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FAANG i jego poprzednicy

Znamy i używamy wiele skrótów, w wielu krajach i 
kręgach kulturowych stosowanie skrótów ma uła-
twiać życie. Jednocześnie jest w tym coś z poczucia 
przynależności do zamkniętego klubu i nieco tajem-
niczości. BRIC, PIIGS lub GIIPS są nam może lepiej 
znane niż inne. O wielu skrótowych określeniach, 
używanych w pewnych kręgach zawodowych, nawet 
nie słyszeliśmy. Przykładem „four horsemen”. Tym 
mianem określano cztery spółki, które wyróżniły się 
rezultatami cen swoich akcji w latach dziewięćdzie-
siątych. Inwestorzy uwielbiali wówczas inwestować  
w te cztery duże spółki: Microsoft, Intel, Cisco i Dell. 
W latach 1999-2000 ceny ich akcji miały wpływ na 
indeks Nasdaq w 55-60%. Podobnie było z akcjami 
wielu innych spółek należących do trzech grup prze-

mysłowych: technologia, media, telekomunikacja. 
TMT stały za niesamowicie silnym wzrostem indek-
sów giełdowych pod koniec lat dziewięćdziesiątych. 
Konferencje inwestorskie organizowane w tamtych 
latach gromadziły tłumy analityków i zarządzają-
cych na spotkaniach z prezesami tych uwielbianych 
spółek. Z kolei na spotkaniach ze spółkami sektora 
surowców i materiałów przychodzili tylko starzy wy-
trawni inwestorzy, który szukali spółek z tanią wyce-
ną. Wyśmiewano się z nich, że nie rozumieją nowej 
fali, która będzie trwała już wiecznie. Znamy dalszą 
historię i boom cen energii oraz metali, opartych na 
niesłychanym rozwoju przemysłowym Chin i innych 
krajów rozwijających się i rozwiniętych.
Z drugiej strony mieliśmy idące w zapomnienie, spa-
dające gwiazdy telekomunikacji – Nokię i Vodaphone. 
Wiele spółek przetrwało ten trudny okresy korekty, 
który nastąpił po okresie euforii i najbardziej do-
tknął najmocniej rosnące w latach dziewięćdziesią-
tych spółki. Są to spółki prowadzące do dziś dobrą 
i zyskowną działalność. Przykładem choćby znany 
wszystkim General Electric. To jedyna spółka, która 
istnieje w indeksie 30 spółek Dow Jones Industrials 
od powstania tego indeksu, ale nigdy nie osiągnęła 
takiej kapitalizacji giełdowej, jak dzisiejsze giganty 
FAANG – Facebook, Amazon, Apple, Netflix i Google. 
Wycena tych spółek jest na szczytach, a ruchy indek-
su Nasdaq są odbiciem cen tych spółek. 
Wtajemniczeni inwestorzy dobrze znają FAANG, a 
grono wtajemniczonych starających się wsiąść do 
tego pociągu stale się powiększa. Dzięki temu rośnie 
indeks spółek amerykańskich i poziom gotówki u in-
westorów indywidualnych (The American Association 
of Individual Investors) jest na historycznie niskim 
poziomie, porównywalnym do 1998 roku, gdy mieli-

śmy azjatycki kryzys walutowy oraz do roku 2000, gdy 
zaczęła się korekta sektora TMT. Tymczasem znana 
firma inwestorska Warrena Buffetta, Berkshire Ha-
thaway, zwiększyła pozycje gotówki do historycznych 
szczytów. Grupa tych doświadczonych długotermi-
nowych inwestorów trzyma gotówkę i twierdzi, że nie 
znajduje okazji inwestycyjnych.
To nie znaczy, że indeksy giełdowe nie mogą nadal 
piąć się w górę. To oznacza, że mamy grupę spółek, 
które są bardzo wyeksponowane i stają się wrażliwe 
na większą korektę. Szczególnie ważna jest wycena 
spółek dzisiaj, gdy mamy na rynku tak potężne me-
chanizmy dźwigniowe (lewarowe). Z przymrużeniem 
oka wypada więc spojrzeć na wysiłki tych krótkoter-
minowych inwestorów, którzy starają się uchwycić 
ostatni trend i kupują spółki, które już dużo wzrosły. 
Czy wzrosty cen tych spółek odzwierciedlają ich wy-
cenę, czy są to nadal tanie spółki? Nie możemy prze-
widzieć z dużą dokładnością kiedy nastąpi korekta. 
Wiemy jednak, że część inwestorów coraz ostrożniej 
patrzy na wycenę spółek, których kapitalizacja moc-
no wzrosła, a wycena staje się mocno napięta. FAANG 
jest na celowniku i nadal tu zarabiamy. Kto zastąpi tę 
grupę i kiedy? 
Warto zauważyć, że wśród tych spółek są takie, któ-
re posiadają olbrzymie rezerwy gotówki, np. Apple. 
Ale mamy także spółki, które pojawiają się na rynku 
z rewolucyjnymi technologiami i nowymi produkta-
mi, gotowe zastąpić swoich poprzedników, podobnie 
jak tostało się już z nifty fifty, four horsemen, BRICS, 
TMT...

