Sty Lut Mar

11.1%

8.08%

5.05%

2.03%

-0.9%

źródło: stooq.pl

12 września



FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport wrzesień 20166

INDEKSY (od 12.09.2015 do 12.09.2016)

Zmiana roczna 10,88%

Zmiana roczna -9,68%

Zmiana roczna -2,07%

Zmiana roczna -18,27%

Wahanie 52 tyg.

Wahanie 52 tyg.

Wahanie 52 tyg.

Wahanie 52 tyg.

1,810.10-2,193.81

41,747.01-51,909.32

2,672.73-3,524.04

1,641.85-2,202.05

S&P 500 Index (SPX)

Warsaw Stock Exchange WIG Total Return Index (WIG)

EURO STOXX 50 Price EUR (SXSE)

Warsaw Stock Exchange Top 20 Index (WIG20)

źródło: Bloomberg.com
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INDEKSY (od 12.09.2015 do 12.09.2016)

Zmiana roczna 18,77%

Zmiana roczna -6,96%

Zmiana roczna -3,58%

Zmiana roczna 11,12%

Wahanie 52 tyg.

Wahanie 52 tyg.

Wahanie 52 tyg.

Wahanie 52 tyg.

2,825.29-3,848.33

14,864.01-20,012.40

2,638.302-3,684.567

68,230.47-86,931.34

S&P Asia 50 CME (SAXCME)

NIKKEI 225 (NKY)

Shanghai Stock Exchange Composite Index (SHCOMP)

Istanbul Stock Exchange National 100 Index (XU100)

źródło: Bloomberg.com
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NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

Świat

n USA
W niedzielę 11 września br. odbyły się obchody 
piętnastej rocznicy zamachów terrorystycznych. 
Podczas uroczystości Hillary Clinton, kandy-
datka na prezydenta Stanów Zjednoczonych za-
słabła, co ponowiło obawy dotyczące stanu jej 
zdrowia. W wyniku tego wydarzenia sztab Clinton 
opublikował oświadczenie, że kandydatka cierpi 
na zapalenie płuc. 

n WŁOCHY
W środę 24 sierpnia br. o godzinie 3:36 nad ranem 
miało miejsce we Włoszech trzęsienie ziemi o sile 
6,2 stopni w skali Richtera. W wyniku tych tra-
gicznych wydarzeń zginęło co najmniej 284 osób, 
a kilkaset innych zostało rannych.

n BRAZYLIA
31 sierpnia w wyniku głosowania Senatu od wła-
dzy została oficjalnie odsunięta Dilma Rousseff, 
36 prezydent Brazylii. Pełniący do tej pory obo-
wiązki prezydenta Michel Temer został oficjalnie 
zaprzysiężony w Kongresie i będzie pełnił funkcję 
prezydenta Federacyjnej Republiki Brazylii aż do 
końca 2018 roku.

n BRAZYLIA
Po zakończeniu letnich Igrzysk Olimpijskich sy-
tuacja wewnętrzna Brazylii wciąż schodzi na dru-
gi plan w związku z rozpoczęciem Letnich Igrzysk 
Paraolimpijskich. Udział w nich weźmie ponad 
4,3 tys. zawodników ze 159 krajów, a zawody mają 
trwać do 19 września 2016 roku. 

n INDIE
Dnia 5 września z funkcją prezesa Reserve Bank 
of India, indyjskiego banku centralnego, poże-
gnał się Raghuram Rajan. Zastąpi go Urjit Patel, 
który do tej pory był wiceprezesem RBI. Ta zmia-
na została ogłoszona już 20 sierpnia br. i została 
raczej neutralnie przyjęta przez rynek.

n AZJA/USA 
W ostatnim dniu sierpnia 2016 roku prezydent 
Barack Obama wyjechał z misją dyplomatyczną 
do Azji, gdzie brał udział w spotkaniu polityków 
z grupy G20 w Hangzhou. Korzystając z okazji 
odbył również spotkanie z prezydentem Chin Xi 
Jingpingiem, premier Wielkiej Brytanii Theresą 
May oraz prezydentem Turcji Recepem Erdoga-
nem. Spotkał się również z prezydentem Rosji 
na 90-minutowej rozmowie w sprawie sytuacji w 
Syrii. Niestety, między prezydentami USA i Rosji 
nie doszło do porozumienia. Podczas tej wizyty 
nie wszystko jednak poszło zgodnie z planem – 
podczas lądowania w Chinach do prezydenckiego 
samolotu nie zostały podstawione schody, przez 
co Obama nie mógł zejść na rozłożony czerwony 
dywan, natomiast podczas wywiadu prasowego 
prezydent Filipin użył bardzo nieparlamentar-
nych słów pod adresem prezydenta USA, co do-
prowadziło do odwołania wizyty Obamy w tym 
kraju.

n USA 
Podczas testowania rakiety bezzałogowej Fal-
con 9, stworzonej przez należącą do Elona Mu-

ska firmę SpaceX doszło do eksplozji, w wyniku 
której zniszczona została zarówno rakieta, jak i 
transportowany przez nią satelita. Była to jedna 
z ostatnich prób przed wystrzeleniem za pomocą 
SpaceX izraelskiego satelity Amos-6, który przy 
współpracy z takimi firmami jak Facebook, miała 
umożliwić dostęp do Internetu dla mieszkańców 
14 krajów Afryki.

n REJON MORZA POŁUDNIOWOCHIŃSKIEGO
W poniedziałek 12 września 2016 roku na Mo-
rzu Południowochińskim rozpoczęły się wspólne 
manewry marynarki chińskiej i rosyjskiej. Warto 
przypomnieć, że w lipcu trybunał w Hadze ogło-
sił, że Chiny nie mają historycznych praw do tego 
terenu. Wówczas z tym wyrokiem oprócz Chin nie 
zgadzała się także Rosja. 

n USA/ROPA 
Na początku września br. Amerykański Instytut 
Naftowy ogłosił, że zapasy ropy zmalały o 12 mln 
baryłek – co jest największym spadkiem od roku 
1999. Optymizm inwestorów jest jednak wstrzy-
mywany przez stabilnie rosnącą ilość odwiertów 
w Stanach Zjednoczonych – od maja 2016 roku ich 
ilość zwiększyła się o blisko 25%, z 404 na koniec 
maja do 508 na dzień 9 września 2016 roku.
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NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

Polska

n NIE MA OBNIŻKI PRZEZ MOODY’S
W piątek w długo oczekiwanym komunikacie 
agencja ratingowa Moody’s podała, że nie opu-
blikuje zmiany oceny ratingowej dla Polski. Zo-
stało to odebrane w sposób pozytywny, ponieważ 
istniało zagrożenie, że rating Polski może zostać 
obniżony z aktualnej oceny A2 (perspektywa ne-
gatywna). Agencja Moody’s aktualnie daje Polsce 
wyższą ocenę ratingową od swoich największych 
konkurentów – S&P ocenia wiarygodność Polski 
na BBB+, natomiast Fitch daje Polsce ocenę A-.

n ZBYT NISKIE INWESTYCJE
Zgodnie z szacunkiem GUS, PKB w Polsce wzro-
sło o 3,1% rok do roku głównie dzięki konsump-
cji. Niepokoi jednak fakt, że mocno spada wartość 
inwestycji – w samym drugim kwartale 2016 roku 
obniżyły się one o blisko 5%. Wicepremier Mate-
usz Morawiecki uspokaja jednak, że jest to stan 
przejściowy i spodziewa się silnego wzrostu inwe-
stycji w końcówce bieżącego roku, a cała sytuacja 
jest związana ze zmianą unijnej perspektywy bu-
dżetowej i rozliczaniem poprzednich umów.

