RAPORT MIESIĘCZNY
czerwiec 2016

SŁOWO OD STRATEGA
o rezultatach spółek, a coraz częściej o niskich
i nie zadowalających zarobkach pracowniczych.
Z jednej strony obroty i sprzedaż rosną niewiele,
a z drugiej narasta presja na podwyżkę wynagrodzeń. W globalnej gospodarce te trendy są widoczne we wszystkich szerokościach geograficznych. Zbliża się lato, mamy już Mistrzostwa Europy
w Piłce Nożnej, wkrótce zaczną się igrzyska olimpijskie w Brazylii. Wkroczyliśmy więc w czas zabaw,
imprez sportowych i festynów. Czy po tych imprezach, kiedy przyjdzie zapłacić rachunki, też będziemy się mogli cieszyć?

Wiemy, że niewiele wiemy
Słuchając prezesów banków centralnych można
odnieść wrażenie, że luzowanie ilościowe potrwa
jeszcze dłuższy czas. To dobra wiadomość, ale ta
dobra wiadomość wcale nas nie cieszy. Oznacza
ona bowiem, że nadal trzeba pomagać gospodarce,
aby nie zgasła. Mario Draghi i Haruhiko Kuroda nie
szczędzą wysiłków, aby podtrzymywać zerowe stopy
procentowe. Inflacja w USA jest poniżej zakładanego celu. W Polsce mamy nadal deflację, wynoszącą
1%. Odtrąbiono już podwyżkę stóp przez Rezerwę
Federalną, a tu gospodarka wskazuje, że nie należy
się spieszyć. FED szuka coraz to nowych powodów,
aby nie podnosić stóp. Powodów tych nie chce znaleźć tam, gdzie one rzeczywiście tkwią, tzn. w samej
gospodarce amerykańskiej. Bardzo mało słychać
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Szwajcaria podliczyła właśnie rachunki za otwarcie
najdłuższego na świecie, liczącego 57 km, tunelu
kolejowego. Kosztował 17 mld franków szwajcarskich. Budowa trwała siedemnaście lat. Otwarta
została nowoczesna droga tranzytu przez Alpy,
ciężarówki i pasażerowie w dwie godziny przejadą
między Zurichem a Mediolanem. Europa robi się
„mniejsza” i ciaśniejsza, przepływ informacji, ludzi
i towarów postępuje w szybkim tempie. Potrzeba szybko dokonać reformy systemu finansowego
Europy. Czy Wielka Brytania będzie nadal z nami,
aby prowadzić te reformy, czy przeważy nieufność
i skłonności wyspiarskie?
Ne wiemy kto zasiądzie w Białym Domu, a to ma
dla świata duże znaczenie. Nie wiemy jaką politykę przyjmie rząd chiński wobec przeciągających się
problemów i narastającego ryzyka gospodarczego.
Dużą niewiadomą jest dla nas wszystkich Rosja.
Przy tych politycznych i gospodarczych niewiado-

mych szukamy ścieżki inwestycyjnej. Informacje
płynące od przedsiębiorstw i z giełdy nie są zgodne.
Z jednej strony mamy gospodarkę realną, która ma
się w miarę dobrze, chociaż cały czas jest pod presją zysku. Z drugiej strony mamy rynki finansowe,
stroniące od ryzyka i z bardzo krótką pamięcią. Ich
zdaniem należy poszukiwać bezpiecznych rozwiązań. Premia za ryzyko na rynku akcji jest obecnie
bardzo wysoka. Może jest to uzasadnione, jesteśmy świadkami sporych wzrostów giełdowych od
marca 2009 roku. Patrzymy więc na dane makro
i mikrogospodarcze, aby zrozumieć rynki finansowe. Nie ma jednoznacznie dobrych danych. Jesteśmy na granicy wzrostu i marże zysku słabną.
Mimo tego słabnącego trendu, już przez niemal
rok, bo od lipca 2015, nie mamy ochoty panikować.
Spadki rynkowe są bardziej wynikiem działań traderów niż inwestorów. Tych ostatnich przyciągają
dywidendy i spodziewane wzrosty cen. Widzimy
nowe produkty i nowe kierunki wzrostu. To trzyma
nas przy nadziei mimo braku tzw. dobrych wiadomości. Z perspektywy czasu nasza obecna niepewność wyda się błahostką, a więc czekamy spokojnie
na nadchodzące „niespodzianki”. Trzymamy kciuki,
aby to były wyraźne okazje do zakupów.
Andrzej Miszczuk
Główny Strateg F-Trust

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

BREXIT is coming… ?
Od niedawna w badaniach opinii publicznej po
raz pierwszy od dawna zaczęły przeważać głosy
Brytyjczyków opowiadających się za opuszczeniem struktur Unii Europejskiej. Na niespełna
dwa tygodnie przed referendum według badań
YouGov 43% obywateli Wielkiej Brytanii opowiada się za opuszczeniem UE, 42% za pozostaniem,
zaś 12% pozostaje niezdecydowane. W gronie ludzi młodych aż 60% chce pozostania w Unii, 22%
opowiada się za wyjściem, a 13% nie wie, za jaką
opcją opowie się 23 czerwca br. Wśród starszej
części społeczeństwa, aż 58% jest za wyjściem,
podczas gdy 32% opowiada się za pozostaniem.
Patrząc przez pryzmat zamożności 52% ludzi
gorzej sytuowanych jest przychylna BREXITowi,
zaś 31% preferuje pozostanie w UE. W grupie
ludzi zamożniejszych 50% opowiada się za pozostaniem w Zjednoczonej Europie, zaś 38% za
jej opuszczeniem (wszystkie dane na podstawie
Economist.com).
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FED, USD, dane z rynku pracy
i co dalej…
Mieszane, aby nie powiedzieć słabe dane makroekonomiczne nie wspierają podwyżki stóp
procentowych już w czerwcu. Zdecydowanemu pogorszeniu uległy przede wszystkim dane
z rynku pracy, szczególnie przyrost nowych etatów. W ankiecie przeprowadzonej przez Reuters
wśród strategów bankowych wycofali się niemalże wszyscy. Według CME Group, która zbadała
notowania kontraktów terminowych, prawdopodobieństwo czerwcowej podwyżki wynosi 4%, zaś
lipcowej 31%. Zdecydowanie bardziej możliwym
scenariuszem jest podwyżka we wrześniu (48%),
bądź listopadzie (49%). Najwięcej jednak szans
daje się grudniowej podwyżce, a nawet za realne
postrzega się przesunięcia tej decyzji na luty 2017
roku – prawdopodobieństwo tego ocenia się odpowiednio na 63% i 66%.Economist.com).
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INDEKSY (od 10.06.2015 do 10.06.2016)

S&P 500 Index (SPX)
Wahanie 52 tyg. 1,810.10-2,134.82

EURO STOXX 50 Price EUR (SXSE)
Zmiana roczna 2,71%

Wahanie 52 tyg. 2,672.73-3,714.26

Zmiana roczna -13,06%
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Warsaw Stock Exchange WIG Total Return Index (WIG)
Wahanie 52 tyg. 41,747.01-54,565.77
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Warsaw Stock Exchange Top 20 Index (WIG20)

