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Potrzeba zaufania

W języku golfowym można powiedzieć, że w dotar-
ciu do green’a zagraża nam bunkier i przeszkoda 
wodna. Tak można ująć obecną sytuację na rynku 
funduszy akcji. W funduszach papierów dłużnych, 
jak na torze kręglowym, dużego ryzyka nie ma, na-
wet jeśli nie trafimy, to kula potoczy się i znów bę-
dziemy mogli uderzać. W golfie będą punkty karne 
lub wpadniemy w piasek, z którego trudno się wy-
dostać. Być może trzeba kilku uderzeń więcej, aby 
wreszcie piłka wpadła do dołka. A już tak dobrze 
nam szło… 
Wzrosty wycen funduszy akcji z jesieni 2016 prze-
ciągnęły się na wiosnę, nowy program nowego pre-
zydenta USA i wskaźniki gospodarcze wskazywały 
niemal na nowe El Dorado. Gospodarka europejska 
daje sobie radę, nawet lepiej niż można było oczeki-

wać, przepływy zza Atlantyku do akcji europejskich 
płynęły szeroką falą, trafiając także na warszawski 
parkiet. Ale po drodze mamy maj ze słabszym do-
larem, słabszym tempem wzrostu PKB w Stanach 
Zjednoczonych. Choć inflacja konsumencka trzyma 
swój kurs, pierwsze sto dni nowego prezydenta nie 
dały powodu do wiwatowania, kampania wyborcza 
we Francji zostawiła ślady zmęczenia na polity-
kach i wyborcach. Zyski spółek, owszem, są lepsze 
i zapowiadają się dobrze na następne kwartały, ale 
czy można wierzyć analitykom? Wśród inwestorów 
przechodzi fala zwątpienia. To nie jest obawa ani 
strach. Wątpliwości są dobrą rzeczą, bo kto wątpi 
ten myśli. Starajmy się więc pomyśleć co zrobić te-
raz. Mamy trzy grupy inwestorów: pierwsza która 
trafnie inwestowała w Europie, w Polsce, w tech-
nologie, itd. Druga, która nie wyszła jeszcze z fun-
duszy obligacji, depozytów i gotówki. Trzecia, która 
odważnie poszła w surowce, złoto, ropę i fundusze 
akcji rosyjskich. Ciekawe, która z tych trzech grup 
inwestycyjnych pierwsza zmieni zdanie i przeniesie 
środki w inne miejsce? Do funduszy obligacji? Do 
surowców? Do najwyżej stojących sektorów i kra-
jów? Sądzę, że będzie wszystkiego po trochu, a sta-
tystyki obrotów poznamy, gdy ceny zmienią się pod 
wpływem tych ruchów. Co radzi nam analiza ryn-
kowa i fundamentalne podejście do inwestowania?  
Pierwszy fakt, to dalszy wzrost gospodarczy, nawet 
jeśli jego tempo nie zwiększa się tak dynamicz-
nie, jak byśmy tego chcieli. Drugi to niemal pełne 
zatrudnienie w większości krajów i regionów. Na-
wet w krajach, w których jest jeszcze strukturalne 
bezrobocie, jego poziom szybko maleje. Trzeci fakt 

to wyraźny trend wśród elektoratu kilku krajów i 
wygrane wybory przez tych, a nie innych. Pojawiło 
się ostatnio kilka analiz na ten temat w Stanach 
Zjednoczonych i w Europie. To daje nadzieję na 
lepszą politykę społeczną i gospodarczą – bardziej 
nastawioną na szeroki elektorat i mniej konfronta-
cyjną. Jest w tym także nadzieja na porozumienie 
z Rosją i uspokojenie konfliktów zbrojnych, które 
wymykały się spod kontroli. Tak więc lepsza polity-
ka powinna poprawić nastroje oraz zaufanie wśród 
przedsiębiorców i zachęcić ich do odważniejszego 
inwestowania.
Tego potrzeba giełdzie i funduszom akcji – powrotu 
zaufania i większej pewności, że podążamy we wła-
ściwym kierunku, że uda się uniknąć kataklizmów 
w postaci kryzysów finansowych. Jeśli wróci zaufa-
nie, to myśli inwestorów powinny zwrócić się w kie-
runku ostatnio zaniechanym, porzuconym lub nie 
docenionym – surowce, kraje wschodzące, przemy-
sły cykliczne, może także telekomunikacja? Jest w 
czym wybierać: informatyka, internet, a teraz cy-
fryzacja dają duże pole do wzrostu produktywności, 
wzrostu zysków i wreszcie do wzrostu inflacji, płac i 
wycen funduszy akcji. 
Na koniec wypada dodać jeszcze  jedno zdanie 
– potrzebna jest cierpliwość, jeszcze przez wiele 
miesięcy będziemy pisać o wzrostach, bo trend jest 
wzrostowy. Wzrostowy, ale usiany korektami.