n DEFLACJA -0,8%, ALE DROŻEJE ŻYWNOŚĆ
Od 26 miesięcy z rzędu  spada w Polsce indeks 
cen konsumenta, czyli mamy do czynienia ze 
zjawiskiem opisywanym jako deflacja. Zgodnie z 
analizami Narodowego Banku Polskiego, powrót 
inflacji jest już jednak bliski, co widać w aktual-
nym wzroście cen żywności – cena mięsa tylko w 
sierpniu wzrosła o jeden punkt procentowy, a cu-
kru o całe 5,7%. Prezes Adam Glapiński uspoka-

ja jednak, że inflacja w Polsce zostanie znacząco 
poniżej celu inflacyjnego NBP, który wynosi 2,5% 
w skali roku.

n REPRYWATYZACJA
W związku z coraz głośniej omawianym w me-
diach zamieszaniem związanym z reprywatyza-
cją w Warszawie, do dymisji podał się Jarosław 
Jóźwiak. Był on wiceprezydentem Warszawy, od-
powiedzialnym za Biuro Gospodarki Nierucho-
mościami. Odwołany został także inny wicepre-
zydent miasta stołecznego, Jacek Wojciechowicz.  
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Polski Dług 

Kolejne spotkania Rady Polityki Pieniężnej pod-
trzymują prowadzoną wcześniej politykę mone-
tarną. Można powiedzieć, że RPP pozostaje bier-
ne wobec danych makroekonomicznych, które 
przecież w pierwszej połowie obecnego roku nie 
imponowały. Tłumaczenie Rady Polityki Pienięż-
nej w zasadzie nie zmienia się. Komunikaty mó-
wią, że obecny poziom stóp pozwala zachować 
stabilność gospodarczą i zrównoważony wzrost. 
Wśród większości członków RPP panuje przeko-
nanie, że nie należy szukać szans na pobudzenie 
wzrostu gospodarczego w zmianie kształtu obec-
nej polityki pieniężnej i trudno aktualnie znaleźć 
argumenty przemawiające za zmianą stóp pro-
centowych. Za kluczowy czynnik podbudzający 
wzrost gospodarczy Rada uznaje bowiem dyna-
mikę inwestycji, w dużej mierze determinowaną 
przez pojawiający się wśród przedsiębiorców nie-
pokój i chwilowy brak transferów z Unii Europej-
skiej. Przyglądając się rynkowi funduszy polskich 
obligacji skarbowych można dostrzec pewną sta-
bilność. Od dłuższego już czasu poziom rentow-
ności polskich 10-letnich obligacji skarbowych 
oscyluje w granicach 2,90%. Ostatnie wzrosty 
mogły zostać podyktowane niepewnością wobec 
decyzji agencji ratingowej Moody’s, aczkolwiek 
nerwowość nie przełożyła się na ponadprzecięt-
ną zmienność. Polskie obligacje skarbowe nadal 
oferują istotnie wyższą rentowność od swoich za-
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3.278

2.768

2.599

2.938
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źródło: stooq.pl

12 września

Rentowność 10-letnich obligacji polskich skarbowych

chodnioeuropejskich odpowiedników. Dodatko-
wo polski złoty w dalszym ciągu pozostaje słabą 
walutą wobec koszyka głównych walut.
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Przykładowe fundusze/subfundusze inwe-
stycyjne należące do klasy Polski Dług:

UniKorona Pieniężny

UniKorona Pieniężny to kierunek inwestycyj-
ny dający szansę na dywersyfikację portfela o 
bezpieczne rozwiązanie. Inwestorzy wybierający 
ten produkt mają jednocześnie nadzieję na lep-
sze wyniki od lokat oferowanych przez banki. 
Wśród wielu zalet funduszy rynku pieniężnego 
i ochrony kapitału należy również wspomnieć 
ich wysoką płynność i dużą łatwość dostępu do 
zgromadzonych środków. W portfelu subfundu-
szu zarządzanego przez Andrzeja Czarneckiego 
inwestor znajdzie głównie instrumenty dłużne 
korporacyjne (56,34%). Ekspozycja walutowa to 

FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW

Ipopema Dłużny

Ipopema Dłużny to aktywnie zarządzany sub-
fundusz skupiający się na polskim długu skar-
bowym. Zarządzający Mariusz Zaród stara się 
pokonać benchmark poprzez odpowiednie ste-
rowanie duration portfela. Taka strategia, połą-

czona z aktywnym zajmowaniem pozycji w port-
felu, pozwala temu subfunduszowi wyróżniać się 
wynikami. Wiąże się to oczywiście z nieco wyższą 
zmiennością. Dodatkowo inwestowanie w obli-
gacje emitowane w dolarze pomaga zwiększyć 
atrakcyjność inwestycji. W ramach polityki inwe-
stycyjnej dopuszczana jest nawet 30-procentowa 
alokacja w obligacje przedsiębiorstw wysokiej 
jakości kredytowej, ale obecnie struktura port-
fela składa się z polskich obligacji skarbowych 
(80,84%) oraz zagranicznych obligacji skarbo-
wych (17,81%). Opłata za zarządzanie wynosi 1% 
dla jednostki typu A i 1,25% dla jednostki typu B. 
Wynik osiągnięty w okresie ostatnich 12 miesięcy 
to 5,76%.  
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UniKorona Pieniężny vs Średnia funduszy dłużnych złotowych 
uniwersalnych

Ipopema Dłużny vs Średnia funduszy dłużnych złotowych 
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w 73,52% inwestycja w polskim złotym, 20,96% 
w euro oraz 4,74% w dolarze amerykańskim. 
Maksymalna opłata za zarządzanie to 1,5%. Wy-
nik jaki udało się osiągnąć w okresie ostatnich 12 
miesięcy to 2,62%.
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Globalny  Dług 

Globalnym rynkiem długu rządzą dwie kwestie. 
Po pierwsze, awersja inwestorów większości do 
rynków akcji jako drogich i nadmiernie ryzy-
kownych, po drugie działania FED-u dotyczą-
ce zacieśniania polityki pieniężnej. Ta pierwsza, 
w połączeniu z polityką Europejskiego Banku 
Centralnego i Banku Japonii, doprowadziła do 
sytuacji, w której wysokiej jakości dług skarbo-
wy nie oferuje inwestorom żadnego zarobku, bo-
wiem rentowność nawet 10-letnich obligacji jest 
ujemna. Prowadzony skup aktywów powoduje, 
że inwestorzy są skłonni akceptować irracjonal-
ne poziomy rentowności. Ta sytuacja może trwać 
tak długo, jak długo będziemy mieli do czynie-
nia z akcją luzowania ilościowego przez banki 
centralne, zaś inflacja będzie utrzymywała się w 
okolicach zera. Druga kwestia, czyli zacieśniają-
cy politykę monetarną FED, budzi nie mniejsze 
emocji. Inwestorzy wypatrują klarownych sygna-
łów z gospodarki amerykańskiej świadczących, 
że bank centralny USA może zdecydować się na 
podniesienie stóp procentowych. Do niedawna 
oceniano, że może się to zdarzyć już we wrześniu 
tego roku, ale obecne prognozy wskazują raczej 
na grudzień br. Ostatnie dane z rynku pracy, 
słabsze od oczekiwanych, dały wyraźny sygnał, 
że na jakiekolwiek ruchy przyjdzie nam zaczekać 
dłużej. Zbyt szybkie podniesienie stóp w USA, 
podczas gdy reszta świata prowadzi ultra-luźną 
politykę monetarną, mogłoby utrudnić Stanom 
Zjednoczonym obsługę zadłużenia oraz jeszcze 
bardziej umocnić dolara. Taki scenariusz zaszko-
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29.4%
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źródło: stooq.pl

12 września
10ESY.B - 1 rok 
vs 10GRY.B  10UKY.B  10USY.B

Zmiana rentowności: obligacje skarbowe 10-letnie: Hiszpania, Grecja, Wielka Brytania, USA

dziłby z pewnością globalnej gospodarce, a rów-
nież na to, jak przyznała kilka miesięcy wcześniej, 
patrzy Janet Yellen, szefowa FED. 
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Przykładowe fundusze/subfundusze inwe-
stycyjne należące do klasy Globalny Dług:

BlackRock GF US Dollar Reserve A2 
(USD)