Zmiana roczna -15,81%

Wahanie 52 tyg. 1,657.43-2,393.72

Zmiana roczna -21,90%
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INDEKSY (od 10.06.2015 do 10.06.2016)

S&P Asia 50 CME (SAXCME)
Wahanie 52 tyg. 2,825.29-3,961.53

Shanghai Stock Exchange Composite Index (SHCOMP)

Zmiana roczna -9,88%
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Istanbul Stock Exchange National 100 Index (XU100)
Zmiana roczna -15,66%

Wahanie 52 tyg. 68,230.47-86,931.34

Zmiana roczna -0,37%
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NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

Polska
n
Mimo obaw, agencja ratingowa Moody’s nie poszła w ślady Standard & Poor’s i nie obniżyła
Polsce w maju oceny ratingowej. Nadal cieszymy
się oceną na poziomie A2, została jedynie obniżona jej perspektywa, ze stabilnej na negatywną.
Na kolejną dawkę nerwów trzeba będzie przygotować się już niebawem. Swój rating 15 lipca br.
ogłosi agencja Fitch.
n
Czerwiec miesiącem dawno wyczekiwanej zmiany
w Radzie Polityki Pieniężnej. Na stanowisku prezesa Narodowego Banku Polskiego Marka Belkę zastąpi Adam Glapiński. Adam Glapiński, był
wcześniej ministrem współpracy gospodarczej z
zagranicą w rządzie Jana Olszewskiego, doradcą
ekonomicznym prezydenta Lecha Kaczyńskiego,
członkiem Rady Polityki Pieniężnej i członkiem
zarządu NBP. Objęcie urzędu przez prezesa Glapińskiego zostało dość entuzjastycznie przyjęte
przez komentatorów i analityków rynkowych.
n
Deflacja się kończy. Tak przynajmniej wynika
z raportu Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych dotyczących Wskaźnika Przyszłej Inflacji
(WPI) – jest to wskaźnik, który został utworzony
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do przewidywania przyszłych zmian cen. Zgodnie
z raportem Biura, inflacji w Polsce możemy się
spodziewać już na przełomie 2016 i 2017 roku.

Świat
n
Już 23 czerwca oczy całego świata skierują się
w stronę Wielkiej Brytanii, gdzie Brytyjczycy będą
głosować nad pozostaniem swojego kraju w Unii
Europejskiej. Różnica głosów wśród ankietowanych wciąż jest bardzo niewielka i nie można
ze stuprocentową pewnością przewidzieć wyniku tego głosowania, aczkolwiek Europa wierzy
w brytyjski pragmatyzm.
n
Po wielomiesięcznej politycznej batalii, zwolennicy obalenia brazylijskiej prezydent Dilmy Rousseff osiągnęli kolejne zwycięstwo i doprowadzili do odsunięcia jej od władzy przez Senat. Do
czasu zakończenia procesu o korupcję oraz uchylanie się od opodatkowania jej obowiązki przejął
wiceprezydent, 75-letni Michel Temer.

n
W ogólnokrajowym referendum Szwajcarzy odrzucili pomysł wprowadzenia bezwarunkowego
dochodu podstawowego. Według tego projektu, każdy dorosły Szwajcar miał otrzymywać od
państwa 2,5 tys. franków (a dzieci poniżej 18. roku
życia 625 franków) w celu pokrycia podstawowych potrzeb. Pomysł ten został odrzucony przez
blisko 78% głosujących.
n
Arabia Saudyjska planuje emisję 15 mld USD
długu. Pierwszy raz w historii tego kraju, będzie
on zapożyczał się na tak dużą skalę wykorzystując do tego celu międzynarodowy rynek obligacji.

FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW

Polski Dług
Jakkolwiek ostatni sezonowy spadek PKB mógł
wlać nieco obaw w serca tych, którzy śledzą poczynania polskiej gospodarki, to jednak większość danych makroekonomicznych powinna
działać uspakajająco. Wskaźnik Menadżerów
Logistyki Markit PMI dla Polski wzrósł w maju
z 51,0 do 52,1. To wynik lepszy od prognoz, które
zakładały wzrost do poziomu 51,5. Należy również pamiętać, że Polska nie jest samotną wyspą
i na zachowanie polskich funduszy istotnie wpływa globalne otoczenie rynkowe. Ostatnie słabsze
dane z amerykańskiego rynku pracy były impulsem dla rynku obligacji globalnie, w tym również
dla klasy polskiego długu rządowego. Również
ryzyko BREXITu, często określanego jako czarny łabędź 2016 roku przyciągało inwestorów do
tego typu aktywów. Wśród ryzyk dla inwestorów
w fundusze polskiego długu na pewno należy
zwrócić uwagę na potencjalny problem z finansowaniem coraz to nowych, bardzo kosztowych
pomysłów PiS. Już samo 500+ może owocować
potężna dziurą w publicznych finansach, a w drodze mamy jeszcze potencjalnie program Mieszkanie+ oraz rozwiązanie kwestii frankowej. Te
kwestie nurtują zagranicznych inwestorów, którzy nie bez powodu obawiają się o przyszły stan
naszych finansów publicznych. Obiektywnie trzeba jednak przyznać, że obecny poziom rentow-

ności polskich obligacji skarbowych 10-letnich
prezentuje się korzystnie na tle (3,105 na dzień
10 czerwca 2016 roku) 0,021 niemieckich, 1,447
hiszpańskich, czy 1,321 włoskich).
Rentowność 10-letnie obligacje polskie skarbowe
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FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW
Przykładowe fundusze/subfundusze inwestycyjne należące do klasy Polski Dług:

UniLokata
UniLokata to subfundusz, którego głównym założeniem jest ochrona kapitału i bardzo często
jest postrzegany jako alternatywa dla depozytu.
Dzięki liniowej wycenie eliminowane są wahania
wyceny jednostki. Zarządzający Andrzej Czarnecki w portfelu swojego subfunduszu skupił się na
papierach dłużnych korporacyjnych (98,93% aktywów), jednak ich jakość powinna być wysoka.
Pozostałą część aktywów portfela zarządzanego
przez Andrzeja Czarneckiego powinny stanowić
obligacje rządowe bądź obligacje agencji rzą-

dowych o bardzo niskim duration. Maksymalna
opłata za zarządzanie wynosi 2,00%. Zarządzającemu w okresie ostatnich 12 miesięcy udało się
osiągnąć wynik na poziomie 1,81%.

KBC Pieniężny
To subfundusz, który stawia ponad wszystkim
bezpieczeństwo inwestycji. W portfelu znajdziemy zarówno obligacje, jak i instrumenty rynku

Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty

Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty

w okresie od 05.06.2015 do 07.06.2016

w okresie od 05.06.2015 do 07.06.2016
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Źródło: Navigator, Analizy Online S.A.