Andrzej Miszczuk
Główny Strateg F-Trust

SŁOWO OD STRATEGA
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DANE MAKRO

Stopy procentowe

Stany Zjednoczone 1,00 %

Strefa Euro 0,00 %

Polska 1,50 %

Chiny 4,35 %

Wzrost PKB (rok do roku)

Stany Zjednoczone 2,00 %

Strefa Euro 1,70 %

Polska 2,50 %

Chiny 6,90 %

Inflacja (rok do roku)

Stany Zjednoczone 2,30 %

Strefa Euro 1,90 %

Polska 2,00 %

Chiny 1,20 %

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

W ujęciu globalnym obserwujemy przystanek na 
ścieżce wzrostu. Ostatnie dane PKB, inflacji czy 
wskaźników PMI dają sygnały ostrzegawcze, po 
których szukamy odpowiedzi czy to już koniec, czy 
tylko łapanie oddechu. Wzrost jest silny i stabilny, 
ale nas nurtuje pytanie o jego  dynamikę i  kondy-
cję w nadchodzących kwartałach.  
W ostatnim kwartale doświadczyliśmy korekty na 
rynku surowców, która szczególnie widoczna była 
na ropie, złocie oraz metalach przemysłowych. Co 
ciekawe, korekta nie odzwierciedliła się na walu-
tach krajów wschodzących, które są mocno z su-
rowcami skorelowane. Ta dywergencja prowadzi 
do wniosku, że kapitał dalej jest nastawiony na 
ryzykowne aktywa, a kursy walut rynków wscho-
dzących są dla nas papierkiem lakmusowym glo-
balnego ryzyka, które dostało również wsparcie ze 
strony polityki i pozytywnego rozstrzygnięcia wy-
borów prezydenckich we Francji. O kierunku wzro-
stu na rynkach funduszy akcji zdecydują napływy 
kapitału. W ostatnim czasie widać ich dopływ na 
rynek funduszy akcji europejskich, którego skala 
w dalszym ciągu, mimo wszystko, pozostaje zniko-
ma w porównaniu z środkami ulokowanymi w fun-
duszach długu. Pozostaje pytanie ile cierpliwości 
mają inwestorzy, którzy ulokowali swoje środki na 
rynkach obligacji rządowych z zerowym lub ujem-
nym oprocentowaniem i kiedy zdecydują się prze-
sunąć swoje aktywa na rynek funduszy akcji. 
 

Jędrzej Janiak  
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28.1%

16.8%

5.53%

-5.7%

-17%
KwiMaj MajCze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar

FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW

W kwietniu kontynuowany był spadek rentowności w 
krajach wschodzących. Wróciliśmy do poziomów z listo-
pada 2016 roku, a wzrost popytu na fundusze obligacji, 
a tym samym wzrost ich wycen, jest związany m.in. z 
dobrymi wynikami PKB oraz przystankiem na ścieżce 
wzrostu inflacji. Spadające rentowności to dobry czas 

Rynek funduszy długu krajów rozwijających się (w tym Polska)

źródło: stooq.pl

11 maja
10PLY.B - 1 rok 
vs 10CNY.B  10INY.B  10HUY.B

Rentowność 10-letnich obligacji rynków wschodzących: Polska, Chiny, Indie, Węgry

dla funduszy dłużnych, ale spadające bezrobocie, szybki 
rozwój i możliwy powrót wzrostu cen surowców, może 
w końcu zmienić nastawienie rynku i banków central-
nych w odniesieniu do projekcji stóp procentowych, a 
tym samym podwyższyć ryzyko dla funduszy opartych 
o dług. Nieco inne nastroje panują na rynku funduszy 
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Źródło: opracowanie własne

UniAktywny Pieniężny vs NN SFIO Obligacji Rynków 
Wschodzących (Waluta Lokalna)

103,56

102,63

w okresie od 28.04.2016 do 28.04.2017

Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty

Klasa Aktywów Fundusz 12 miesięcy 
%

36 miesięcy 
%

Ryzyko 
1 -> 7

Odchylenie St. 
5 letnie % Min. wpłata Aktywa 

netto mln

Opłata 
za zarządzanie 

%

Dług krajów 
rozwijających się

UniAktywny Pieniężny 3,56 b.d. ✴ b.d 500 PLN 75,93 PLN 1,00

NN SFIO Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) 2,63 -11,01 ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ 12,23 200 PLN 140,7 PLN 0,75

Przykładowe fundusze/subfundusze należące do klasy 
Dłużne Rynków Wschodzących

obligacji chińskich, gdzie ostatnie tygodnie to dalsze 
wzrosty rentowności, które świadczą o obawie inwesto-
rów o kondycję sektora bankowego, zaangażowanego w 
finansowanie rynku nieruchomości.

