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Na inwestycje zawsze jest dobry czas

Polityczne puzzle w Europie i na świecie powo-
li układają się w nowy wzór. Wybory w Wielkiej 
Brytanii dają mandat do miękkiego Brexitu. Mie-
liśmy tam kolejny przykład rozbieżności oczekiwań 
między wyborcami a grupą rządzącą. Jak zawsze, 
wygrywają wyborcy. Jeszcze lepiej widać ten trend 
we Francji, gdzie partia, która jeszcze rok temu nie 
istniała, może zdobyć kwalifikowaną większość w 
parlamencie. Dzieje się to za sprawą młodego pre-
zydenta Macron, który potrafił przekonać do siebie 
większość Francuzów i zjednał sobie poparcie cen-
trum. Teraz nadchodzi czas reform, we współpra-
cy z Niemcami, w kierunku bardziej zintegrowanej  
i ujednoliconej Europy. Czekamy więc na wynik 
wyborów w Niemczech i decyzję wyborców, kto ma 
rządzić w Berlinie. 

Wkrótce zacznie się ogłaszanie wyników gospodar-
czych za drugi kwartał, danych makro i wyników 
spółek. Widać już mniejszą inflację konsumencką, 
ale nadal – mimo spadku cen energii i stabilnych 
cen metali – utrzymuje się wzrost cen producenc-
kich. Produkcja przemysłowa jest na ścieżce wzro-
stowej, ze zwyczajowymi wahaniami, podobnie 
pozytywne są odczyty PMI. Ten wskaźnik dla prze-
mysłu w Strefie Euro jest na poziomie 57 pkt., Ja-
ponia ogłosiła lepsze dane PMI dla przemysłu, w 
maju wskaźnik wzrósł do 53,1 pkt. i jest to najlepszy 
wynik od trzech miesięcy. Wydatki kapitałowe firm 
wzrosły w pierwszym kwartale o 4,5 proc. rok do 
roku, to jest drugi raz z rzędu. 
W maju 2017 roku można było zauważyć powrót 
inwestorów do długu i osłabienie dolara. Wzmoc-
nienie złotówki było odrębnym zjawiskiem. Polska 
waluta na tle europejskim daje dobre rentowności, 
a 4-procentowy wzrost gospodarczy jest dla zło-
tówki mocnym wsparciem. Można sądzić, że dalsze 
jej wzmacnianie już nie nastąpi, ponieważ NBP nie 
planuje podnosić stóp procentowych. Można spo-
dziewać się natomiast kontrreakcji na kursie dolara 
i lekki jego wzrost lub przynajmniej stabilizację.  
Większość sektorów dała dobre wyniki mierzone  
w dolarach, ale zdecydowany prym wiodła tech-
nologia. Wyróżniły się spółki FAANG (Facebook, 
Apple, Amazon, Netflix, Google). Także biotech-
nologia na rynkach rozwijających się była bardzo 
dobra. Nadal dobre wyniki uzyskiwali producenci 
samochodów i części samochodowych. Część tego 
sukcesu mogą zawdzięczać ich działalności finan-
sowo-kredytowej, ale także reklamie samochodów 

elektrycznych i nadziejom na wzrost sprzedaży tego 
segmentu. Podobnie jak przed kilku laty, sprzedaż 
wzrosła znacząco dzięki SUV-om. W tym roku je-
dynie energia okazała się negatywnym sektorem, 
przy lekkim spadku cen ropy i gazu. Sektor uży-
teczności publicznej mógł zaskoczyć dobrym wy-
nikiem, ale z jednej strony zachował się jak rynek 
długu, a z drugiej skorzystał na konkurencyjnych 
cenach surowca, czyli ropy, węgla i gazu. 
Niebawem wkroczymy w drugie półrocze. Na przy-
kładzie rynku amerykańskiego wiemy, że zarobki 
giełdowe w okresie maj-październik są dużo słab-
sze niż w okresie listopad-kwiecień. Duże spadki 
dokonują się częściej we wrześniu i październiku 
niż na wiosnę. Stąd powiedzenie: „Sell in May and 
go away, and come back on St. Leger’s Day”. W 2016 
roku mieliśmy duży spadek cen akcji w sześciu po-
czątkowych tygodniach, a sześć ostatnich tygodni 
roku dało wyjątkowy wzrost, więc są wyjątki od tej 
reguły. Na pytanie kiedy warto zainwestować – to 
pytanie zadaje wielu klientów – możemy niezmien-
nie odpowiedzieć: każdy moment jest dobry. Ważny 
jest horyzont inwestycyjny – im dłuższy, tym mniej-
sze znaczenie ma moment zakupu. Dobrze jest ku-
pować po spadkach cenowych. Polecamy uwadze 
duży wybór opcji inwestycyjnych. Pewne sektory, 
czy regiony są dzisiaj droższe niż średnia. Być może 
warto więc spojrzeć w kierunku, który miał więcej 
słabości. 

