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Z ufnością wobec nowego roku

Ostatnie tygodnie dostarczały nam wiele emocji w 
związku z rekordami cenowymi bitcoina. W porówna-
niu do rekordów osiągniętych przez tę walutę, rekordy 
cen akcji wypadają bardzo blado. Ale w porównaniu 
do rentowności osiągniętych na depozytach czy na 
długu, akcje dają bardzo dobre rezultaty. Podobnie 
jak przy bitcoinie, posiadacze akcji zadają sobie pyta-
nie, kiedy wycofać się i przejść na bezpieczne lokaty. 
Ale czy posiadacze bitcoina mają taki sam problem, 
jak posiadacze akcji? 
Naszym zdaniem problem akcjonariuszy jest inny niż 
posiadaczy krypto-walut. Bitcoin wyraźnie wszedł w 
fazę spekulacji. Tymczasem akcjom jeszcze do tego 
daleko. Ostatnia wyraźna faza spekulacyjna na ak-
cjach miała miejsce w roku 1999. Dzisiaj niemal 

wszystkie indeksy giełdowe są powyżej lub zdecydo-
wanie powyżej owych rekordowych poziomów. Ba, są 
wyżej rekordów z 2008 roku. O ile ilość krypto-walu-
ty jest stała, więc inwestorzy walczą wciąż o tę samą 
ilość, to w realnej gospodarce z którą skorelowane są 
ceny akcji, mieliśmy w ciągu ostatnich osiemnastu 
lat stały wzrost gospodarczy, stały wzrost sprzedaży 
i zysków. Wartość akcji ma wymierne i sprawdzalne 
odniesienie do wartości spółek i ich zysków. Nie mu-
simy zastanawiać się, czy popyt na akcje będzie na-
dal mocny, czy gwałtownie nastąpi wyprzedaż. Nasze 
pytanie skierowane jest na wartość tego, co te akcje 
nam dają – wartość spółek, ich sprzedaży, zysków, 
tempa wzrostu, itd. Wraz z podnoszeniem wartości 
spółek, powinny rosnąć ceny akcji. Jeżeli nastąpi wy-
przedaż akcji, to będzie okazja do zakupów. Przecież 
biznes spółek nie zniknie, wartość ich nieruchomości, 
maszyn i produktów nie zniży się do zera tylko dlate-
go, że ktoś wyprzedaje akcje spółki. 
W Europie cieszymy się niezmienionymi, niskimi 
stopami procentowymi ustalonymi przez Europejski 
Bank Centralny, a także banki centralne wielu euro-
pejskich krajów, w tym również przez Narodowy Bank 
Polski. Za oceanem mamy podwyżkę stóp procento-
wych dokonaną przez Rezerwę Federalną. 
Wyważone podnoszenie stóp procentowych, to znaczy 
kosztu kapitału lub rentowności kapitału, łączy się 
ze wzrostem inflacji. Po latach deflacji powracamy to 
regularnego wzrostu cen. Dla niektórych oznacza to 
wzrost wynagrodzenia, dla innych wzrost cen sprze-
daży, dla jeszcze innych wzrost kosztów. Ujmując to 
inaczej można powiedzieć, że staniemy się nominal-
nie bogatsi. Ale to bogactwo nie wzrośnie, jeżeli bę-
dziemy trzymali nasz majątek w banknotach. Wartość 
nominalna banknotów pozostanie na nie zmienionym 

poziomie. Powinniśmy je zainwestować, aby nasz 
majątek rósł co najmniej w rytm inflacji. Jeżeli co-
raz więcej osób zacznie inwestować, to fala zakupów 
może spowodować wzrosty porównywalne do wzro-
stów spekulacyjnych. 
Wartość aktywów spółek powinna rosnąć wraz z in-
flacją. Fakt nominalnego bogacenia się, przy małym 
poziomie bezrobocia, powinien także podnieść wzrost 
zaufania. Zaufania do nas samych, do naszej warto-
ści, do wartości naszych aktywów i zaufania do lep-
szej przyszłości. W takim rozumieniu wzrost inflacji 
jest sporym zastrzykiem optymizmu.
To tylko jeden z możliwych scenariuszy. Ale w tej chwi-
li, na zakończenie roku, który co do zasady pozwolił 
dobrze zarobić na akcjach, nie stracić na obligacjach i 
korzystnie spekulować na krypto-walutach, jesteśmy 
pełni ufności wobec nadchodzącego nowego roku.