https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=977&fund_name=uniaktywny-pieniezny
https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=1107&fund_name=nn-sfio-obligacji-rynkow-wschodzacych-waluta-lokalna
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51.2%

22.5%

-6.1%

-34%

-63%

KwiMaj MajCze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar

FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW

Na głównych rynkach ciąg dalszy wahań w ramach 
przystanku po ustanowieniu dołka w połowie ubiegłe-
go roku. Cykliczność wydarzeń politycznych oraz napięć 
geopolitycznych odzwierciedlana jest na wykresach 
rentowności. Inwestorzy wsłuchują się retorykę głów-

Rynek funduszy długu krajów rozwiniętych

źródło: stooq.pl

11 maja

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych rynków rozwiniętych: Hiszpania, Grecja, Wielka Brytania, USA

nych banków centralnych i ich planów prowadzonej po-
lityki oraz porównują to z cenami surowców i danymi 
płynącymi z rynku pracy. Rynek wycenia prawdopodo-
bieństwo czerwcowej podwyżki stóp w USA o 25 punk-
tów bazowych na 95%, co w połączeniu ze zmniejsze-

Przykładowe fundusze/subfundusze należące do klasy 
Dłużne Globalne

Klasa Aktywów Fundusz 12 miesięcy 
%

36 miesięcy 
%

Ryzyko 
1 -> 7

Odchylenie 
St. 

5 letnie 
%

Min. wpłata Śr. Duration
lat

Śr. rating 
kredytowy

Aktywa 
netto
mln

Opłata 
za 

zarządzanie 
%

Dług krajów 
rozwinętych

FTIF Franklin European Total Return Fund N (Acc) 
Hdg (PLN) 3,91 b.d. ✴ ✴ ✴ 4,08 7500 PLN 6,89 A 519 EUR 0,75

Skarbiec Obligacji Globalnych 2,90 b.d. ✴ b.d. 500 PLN b.d. b.d. 164 PLN 2,50

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

105

103

101

99

97

95
2016.07.01 2016.10.01 2017.01.01 2017.04.01

Źródło: opracowanie własne

FTIF Franklin European Total Return Fund N (Acc) Hdg (PLN) 
vs Skarbiec Obligacji Globalnych

103,91
102,90

w okresie od 28.04.2016 do 28.04.2017

Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty

niem się ryzyka politycznego w Europie może wywierać 
presje na wyższe rentowności w Strefie Euro.  Ten fakt 
i oczekiwana „druga runda” inflacyjna skłania nas do 
preferowania funduszy dłużnych o jak najniższym du-
ration lub poszukiwania okazji na rynku obligacji kor-
poracyjnych. 

https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=210&fund_name=ftif-franklin-european-total-return-fund-n-acc-eur
https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=981&fund_name=skarbiec-obligacji-globalnych
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34.9%

24.8%

14.6%

4.47%

-5.6%
KwiMaj MajCze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar

FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW

Polski rynek nie zwalnia, korekta miała charakter płaski 
i można powiedzieć, że przeminęła w marcu. Dane za 
pierwszy kwartał pozytywnie zaskoczyły, co poskutko-
wało rewizją prognoz wzrostu PKB oraz inflacji w całym 
2017 roku. Do gry włączyły się wszystkie trzy motory 

Rynek funduszy akcji krajów rozwijających się (w tym Polska)

źródło: stooq.pl

10 kmaja

Indeksy giełdowe: Polska, Indie, Chiny, Węgry

wzrostu konsumcja – prywatna, wspierana rosnącym 
zatrudnieniem oraz świadczeniami typu 500+; eksport, 
który przyspiesza dzięki wzrostowi w Strefie Euro; in-
westycje, których tak brakowało w ubiegłym roku. Na 
uwagę zasługuje daleka Azja, w szczególności Chiny i 

Indie, których notowania w ostatnich tygodniach idą w 
przeciwnych kierunkach.  W tym segemencie funduszy 
obserwujamy zachowanie się nie tylko samych rynków 
wschodzących, ale również surowców i walut.  Wśród 
funduszy rynków wschodzących szukamy tych z niż-
szymi wycenami oraz dobrymi perspektywami wzrostu 
gospodarczego. 

