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Jeszcze się wznoszą… 

Mija rocznica załamania giełdowego z lutego 2016 
roku, która przyniosła koniec korekty rynku ak-
cji rozpoczętej w czerwcu 2015 roku. Warto przy-
pomnieć tę datę, bo wiemy, że giełda antycypuje 
ruchy gospodarki. Od pewnego już czasu mamy 
potwierdzenie w danych makro o lepszym wzro-
ście gospodarczym, o wzroście cen producentów i 
konsumentów, o lepszych wskaźnikach produkcji 
przemysłowej, wskaźnikach wyprzedzających, itp. 
Zatwardziali inwestorzy zakochani w gotówce i dłu-
gu starają się nadgonić stracony czas i okazje inwe-
stycyjne. Stracili nieco pieniędzy w ostatnich mie-

siącach na długu, więc czują się gotowi spróbować 
akcji. Z kolei ci wszyscy, którzy przyzwyczaili się do 
krótkich serii wzrostowych na cenach akcji, zada-
ją sobie pytanie, czy już czas uciekać z tego rynku. 
Przypomnijmy więc sobie na co czekaliśmy przez 
kilka ostatnich lat, ściślej mówiąc od 2011 roku? 
Otóż niczym zbawienia oczekiwaliśmy inflacji. Teraz 
zaczyna nam się ona pokazywać, tym razem mamy 
potwierdzenie o podwyżkach cen. Efekty luzowania 
pieniężnego, konsekwentnego drukowania pienię-
dzy w celu wspomożenia wzrostu, wreszcie dają 
wymierne efekty. 
Mamy wzrost nominalny i realny ponieważ inflacja 
nie zjada nam jeszcze zasłużonych podwyżek sprze-
daży, zysków i płac. Stać nas na więcej. Następny 
ważny krok w tym cyklu gospodarczym, to wzrost 
nakładów inwestycyjnych. Takie wydatki mogą 
nastąpić, gdy przedsiębiorcy poczują siłę wzrostu 
popytu i cen. Kto pierwszy ruszy w tym kierunku, 
ten zgarnie większą część wzrostu i umocni swoją 
pozycję w branży. Czekamy więc teraz na nowe na-
kłady inwestycyjne w sektorze prywatnym. Proszę 
zauważyć, że najlepsze okazują się w tych dniach 
rynki wschodzące, te o najwyższej stopie wzrostu 
PKB. W ten sposób urosła nam Azja i Ameryka Ła-
cińska, także Europa Wschodnia. Polska jest tego 
najlepszym dowodem. Na wątpliwości inwestorów 
odpowiadamy zachętą do dalszego inwestowania, 
rozłożenia ryzyka według profilu inwestycyjnego 
każdego z inwestorów i doboru odpowiednich fun-
duszy. 
Wielu inwestorów przywykło do inwestowania we-
dług podziału geograficznego. Warto przypomnieć, 

że istnieje równie bogata oferta funduszy sekto-
rowych czy branżowych. Szczególnie w okresie 
wzrostu gospodarczego i dobrych rezultatów gieł-
dowych te fundusze orientowane na poszczególne 
gałęzie gospodarki, wzrostowe, cykliczne, małe i 
duże spółki, dają świetny wybór strategii inwesty-
cyjnej. 
Jednym z takich wyraźnych tematów inwestycyj-
nych, bardzo na czasie, są fundusze korzystające z 
rosnących stóp procentowych, pośrednio z inflacji. 
Inny temat wart zastanowienia to sektory cyklicz-
ne. Ich cechą charakterystyczną jest wysoka wyce-
na przed wzrostem cen akcji i bardzo niska wycena 
na szczycie. Jest w czym wybierać. Polecamy więc 
nasze studia i obserwacje.

Andrzej Miszczuk
Główny Strateg F-Trust

SŁOWO OD STRATEGA
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DANE MAKRO

Stopy procentowe

Stany Zjednoczone 0,75 %

Strefa Euro 0,00 %

Polska 1,50 %

Chiny 4,35 %

Wzrost PKB (rok do roku)

Stany Zjednoczone 1,90 %

Strefa Euro 1,80 %

Polska 2,80 %

Chiny 6,80 %

Inflacja (rok do roku)