Źródło: Navigator, Analizy Online S.A.
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pieniężnego. Zarządzający Artur Ratyński stara
się dobierać do portfela swojego subfunduszu
instrumenty o niskiej wrażliwości na zmienność
stóp procentowych, utrzymując średni okres zapadalności poniżej jednego roku. Dodatkowo bezpieczeństwo powinno zostać podniesione poprzez
wysoki poziom dywersyfikacji. Wewnątrz portfela
mogą znaleźć się obligacje przedsiębiorstw oraz
obligacje komunalne. Opłata za zarządzanie wynosi 0,9%. Wynik osiągnięty w okresie ostatnich
12 miesięcy to 1,33.

FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW

Globalny Dług
Wiele miesięcy spekulacji na temat decyzji FED-u zdaje się kończyć. Rynek – jeszcze na początku
tego roku przekonany, że w czerwcu zobaczymy
kolejna podwyżkę stóp procentowych w Stanach
Zjednoczonych – obecnie prawdopodobieństwo
takiego rozwoju wydarzeń ocenia na 4%. O ile
dane dotyczące cen, czyli inflacja, mogłyby taki
ruch usprawiedliwić, to istotnie gorsze dane z
rynku pracy mówią dość stanowcze nie. Dziesięcioletnie obligacje skarbowe o rentowności
1,6438% (w USD na dzień 10 czerwca 2016 roku)
to poziom o wiele wyższy niż ich niemieckich
(0,021%), francuskich (0,383%), czy brytyjskich
(1,226%) odpowiedników. Szczególnie interesujący jest przypadek brytyjskich obligacji skarbowych, te bowiem wraz ze zbliżającym się wielkimi
krokami referendum dotyczącym dalszej przynależności do Unii Europejskiej powinny znaleźć
się pod presją, a tymczasem spadają do niewidzianych od dawien dawna poziomów. Ciekawie
w dalszym ciągu wygląda również zachowanie
obligacji skarbowych japońskich, gdzie mimo
że 10-latki już od pewnego czasu oferują negatywną rentowność (-0,151%) to w dalszym ciągu
przyciągają uwagę inwestorów. Wytłumaczenia
można szukać w polityce, bo Japonia może jako
jedyny kraj wysoko rozwinięty jawić się jako pozbawiona, przynajmniej tymczasowo, ryzyka politycznego. W USA będziemy mieli niedługo wybory prezydenckie, zaś w Europie wszyscy zdają
się coraz mocniej obawiać BREXITu. W przypadku
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długu rynków wschodzących mamy w dalszym
ciągu ich silną relację do indeksu USD. Słabsze
dane z rynku pracy w Stanach Zjednoczonych

istotnie oddalające widmo podwyżki tamtejszych
stóp procentowych wspierały do tej pory dług
krajów rynków rozwijających się.

Zmiana rentowności: obligacje skarbowe 10-letnie: Hiszpania, Grecja, Wielka Brytania, USA
10ESY.B - 1 rok
vs 10GRY.B 10UKY.B 10USY.B
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FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW
Przykładowe fundusze/subfundusze inwestycyjne należące do klasy Globalny Dług:

Fidelity Funds Global Strategic Bond
A (Acc) (PLN) (hedged)
To bardzo elastyczny fundusz zagraniczny, który dzięki możliwości inwestycji w całe spectrum
instrumentów dłużnych, umiejętnie dopasowuje
się do sytuacji na rynku. Andy Weir, zarządzający,
w celu generowania dochodu, a przede wszystkim ochrony kapitału ma możliwość alokacji w
dług o różnej jakości kredytowej zarówno z rynków rozwiniętych, jak i rozwijających się. Obecnie większość aktywów została ulokowana w
USA (34,21%). Kolejne pozycje to Wielka Bryta-

nia (16,31%), Benelux (8,23%) oraz basen Morza
Śródziemnego (7,75%). Kluczową klasą wśród
instrumentów o stałych dochodzie w przypadku
tego funduszu są obligacje skarbowe, stanowiące 25,52% aktywów. Kolejne największe pozycje
to dług komercyjny emitowany przez takie podmioty, jak banki i domy maklerskie (25,06%) oraz
niecykliczne dobra konsumenckie (8,26%). Maksymalna opłata za zarządzanie wynosi 1,15%.
Wynik osiągnięty w okresie ostatnich 12 miesięcy
to 2,07%.

ścią. Wydaje się, że coraz wyraźniejsze symptomy
inflacji w USA mogą zaowocować wzrostem stóp
już w czerwcu. Portfel budowany jest na obligacjach o możliwie najniższym okresie do zapadalności i wysokim ratingu inwestycyjnym. Opłata
za zarządzanie wynosi 0,75%. Wynik osiągnięty w
okresie ostatnich 12 miesięcy to 0,47 %.

Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty
w okresie od 05.06.2015 do 07.06.2016
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Fundusz BlackRock GF US Dollar Short Duration Bond to przede wszystkim ochrona kapitału.
Zarządzający Tom Musmanno i Scott Maclellan
skupiają się na najbardziej bezpiecznej części rynku obligacyjnego. Takie rozwiązanie ma
przede wszystkim zastosowanie w okresach, gdy
istnieje prawdopodobieństwo wzrostu stóp procentowych, zaś rynki cechuja się sporą nerwowo-
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Akcje Polskie
Początek roku w wykonaniu polskiej gospodarki
nie wyglądał imponująco. Produkt Krajowy Brutto
wzrósł w pierwszym kwartale w najsłabszym tempie od 2013 roku, to jest o +3,00% rok do roku. Aby
dostrzec skalę zmian, trzy miesiące wcześniej gospodarka wzrosła aż o +4,30% rok do roku. Większość ekonomistów pozostaje jednak spokojna, za
przyczynę tego zjawiska uznają tymczasową lukę
w finansowaniu z Unii Europejskiej. Pieniądze z
poprzedniego Programu Perspektywa zostały wykorzystane i wyczekiwane są nowe środki. Nie do
końca korzystnie wyglądał również eksport netto
w pierwszym kwartale, ale imponująco za to wypadł popyt konsumpcyjny. Mimo tych delikatnych
zawirowań polska gospodarka pozostaje jedną z
najlepiej rosnących w całej Europie, zaś problem
lekkiego spowolnienia w pierwszym kwartale jest
tylko przejściowy. Co ważne, to konsument stał
się kołem zamachowym polskiego gospodarki, a
wzrost oparty właśnie na konsumpcji jawi się jako
najzdrowszy i wskazuje na zbliżanie się pod tym
względem do gospodarek rozwiniętych. Dodatkowym impulsem do konsumpcji z pewnością będzie
program 500+, gdzie uzyskane przez rodziny środki
będą wydane na bieżącą konsumpcję. Istotnym pytaniem jest jedynie, na ile lepsze dane makroekonomiczne są w stanie wesprzeć Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie. Jej obecna słabość
jest powiązana z globalną awersją do ryzyka, ale
nie tylko. Polski rynek uważany jest za szczególnie
ryzykowny ze względu na rozbuchany jak na polskie
warunki program socjalny prowadzony przez obec-

ną władzę. 500+, Mieszkanie+, rozwiązanie kwestii
kredytów we frankach, straszą inwestorów zagranicznych. Obawiają się oni, raczej słusznie, że chęć
sfinansowania obiecanych programów popchnie
rząd do zmian w OFE, co faktycznie doprowadzi do
ich całkowitej marginalizacji i w rezultacie do likwidacji. Z drugiej strony może powinniśmy liczyć na