Klasa Aktywów Fundusz 12 miesięcy 
%

36 miesięcy 
%

Ryzyko 
1 -> 7 Min. wpłata Aktywa netto

mln

Opłata 
za zarządzanie 

%

Akcje Rynków 
Rozwijających się 

Schroder ISF Emerging Markets Fund A (Acc) (EUR) 26,72 36,41 ✴ ✴ ✴ ✴ ✴✴ 1000 EUR 3208 USD 1,50

KBC FIO Akcji Małych i Średnich Spółek 21,57 22,57 ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ 500 PLN 47,76 PLN 4,00

Przykładowe fundusze/subfundusze należące do klasy 
Akcje Rynków Rozwijających się

WIG - 1 rok 
vs ^SNX  ^SHC  ^BUX

125

116

107

98

89
2016.07.01 2016.10.01 2017.01.01 2017.04.01

Źródło: opracowanie własne

Schroder ISF Emerging Markets Fund A (Acc) (EUR) 
vs KBC FIO Akcji Małych i Średnich Spółek

126,72

121,57

w okresie od 28.04.2016 do 28.04.2017

Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty

https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=645&fund_name=schroder-isf-emerging-markets-fund-a-acc-eur
https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=939&fund_name=kbc-fio-akcji-malych-i-srednich-spolek
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26.9%

17.6%

8.24%

-1.31%

-10%
KwiMaj MajCze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar

FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW

W segmencie rynków rozwiniętych widzimy przyspieszenie 
w Europie, znaczące odbicie w Japonii oraz ciągłe, choć de-
likatne, poprawianie szczytów w USA. W tle tych wyników 
mamy kłopoty z implementacją planów prezydenta Trum-
pa oraz pozytywny wydźwięk wyborów prezydenckich we 

Rynki funduszy akcji krajów rozwiniętych 

źródło: stooq.pl

10 maja

Indeksy giełdowe: USA, Niemcy, Wielka Brytania, Japonia

Francji, co znajduje również swoje odbicie w  słabnącym 
od grudnia 2016 roku dolarze, nie tylko względem euro, 
ale i całego koszyka walut. Decydujące o dalszym kierunku 
notowań będą wyniki spółek za ostatni kwartał, a przede 
wszystkim ich prognozy na kolejną część roku. Lepsze pro-

gnozy mogą usprawiedliwić kolejne rekordowe notowania 
indeksów giełdowych. W innym przypadku korekcyjne do-
stosowanie się wycen nie będzie zaskoczeniem. Analizując 
fundusze inwestujące w tych krajach szukamy tych z niski-
mi wycenami, działające na rynkach o wyższym potencjale 
wzrostu. 

Przykładowe fundusze/subfundusze należące do klasy 
Akcje Globalne Rynki Rozwinięte

Klasa Aktywów Fundusz 12 miesięcy 
%

36 miesięcy 
%

Ryzyko 
1 -> 7 Min. wpłata Aktywa netto

mln

Opłata 
za zarządzanie 

%

Akcje Globalne 
Rynki Rozwinięte

JPMorgan Europe Strategic Dividend Fund 17,73 b.d. ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ 1000 PLN 0,44 PLN 2,04

FTIF Franklin Euroland Fund A (Acc) (EUR) 17,05 23,61 ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ 2500 EUR 22 EUR 1,00

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

119
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107

101

95

89
2016.07.01 2016.10.01 2017.01.01 2017.04.01

Źródło: opracowanie własne

JPMorgan Europe Strategic Dividend Fund 
vs FTIF Franklin Euroland Fund A (Acc) (EUR)

117,05

117,73

w okresie od 28.04.2016 do 28.04.2017

Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty

https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=1161&fund_name=jpmorgan-europe-strategic-dividend-fund
https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=267&fund_name=ftif-franklin-euroland-fund-a-acc-eur
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INDEKSY (na dzień 11.05.2017)

Zmiana roczna 18,72%

Zmiana roczna 35,19%

Zmiana roczna 27.53%

Zmiana roczna 35,72%

Wahanie 52 tyg.

Wahanie 52 tyg.

Wahanie 52 tyg.

Wahanie 52 tyg.

1,991.68 - 2,403.87

42,812.99 - 62,666.49

2,678.27 - 3,666.80

1,641.85 - 2,422.31

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 11.05.2017)

Zmiana roczna 36,40%

Zmiana roczna 22,66%

Zmiana roczna 10,16%

Zmiana roczna 25,76%

Wahanie 52 tyg.

Wahanie 52 tyg.

Wahanie 52 tyg.

Wahanie 52 tyg.

3,103.72 - 4,257.59

14,864.01 - 19,989.94

2,780.763 - 3,301.213

70,426.16 - 96,491.06

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 10.05.2016 do 10.05.2017)

EUR/PLN               4.21068 zł
Zmiana roczna:   -0.20722 (-4.69%)
max/min:               4.52995 / 4.18737

USD/PLN               3.87454 zł
Zmiana roczna:    -0.01076 (-0.28%)
max/min:               4.27920 / 3.76925

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

KwiMaj MajCze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar

9.49%

5.90%

2.31%

-1.2%

-4.8%

źródło: stooq.pl

10 maja
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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.

AUTOR: JĘDRZEJ JANIAK
Analityk, makler papierów wartościowych



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