Stany Zjednoczone 2,10 %

Strefa Euro 1,80 %

Polska 1,80 %

Chiny 2,50 %

źródło: opracowanie własne
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Inflacyjna
faza ożywienia

gospodarczego

Dezinflacyjna
faza ożywienia

gospodarczego

Dezinflacyjna
faza spowolnienia

gospodarczego

Inflacyjna
faza spowolnienia

gospodarczego

DANE MAKRO

Komentarz analityka

Wchodzimy w kolejny miesiąc nowego roku, a wraz 
z nim otrzymujemy kolejne pozytywne dane doty-
czące światowego wzrostu oraz inflacji w poszcze-
gólnych gospodarkach.  Ożywienie mocniej zdaje 
się przebiegać w przemyśle niż usługach, co do-
datkowo wywiera presję na cenę surowców.  Lep-
szym danym towarzyszą kolejne zwyżki na parkie-
tach giełdowych,  w szczególności tych związanych  
z wydobyciem lub przetwórstwem surowców.  
Zjawiska gospodarcze czy rynkowe nie są jednostaj-
ne w swoich kierunkach, czego pierwszym ostrze-
żeniem mogą być indeksy nastrojów inwestorów 
czy badania sentymentu. Zarówno w wykonaniu 
rodzimego indeksu INI, publikowanego przez Sto-
warzyszenie Inwestorów  Indywidualnych (ostatnie 
wskazanie 59%, po spadku o 5,1 pkt – wskazanie z 
9 lutego br.), czy publikowanego  przez CNN Fear & 
Greed Indeks (79 , poprzednio 66  – wskazanie z 15 
lutego br.)  wskazują na rosnący optymizm wśród 
inwestorów. Warto jednak pamiętać, że wysokie 
wskazania tego typu wskaźników – zwłaszcza gdy 
osiągają ekstremalne poziomy – to często sygnały 
ostrzegające przed rynkowym ochłodzeniem.

Jędrzej Janiak  
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27.6%

15.6%

3.69%

-8.2%

-20%
Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru StyLut LutMar

FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW

Po grudniowej korekcie na rentownościach praktycz-
nie już nie ma śladu. Czynniki inflacyjne są widocz-
ne w każdej części globu i w dużej mierze związane 
z cenami surowców. Nic więc dziwnego, że rynkowe 

Rynek funduszy długu krajów rozwijających się (w tym Polska)

źródło: stooq.pl

13 luty
10PLY.B - 1 rok 
vs 10CNY.B  10INY.B  10HUY.B

Rentowność 10-letnie obligacje rynków wschodzących: Polska, Chiny, Indie, Węgry

oczekiwania dotyczące przyszłej inflacji wypchnęły 
rynkowe stopy procentowe w górę, a to przełoży-
ło się na spadki wycen obligacji. Czynnikiem, który 
może nieco wyhamować dynamikę tego ruchu jest 

fakt, że mniej więcej rok temu mieliśmy do czynienia 
z dołkami wycen głównych surowców, w tym ropy 
naftowej. Tzw. efekt niskiej bazy będzie z każdym 
miesiącem coraz mniejszy. Zwracamy jednak uwagę, 
że rosnące stopy procentowe to istotne ryzyko dla 
funduszy dłużnych, stąd naszą uwagę  kierujmy do 
funduszy operujących na rynku pieniężnym, czyli na 
instrumentach dłużnych o terminie wykupu poniżej 
12 miesięcy oraz na obligacjach korporacyjnych. 
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Źródło: opracowanie własne

FTIF Templeton Global Total Return Fund A (Acc) Hdg (PLN) vs 
KBC FIO Obligacji Korporacyjnych

w okresie od 31.01.2016 do 31.01.2017

103,23

108,53

Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty

Klasa Aktywów Fundusz 12 miesięcy 
%

36 miesięcy 
%

Ryzyko 
1 -> 7

Odchylenie 
St. 

3 letnie 
%

Min. wpłata Śr. Duration
lat

Śr. rating 
kredytowy

Aktywa 
netto
mln

Opłata 
za 

zarządzanie 
%

Dług krajów 
rozwijających się

KBC FIO Obligacji Korporacyjnych 3,23 17,23 ✴ ✴ b.d 500 PLN b.d. b.d 76,19 PLN 2,50

FTIF Templeton Global Total Return Fund A (Acc) 
Hdg (PLN) 8,53 9,87 ✴ ✴ ✴ ✴ 7,92 7500 USD 4,11 BBB- 18907 USD 0,75

Przykładowe fundusze/subfundusze należące do klasy 
Dłużne Rynków Wschodzących

https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=931&fund_name=kbc-fio-obligacji-korporacyjnych
https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=163&fund_name=ftif-templeton-global-total-return-fund-a-acc-hdg-pln
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49.6%