Fundusz BlackRock GF US Dollar Reserve A2 
(USD) to rozwiązanie skupiające się  na unikaniu 
strat. Zarządzająca Coleen Gasiewski za swoje 
kluczowe zadanie przyjmuje wypracowywanie 
pozytywnej stopy zwrotu w każdym kolejnym 
roku swojej działalności. W tym celu utrzymuje 
niskie duration oraz wysoki poziom dywersyfi-

Fidelity Funds Global Strategic Bond 
A (Acc) (PLN) (hedged) 

To bardzo elastyczny fundusz zagraniczny, któ-
ry dzięki możliwości inwestycji w całe spectrum 
instrumentów dłużnych umiejętnie dopasowuje 
się do sytuacji na rynku. Andy Weir, zarządzający, 
w celu generowania dochodu, a przede wszyst-
kim ochrony kapitału, ma możliwość alokacji w 
dług o różnej jakości kredytowej zarówno z ryn-
ków rozwiniętych, jak i rozwijających się. Obec-
nie większość aktywów została ulokowana w 
USA (32,43%). Kolejne pozycje to Wielka Bryta-
nia (16,81%), Benelux (7,73%) oraz basen Morza 
Śródziemnego  (9,03%). Kluczową klasą wśród 

instrumentów o stałym dochodzie w przypadku 
tego funduszu są obligacje skarbowe, stanowiące 
25,08% aktywów. Maksymalna opłata za zarzą-
dzanie wynosi 1,15%. Wynik osiągnięty w okresie 
ostatnich 12 miesięcy to 5,95%.

kacji. W portfelu funduszu znajdziemy głównie 
certyfikaty depozytowe (36,78%) oraz komercyj-
ne papiery wartościowe (34,27%). Opłata za za-
rządzanie wynosi 1%. Wynik osiągnięty w okresie 
ostatnich 12 miesięcy to 0,09%.
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Akcje Polskie 

Ostatni miesiąc był udany dla polskiego rynku. 
Główny indeks warszawskiego parkietu okazał się 
w tym krótkim okresie jednym z lepszych w grupie 
rynków wschodzących. Wynik jaki wypracował WIG  
w sierpniu wyniosła  +3,71%. To już kolejny miesiąc 
z rzędu, w którym najgorzej, choć nadal pozytywnie, 
zachowywały się w Polsce największe spółki, tzw. 
blue chipy – WIG20 wzrósł w sierpniu o 1,93%. Naj-
lepiej wypadły średnie spółki – od początku sierpnia 
br. indeks mWIG40 wzrósł o 9,32%. W tym samym 
czasie indeks małych spółek sWIG80 odnotował 
wzrost o 4,04%. Jakkolwiek dane z warszawskiej 
giełdy za sierpień mogły cieszyć, to realna gospo-
darka nieco rozczarowała. Wprawdzie PKB wzrosło 
w drugim kwartale o 3,10% rok do roku, ale jest to 
odczyt gorszy od konsensusu rynkowego. Pozytyw-
nie na krajową koniunkturę zadziałała dość wysoka 
dynamika funduszu płac, jednak aktywność gospo-
darczą zahamowało osłabienie działalności inwe-
stycyjnej. Przełożyło się to mocno na niższy odczyt 
przemysłowego PMI za lipiec, w którym produkcja 
przemysłowa spadła o 3,410% r/r. Słabo wypadły 
również odczyty produkcji budowlano-montażowej 
oraz sprzedaży detalicznej. Małym pocieszeniem 
jest tu jednak nieco wyższy, wynoszący 51,5 odczyt 
przemysłowego PMI za sierpień.   Kluczowym wy-
darzeniem ubiegłego miesiąca było zaprezentowa-
nie korzystniejszej dla sektora bankowego wersji 
ustawy frankowej. Wynika z niej, że postanowienia 
tej ustawy będą kosztować sektor bankowy około 
7-8 mld zł. Ten projekt  został pozytywnie odebrany 
przez rynki finansowe i wsparł wyceny banków. 

źródło: stooq.pl

12 września
WIG - 1 rok 
vs WIG20  MWIG40  SWIG80

Indeksy Giełdowe: WIG, WIG20, mWIG40, sWIG80
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Przykładowe fundusze/subfundusze inwe-
stycyjne należące do klasy Akcje Polskie:

UniAkcje Małych i Średnich Spółek

Subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek 
zarządzany przez Macieja Kika to inwestycja spe-
cjalizująca się w wyszukiwaniu okazji wśród ma-
łych spółek z polskiego rynku. Najbardziej istot-
nymi elementami są spółki z indeksów mWIG40 
i sWIG80. Może się sporadycznie zdarzyć, że dla 
podniesienia dochodowości i zmniejszenia ryzy-

NN Średnich i Małych Spółek

Subfundusz NN Średnich i Małych Spółek to 
ekspozycja na najciekawsze polskie przedsię-
biorstwa. Długofalowo, statystycznie małe spółki 
mają zdolność do osiągania wysokich stóp zwro-
tu, przewyższających te, wypracowywane przez 
duże firmy. Z drugiej strony, wycena mniejszych 
spółek jest bardziej zmienna. Benchmarkiem jest 
60% mWIG40 plus 40% sWIG80, co wskazuje, że 
nieco więcej aktywów powinno zostać ulokowa-
nych w spółkach średniej wielkości. W portfelu 
subfunduszu zarządzanego przez Michała Ko-

piczyńskiego, Marcina Szortykę oraz Michała 
Witkowskiego znalazły się przede wszystkim 
spółki z takich sektorów, jak przemysł (17,84%), 
finanse (13,90%), spółki konsumenckie (12,20%), 
dóbr codziennego użytku (9,66%) oraz surowców 
(7,83%). Opłata za zarządzanie wynosi 3,50%. 
Wynik osiągnięty w okresie ostatnich 12 miesięcy 
to 10,14%.

ka w okresach dekoniunktury zarządzający za-
inwestuje również poza rynek polski. Obecnie w 
portfelu znajdziemy na przykład pozycje z Tur-
cji (2,11%). Najważniejsze sektory w portfelu to 
przemysł (33,51% aktywów subfunduszu), dobra 
konsumpcyjne (16,07%), finanse (13,24%), oraz 
usługi (11,71%). Maksymalna opłata za zarzą-
dzanie wynosi 4%. Wynik osiągnięty w okresie 
ostatnich 12 miesięcy to 7,36%.

109
108
107
106
105
104
103
102
101
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88

2015.09.08 2015.10.28 2015.12.24 2016.02.23 2016.04.20 2016.06.17 2016.09.08

110

108

106

104

102

100

98

96

94

92

90

2015.09.08 2015.10.28 2015.12.24 2016.02.23 2016.04.20 2016.06.17 2016.09.08

Źródło: Navigator, Analizy Online S.A. Źródło: Navigator, Analizy Online S.A.

UniAkcje Małych i Średnich Spółek vs Średnia funduszy akcji 
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Akcje Środkowo-Wschodnia Europa

Podczas odbywającego się w Hangzhou szczytu 
G20, ministrowie z Rosji i Arabii Saudyjskiej podpi-
sali porozumienie, w którym zobowiązali się do nie 
zwiększania wydobycia ropy naftowej. Porozumie-
nie to nie zakłada jednak podejmowania przez te 
kraje żadnych natychmiastowych akcji. Rynek za-
reagował na tę wiadomość z dużym optymizmem, 
jednak trwał on krótko. Jeśli porozumienie do-
prowadziłoby do faktycznych ustaleń dotyczących 
ograniczania wydobycia, byłoby pierwszym takim 
układem państw OPEC z Rosją od piętnastu lat. 
Warto jednak pamiętać, że wówczas mimo podpi-
sania umowy Rosja nie wywiązała się z obiecanych 
cięć wydobycia. Kolejną niewiadomą jest również 
to, na ile tego rodzaju umowy mają wpływ na rynek 
– oba kraje już teraz przecież wydobywają tyle ropy, 
ile pozwalają ich moce produkcyjne.
Negatywną informacją dotyczącą największego 
kraju na świecie jest jednak brak porozumienia ze 
Stanami Zjednoczonymi w sprawie aneksji Krymu. 
Na początku września ogłoszona została kolej-
na lista spółek oraz obywateli objętych sankcjami 
gospodarczymi przez amerykańską administrację. 
Jako że na tej liście znajduje się kilkanaście spó- 
łek zależnych Gazpromu, istnieje realna szansa, że 
niezależnie od planów tym razem Rosja faktycznie 
ograniczy podaż ropy naftowej zgodnie z ustalenia-
mi z Hangzhou.
Tymczasem w Turcji kryzys polityczny zatacza co-
raz szersze kręgi – po policjantach, żołnierzach, 
sędziach, prokuratorach i nauczycielach przyszła źródło: stooq.pl