Indeksy Giełdowe: WIG, WIG20, mWIG40, sWIG80
WIG - 1 rok
vs WIG20 MWIG40 SWIG80
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scenariusz węgierski, gdzie skrajnie niepopularny
polityk w Europie Zachodniej przejął niemalże pełnię władzy, po czym węgierski rynek zaliczył bardzo imponujące wzrosty. W dalszym ciągu, za bardziej interesujące uchodzą mniejsze spółki, gdzie
wpływ polityki jest istotnie mniejszy i to właśnie im
w dłuższym terminie warto się przyglądać.
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FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW
Przykładowe fundusze/subfundusze inwestycyjne należące do klasy Akcje Polskie:

UniAkcje Małych i Średnich Spółek
Subfunduszu UniAkcje Małych i Średnich Spółek
zarządzany przez Macieja Kika to inwestycja skupiająca się na małych spółkach z polskiego rynku. Najbardziej istotnymi elementami są spółki z
indeksów mWIG40 i sWIG80. Może sporadycznie
zdarzyć się, że dla podniesienia dochodowości i
zmniejszenia ryzyka w okresach dekoniunktury
zarządzający skorzysta z możliwości inwestycji
również poza polskim rynkiem. Obecnie w port-

w okresie od 05.06.2015 do 07.06.2016
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środków w instrumenty dłużne. Opłata za zarządzanie wynosi 3,80%. Wynik osiągnięty w okresie
ostatnich 12 miesięcy to 20,17%.

Quercus Short

Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty
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felu znajdziemy również pozycje z Turcji (6,96%).
Najważniejsze sektory w portfelu to przemysł
(32,56% aktywów subfunduszu), dobra konsumpcyjne (15,56%), finanse (15,42%), oraz usługi (13,85%). Maksymalna opłata za zarządzanie
wynosi 4%. Wynik osiągnięty w okresie ostatnich
12 miesięcy wyniósł -6,36%.

Strategią Wojciecha Zycha, Krzysztofa Grudnia i
Arkadiusza Bebela jest zarabianie na indeksie
WIG20 w okresach jego spadków. Nerwowość
globalnych rynków, negatywna ocena działań
rządu polskiego i globalna awersja do rynków
wschodzących, to optymalne środowisko dla
tego typu inwestycji. Subfundusz ten może zarabiać poprzez inwestowanie w kontrakty terminowe na indeks. Jednocześnie w przypadku zdecydowanej hossy subfundusz, aby nie generować
przesadnych strat, ma możliwość alokacji części

Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty
w okresie od 05.06.2015 do 07.06.2016
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Akcje Środkowa-Wschodnia Europa
Poszukując okazji do inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej nie sposób nie zerkać w kierunku
trzech najważniejszych gospodarek regionu, to jest
Rosji, Turcji oraz Polski. Te jakże różne gospodarki
mają jeden wspólny problem – ryzyko polityczne.
Oczywiście jego skala jest zupełnie różna, ale każdy z tych krajów posiada przywódcę nie cieszącego się sympatia polityków zachodniego świata. W
wyniku tych zawirowań, przecenie uległy zarówno
rynki akcji, jak i same waluty tych krajów. Ostatnimi czasy można jednak odnieść wrażenie, że mamy
do czynienia z lekkim ociepleniem stosunków, co
zaowocowało odbiciem lokalnych indeksów oraz
w przypadku Rosji poprawą danych makroekonomicznych. W pierwszym kwartale 2016 roku gospodarka Rosji skurczyła się o 1,20% rok do roku, dużo
poniżej oczekiwań. Ministerstwo Gospodarki przewiduje, że tempo kurczenia się PKB spadnie z 3,70%
rok do roku w 2015 roku do 0,20% rok do roku w
roku bieżącym. Inflacja nie zmieniła się w porównaniu z marcem i wyniosła 7,30% rok do roku, co
oznacza najniższy poziom od dwóch lat. Wydatny
wpływ na to miało oczywiście odbicie cen surowców. Ten wzrost cen nie jest już tak bardzo korzystny dla Turcji, która wiele z nich importuje, a do tego
ma problemy z utrzymaniem w ryzkach inflacji,
aczkolwiek ostatni odczyt wskazał poziom 6,60%
rok do roku. Bank Centralny Turcji konsekwentnie utrzymuje wysokie stopy procentowe (7,50%).
Warto zwrócić uwagę również na politykę, gdzie
rządząca Partia Sprawiedliwości i Rozwoju doko-

nała wyboru byłego ministra transportu Binalego
Yildirima na następcę Ahmeta Davutoglu. Obejmie
on teraz stanowisko prezesa partii i premiera Turcji.
Dodatkowo, parlament przyjął poprawki do konstytucji znoszące immunitet przysługujący dotychczas parlamentarzystom. W przypadku naszego

Indeksy Giełdowe: Turcja, Rosja, Ukraina, Polska
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kraju wydaje się, że napięcie polityczne jest przede
wszystkim dostrzegane wewnątrz. Zagraniczni inwestorzy zastanawiają się jak poradzimy sobie z
ciężarem finansowania rozbuchanych programów
socjalnych, nie specjalnie przejmując się kwestią
chociażby Trybunału Konstytucyjnego.
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FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW
Przykładowe fundusze/subfundusze inwestycyjne należące do klasy Akcje Środkowa/Wschodnia Europa:

QUERCUS Rosja
Inwestowanie w Rosji wiąże się z ryzykiem bardzo
wysokiej zmienności, lecz w zamian oferuje potencjalnie imponujące stopy zwrotu. Dodatkowo,
na niską wycenę tego rynku wpływa przeceniona waluta. Od strony fundamentalnej, 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
Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty
w okresie od 05.06.2015 do 07.06.2016
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inwestycji jest umiejętny czas wejścia i wyjścia.
Subfundusz Quercus Rosja jest zarządzany przez
duet Marka Buczaka i Sebastiana Buczka. Maksymalna opłata za zarządzanie wynosi 3,80%.
Wynik osiągnięty w okresie ostatnich 12 miesięcy
to 3,41%.

damentalnej. Maksymalna opłata za zarządzanie
wynosi 4%. Wynik osiągnięty w okresie ostatnich
12 miesięcy to -0,42%.