21.1%

-17.3%

-35%

-64%
Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru StyLut LutMar

FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW

W przypadku krajów rozwiniętych styczeń br. nie 
przyniósł większych zmian na rynku funduszy dłuż-
nych. W retoryce EBC nie słychać nic o podwyżkach 
stóp procentowych, a amerykański FED też póki co 

Rynek funduszy długu krajów rozwiniętych

źródło: stooq.pl

13 luty
10ESY.B - 1 rok 
vs 10GRY.B  10UKY.B  10USY.B

Rentowność 10-letnie oblgcje skarbowe rynków rozwiniętych: Hiszpania, Grecja, Wielka Brytania, USA

wydaje się wyczekiwać na decyzje Donalda Trumpa 
dotyczące reform podatkowych i gospodarczych oraz 
ich ewentualnego wpływu na inflację.  W Europie 
dostajemy mieszane dane z niemieckiej gospodarki, 

a do tego na sentyment do rynków coraz mocniej za-
czynają oddziaływać sondaże. Ze względu na boga-
ty kalendarz wyborczy powinniśmy przywyknąć do 
zmienności na rynku długu w wydaniu europejskim. 

Źródło: opracowanie własne

Przykładowe fundusze/subfundusze należące do klasy 
Dłużne Globalne

Klasa Aktywów Fundusz 12 miesięcy 
%

36 miesięcy 
%

Ryzyko 
1 -> 7

Odchylenie 
St. 

3 letnie 
%

Min. wpłata Śr. Duration
lat

Śr. rating 
kredytowy

Aktywa 
netto
mln

Opłata 
za 

zarządzanie 
%

Dług krajów 
rozwinętych

JPMorgan Global High Yield Bond 16,44 12,81 ✴ ✴ ✴ ✴ b.d. 1000 PLN b.d. b.d. 12 PLN 1,30

Fidelity Funds European High Yield Fund A (Acc) 
Hdg (PLN) 13,12 b.d. ✴ ✴ ✴ b.d. 25000 USD 3,4 BB+ 176086 PLN 1,00
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JPMorgan Global High Yield Bond vs Fidelity Funds European 
High Yield Fund A (Acc) Hdg (PLN)

w okresie od 31.01.2016 do 31.01.2017

113,12

116,44

Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty

https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=148&fund_name=jpmorgan-global-high-yield-bond-fund
https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=941&fund_name=fidelity-funds-european-high-yield-fund-a-acc-hdg-pln
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44.4%

32.6%

20.9%

9.26%

-2.4%
Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru StyLut LutMar

FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW

W styczniu br. zobaczyliśmy krótki przystanek i kon-
tynuację wzrostów. Na rynku polskim korekta prze-
biegła bardzo płasko i bardzo szybko. W dalszym 
ciągu to europejskie rynki wschodzące prezentują 

Rynek funduszy akcji krajów rozwijających się (w tym Polska)

źródło: stooq.pl

13 luty
WIG - 1 rok 
vs ^SNX  ^SHC  ^BUX

Indeksy giełdowe: Polska, Indie, Chiny, Węgry

większą dynamikę wzrostów, zwłaszcza w porów-
naniu z rynkami Dalekiego Wschodu. Zaczynają się 
pojawiać pytania, czy czasem już nie za dużo, czy już 
warto wyjść, czy czekać na korektę. Nie ma jednej do-

brej odpowiedzi. Każdy inwestor powinien sam sobie 
odpowiedzieć ile to jest dla niego „dużo” oraz zdecy-
dować o wielkości swojej pozycji na danym funduszu. 

Źródło: opracowanie własne

Klasa Aktywów Fundusz 12 miesięcy 
%

36 miesięcy 
%

Ryzyko 
1 -> 7

Odchylenie St. 
3 letnie 

%
Min. wpłata Aktywa netto

mln

Opłata 
za zarządzanie 

%

Akcje Rynków 
Rozwijających się 

Schroder ISF Frontier Markets Equity Fund A1 (Acc) Hdg 
(PLN) 29,68 1,03 ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ 13,7 1000 EUR 1264 USD 1,50

UniAkcje: Nowa Europa 20,10 46,40 ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ 9,88 100 PLN 44,77 PLN 4,00