Andrzej Miszczuk
Główny Strateg F-Trust

SŁOWO OD STRATEGA
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DANE MAKRO

Stopy procentowe

Stany Zjednoczone 1,25 %

Strefa Euro 0,00 %

Polska 1,50 %

Chiny 4,35 %

Wzrost PKB (rok do roku)

Stany Zjednoczone 2,00 %

Strefa Euro 1,90 %

Polska 4,00 %

Chiny 6,90 %

Inflacja (rok do roku)

Stany Zjednoczone 2,20 %

Strefa Euro 1,40 %

Polska 1,90 %

Chiny 1,50 %

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

Nasze wskazania barometru są modelem, któ-
ry stanowi pewną bazę do lepszego zobrazowania 
miejsca w cyklu koniunkturalnym i znalezienia 
punktu zaczepienia do dalszej analizy funduszy.  
A przede wszystkim do selekcji tych, które przynio-
są pozytywną stopę zwrotu. Świata oczywiście nie 
da się idealnie wtłoczyć w ramy modelu, dlatego 
musimy zmierzyć się z pewnymi odchyleniami. 
Obecnie projekcje banków centralnych dotyczące 
tempa wzrostu PKB jednoznacznie wskazują, że 
bieżący rok będzie tym, w którym wzrost PKB bę-
dzie najwyższy. Przy czym jednocześnie wyraźnie 
wskazuje się, że szczyt inflacyjny nastąpi w roku 
2018. Na pierwszy rzut oka wszystko się nam zga-
dza, z wyjątkiem braku rosnącej inflacji. Stawiamy 
sobie obecnie pytania o dalsze losy inflacji – za-
równo w kraju, jak i na świecie. Teoretycznie rosną-
ca globalnie gospodarka powinna tworzyć popyt 
na surowce i tym samym oddziaływać na wzrost 
cen, a do tego historycznie niskie bezrobocie po-
winno tworzyć presję na wynagrodzenia, których 
wzrost przekłada się na wyższe ceny płacone przez 
końcowych odbiorców. Do całości obrazu należy 
jednak wziąć pod uwagę np. rewolucję łupkową w 
USA, która zmieniła pozycję tego kraju na rynku 
surowców, a przede wszystkim trwającą na świecie 
rewolucję technologiczną. Obraz uzupełnia gigan-
tyczna ilość pieniędzy wpompowanych przez naj-
większe banki centralne z całego świata. Z takimi 
dylematami przystępujemy do analizy poszczegól-
nych klas funduszy. 
 

Jędrzej Janiak  
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28.4%

16.9%

5.53%

-5.9%

-17%
Kwi MajCze CzeLip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar

FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW

Na rynkach wschodzących kontynuowany jest spadek 
rentowności, a jedynie dług chiński utrzymuje przeciw-
ną tendencję. Wyceny długu poszczególnych gospoda-
rek są wypadkową postrzegania ryzyka oraz przewidy-
wanych stóp procentowych, będących pochodną inflacji. 
Inflacja konsumencka wyhamowała i zaczęła spadać 

Rynek funduszy długu krajów rozwijających się (w tym Polska)

źródło: stooq.pl

9 czerwca
10PLY.B - 1 rok 
vs 10CNY.B  10INY.B  10HUY.B

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

globalnie, a obraz rynku chińskiego zniekształcają jesz-
cze wewnętrzne obostrzenia w transferze środków, które 
dotknęły zarówno podmioty gospodarcze, jak i chińskich 
obywateli. Widać, że konsumenci zrobili swoje, teraz 
czas by inwestycje dołożyły swój udział do globalnego 
wzrostu i tym samym wpłynęły na wzrost inflacji. Póki 
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Źródło: opracowanie własne