UniAkcje Nowa Europa
Subfundusz inwestuje aktywa przede wszystkim
w akcje spółek z Europy Centralnej i Wschodniej,
ale dopuszczalna jest również alokacja w firmy,
które za swój główny obszar działalności uważają Europę Centralną i Wschodnią i jednocześnie
są notowane na innych rynkach. Większość aktywów subfunduszu stanowią akcje, ale możliwa
jest również inwestycje poprzez świadectwa depozytowe, np. ADR lub GDR. Najważniejsze kraje
w portfelu Ryszarda Rusaka to Polska (48,87%)
oraz Turcja (35,95%) W portfelu mogą znaleźć się
również spółki z Litwy, Łotwy, Estonii, Słowacji,
Węgier, Słowenii, Rosji, Ukrainy oraz mniejszych
krajów regionu. Decyzje inwestycyjne subfunduszu są podejmowane na podstawie analizy fun-

Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty
w okresie od 05.06.2015 do 07.06.2016
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Akcje Starej Europy
Temat europejski został bardzo skutecznie zdominowany przez to co dzieje się w Wielkiej Brytanii. Już 23 czerwca bieżącego roku Brytyjczycy
idąc do urn zadecydują o przyszłości swojego
kraju w Unii Europejskiej. To co do niedawna wydawało się absolutnie niewiarygodne, obecnie
urealnia się, strasząc inwestorów. W ostatnim
miesiącu istotnie wzrosła liczba głosów opowiadających się za wyjściem. Taki rozwój wydarzeń
nie tylko zaszkodziłby Wielkiej Brytanii, która w
opinii wielu cofnęłaby się w rozwoju gospodarczym, ale również postawiłby pod znakiem zapytania integralność Unii Europejskiej. Opuszczenie
struktur Zjednoczonej Europy przez wyspiarzy
byłoby wodą na młyn dla wszelakich partii o zabarwieniu nacjonalistycznym. A tych nie brakuje, czego przykładem jest silny, francuski Front
Narodowy. Co ciekawe, to napięcie polityczne w
otoczeniu którego przyszło nam funkcjonować,
nie koresponduje zanadto z otoczeniem makroekonomicznym, a to konsekwentnie się poprawia. Akcja luzowania ilościowego prowadzonego
przez Europejski Bank Centralny zaczęła ostatecznie przynosić skutki i popycha gospodarkę do
przodu. Lepiej wygląda inflacja, aczkolwiek nadal
oscyluje w okolicach zera. Poprawia się również
zatrudnienie (10,20% bezrobocia), zaś PKB rośnie
o 1,70% rok do roku. Mimo potężnego skupienia
na wydarzeniach w Wielkiej Brytanii warto, a nawet trzeba mieć na uwadze kwestie kondycji sektora finansowego w Europie. Bliskie zera stopy

procentowe oraz strach przed kryzysem gospodarczym może spowodować utratę zaufania do
banków i zaowocować wyciąganiem depozytów
przez klientów. Otwartym pytaniem pozostaje,
czy zgodnie ze swoimi wcześniejszymi oświadcze-

Indeksy Giełdowe: Grecja, Niemcy, Wielka Brytania, Francja
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niami prezes Europejskiego Banku Centralnego
zdecyduje się na mocno ujemne stopy procentowe, w celu pobudzenia inflacji, nawet kosztem
stabilności systemu bankowego.
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FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW
Przykładowe fundusze/subfundusze inwestycyjne należące do klasy Akcje Starej
Europy:

BlackRock GF United Kingdom A2
(EUR)
Dla inwestorów nie obawiających się potencjalnego BREXITu inwestycja w Wielkiej Brytanii
może stworzyć możliwość skorzystania ze wzrostu gospodarczego w Europie, a jednocześnie
zachować mniejszą ekspozycję na potencjalne
problemy Strefy Euro. Londyński rynek należy
do największych i najpłynniejszych na świecie.
Dobrym rozwiązaniem może okazać się poszukiwanie spółek o mniejszej i średniej kapitalizacji,
zarabiających na lokalnej, silnej konsumpcji. Zarządzający Nick Little wyszukuje okazji w ramach
Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty

FTSE All-Share Index, co oznacza, że do wyboru
ma praktycznie całe spectrum brytyjskich firm.
Kluczem do selekcji jest analiza fundamentalna
i duży potencjał rozwoju. Maksymalna opłata za
zarządzanie wynosi 1,5%. Najważniejsze sektory
to usługi konsumenckie (33,51% aktywów), sektor finansowy (19,69%), towary konsumenckie
(17,90%), opieka zdrowotna (6,56%). Fundusz w
okresie ostatnich 12 miesięcy osiągnął wynik
-5,49%.

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

do warunków rynkowych i fakt, że ich obecna wycena pozostawia sporą przestrzeń do wzrostów.
Trzeba jednak pamiętać, że ceny małych spółek
są bardziej zmienne. Najistotniejsze kraje to Wielka Brytania (25,50%), Włochy (12,80%), Niemcy
(10,90%) oraz Francja (10,00%). Najważniejszymi sektorami są przedsiębiorstwa przemysłowe
(26,80%), instytucje finansowe (19,50%), dobra
luksusowe (19,00%) oraz informatyka (10,30%).
Opłata za zarządzanie wynosi 1,5%. Wynik osiągnięty w okresie ostatnich 12 miesięcy to -5,41%.
Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty

w okresie od 05.06.2015 do 07.06.2016

w okresie od 05.06.2015 do 07.06.2016
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Fundusz Schroders ISF European Smaller Companies to fundusz inwestycyjny skupiający się na
inwestycjach w małe i średnie spółki z całej Europy Zachodniej, włączając w to Wielką Brytanię. Za
zarządzanie odpowiedzialny jest Andrew Brough
i Andrew Lynch. Jak pokazuje statystyka, bardzo
często, zwłaszcza w dłuższym terminie, to mniejsze spółki oferują najwyższy potencjał wzrostu.
Jest ku temu kilka powodów, przede wszystkim
ich elastyczność, umiejętność dopasowania się
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Akcje Stany Zjednoczone
Najświeższym danym z rynku pracy w USA świat
inwestorów przygląda się z zapartym tchem.
Jeszcze kilka miesięcy temu powszechnie mówiło się o pełnym zatrudnieniu osiągniętym w
Stanach Zjednoczonych i niewielu chciało słuchać, że wiele z nowych miejsc pracy powstało
w zawodach niskopłatnych i nie wymagających
większych umiejętności. W wystąpieniu w Filadelfii z 6 czerwca br. szefowa FED przyznała, że
ostatnie dane z rynku pracy były rozczarowujące, aczkolwiek dała również do zrozumienia, że
nie należy przykładać do tego aż tak dużej uwagi.
Zaznaczyła jednocześnie, że rynek pracy jest pilnie obserwowany, zwłaszcza po stronie dynamiki
płac. To nie dziwi, bo to ona przekłada się na długo wyczekiwaną inflację. W słowach Janet Yellen
dało się jednak wyczuć, że nie jest ona przesadnie spokojna co do kondycji gospodarki i pozostaje ostrożna, zwłaszcza ze względu na nerwowe
otoczenie geopolityczne i makroekonomiczne.
Ponadto, same Stany Zjednoczone nie są wolne
od ryzyk politycznych. Już niebawem Amerykanie pójdą do urn, aby wybrać nowego lokatora
Białego Domu. Ku trwodze, zwłaszcza zagranicznych obserwatorów, pokaźnym poparciem w
dalszym ciągu cieszy się Donald Trump, którego
dojście do władzy może mieć absolutnie nieoczekiwane skutki i zburzyć dotychczasowy porządek
polityczny w Stanach Zjednoczonych. Patrząc na
Amerykę przez pryzmat rynków, trzeba uczciwie
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przyznać, że mieliśmy do czynienia z długotrwałą hossą, a z historycznego punktu widzenia niezwykle rzadko zdarzały się okresy, gdzie wycena
indeksów oscylowała w okolicach szczytów przez
tak długi okres. Wydaje się, że im bliżej będzie-

my daty wyborów prezydenckich, tym bardziej na
sile będzie przybierała zmienność powodując, że
długoterminowy inwestorzy będą czuli się zniechęceni do rynku akcji, a zyskiwać będą na nim
ci, którzy aktywnie handlują.