9 września^XU100 - 1 rok 
vs WIG20  ^RTS  ^UX WIG

Indeksy Giełdowe: Turcja, Rosja, Ukraina, Polska

pora na czystki we władzach samorządowych. Mia-
nowany niedawno nowy minister spraw wewnętrz-
nych, Suleyman Soylu, doprowadził do odwołania 
28 burmistrzów z południowych miast Turcji. Być 
może jedynie przypadek sprawił, że wszyscy oni byli 
powiązani politycznie z oficjalną partią polityczną 
walczącą o prawa mniejszości kurdyjskiej. Mimo 
wielu protestów ludności, biorąc pod uwagę otwar-

ty konflikt zbrojny między tureckimi siłami zbrojny-
mi a kurdyjskimi partyzantami w Syrii, w dłuższym 
okresie może to doprowadzić do stabilizowania 
sytuacji politycznej. Aby jednak utrzymać spokój 
na ulicach, w planach nowego ministra jest także 
uzupełnienie braków kadrowych w policji poprzez 
zatrudnienie 20 tys. nowych funkcjonariuszy.
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Przykładowe fundusze/subfundusze inwe-
stycyjne należące do klasy Akcje Środko-
wo-Wschodnia Europa:

QUERCUS Rosja 

Rosja należy do najbardziej przecenionych ryn-
ków Dodatkowo na niską wycenę tego rynku 
wpływa przeceniona waluta. Od strony funda-
mentalnej rosyjska gospodarka nie ma czym 
kusić, ale część inwestorów skupia się na niskich 
cenach tamtejszych spółek i uważa, że mogą 
one tworzyć okazję inwestycyjną. Kluczowym  

w kontekście takiej inwestycji jest umiejętny czas 
wejścia i wyjścia. Subfundusz Quercus Rosja jest 
zarządzany przez duet Marek Buczek i Sebastian 
Buczek. Maksymalna opłata za zarządzanie wy-
nosi 3,80%. Wynik osiągnięty w okresie ostatnich 
12 miesięcy to 27,83%.

UniAkcje Nowa Europa

Subfundusz inwestuje aktywa przede wszystkim 
w akcje spółek z Europy Centralnej i Wschod-
niej, ale dopuszczalna jest również alokacja w 
firmy, które uważając za swój główny obszar  
działalności Europę Centralną oraz Wschodnią 
są jednocześnie notowane na innych rynkach. 
Większość aktywów subfunduszu stanowią akcje, 
ale możliwa jest też inwestycje poprzez świadec-
twa depozytowe, np. ADR lub GDR. Najważniej-
sze kraje w portfelu Ryszarda Rusaka to Polska 
(50,69%)  oraz Turcja (24,21%). W portfelu mogą 
znaleźć się również spółki z Litwy, Łotwy, Estonii, 
Słowacji, Węgier, Słowenii, Rosji, Ukrainy oraz 

mniejszych krajów regionu.  Decyzje inwestycyj-
ne subfunduszu są podejmowane na podstawie 
analizy fundamentalnej. Maksymalna opłata za 
zarządzanie wynosi 4%. Wynik osiągnięty w okre-
sie ostatnich 12 miesięcy to 12,09%.
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QUERCUS Rosja (Parasolowy SFIO) vs Średnia funduszy akcji 
zagranicznych rosyjskich

UniAkcje Nowa Europa vs Średnia funduszy akcji 
europejskich rynków wschodzących

w okresie od 08.09.2015 do 08.09.2016 w okresie od 08.09.2015 do 08.09.2016

128,30

106,31
127,83

112,09

Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty
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Akcje Starej Europy

To już siódmy z kolei miesiąc stabilnej koniunk-
tury w Strefie Euro. Co ważne, nie tylko stabilnej, 
również pozytywnej, bo wskaźnik wyprzedzający 
PMI znajdował się powyżej 50, co oznacza wzrost 
gospodarczy (53,0 w kwietniu, 53,3 w sierpniu). 
Ostatni miesiąc z punktu widzenia rynkowego nie 
przyniósł większych zmian. Nieco słabsze dane 
płynące z sektora przemysłowego równoważone 
były przez lepsze wyniki w sektorze usług. Pozy-
tywnie zaskoczyła Wielka Brytania, gdzie wskaź-
nik przemysłu PMI w sierpniu br. wzrósł nieocze-
kiwanie do 53,30 z sugerującego recesję poziomu 
49,50. Początkowe obawy o kondycję brytyjskiej 
gospodarki okazały się w krótkim terminie nie-
słuszne. Obecnie słaby funt napędza konsump-
cję z zewnątrz i turystykę, co przysparza Wielkiej 
Brytanii wzrostu. Jakkolwiek trudno oceniać dłu-
gofalowe skutki wyjścia z Unii Europejskiej, to w 
krótkim terminie widać, iż wynik referendum nie 
zachwiał fundamentami Zjednoczonego Króle-
stwa. Z drugiej jednak strony, rząd pod kierow-
nictwem Theresy May zdaje się poruszać nieco 
po omacku, co w dłuższym terminie nie napawa 
optymizmem. Wracając na kontynent, widać, że 
poziom inflacji w Eurolandzie nie odbiega zna-
cząco od ostatnich projekcji Europejskiego Banku 
Centralnego, dlatego próżno szukać argumen-
tów przemawiających za dalszymi interwencjami 
EBC i intensyfikacją działań łagodzących politykę 
pieniężną. Program luzowania ilościowego pozo-
stanie utrzymany przynajmniej do wiosny 2017 

-11%

0.63%

12.3%

-22%

-34%
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12 września^ATH - 1 rok 
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Indeksy Giełdowe: Grecja, Niemcy, Wielka Brytania, Francja

roku, aczkolwiek konsensus zakłada, że zostanie 
on istotnie wydłużony w czasie, podobnie jak to 
miało miejsce wcześniej w USA, a teraz w Japonii. 
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Przykładowe fundusze/subfundusze in-
westycyjne należące do klasy Akcje Starej 
Europy:

BlackRock GF United Kingdom A2 
(EUR)

Inwestycja w Wielkiej Brytanii może stworzyć 
możliwość skorzystania ze wzrostu gospodarcze-
go w Europie, a jednocześnie zachowania mniej-
szej ekspozycji na potencjalne problemy Strefy 
Euro. Londyński rynek należy do największych 
i najbardziej płynnych na świecie. Pewnym po-
mysłem może okazać się poszukiwanie spółek o 
mniejszej  i średniej kapitalizacji, zarabiających 

Schroder ISF European Smaller 
Companies A1 (Acc) (EUR)

Fundusz Schroders ISF European Smaller  Com-
panies to fundusz inwestycyjny skupiający się 
na inwestycjach w małe i średnie spółki z całej 
Europy Zachodniej, włączając w to Wielką Bry-
tanię. Za zarządzanie odpowiedzialny jest An-
drew Brough i Andrew Lynch. Jak pokazuje sta-
tystyka, bardzo często, zwłaszcza w dłuższym 
terminie, to mniejsze spółki oferują najwyższy 

potencjał wzrostu. Jest ku temu kilka powodów. 
Najważniejszym jest elastyczność małych spó- 
łek, umiejętność dopasowania się do warunków 
rynkowych i fakt, że ich obecna wycena pozosta-
wia sporą przestrzeń do wzrostów. Trzeba jednak 
pamiętać, że ceny małych spółek są bardziej 
zmienne. Najistotniejsze kraje to Wielka Bryta-
nia (22,70%), Włochy (13,40%), Irlandia (12,10%) 
oraz Niemcy (10,30%). Opłata za zarządzanie wy-
nosi 1,5%. Wynik osiągnięty w okresie ostatnich 
12 miesięcy to -0,79%.