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 2,10 %

Strefa Euro 2,10 %

Polska 4,00 %

Chiny 6,90 %

Inflacja (rok do roku)

Stany Zjednoczone 1,60 %

Strefa Euro 1,30 %

Polska 1,70 %

Chiny 1,40 %

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

Inflacja jeszcze nie przyśpieszyła, ale ceny surow-
ców już tak. Najwyraźniej widać to po notowaniach 
miedzi, które po kilkumiesięcznej konsolidacji 
wspięły się w końcu na nowy pułap cenowy. Zyska-
ły przy tym rynki wschodzące oraz ich umacniające 
się waluty. A całościowy obraz uzupełnia słabną-
cy od początku roku amerykański dolar.  Czynni-
kiem zmieniającym obecny stan rzeczy może stać 
się ryzyko geopolityczne. Napięcie na linii USA  
i Korea Północna spowodowało zmianę nastawia-
nia na stan „risk-off”, co skutkuje poszukiwaniem 
bezpiecznych przystani w postaci amerykańskie-
go dolara, złota lub papierów skarbowych. Jeżeli 
pieniądze tam popłyną, to z innych miejsc będą 
musiały odpłynąć. A to może rozpocząć korekty 
na rynkach akcyjnych i walutach rynków wscho-
dzących. Nie podejmuję się pisać scenariuszy na 
wypadek realizacji czarnego wariantu. Napięcia  
w tym regionie nie są niczym nowym, ale nie wiemy 
czy po kilku dekadach nie doszły do ściany, związa-
nej z osiągnięciem przez Koreę Północną zdolności 
do przenoszenia ładunków nuklearnych. Realia go-
spodarcze pozostają dobre, co przy ewentualnym 
zażegnaniu ryzyka konfliktu powinno znaleźć swoje 
odzwierciedlenie w kontynuacji tendencji wzrosto-
wych na światowych rynkach akcji. 

 
 
 

Jędrzej Janiak  
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45.1%

30.6%

16.2%

1.79%

-12%
Kwi Maj Cze LipSie SieWrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar

FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW

Nie ma większych zmian na rynku funduszy opartych o 
dług. Jedynie polskie obligacje nieco straciły, co można 
powiązać z wewnętrznym ryzykiem politycznym oraz 
nieco silniejszym odczytem dotyczącym inflacji. Wzrost 

Rynek funduszy długu krajów rozwijających się (w tym Polska)

źródło: stooq.pl

11 sierpnia10PLY.B - 1 rok 
vs 10CNY.B  10INY.B  10HUY.B

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

awersji do ryzyka w ujęciu globalnym może skutkować 
odpływem kapitału z rynków wschodzących i dalszym 
wzrostem rentowności. To powoduje, że w dalszym cią-
gu w tym segmencie koncertujemy się na funduszach 

110

107

104

101

98

95
2016.08.01 2016.09.01 2016.10.01 2016.11.01 2016.12.01 2017.01.01 2017.02.01 2017.03.01 2017.04.01 2017.05.01 2017.06.01 2017.07.01 2017.08.01