Indeksy Giełdowe: Nasdaq, S&P500, DowJones
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FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW
Przykładowe fundusze/subfundusze inwestycyjne należące do klasy Akcje Stany
Zjednoczone:

Schroder ISF US Small & Mid-Cap
Equity A (Acc) (USD)
Inwestycja w funduszu Schroder ISF US Small &
Mid-Cap Equity A (Acc) (USD) to alokacja środków w starannie wyselekcjonowane spółki z indeksu Russell 2500 TR Lagged. Zarządzająca
Jenny Jones poszukuje spółek o małej kapitalizacji, ale ceni sobie również ich relatywnie stabilne zachowanie wobec benchmarku. Stabilnemu
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Australia (6,97%), Meksyk (2,70%), Peru (2,40%),
Republika Południowej Afryki (1,50%). Za zarządzanie funduszem odpowiada Evy Hambro i
Olivia Markham. Maksymalna opłata za zarządzanie wynosi 1,75%. Wynik osiągnięty w okresie
ostatnich 12 miesięcy to -17,59%.

BlackRock GF World Mining A2
Hedged (PLN)

Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty
w okresie od 05.06.2015 do 07.06.2016

zachowaniu fundusz pomaga także dość duża
liczba pozycji. W portfelu znajdziemy ich aż 118.
Najważniejsze sektory to finanse (18,60%), dobra
luksusowe (17,40%), ochrona zdrowia (13,80%)
oraz dobra trwałe (12,40%). Maksymalna opłata za zarządzanie to 1,50%. Wynik osiągnięty w
okresie ostatnich 12 miesięcy to 3,23%.

2016.06.07

W obecnym, dość trudnym dla inwestorów roku,
można było znaleźć kilka tematów inwestycyjnych, które dały solidną okazję do zarobku. Do
najlepszych należały z pewnością inwestycje w
sektorze wydobywczym, zwłaszcza w sektorze
metali. Sposobem na taką inwestycje jest fundusz
BlackRock GF World Mining A2 Hedged (PLN),
który daje ekspozycje na spółki wydobywcze
złota (33,94%), miedzi (15,24%), srebra (8,00%)
oraz metali przemysłowych (3,57%). Najważniejsze kraje w portfelu to Wielka Brytania (29,43%),
Kanada (28,30%), Stany Zjednoczone (23,69%),

Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty
w okresie od 05.06.2015 do 07.06.2016
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Akcje Globalne Rynków
Wschodzących
Czerwcowe dane z amerykańskiego rynku pracy
sprawiły, że rynek przestał oczekiwać podwyżek
stóp procentowych na najbliższym posiedzeniu
FED. To dobra wiadomość dla rynków wschodzących, bowiem mają one tendencję do lepszego
zachowania w okresie tańszego dolara, a ten nie
powinien się umacniać przy niezmienionych stopach. Trzeba jednak pamiętać, że kraje należące do tej kategorii mają jednak często głębokie
problemy strukturalne – przykładem jest tutaj
przede wszystkim Brazylia lub jeszcze bardziej
granicząca z nią Wenezuela, gdzie zamieszki
uliczne są na porządku dziennym. Interesująco
za to wyglądają kraje należące do Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej. Jest
to mocno zróżnicowana grupa państw, wśród
których część korzysta z niskich kosztów produkcji i taniej siły roboczej, rozwijając się niejako
kosztem Chin (jak Wietnam, Kambodża czy Birma). Inne kraje, takie jak przede wszystkim Korea
Południowa, tworzą bardzo zaawansowane technologicznie produkty, zdolne do konkurowania
z produktami japońskimi. Ważnym członkiem
Stowarzyszenia jest również Singapur, będący
niejako azjatyckim odpowiednikiem Szwajcarii.
Inwestorzy zainteresowani nieco bardziej kontrariańskim podejściem inwestycyjnym powinni
natomiast przyjrzeć się krajom z regionu Zatoki
Perskiej. W związku z niestabilną sytuacją polityczną (powstanie Państwa Islamskiego czy kon-

flikt syryjski), jak i zeszłoroczną gwałtowną obniżką cen ropy naftowej są one wciąż relatywnie
negatywnie postrzegane. Warto jednak pamiętać,
że wciąż są to bogate kraje, z dużymi rezerwami
walutowymi. Trudno również nie wspomnieć o

Indeksy Giełdowe: Chiny, Indie, Rosja, Brazylia
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niedawnym ociepleniu stosunków dyplomatycznych Iranu z krajami rozwiniętymi, które powinny
poskutkować gwałtownym przyspieszeniem rozwoju gospodarczego w tym kraju.
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Przykładowe fundusze/subfundusze inwestycyjne należące do klasy Akcje Globalne
Rynki Wschodzące:

Schroder ISF Frontier Markets Equity
A1 (Acc) Hedged (PLN)
Decydując się na wybór funduszu zagranicznego
Schroder ISF Frontier Markets A1 Acc (hedged
PLN) lokujemy środki w bardzo „młode” rynki. Są
to rynki na niezwykle wczesnym etapie rozwoju,
dużo wcześniejszym niż rynki wschodzące. Allan
Conway, zarządzający funduszem jest przekonany,
że to właśnie ten kierunek inwestycyjny powinien
być najbardziej kuszący w dłuższym okresie. Jego

Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty
w okresie od 05.06.2015 do 07.06.2016
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zdaniem, te rynki są niemal identyczne jak rynki wschodzące sprzed przynajmniej dwudziestu
lat, posiadają jednak istotnie wyższą płynność.
Najważniejszymi krajami w portfelu są obecnie
Kuwejt (15,50%), Argentyna (14,80%), Zjednoczone Emiraty Arabskie (14,40%), Pakistan (13,90%)
oraz Egipt (8,50%). Kluczowymi sektorami są finanse (57,80%), telekomunikacja (16,60%), materiały (9,80%) oraz energia (7,00%). Maksymalna opłata za zarządzanie wynosi 1,5%. Wynik
osiągnięty w okresie 12 miesięcy to -11,13%.