Skarbiec Depozytowy vs NN SFIO Obligacji Rynków 
Wschodzących (Waluta Lokalna)

102,56

109,36

w okresie od 31.05.2016 do 31.05.2017

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

Skarbiec Depozytowy 2,56 7,75 ✴ ✴ b.d 100 PLN 231,00 PLN 1,55

NN SFIO Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) 9,36 -12,22 ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ 12,25 200 PLN 140,7 PLN 1,80

Przykładowe fundusze/subfundusze należące do klasy 
Dłużne Rynków Wschodzących

co, wraz ze zmniejszonymi oczekiwaniami dotyczącymi 
inflacji, fundusze dłużne z krajów rozwijających się sko-
rzystały ze zwiększonego apetytu płynącego z krajów 
rozwiniętych. Potwierdzają to również umacniające się 
waluty.  

https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=79&fund_name=skarbiec-depozytowy
https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=1107&fund_name=nn-sfio-obligacji-rynkow-wschodzacych-waluta-lokalna
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56.3%

27.5%

-1.2%

-29%

-58%

Kwi MajCze CzeLip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar

FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW

W przypadku krajów europejskich widać malejące ryzy-
ko polityczne dzięki rozstrzygnięciom w kolejnych wybo-
rach, gdzie partie skrajne i nacjonalistyczne nie zwięk-
szają już swojego stanu posiadania. Ów spadek ryzyka 

Rynek funduszy długu krajów rozwiniętych

źródło: stooq.pl

9 czerwca

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

wraz z malejącymi oczekiwaniami dotyczącymi wzrostu 
inflacji skutkował wzrostem popytu na dług krajów roz-
winiętych i tym samym pozytywnie wpłynął na wyceny 
funduszy dłużnych. Czynniki, które mogą zmienić po-

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

Schroder ISF EURO Credit Conviction Fund A (Acc) 
Hdg (PLN) 9,74 b.d. ✴ ✴ ✴ b.d. 1000 EUR 5,1 BBB 1298,8 EUR 0,75

NN SFIO Obligacyjny Globalnej Alokacji 3,75 1,90 ✴ ✴ ✴ 4,04 200 PLN b.d. b.d. 413,18 PLN 1,40

10ESY.B - 1 rok 
vs 10GRY.B  10UKY.B  10USY.B
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Źródło: opracowanie własne

Schroder ISF EURO Credit Conviction Fund A (Acc) Hdg (PLN) 
vs NN SFIO Obligacyjny Globalnej Alokacji 

109,74

103,75

w okresie od 31.05.2016 do 31.05.2017

Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty

strzegane tej klasy funduszy to zmiana retoryki banków 
centralnych na skutek zmian wysokości prognozowanej 
inflacji. 

https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=1182&fund_name=schroder-isf-euro-credit-conviction-fund-a-acc-hdg-pln
https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=1032&fund_name=nn-sfio-obligacyjny-globalnej-alokacji
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35.6%

25.2%

14.9%

4.51%

-5.8%
Kwi MajCze CzeLip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar

FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW

Fundusze tej klasy do tej pory zachowywały się bardzo 
dobrze. W ostatnich tygodniach doświadczyliśmy oży-
wienia w Azji, zwłaszcza w Chinach i gospodarkach ści-
śle z nimi zwiazanych. Gospodarki notują wzrost PKB i 

Rynek funduszy akcji krajów rozwijających się (w tym Polska)

źródło: stooq.pl

9 czerwca

Indeksy giełdowe: Polska, Indie, Chiny, Węgry

raportują pozytywne nastroje, obrazowane przez wskaź-
niki PMI, a wyceny notowanych przedsiebiorstw wypa-
dają o wiele niżej niż na rynkach rozwiniętych, zwłaszcza 
w USA. Sentyment jednak dyktują najwięksi. Zatem do 

kontynuacji dobrej passy w tej klasie funduszy potrzeb-
ny jest brak znaczego osłabiena na tzw. rynkach bazo-
wych. Reszta warunków jest spełniona. 