na lokalnej, silnej konsumpcji. Zarządzający Nick 
Little wyszukuje okazji w ramach FTSE All-Share 
Index, co oznacza, że do wyboru ma praktycznie 
całe uniwersum brytyjskich firm. Kluczem do se-
lekcji jest analiza fundamentalna i duży poten-
cjał rozwoju. Maksymalna opłata za zarządzanie 
wynosi 1,5%. Najważniejsze sektory to usługi 
konsumenckie (34,75% aktywów), towary kon-
sumenckie  (21,26%), sektor finansowy (17,96%) 
oraz opieka zdrowotna (7,14%). Fundusz w okre-
sie ostatnich  12 miesięcy osiągnął wynik -3,70%.
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BlackRock GF United Kingdom A2 (EUR) vs Średnia funduszy 
akcji europejskich rynków rozwiniętych (EUR)

Schroder ISF European Smaller Companies A1 (Acc) (EUR) 
vs Średnia funduszy akcji europejskich rynków rozwiniętych 
(EUR)

w okresie od 08.09.2015 do 08.09.2016 w okresie od 08.09.2015 do 08.09.2016

95,74

95,74
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Akcje Stany Zjednoczone

Ostatnie dane z amerykańskiej gospodarki nie 
były szczególnie zadowalające. Co prawda pro-
dukt krajowy brutto wzrósł w drugim kwartale 
zgodnie z oczekiwaniami o 1,20% r/r, ale nieco 
słabsze były dane dla amerykańskiego sektora 
przemysłowego. Dodatkowo odczyt PMI był bar-
dzo niski, na poziomie 49,40, podczas gdy kon-
sensus wynosił 51,90. Nieco słabsze były również 
dane z rynku pracy. Zatrudnienie poza rolnic-
twem, NFP, wzrosło o 151 tys. osób,  podczas gdy 
konsensu zakładał 180 tys. Również stopa bezro-
bocia wbrew oczekiwaniom nie spadła do 4,80%, 
utrzymując się na poziomie 4,90%. Dodatkowo 
postraszyły inne dane – wskaźnik wyprzedzają-
cy koniunktury ISM w usługach spadł do 51,40, 
z 55,50 miesiąc wcześniej i był niższy od oczeki-
wań analityków (54,90). Tak słabego odczytu nie 
było od lutego 2010 roku. Z kolei wskaźnik ISM 
dla przemysłu spadł w sierpniu do 49,40, wobec 
oczekiwanych 52,00. Takie zestawienie zdaje się 
mocno obniżać prawdopodobieństwo podwyżki 
stóp procentowych już we wrześniu. Szanse na 
taki ruch w grudniu rynek wycenia w kontraktach 
na amerykańską stopę referencyjną na 50,00%. 
Takie prognozy w rzeczywistości oznaczają, że 
inwestorzy nie mają pojęcia, co będzie i równie 
dobrze można rzucić monetą odnośnie rynku 
pochodnych na stopę FED. Jedyny czynnik, który 
w zasadzie nadal zdaje się przemawiać za pod-
wyżką, to inflacja, która do niedawna była uzna-

14.6%

8.41%

2.18%

-10%

-4.0%
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9 września

Indeksy Giełdowe: Nasdaq, S&P500, DowJones

^NDQ - 1 rok 
vs ^SPX  ^DJI

wana za kluczowy czynnik przy ocenie szans na 
podwyżkę stóp. CPI, czyli inflacja konsumentów, 
wynosi w USA 0,80% r/r, czyli jest poniżej celu 
inflacyjnego FED wynoszącego 2,00%. Jeżeli jed-

nak przyjrzeć się wzrostowi cen „oczyszczonych” 
z energii i żywności, to wynosi on 2,20% rocznie. 
Taki poziom mógłby skłonić Janet Yellen do za-
stanowienia się nad podjęciem działań. 
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Przykładowe fundusze/subfundusze in-
westycyjne należące do klasy Akcje Stany 
Zjednoczone:

BlackRock GF NewEnergy Fund A2 
USD

Sektor nowej energii to dość szeroki rynek obej-
mujący m. in. alternatywne źródła energii, ener-
gię słoneczną, czy wiatrową oraz nowoczesne 
metody przesyłania i dystrybucji energii. Fundusz 
BlackRock GF New Energy stwarza możliwość in-
westycji w tym sektorze w najatrakcyjniejsze spół-

BlackRock GF World Agriculture A2 
(USD)

Fundusz BlackRock GF Agriculture Fund daje 
szansę zabezpieczania kapitału przed inflacją. 
Ten fundusz to szeroko rozumiane podejście do 
spółek skupiających się na rolnictwie i produkcji 
żywności. Obecnie te spółki są przyzwyczajone do 
egzystencji w środowisku bardzo niskich marż, 
ale powrót inflacji powinien wesprzeć ich wyniki 
finansowe. Zarządzająca Skye Macpherson sta-
wia przede wszystkim na producentów żywności 
posiadających swoje główne siedziby w Stanach 

ki z całego świata. Naturalnie najwięcej środków 
zostało ulokowanych w Stanach Zjednoczonych 
(32,47% aktywów funduszu). Kolejne miejsca zaj-
mują przedstawiciele Europy Zachodniej, w tym 
Dania  (12,22%), Francja (8,59%), Wielka Brytania 
(8,50%) oraz Portugalia (6,24%). Za wyniki fun-
duszu odpowiedzialni są Robin Batchelor i Poppy 
Allonby. Maksymalna opłata za zarządzanie wy-
nosi 1,75%. Wynik w okresie ostatnich 12 miesię-
cy to 13,57%.

Zjednoczonych (52,83%), Singapurze (7,18%), Au-
stralii (7,16%) oraz Irlandii (7,10%). Maksymalna 
roczna opłata za zarządzanie wynosi 1,75%, a 
wynik uzyskany przez fundusz w ciągu ostatnich 
12 miesięcy to 3,77%.
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BlackRock GF NewEnergy Fund A2 USD vs Średnia funduszy 
akcji amerykańskich (USD)

BlackRock GF World Agriculture A2 (USD) vs Średnia funduszy 
akcji amerykańskich (USD)

w okresie od 08.09.2015 do 08.09.2016 w okresie od 08.09.2015 do 08.09.2016
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Akcje Globalne Rynków 
Wschodzących

Na globalnych rynkach wschodzących nadal 
mamy prolemy, obok których nie możemy przejść 
obojętnie, ale mamy również  to, o czym mogą 
jedynie marzyć kraje o wysoko rozwiniętych go-
spodarkach, czyli dynamikę wzrostu PKB i infla-
cję. Wśród zagrożeń na rynku krajów gospodarek 
wschodzących w dalszym ciągu najbardziej stra-
szy twarde lądowanie Chin. O ile problemy z lata 
ubiegłego roku zostały skutecznie zamiecione 
pod dywan, to nie zostały one rozwiązane. Rząd 
w Pekinie co prawda wsparł zarówno giełdę, jak i 
gospodarkę potężnym stymulusem finansowym, 
co zaowocowało poprawą danych makroekono-
micznych, wyprzedzając czasem nieco konsensus 
rynkowy, ale długofalowe prognozy nie wygląda-
ją już tak dobrze. Jakkolwiek rząd chiński poka-
zał, że potrafi skutecznie interweniować, to jed-
nak spowolnienie w tamtejszej gospodarce jest 
nieuniknione. Trzeba mieć jednak na uwadze, że 
większość analiz jest zgodna, iż chińskie PKB bę-
dzie w najbliższym czasie rosło w tempie około 
6,00% rocznie, co nadal jest niezwykle imponu-
jącym wynikiem. Równie ciekawą gospodarką są 
z pewnością Indie, które posiadają najszybciej ro-
snącą ekonomię wśród gospodarek o globalnym 
znaczeniu (7,10% r/r).  Ostatnio wprowadzony  
ujednolicony podatek od dóbr i usług (z angiel-
skiego Goods and Services Tax, GST) z pewnością 
okaże się pomocny. Ta zmiana powinna usunąć 
szereg nieprawidłowości i nieefektywności, co w 
średnim i długim okresie korzystnie przełoży się 
na inwestycje, wzrost gospodarczy oraz dochody 
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podatkowe. Patrząc przez pryzmat polityki pie-
niężnej, powszechnie uważa się, że zmiana nasta-
wienia jest prawdopodobna w trzecim kwartale. 
Ustąpi wówczas obecny szef banku centralnego, 
a jego następca będzie miał, jak się przypuszcza, 
bardziej gołębie nastawienie. Rynki krajów roz-
wijających są bardzo różnorodne i trudno mówić 