Fidelity Funds ASEAN Fund A (Acc)
(USD)

strukturę portfela, największą pozycją jest silnie
konsolidujący się w tamtym regionie sektor finansowy (36,90%), a także sektor telekomunikacyjny (13,40%), sektor podstawowych dóbr konsumpcyjnych oraz przemysłowy (9,50%). Roczna
opłata za zarządzanie wynosi 1,50%, a wynik uzyskany w ciągu ostatnich 12 miesięcy to -6,14%.

Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty
w okresie od 05.06.2015 do 07.06.2016
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Fundusz Fidelity ASEAN to inwestycja w krajach
należących do Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej. Zarządzający Gillian Kwek
skupił swoje inwestycje na największych spółkach w regionie (o kapitalizacji powyżej 10 mld
USD). Najważniejsze kraje to przede wszystkim
Singapur (31,60%), Malezja (21,70%), Indonezji
(19,40%) oraz Tajlandia (13,20%). Jeśli chodzi o
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Akcje Chiny, Południowo-Wschodnia
Azja, Pacyfik, Japonia
Co prawda w 2016 roku japońska giełda nie zachwyca wynikami inwestycyjnymi i cieszy się aktualnie raczej neutralnym sentymentem rynkowym,
ale jednak duet Shinzo Abe i Haruhiko Kuroda
wciąż skupia swoje działania na stymulowaniu japońskiej gospodarki. Szeroko zakrojone programy
skupu aktywów prowadzone przez Bank of Japan
doprowadziły do sytuacji, że rentowności obligacji
japońskich spadły poniżej psychologicznej bariery
0%. Oddaliło się również widmo podwyżki podatków. Mimo tych działań wyceny akcji na japońskiej
giełdzie wciąż pozostają na niskich poziomach, co
może być dodatkową motywacją dla inwestorów.
Innym ciekawym krajem z tego regionu jest Tajwan – mający dynamicznie rozwijającą się gospodarkę, której półprzewodniki znajdują kupców na
całym świecie. Dobrze wpisuje się to w trend stabilnego zapotrzebowania na sprzęt elektroniczny.

Indeksy Giełdowe: Chiny, Japonia, Tajwan, Tajlandia
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FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW
Przykładowe fundusze/subfundusze inwestycyjne należące do klasy Akcje Chiny, Południowo-Wschodnia Azja, Pacyfik,
Japonia:

BlackRock GF Japan Small & MidCap
Opportunities A2 (USD)
Dotychczas konsekwentnie prowadzona ultra-luźna polityka monetarna przez Bank of Japan cieszyła inwestorów, ale od pewnego czasu mamy
do czynienia z odwrotem od inwestycji w Japonii.
Umacnia się również jen, co powoduje, że globalni inwestorzy czekają z wejściem w rynek japoński. Japonia, długofalowo, jest jednym z bardziej
zmiennych rynków i kluczowy może być timing
inwestycji, czyli odpowiedni czas na wejście i wyjPrzebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty

ście z inwestycji. Obecnie mamy do czynienia z
tanim rynkiem i być może to właśnie na nowo
przyciągnie inwestorów. Kei Fujibe, zarządzający
funduszem, skupia się na spółkach o mniejszej
kapitalizacji, aczkolwiek z dużym potencjałem,
aby w dłuższym okresie mogły stać się istotnymi w swoich branżach. Małe spółki wykazują się
dużą umiejętnością adaptacji do zmieniających
się warunków rynkowych, co owocuje mniejszą
od przeciętnej zmiennością funduszu. W portfelu
znajdziemy japońskie firmy z takich sektorów, jak
informatyka (18,91%), przemysł (18,52%), finanse
(17,14%) oraz dobra luksusowe (16,35%). Opłata
za zarządzanie wynosi 1,5%. Fundusz w okresie
ostatnich 12 miesięcy osiągnął wynik inwestycyjny 4,03%.

Azji. Na tej małej, ale zamożnej wyspie funkcjonuje wiele dobrych przedsiębiorstw, głównie z
branży zaawansowanych technologii. W składzie
portfela zarządzanego przez Louisę Lo dominują firmy z takich branż, jak elektronika (47,60%),
telekomunikacja (15,40%) instytucje finansowe
(8,00%) oraz cement (3,40%). Opłata za zarządzanie wynosi 1,50%. Wynik osiągnięty w okresie
ostatnich 12 miesięcy to -6,03%.

Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty

w okresie od 05.06.2015 do 07.06.2016
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Bardzo często Azja przez inwestorów jest postrzegana przez pryzmat Chin. Jeśli chcemy jednak
być skuteczniejsi w inwestowaniu należy również
pamiętać o nieco mniejszych rynkach, które również mogą stwarzać okazje inwestycyjne. Dobrym
przykładem jest choćby Tajwan, który może być
traktowany jako rodzaj przedsionka do reszty
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PODSUMOWANIE FUNDUSZY WEDŁUG KLASY AKTYWÓW
Klasa Aktywów

Fundusz

12 miesięcy
%

36 miesięcy
%

Ryzyko
1 -> 7

Polski Dług

UniLokata
KBC Pieniężny

1,81
1,33

7,93
7,82

✴
✴✴

Globalne Dłużne

Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Acc) (PLN) (hedged)
BlackRock GF US Dollar Short Duration Bond A2 (USD)

2,07
0,47

8,01
2,78

✴✴✴
✴✴✴✴

Akcje Polskie

UniAkcje Małych i Średnich Spółek
Quercus Short

-6,36
20,17

14,78
11,87

✴✴✴✴✴✴
✴✴✴✴✴✴

Akcje Środkowa/Wschodnia Europa

Quercus Rosja
UniAkcje Nowa Europa

3,41
-0,42

-27,26
9,14

✴✴✴✴✴✴✴
✴✴✴✴✴✴

Akcje Starej Europy

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

-5,49
-5,41

29,09
46,51

✴✴✴✴✴✴
✴✴✴✴✴✴

Akcje Stany Zjednoczone

Schroder ISF US Small & Mic-Cap Equity A (Acc) (USD)
BlackRock GF World Mining A2 Hedged (PLN)

3,23
-17,59

39,04
-37,99

✴✴✴✴✴
✴✴✴✴✴✴✴

Akcje Globalne Rynków Wschodzących

Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 (Acc) Hedged (PLN)
Fidelity Funds ASEAN Fund A (Acc) 9USD)

-11,13
-6,14

6,70
-13,11

✴✴✴✴✴
✴✴✴✴✴✴

Akcje Chiny, Południowo-Wschodnia Azja, Pacyfik,
Japonia

BlackRock GF Japan Small &MidCap Opportunities A2 (USD)
Schroder ISF Taiwanese Equity A (Acc) (USD)