Przykładowe fundusze/subfundusze należące do klasy 
Akcje Rynków Rozwijających się
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Schroder ISF Frontier Markets Equity Fund A1 (Acc) Hdg (PLN) 
vs UniAkcje: Nowa Europa

w okresie od 31.01.2016 do 31.01.2017

120,10

129,68

Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty

https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=829&fund_name=schroder-isf-frontier-markets-equity-fund-a1-acc-hdg-pln
https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=11&fund_name=uniakcje-nowa-europa


FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport luty 20178

31.3%

22.3%

13.2%

4.21%

-4.8%
Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru StyLut LutMar

FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW

Rynek amerykański małymi krokami zdobywa nowe 
szczyty, podobnie zachowuje się rynek akcji w Wiel-
kiej Brytanii, który zdaje się ignorować zagrożenia 
wynikające z Brexitu i również ustanawia historyczne 

Rynki funduszy akcji krajów rozwiniętych 

źródło: stooq.pl

10 luty
^SPX - 1 rok 
vs ^DAX  ^NKX  ^FTM

Indeksy giełdowe: USA, Niemcy, Wielka Brytania, Japonia

rekordy. Jedynie w krajach Eurolandu mamy kon-
solidację po wcześniejszych wzrostach i mniej uda-
ne próby kolejnego wybicia. Ze względu na wysokie 
poziomy indeksów w krajach rozwiniętych, jako cie-

kawe jawi się sektorowe podejście do funduszy ope-
rujących na tych rynkach. Mając na uwadze  zwyżku-
jącą  inflację, liczymy na rosnące przychody przede 
wszystkim w sektorach surowcowych.

Źródło: opracowanie własne

Przykładowe fundusze/subfundusze należące do klasy 
Akcje Globalne Rynki Rozwinięte

Klasa Aktywów Fundusz 12 miesięcy 
%

36 miesięcy 
%

Ryzyko 
1 -> 7

Odchylenie St. 
3 letnie 

%
Min. wpłata Aktywa netto

mln

Opłata 
za zarządzanie 

%

Akcje Globalne 
Rynki Rozwinięte

BlackRock GF World Agriculture Fund A2 (Acc) Hdg (PLN) 22,40 9,96 ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ 12,35 5000 USD 108,12 USD 1,75

FTIF Franklin Natural Resources Fund N (Acc) Hdg (PLN) 40,88 -21,35 ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ 21,51 7500 PLN 371 USD 1,00
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BlackRock GF World Agriculture Fund A2 (Acc) Hdg (PLN) 
vs FTIF Franklin Natural Resources Fund N (Acc) Hdg (PLN)

w okresie od 31.01.2016 do 31.01.2017

140,88

122,40

Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty

https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=520&fund_name=blackrock-gf-world-agriculture-fund-a2-acc-hdg-pln
https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=328&fund_name=ftif-franklin-natural-resources-fund-n-acc-hdg-pln
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2000

2100

1900

1800

1700

CZERMAJ LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU STYLUT MAR KWI

INDEKSY (na dzień 13.02.2017)

Zmiana roczna 26,88%

Zmiana roczna 31,97%

Zmiana roczna 24,62%

Zmiana roczna 27,20%

Wahanie 52 tyg.

Wahanie 52 tyg.

Wahanie 52 tyg.

Wahanie 52 tyg.

1,833.40 - 2,319.23

42,812.99 - 57,952.75

2,678.27 - 3,342.47

1,641.85 - 2,186.24

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 (na dzień 13.02.2017)

Zmiana roczna 38,07%

Zmiana roczna 32,64%

Zmiana roczna 18,80%

Zmiana roczna 28,28%

Wahanie 52 tyg.

Wahanie 52 tyg.

Wahanie 52 tyg.

Wahanie 52 tyg.

2,877.24 - 3,875.19

14,864.01 - 19,615.40

2,638.963 - 3,301.213

69,436.07 - 89,537.82

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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INDEKSY (od 13.02.2016 do 13.02.2017)

EUR/PLN               4.31382 zł
Zmiana roczna:    -0.08124 (-1.85%)
max/min:               4.52995 / 4.22693

USD/PLN               4.06041 zł
Zmiana roczna:    +0.12276 (+3.12%)
max/min:               4.27920 / 3.70513

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

Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru StyLut LutMar

8.05%

4.68%

1.30%

-2.0%

-5.4%

źródło: stooq.pl
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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 Jędrzej Janiak i wszelkie komentarze w nim inkorporowane stanowią 
wyraz poglądów jego autorów oraz zostały oparte na stanie wiedzy aktualnym w dniu jego sporządzenia. Wszelkie wyniki inwesty-
cyjne 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