o nich jako o całości. Z pewnością najbardziej 
perspektywiczne pozostają rynki azjatyckie, któ-
re cechują się największym wzrostem, najlepszą 
demografią i co ważne – wzrostem konsumpcji. 
W okresie podwyższonej inflacji warto również 
obserwować kierunki surowcowe, typu Brazylia, 
czy Rosja. 
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Przykładowe fundusze/subfundusze inwe-
stycyjne należące do klasy Akcje Globalne 
Rynki Wschodzące:

BlackRock GF Asia Pacific Equity 
Income A2 (USD)

Przyglądając się gospodarkom Azji, zwłaszcza 
Azji Południowo-Wschodniej, warto śledzić po-
czynania funduszu, który ma szansę nie tylko na 
atrakcyjny zarobek, ale również na nieco większe 
bezpieczeństwo. Fundusz skupiający się przede 
wszystkim na szybko rozwijających się krajach 
azjatyckich i Australii to ciekawe połączenie. 
Australia, posiadająca bogate złoża surowców 
naturalnych, jest ich eksporterem do Chin oraz 

Franklin India Fund A Acc (hedged 
PLN)

Fundusz Franklin India Fund A Acc hedged PLN 
jest produktem akcyjnym nakierowanym na wy-
korzystywanie szerokich możliwości inwestycyj-
nych oferowanych przez indyjską giełdę. Choć 
sektor usługowy wciąż jest dominującą siłą kraju 
znad Gangesu, coraz głośniej mówi się o indu-
strializacji tamtejszej gospodarki, co  ma od-
zwierciedlenie w składzie portfela funduszu. Za-
rządzający Sukumar Rajah oraz Stephen Dover 
ulokowali aktywa funduszu przede wszystkim w 

sektorze finansowym (36,31%), dóbr wyższego 
rzędu (15,70%), przemysłowym (11,05%) oraz 
technologicznym (9,92%). Roczna opłata za za-
rządzanie wynosi 1,50% wartości aktywów, nato-
miast wynik osiągnięty w ciągu ostatnich 12 mie-
sięcy wyniósł 21,18%.

mniejszych państw regionu. Co więcej, rynek 
australijski cechuje się stosunkowo niewielką 
zmiennością, co znacznie  poprawia zachowa-
nie jednostki uczestnictwa w dłuższym okresie 
czasu. Portfel funduszu zarządzanego przez An-
drew Swana jest dobrze zdywersyfikowany. Poza 
Chinami (19,73%) i Australią (17,59%) fundusz 
inwestuje również w takich krajach, jak Tajwan 
(13,04%) oraz Korea Południowa (11,16%). Mak-
symalna roczna opłata za zarządzanie wynosi 
1,5%. W okresie ostatnich 12 miesięcy fundusz 
osiągnął wynik w wysokości 19,59%.
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BlackRock GF Asia Pacific Equity Income A2 (USD) vs Średnia 
funduszy akcji regionu Azja

Franklin India Fund A Acc (hedged PLN) vs Średnia funduszy 
akcji globalnych rynków wschodzących
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Akcje Chiny, Południowo-Wschodnia 
Azja, Pacyfik, Japonia

Mimo kolejnych pakietów stymulacyjnych wciąż 
utrzymuje się wysoki kurs jena do dolara amery-
kańskiego, co utrudnia funkcjonowanie japońskich 
spółek, u których lwia część zysków pochodzi z 
eksportu. Spółki te prześcigają się w poszukiwaniu 
kreatywnych pomysłów na cięcia kosztów – już w 
lipcu Toyota wyłączyła w swojej głównej siedzibie 
dwie z ośmiu wind. Władze potentata elektronicz-
nego, firmy Sharp, nie pozwalają ustawiać na kli-
matyzatorach niższej temperatury niż 28°C, a po-
łowa żarówek na korytarzach została wyłączona w 
celu zmniejszenia zużycia prądu. Panasonic nato-
miast wyłączył wszystkie światła podczas przerwy 
obiadowej. Jak długo firmy mogą w ten sposób 
zmniejszać koszty trudno powiedzieć, pewne jest 
jednak, że potrzebują zmiany aktualnej sytuacji. 
Biorąc pod uwagę brak skuteczności programów 
pomocowych rządu (które, nawiasem mówiąc, 
dają niekiedy skutek odwrotny od zamierzonego), 
wystosowały nawet oficjalną petycję do rządu, aby 
zamiast próbować pomagać poprzez krótkotermi-
nowe próby poprawiania wolnego rynku, zajęto się 
równie przecież istotnymi problemami struktural-
nymi (związanymi na przykład z niskim przyrostem 
naturalnym).
Zupełnie inna sytuacja ma miejsce w Azji konty-
nentalnej – ciągle spadające ceny metali prze-
mysłowych pozwalają Chinom powoli odbudować 
słabnące inwestycje, dobry (zgodny z wieloletnią 
normą) monsun napędza gospodarki Chin, Indii, 

17.2%

8.73%

0.23%

-8.2%

-16%
Kwi Maj Cze Lip SieWrz WrzPaz Lis Gru Sty Lut Mar

źródło: stooq.pl

12 września^SHC- 1 rok 
vs ^NKX  ^TWSE ^SET 

Indeksy Giełdowe: Chiny, Japonia, Tajwan, Tajlandia

Bangladeszu, Birmy, czy Wietnamu, a w Indonezji 
ponownie pojawiły się pozytywne odczyty prze-
mysłowego wskaźnika PMI. Niespotykane na dy-
plomatycznych salonach zachowanie filipińskiego 
prezydenta Rodrigo Duterte nie przeszkadza w sil-
nym wzroście gospodarczym w tym kraju – Filipiny 

rozwijają się w zannualizowanym tempie +7% PKB, 
a mimo wysokiego wykorzystania mocy produk-
cyjnych w tym kraju (ponad 80%), filipińskie firmy 
wciąż bardzo optymistycznie wyrażają się o swojej 
sytuacji gospodarczej (od kwietnia wskaźnik PMI 
nie spada poniżej wartości 55 punktów).
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FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW

Przykładowe fundusze/subfundusze in-
westycyjne należące do klasy Akcje Chi-
ny, Południowo-Wschodnia Azja, Pacyfik, 
Japonia:

Fidelity Funds ASEAN Fund A (Acc) 
(USD)

Fundusz Fidelity ASEAN to inwestycja w krajach 
należących do Stowarzyszenia Narodów Azji Po-
łudniowo-Wschodniej. Zarządzający Gillian Kwek 
skupił swoje inwestycje na największych spół-
kach w regionie (o kapitalizacji powyżej 10 mld 
USD). Najważniejsze kraje to Singapur (30,02%), 
Indonezja (21,00%), Malezja (16,10%) oraz  Taj-

landia (15,50%). Jeśli chodzi o strukturę portfela, 
największą pozycją jest mocno konsolidujący się 
w tamtym regionie sektor finansowy (40,50%), 
a także sektor telekomunikacyjny (13,30%) oraz 
przemysłowy (9,30%). Roczna opłata za zarządza-
nie wynosi 1,50%, a wynik uzyskany w ciągu ostat-
nich 12 miesięcy to 18,69%.