4,03
-6,03

24,91
15,49

✴✴✴✴✴✴
✴✴✴✴✴✴

-16,84

-25,82

✴✴✴✴✴✴

-2,1

12,66

✴✴✴✴✴✴

BlackRock GF World Energy A2 (USD)
BlackRock GF New Energy Fund A2 USD

Wszystkie powyżej przedstawione wyniki funduszy są prezentowane dla okresu
05.06.2015 do 07.06.2016, o ile w tekście nie jest podany inny zakres czasowy.
RAPORT ZOSTAŁ PRZYGOTOWANY W DNIU 13.06.2016 ROKU W OPARCIU O DOSTĘPNE DO TEJ DATY INFORMACJE
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BlackRock GF New Energy A2 (USD)
Sektor nowej energii nie należy w ostatnim czasie do najdroższych. Jest to dość szeroki rynek
obejmujący między innymi alternatywne źródła
energii, energię słoneczną, czy wiatrową oraz nowoczesne metody przesyłania i dystrybucji energii. Fundusz BlackRock GF New Energy stwarza
możliwość inwestycji w tym sektorze w najatrakcyjniejsze spółki z całego świata. Naturalnie najwięcej środków zostało ulokowanych w Stanach
Zjednoczonych (32,75% aktywów funduszu). Kolejne miejsca zajmują przedstawiciele Europy Zachodniej, między innymi Dania (12,37%), Francja
(8,90%), Wielka Brytania (8,42%) oraz Portugalia (6,06%). Za wyniki funduszu odpowiedzialni
są Robin Batchelor i Poppy Allonby. Maksymalna opłata za zarządzanie wynosi 1,75%. Wynik
w okresie ostatnich 12 miesięcy to -2,10%.

Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty
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Gotówka i Derywaty

w okresie od 05.06.2015 do 07.06.2016
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2015.07.24

2015.11.24
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2016.03.24

2016.06.07

%
2,11

Kap. duża -> 10 mld USD

49,48

Kap. średnia - 1 10 mld USD

44,65

Kap. mała - < 1 mld USD

3,77

Źródło: karta funduszu
10 największych pozycji

%

VESTAS WIND SYSTEMS A/S

7,41

NEXTERA ENERGY INC

6,77

EDP RENOVAVEIS SA

6,06

BlackRock GF New Energy A2 (USD) vs Średnia funduszy akcji
globalnych rynków rozwiniętych

NOVOZYMES A/S

4,96

AIR LIQUIDE SA

4,50

Źródło: Navigator, Analizy Online S.A.

SCHNEIDER ELECTRIC SE

4,40

GAMESA CORP TECNOLOGICA SA

4,39

NATIONAL GRID PLC

4,37

Alokacja geograficzna

%

Stany Zjednoczone

32,75

Dania

12,37

Francja

8,90

Wielka Brytania

8,42

Portugalia

6,06

Niemcy

5,19

Hiszpania

4,39

Irlandia

3,77

Belgia

3,39

Włochy

2,78

Źródło: karta funduszu
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JOHNSON CONTROLS INC

4,33

JOHNSON MATTHEY PLC

4,04

Źródło: karta funduszu
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BlackRock GF World Energy A2 (USD)
BlackRock GF World Energy jest funduszem
skupiającym się na inwestycjach w spółkach
energetycznych. Co prawda długofalowo ciężko
oczekiwać, aby cena ropy powróciła do bardzo
wysokich poziomów, ale ostatnie ruchy wskazują, że naturalny poziom cen dla tego surowca
znajduje się znacznie bliżej 50 niż 30 dolarów za
baryłkę, a to oznacza, że większa ilość złóż może
okazać się rentowna. Zarządzający funduszem
Poppy Allonby oraz Alastair Bishop najwięcej
aktywów ulokowali w spółkach ze Stanów Zjednoczonych (69,60%), Wielkiej Brytanii (14,65%)
oraz Kanady (6,92%). Największe pozycje to Royal Dutch Shell PLC (9,78%), EXXON Mobile Corp
(9,33%), Schlumberger NV (7,41%) oraz Chevron
Corp (6,18%). Wynik osiągnięty w okresie ostatnich 12 miesięcy to - 16,84%.

Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty

Kapitalizacja rynkowa
Gotówka i Derywaty

w okresie od 05.06.2015 do 07.06.2016
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40,06

Zintergrowane

38,66

Usługi dla sektora naftowego

8,51

Działalność rafineryjna i sprzedaż paliw

6,28

Dystrybucja

5,54

Źródło: Navigator, Analizy Online S.A.

Gotówka i Derywary

0,96

Węgiel i uran

0,00

Źródło: karta funduszu
Alokacja geograficzna

%

Stany Zjednoczone

69,60

Wielka Brytania

14,65

Kanada

6,92

Francja

3,00

Włochy

2,12

Australia

1,75

Szwecja

1,00

Gotówka i Derywaty
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%

ROYAL DUTCH SHELL PLC

9,78

EXXON MOBIL CORP

9,33

SCHLUMBERGER NV

7,41

CHEVRON CORP

6,18

CONOCOPHILLIPS

5,75

EOG RESOURCES INC

4,77

OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION

4,76

PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY

3,83

ANADARKO PETROLEUM CORPORATION

3,60

BP PLC

3,49
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%

Poszukiwania i produkcja

BlackRock GF World Energy A2 (USD) vs Średnia funduszy akcji
globalnych rynków rozwiniętych

Źródło: karta funduszu
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0,96
91,69

Kap. średnia - 1 10 mld USD

Ekspozycja na poszczególne sektory

2015.07.29

%

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 inwestycji uważanych za pozbawione ryzyka (obligacji
rządowych). Im wyższy poziom tego wskaźnika,
tym przy niższym nakładzie ryzyka w stosunku
do bezpiecznych inwestycji został osiągnięty wynik funduszu.
Beta do benchmarku – ukazuje zależność pomiędzy zmianami wartości jednostki funduszu, 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 instrumentów 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 zazwyczaj powiązany ze wzrostem (bądź spadkiem)
wartości jednostki funduszu o więcej niż 1%.
Błąd odwzorowania (Tracking Error) – ukazuje jak ryzykowny jest dany fundusz w stosunku
do swojego benchmarku. Wyższy wskaźnik sugeruje, bardziej agresywnie zarządzany fundusz
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w stosunku do swojego benchmarku.

r/r – rok do roku

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

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

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

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

Alpha – zwrot z funduszy powyżej benchmark’u
skorygowanego o ryzyko.
R2 – reprezentuje procent zmiany wartości funduszu, który może być wytłumaczony zmianą
wartości benchmark’u.
Obligacje High-Yield – obligacje o niższym ratingu (rating nie-inwestycyjny np. CCC), oferujące wyższe oprocentowanie
HICP - Zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych (z ang. Harmonized Index of Consumer
Prices).

Cena do zysku - Obrazuje stopień niedowartościowania / przewartościowania ceny akcji w stosunku do zysku generowanego przez spółkę.
Inwestowanie kontrariańskie – odmienny od
większości inwestorów sposób postrzegania zdarzeń 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 stanowią 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 poszczególnych 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. Indywidualna 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 prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.

AUTOR: MICHAŁ GÓRCZEWSKI, ANALITYK

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