Klasa Aktywów Fundusz 12 miesięcy 
%

36 miesięcy 
%

Ryzyko 
1 -> 7 Min. wpłata Aktywa netto

mln

Opłata 
za zarządzanie 

%

Akcje Rynków 
Rozwijających się 

FTIF Templeton Asian Smaller Companies A (Acc) (EUR) 22,24 51,01 ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ 2500 EUR 1444 USD 1,35

UniAkcje: Daleki Wschód 20,44 b. d. ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ 1000 PLN 16,39 PLN 2,95

Przykładowe fundusze/subfundusze należące do klasy 
Akcje Rynków Rozwijających się

WIG - 1 rok 
vs ^SNX  ^SHC  ^BUX
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Źródło: opracowanie własne

FTIF Templeton Asian Smaller Companies A (Acc) (EUR) 
vs UniAkcje: Daleki Wschód

122,24

120,44

w okresie od 31.05.2016 do 31.05.2017

Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty

https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=262&fund_name=ftif-templeton-asian-smaller-companies-a-acc-eur
https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=25&fund_name=uniakcje-daleki-wschod
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27.0%

17.1%

7.28%

--2.6%

-12%
Kwi MajCze CzeLip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar

FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW

Gospodarki jak do tej pory zanotowały satysfakcjonujące 
wzrosty. Do tego mówi się o prognozach niższej inflacji, 
a tym samym utrzymaniu niskich rentowności na rynku 
długu. Choćby z tego powodu brakuje alternatywy inwe-

Rynki funduszy akcji krajów rozwiniętych 

źródło: stooq.pl

9 czerwca

Indeksy giełdowe: USA, Niemcy, Wielka Brytania, Japonia

stycyjnej, bo dochód z samych tylko dywidend przewyższa 
dochód z obligacji. Naturalne wydaje się zatem szukanie 
relatywnie tańszych rynków i inwestujących na nich fun-
duszy. Z racji zaawansowanego etapu hossy z uwagą trze-

ba wyczekiwać sygnałów ostrzegawczych, którymi mogą 
okazać się rentowności długu i kursy głównych walut. 

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

Schroder ISF Japanese Smaller Companies Fund A1 (Acc) 
(USD) 18,76 41,17 ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ 1000 PLN 25775,6 JPY 1,50

Fidelity Funds Euro Blue Chip Fund A (Acc) (EUR) 13,89 18,35 ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ 2500 EUR 821 EUR 1,50

^SPX - 1 rok 
vs ^DAX  ^NKX  ^FTM
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108

100

92

84
2016.07.01 2016.10.01 2017.01.01 2017.04.01

Źródło: opracowanie własne

Schroder ISF Japanese Smaller Companies Fund A1 (Acc) (USD)
vs Fidelity Funds Euro Blue Chip Fund A (Acc) (EUR)

118,76

113,89

w okresie od 31.05.2016 do 31.05.2017

Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty

https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=827&fund_name=schroder-isf-japanese-smaller-companies-fund-a1-acc-usd
https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=966&fund_name=fidelity-funds-euro-blue-chip-fund-a-acc-eur
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INDEKSY (na dzień 09.06.2017)

Zmiana roczna 18,47%

Zmiana roczna 33,96%

Zmiana roczna 26,73%

Zmiana roczna 33,76%

Wahanie 52 tyg.

Wahanie 52 tyg.

Wahanie 52 tyg.

Wahanie 52 tyg.

1,991.68 - 2,446.20

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 09.06.2017)

Zmiana roczna 33,52%

Zmiana roczna 22,23%

Zmiana roczna 9,44%

Zmiana roczna 33,05%

Wahanie 52 tyg.

Wahanie 52 tyg.

Wahanie 52 tyg.

Wahanie 52 tyg.

3,211.33 - 4,412.85

14,864.01 - 20,239.81

2,807.597 - 3,301.213

70,426.16 - 99,455.56

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 09.06.2016 do09.06.2017)

EUR/PLN               4.18682 zł
Zmiana roczna:    -0.14878 (-3.43%)
max/min:               4.52995 / 4.15162

USD/PLN               3.73958 zł
Zmiana roczna:    -0.09122 (-2.38%)
max/min:               4.27920 / 3.70455

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

Kwi Maj CzeCze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar

11.0%

7.35%

3.64%

-0.0%

-3.7%

źródło: stooq.pl

9 czerwca



FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport czerwiec 201712

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