BlackRock GF Asian Dragon A2 (USD)

Azja to region, który ucierpiał przez wzrost awer-
sji do rynków wschodzących, ale długotermino-
we perspektywy rozwoju pozostają atrakcyjne.  
Ostatnie zawirowania na chińskiej giełdzie na-
pełniają obawami, warto więc zatroszczyć się o 
to, aby fundusz był należycie zdywersyfikowany. 
Zgodnie z nazwą funduszu okazje inwestycyj-
ne są wyszukiwane w takich krajach, jak Chi-

ny (29,05%), Indie (14,93%), Korea Południowa 
(14,31%) oraz Tajwan (11,54%). Opłata za zarzą-
dzanie wynosi 1,5%. Andrew Swan, odpowie-
dzialny za wyniki BlackRock GF Asian Dragon, 
posługuje się przede wszystkim analizą funda-
mentalną do selekcji spółek. Opłata za zarządza-
nie wynosi 1,5%. Fundusz w okresie ostatnich 12 
miesięcy osiągnął wynik w wysokości 24,45%.
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Fidelity Funds ASEAN Fund A (Acc) (USD) vs Średnia funduszy 
akcji regionu Azja

BlackRock GF Asian Dragon A2 (USD) vs Średnia funduszy akcji 
regionu Azja

w okresie od 08.09.2015 do 08.09.2016 w okresie od 08.09.2015 do 08.09.2016

115,77 115,77

118,69 124,45

Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty



FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport wrzesień 201626

PODSUMOWANIE FUNDUSZY WEDŁUG KLASY AKTYWÓW 

Klasa Aktywów Fundusz 12 miesięcy
%

36 miesięcy
%

Ryzyko
1 -> 7

Polski Dług Ipopema Dłużny
UniKorona Pieniężny

5,76  
2,62 

n/d
9,95

✴ ✴ ✴
✴ ✴

Globalne Dłużne BlackRock GF US Dollar Reserve A2 (USD)
Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Acc) Hdg (PLN)

0,09
5,95

0,13
12,11

✴
✴ ✴ ✴

Akcje Polskie UniAkcje Małych i Średnich Spółek
NN Średnich i Małych Spółek

7,36
 10,14

16,83
32,28

✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
✴ ✴ ✴ ✴ ✴

Akcje Środkowa/Wschodnia Europa Quercus Rosja
UniAkcje: Nowa Europa

27,83
 12,09

-23,70
20,84

✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴

Akcje Starej Europy BlackRock GF United Kingdom A2 (EUR)
Schroder ISF European Smaller Companies A1 (Acc) (EUR)

-3,70
 -0,77

22,43
34,01

✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴

Akcje Stany Zjednoczone BlackRock GF New Energy Fund A2 (USD)
BlackRock GF World Agriculture A2 (USD)

13,57
 3,77

11,72
0,75

✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴

Akcje Globalne Rynków Wschodzących BlackRock Asia Pacific Equity Income A2 (USD)
Franklin India Fund A (Acc) Hdg (PLN)

19,59
21,18

14,69
93,48

✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴

Akcje Chiny, Południowo-Wschodnia Azja, Pacyfik, 
Japonia

BlackRock GF Asian Dragon A2 (USD)
Fidelity Funds ASEAN Fund A (Acc) (USD)

24,45
18,69

31,50
2,88

✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴

Fidelity Multi Asset Income Fund (Mdis) Hdg (PLN)   8,80* n/d ✴ ✴ ✴ ✴

Fidelity Multi Asset Income Fund (Acc) Hdg (PLN) 7,50** n/d ✴ ✴ ✴ ✴

Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy 10,86*** 16,79 ✴ ✴ ✴ ✴

Wszystkie powyżej przedstawione wyniki funduszy są prezentowane dla okresu 
08.09.2015 do 08.09.2016, o ile w tekście nie jest podany inny zakres czasowy.

RAPORT ZOSTAŁ PRZYGOTOWANY W DNIU 12.09.2016 ROKU W OPARCIU O DOSTĘPNE DO TEJ DATY INFORMACJE

* Stopa zwrotu liczona od daty 16.02.2016
** Stopa zwrotu liczona od daty 21.10.2015
***Stopa zwrotu liczona od daty 13.10.2015
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FUNDUSZE OBSERWOWANE PRZEZ F-TRUST SA

Fidelity Multi Asset Income Fund 
hedged PLN (dis)

Fidelity Multi Asset Income Fund hedged PLN 
(dis) to dość nietypowe rozwiązanie na rynku 
funduszy inwestycyjnych. Jego największym plu-
sem jest możliwość adaptacji do zmieniających 
się scenariuszy rynkowych i swobodne zarządza-
nie alokacją. Fundusz inwestuje na całym świe-
cie, w pełne spektrum dopuszczalnych aktywów, 
w tym w akcje, papiery wartościowe powiązane 
z akcjami, dłużne papiery wartościowe, jednostki 
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, gotów-
kę, lokaty oraz instrumenty rynku pieniężnego. 
Fundusz jest zarządzany przez zespół, w którym 
kluczowymi postaciami są Eugene Philalithis, 
George Efstathopoulos, Nick Peters. Zarządza-
jący mogą korzystać z pochodnych w celach 
efektywnego kierowania portfelem, czyli ogra-
niczania ryzyka, jak i generowania dodatkowego 
dochodu dla inwestorów. Ekspozycja walutowa 
jest zarządzana w sposób elastyczny. Opłata za 
zarządzanie wynosi 1,25%. Fundusz w okresie 
od wprowadzenia jednostki zabezpieczonej wa-
lutowo do PLN (16.02.2016 rok) osiągnął wynik 
8,80%. Fundusz występuje w jednostce płacącej 
dywidendę oraz w jednostce akumulacyjnej.

Największe alokacje (% ŁAN)

Alokacja Podkategoria aktywów % ŁAN

Fidelity Funds - Global Multi Asset Income 18,6

Fidelity Funds - US High Yield Obligacje Wysokodochodowe 16,4

Fidelity Funds - Asian High Yield Obligacje Wysokodochodowe 12,1

Fidelity Funds - Global Dividend Globalne Akcje 10,1

Fidelity Funds - European Dividend Akcje - Europa (bez Wielkiej Brytanii) 6,8

Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Azja bez Japonii 5,6

FF Euro Hihg Yield Obligacje Wysokodochodowe 5,5

Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Dług rynki wschodzące 5,1

Fidelity Funds - Global Hybrids Obligacje Wysokodochodowe 4,7

Fidelity Funds - Emerging Market Debt Dług rynki wschodzące 3,8

Źródło: karta funduszu
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Fidelity Multi Asset Income Fund (Mdis) Hdg (PLN) vs Średnia 
funduszy mieszanych zagranicznych aktywnej alokacji

w okresie od 18.02.2016 do 26.08.2016
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Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty
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Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej 
Europy

Ten subfundusz wbrew swojej nazwie jest fun-
duszem europejskim. Oznacza to, że zarządza-
jący Błażej Bogdziewicz okazji do zarobku po-
szukuje zarówno w krajach Starej, jak i Nowej 
Europy. Odpowiadający za wyniki subfunduszu 
preferuje raczej małe i średnie spółki, których 
cechą nadrzędną jest duży potencjał wzrostu. 
Kluczowymi krajami w portfelu subfunduszu są 
obecnie Niemcy (24,92%), Polska (20,45%), Au-
stria (11,43%) oraz Turcja (7,48%). Największe 
pozycje zostały zbudowane w takich sektorach, 
jak cykliczne dobra konsumpcyjne (27,87%), IT 
(26,24%), przemysł i elektronika (14,84%).   Mak-
symalna opłata za zarządzanie wynosi 3,5%. 
Subfundusz w okresie ostatnich 12 miesięcy osią-
gnął wynik na poziomie 10,86%. 10 największych pozycjI 

(na dzień 30.06.2016) % 

OKO717 11,6

KORDSA GLOBAL INDUSTRIYEL AKTIE 7,5

SHOPIFY INC 6,6

ZALANDO AKTIE 5,7

STRABAG 4,5

AMS AG 3,7

BOHOO.COM 3,3

MONCLER SPA 3,0

RIB SOFTWARE AKTIE 3,0

OPINEO PL SA 2,8

Źródło: karta funduszu

Ekspozycja na poszczególne sektory % 

Cykliczne dobra konsumpcyjne 27,87

IT 26,24

Przemysł i elektronika 14,84

Dłużne papiery wartościowe 11,69

Gotówka i ekiwalenty 4,92

Inne 14,44

Źródło: karta funduszu

Ekspozycja na kraj % 

Niemcy 24,92

Polska 20,45

Austria 11,43

Turcja 7,48

Gotówka i ekwiwalenty 4,92

Inne 30,80
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Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy vs Średnia 
funduszy akcji europejskich rynków wschodzących

w okresie od 13.10.2015 do 25.08.2016

103,23

110,86

Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty
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SŁOWNICZEK PODSTAWOWYCH TERMINÓW

Odchylenie standardowe (Standard Deviation) 
– im wyższy wskaźnik, tym bardziej zmienna jest 
cena jednostki funduszu. 