Źródło: opracowanie własne

ALLIANZ PIMCO INCOME vs UNIKORONA PIENIĘŻNY

105,98

103,40

w okresie od 31.07.2016 do 31.07.2017

Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty

Klasa Aktywów Fundusz 12 miesięcy 
%

36 miesięcy 
%

Ryzyko 
1 -> 7 Min. wpłata Aktywa 

netto mln

Opłata 
za zarządzanie 

%

Dług krajów 
rozwijających się

ALLIANZ PIMCO INCOME 5,98 b.d. ✴ ✴ ✴ 500 PLN 128,50 PLN 1,55

UNIKORONA PIENIĘŻNY 3,40 8,01 ✴ ✴ 100 PLN 3841,50 PLN 0,90

Przykładowe fundusze/subfundusze należące do klasy 
Dłużne Rynków Wschodzących

rynku pieniężnego oraz funduszach o relatywnie niskim 
duration (zob. słownik)

https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=1380&fund_name=allianz-pimco-income
https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=31&fund_name=unikorona-pieniezny
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181%

126%

72.5%

18.2%

-35%
Kwi Maj Cze LipSie SieWrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar

FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW

Po ostatnich mocnych wzrostach na rentownościach 
długu krajów rozwiniętych, nie ma już praktycznie śla-
du. Dane dotyczące inflacji ponownie nie pokazały jej 
rychłego powrotu, a wzrost ryzyka geopolitycznego 
również przyczynił się do zwiększonego popytu i tym sa-

Rynek funduszy długu krajów rozwiniętych

źródło: stooq.pl

11 sierpnia

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

mym spadku rentowności. Wyraźny spadek rentowności 
widać na długu brytyjskim, co jest efektem „gołębich” 
sygnałów płynących z banku centralnego, który utrzy-
mał stopy na rekordowo niskim poziomie. Widać, że 
rynek wysłuchuje sygnałów o konieczności zaostrzenia 

Przykładowe fundusze/subfundusze należące do klasy 
Dłużne Globalne

Klasa Aktywów Fundusz 12 miesięcy 
%

36 miesięcy 
%

Ryzyko 
1 -> 7 Min. wpłata

Aktywa 
netto
mln

Opłata 
za 

zarządzanie 
%

Dług krajów 
rozwinętych

FIDELITY FUNDS GLOBAL STRATEGIC BOND FUND A (ACC) HDG (PLN) 2,79 7,29 ✴ ✴ ✴ 2500 USD 1665 PLN 1,00

ALLIANZ PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND 9,67 b.d. ✴ ✴ ✴ 500 PLN 75,40 PLN 1,55

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

FIDELITY FUNDS GLOBAL STRATEGIC BOND FUND A (ACC) HDG 
(PLN) vs ALLIANZ PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND

102,79

109,67

w okresie od 31.07.2016 do 31.07.2017

Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty

polityki monetarnej i tym samym wzrostu kosztu kapi-
tału. Takie wypowiedzi powoli padają, ale poza USA nie 
doczekały się jeszcze realizacji, a i tam presja na kolejne 
podwyżki powoli słabnie. 

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
https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=76&fund_name=fidelity-funds-global-strategic-bond-fund-a-acc-hdg-pln
https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=1376&fund_name=allianz-pimco-global-high-yield-bond


FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport sierpień 20177

34.2%

23.7%

13.3%

2.91%

-7.5%
Kwi Maj Cze LipSie SieWrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar

FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW

Ostatnie zwyżki notowań miedzi, ale też ropy naftowej, 
podtrzymywały dobrą passę notowań funduszy z ryn-
ków wschodzących. Przepływ kapitałów był widoczny 
również na walutach, a efektem jest znaczne osłabienie 

Rynek funduszy akcji krajów rozwijających się (w tym Polska)

źródło: stooq.pl

11 sierpnia

Indeksy giełdowe: Polska, Indie, Chiny, Węgry

dolara amerykańskiego. Obecnie zamieszania wpro-
wadziła eskalacja napięcia na Półwyspie Koreańskim. 
Zmiana nastawienia do ryzykownych aktywów odbija 
się niższymi notowaniami funduszy akcji rynków wscho-

dzących, a trzeba przyznać, że po ostatnich miesiącach 
wzrostu chętnych do realizacji zysków nie będzie trudno 
znaleźć. Dane gospodarcze pozostają pozytywne, zatem 
to nastawienie do ryzyka przesądzi o notowaniach w tej 
klasie aktywów. 