Współczynnik Sharpe’a – ukazuje, opłacalność 
ryzyka, jakie ponosi fundusz w stosunku do inwe-
stycji uważanych za pozbawione ryzyka (obligacji 
rządowych). Im wyższy poziom tego wskaźnika, 
tym przy niższym nakładzie ryzyka w stosunku 
do bezpiecznych inwestycji został osiągnięty wy-
nik funduszu.

Beta do benchmarku – ukazuje zależność po-
między zmianami wartości jednostki fundu-
szu, a benchmark’u. Wskaźnik beta wynoszący 
1 oznacza, idealną korelację jednostki funduszu 
i benchmark’u, co sugeruje, że skład aktywów 
funduszu jest tożsamy ze składem instrumen-
tów w benchmarku. Wartości mniejsze niż 1 
oznaczają, że wzrost (bądź spadek) benchmarku  
o 1% jest zazwyczaj powiązany ze wzrostem (bądź 
spadkiem) wartości jednostki funduszu o mniej 
niż 1%. Wartość beta większa niż 1 oznacza, że 
wzrost (bądź spadek) benchmarku o 1% jest za-
zwyczaj powiązany ze wzrostem (bądź spadkiem) 
wartości jednostki funduszu o więcej niż 1%.

Błąd odwzorowania (Tracking Error) – ukazu-
je jak ryzykowny jest dany fundusz w stosunku 
do swojego benchmarku. Wyższy wskaźnik su-
geruje, bardziej agresywnie zarządzany fundusz  

w stosunku do swojego benchmarku. 

Wskaźnik informacyjny (Information Ratio – 
IR) – ilustruje opłacalność ryzyka, jakie zarzą-
dzający ponoszą w stosunku do benchmark’u. 
Im wyższy poziom tego wskaźnika, tym przy niż-
szym ryzyku w stosunku do benchmarku został 
osiągnięty wynik funduszu. Uważa się, iż fundusz 
osiągający wskaźnik informacyjny powyżej 0,3, 
uważany jest za efektywnie zarządzany.

Duration – współczynnik ten pokazuje, jak zmie-
nia się wartość części dłużnej funduszu w reakcji 
na zmianę stóp procentowych. Wyższe duration, 
sugeruje większy wpływ zmiany stóp procento-
wych na zmianę wartości jednostki funduszu.

Alpha – zwrot z funduszy powyżej benchmark’u 
skorygowanego o ryzyko.

R2 – reprezentuje procent zmiany wartości fun-
duszu, który może być wytłumaczony zmianą 
wartości benchmark’u.

Obligacje High-Yield – obligacje o niższym ra-
tingu (rating nie-inwestycyjny np. CCC), oferują-
ce wyższe oprocentowanie

HICP - Zharmonizowany wskaźnik cen konsump-
cyjnych (z ang. Harmonized Index of Consumer 
Prices).

r/r – rok do roku

PMI (Purchasing Manager Index) - wskaźniki 
opisujący aktywność gospodarczą w sektorze wy-
twórczym. Publikowane przez agencję Reuters. 
Agencja przeprowadza ankietę wśród manage-
rów ds. zakupów w firmach (stąd nazwa „Indeks 
Managerów Logistyki”) pyta o nowe zamówienia, 
produkcję, zatrudnienie, wielkość zapasów, cenę  
i portfel zamówień.

Cena do wartości księgowej - to relacja kapitali-
zacji giełdowej i wartości kapitałów własnych na 
koniec ostatniego kwartału kalendarzowego.

Cena do zysku - Obrazuje stopień niedowarto-
ściowania / przewartościowania ceny akcji w sto-
sunku do zysku generowanego przez spółkę.

Inwestowanie kontrariańskie – odmienny od 
większości inwestorów sposób postrzegania zda-
rzeń rynkowych. Dzięki zachowaniu racjonalności 
w ocenie sytuacji i nieuleganiu wpływowi innych 
osób mamy szansę na osiągnięcie sukcesu.

FOMC - Federalny Komietet do spraw Operacji 
Otwartego Rynku.



Niniejsze opracowanie przygotowane przez F-Trust S.A. z siedzibą w Poznaniu ma charakter wyłącznie informacyjny. W szczególności 
nie stanowi ono oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w 
nim przedstawionych, bądź rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie 
informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r., nr 206, 
poz. 1715). Niniejsze opracowanie nie stanowi także porady inwestycyjnej, ani jakiejkolwiek innej formy zalecenia inwestycyjnego 
dotyczącego danego instrumentu finansowego. Niniejsze opracowanie nie stanowi także jakiejkolwiek innej porady w szczególności 
prawnej bądź podatkowej. Niniejsze opracowanie nie powinno stanowić samodzielnej podstawy jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej.
Niniejsze opracowanie jest przeznaczone dla podmiotów zainteresowanych otrzymywaniem newsletter’a redagowanego przez F-
-Trust S.A. 
Autorami niniejszego opracowania są Andrzej Miszczuk oraz Michał Górczewski i wszelkie komentarze w nim inkorporowane sta-
nowią wyraz poglądów jego autorów oraz zostały oparte na stanie wiedzy aktualnym w dniu jego sporządzenia. Wszelkie wyniki 
inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią 
gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości.
F-Trust S.A. oświadcza, iż pełni funkcję agenta firmy inwestycyjnej Caspar Asset Management S.A., a także prowadzi działalność 
polegającą na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa 
w funduszach zagranicznych. F-Trust S.A oraz Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. są spółkami zależnymi w stosunku 
do Caspar Asset Management S.A. F-Trust S.A. informuje, iż będące przedmiotem niniejszego opracowania jednostki uczestnictwa 
funduszy inwestycyjnych oraz tytuły uczestnictwa w funduszach zagranicznych są możliwe do nabycia za pośrednictwem F-Trust S.A. 
i w związku z tym F-Trust S.A. może przysługiwać zróżnicowane wynagrodzenie. 
Dysponentem wszelkich autorskich praw majątkowych do niniejszego opracowania jest F-Trust S.A. Powielanie lub publikowanie 
niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody F-Trust S.A. jest zabronione.
F-Trust S.A. informuje, iż dołożył wszelkich starań aby zamieszczone w niniejszym opracowaniu informacje były przedstawione 
rzetelnie i były oparte na kompetentnych, powszechnie dostępnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, 
zupełności i aktualności. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności  za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za 
jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.
Wyniki inwestycyjne poszczególnych funduszy prezentowane są w zakładce „Notowania” oraz na stronach internetowych poszcze-
gólnych funduszy.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, 
ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywi-
dualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia 
jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności 
podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospek-
cie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
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Jeśli masz pytania dotyczące raportu lub inwestowania, napisz do nas:

kontakt@f-trust.pl

Wiele ciekawych materiałów na temat inwestowania znajdziesz także na stronie 
www.f-trust.pl