Klasa Aktywów Fundusz 12 miesięcy 
%

36 miesięcy 
%

Ryzyko 
1 -> 7 Min. wpłata Aktywa netto

mln

Opłata 
za zarządzanie 

%

Akcje Rynków 
Rozwijających się 

UNIAKCJE: NOWA EUROPA 23,04 31,02 ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ 100 PLN 40,62 PLN 3,00

NN SFIO NOWEJ AZJI 16,72 6,32 ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ 200 PLN 36,60 PLN 2,50

Przykładowe fundusze/subfundusze należące do klasy 
Akcje Rynków Rozwijających się

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

UNIAKCJE: NOWA EUROPA vs NN SFIO NOWEJ AZJI

123,04

116,72

w okresie od 31.07.2016 do 31.07.2017

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
https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=11&fund_name=uniakcje-nowa-europa
https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=1090&fund_name=nn-sfio-nowej-azji
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21.0%

14.7%

8.43%

2.13%

-4.1%
Kwi Maj Cze LipSie SieWrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar

FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW

Giełdy akcji krajów rozwiniętych podobnie zareagowały na 
„dialog” Trumpa i Kim Dzong Una. Choć trzeba przyznać, że 
na rynku niemieckim korekta notowań trwa już od dwóch 
miesięcy. W tym czasie dane przemysłowego PMI  z tego 

Rynki funduszy akcji krajów rozwiniętych 

źródło: stooq.pl

10 sierpnia

Indeksy giełdowe: USA, Niemcy, Wielka Brytania, Japonia

rynku nieco obniżyły swoje wskazania – do poziomu 58,3.  
Mimo że jest to najniższe wskazanie od pięciu miesięcy, to 
w dalszym ciągu obrazuje imponująco rozpędzoną gospo-
darkę naszego sąsiada. Po wakacjach dojdzie jeszcze kwe-

stia wyborów parlamentarnych, choć póki co, sondaże nie 
wróżą porażki kanclerz Angeli Merkel. 

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

SKARBIEC GLOBALNY MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 27,95 b.d. ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ 500 PLN 27 PLN 4,00

BLACKROCK GF NEW ENERGY FUND A2 (ACC) (EUR) 12,13 25,76 ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ 5000 USD 1137,87 USD 1,75

^SPX - 1 rok 
vs ^DAX  ^NKX  ^FTM
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Źródło: opracowanie własne

SKARBIEC GLOBALNY MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 
vs BLACKROCK GF NEW ENERGY FUND A2 (ACC) (EUR)

127,95

112,13

w okresie od 31.07.2016 do 31.07.2017

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
https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=112&fund_name=skarbiec-globalny-malych-i-srednich-spolek
https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=408&fund_name=blackrock-gf-new-energy-fund-a2-acc-eur
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2200

2000

1800

CZERMAJ LIPSIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MAR KWI

INDEKSY (na dzień 11.08.2017)

Zmiana roczna 13,87%

Zmiana roczna 27,75%

Zmiana roczna 15,77%

Zmiana roczna 30,41%

Wahanie 52 tyg.

Wahanie 52 tyg.

Wahanie 52 tyg.

Wahanie 52 tyg.

2,083.79 - 2,490.872

46,321.24 - 63,351.24

2,922.82 - 3,666.80

1,709.51 - 2,425.02

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 11.08.2017)

Zmiana roczna 27,90%

Zmiana roczna 20,14%

Zmiana roczna 9,06%

Zmiana roczna 39,50%

Wahanie 52 tyg.

Wahanie 52 tyg.

Wahanie 52 tyg.

Wahanie 52 tyg.

3,535.38 - 4,649.96

16,111.81 - 20,318.11

2,969.132 - 3,305.431

71,792.96 - 110,321.80

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

3600

3800

4000

4200

4400

CZERMAJ LIPSIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MAR KWI

3200

3100

3000

MAJ CZER LIPSIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MAR KWI

19000

18000

17000

16000

MAJ CZER LIPSIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MAR KWI

100000

90000

80000

70000

MAJ CZER LIPSIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MAR KWI



FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport sierpień 201711

INDEKSY (od 12.08.2016 do 12.08.2017)

EUR/PLN               4.28622 zł
Zmiana roczna:    +0.02352 (+0.55%)
max/min:              4.50658 / 4.15162

USD/PLN               3.64642 zł
Zmiana roczna:    -0.17958 (-4.69%)
max/min:               4.27920 / 3.56708

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

Kwi Maj Cze LipSie SieWrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar

11.1%

6.75%

2.30%

-2.1%

-6.5%

źródło: stooq.pl

11 sierpnia
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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