Andrzej Miszczuk
Główny Strateg F-Trust

SŁOWO OD STRATEGA
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DANE MAKRO

Stopy procentowe

Stany Zjednoczone 1,50 %

Strefa Euro 0,00 %

Polska 1,50 %

Chiny 4,35 %

Wzrost PKB (rok do roku)

Stany Zjednoczone 2,30 %

Strefa Euro 2,60 %

Polska 4,90 %

Chiny 6,80 %

Inflacja (rok do roku)

Stany Zjednoczone 2,20 %

Strefa Euro 1,50 %

Polska 2,50 %

Chiny 1,70 %

źródło: opracowanie własne

2008 2010 2012 2014 2016

7

6

5

4

3

2

1

0

2008 2010 2012 2014 2016

12

8

4

0

-4

2008 2010 2012 2014 2016

8

6

4

2

0

-2



FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport grudzień 20174

Inflacyjna
faza ożywienia

gospodarczego

Dezinflacyjna
faza ożywienia

gospodarczego

Dezinflacyjna
faza spowolnienia

gospodarczego

Inflacyjna
faza spowolnienia

gospodarczego

DANE MAKRO

Komentarz analityka

To był dobry rok. I to z wielu powodów. Jednak 
miejsce w cyklu koniunkturalnym, które symbo-
licznie prezentujemy na naszym barometrze, każe 
z ostrożnością patrzeć na kolejne kwartały. Na ro-
dzimym rynku gołym okiem widać, że dane gospo-
darcze za ostatni kwartał będę dobre. Ponownie 
paliwa do wzrostu gospodarczego dołożyła kon-
sumpcja, bo mam wrażenie, że w tym roku „rajd 
świętego Mikołaja” zagościł, ale przede wszystkim 
w centrach handlowych. Sięgając wzrokiem dalej, 
ale już przede wszystkim na płynące dane gospo-
darcze widać, że nastroje wyrażone wskaźnikiem 
PMI sięgają kolejnych rekordów u naszych zachod-
nich sąsiadów, a także w całej Europie. Ten sam 
wskaźnik, ale obrazujący koniunkturę w USA i w 
Chinach, swoje maksima miał na początku bieżą-
cego roku. 
Pozostaje zatem pytanie nie czy, a kiedy globalna 
gospodarka przejdzie do kolejnej fazy cyklu. Pewne 
jest to, że szybciej zobaczymy pogorszenie się na-
strojów na giełdach niż w oficjalnych danych go-
spodarczych. Analizując fundusze szukamy obec-
nie tych sektorów, branż czy strategii, które mogą 
lepiej zadziałać w potencjalnie zmienionych wa-
runkach rynkowych. Stąd nasze spojrzenie w kie-
runku tych kategorii, które ostatnio nie cieszyły się 
wielką popularnością. To m.in. metale, energia, czy 
strategie alternatywne. 
 

 Jędrzej Janiak  
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27.6%

10.29%

-5.7%

-22%

-39%
Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paz LisGru GruSty Lut Mar

FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW

W ostatnim półroczu widać rozjazd między kierunkami  
rentowności wśród krajów wschodzących. O ile dynami-
ka inflacji jest podobna i nie wskazuje na aż tak duże 
różnice (dla przepromienienia: Polska i Węgry 2,5%, 
Chiny 1,6%, a Indie 4,88%),  to znaczenie może mieć 

Rynek funduszy długu krajów rozwijających się (w tym Polska)

źródło: stooq.pl

12 grudnia10PLY.B - 1 rok 
vs 10CNY.B  10INY.B  10HUY.B

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

charakterystyka obu regionów. Nasz kraj, a tym bardziej 
inne mniejsze kraje Europy Środkowej, w dużej mierze 
uzależnione są od gospodarki Strefy Euro. Dzięki temu 
rynek oczekuje nieco mniejszej premii za ryzyko, gdyż 
to właśnie w Europie jest teraz najwyższy poziom na-
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Źródło: opracowanie własne

BPS Płynnościowy vs Unikorona Pieniężny

103,92
104,29

w okresie od 12.12.2016 do 12.12.2017

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

Unikorona Pieniężny 4,29 8,18 ✴ ✴ 100 PLN 4708.41 PLN 0,90

BPS Płynnościowy 3,92 8,44 ✴ ✴ 100 PLN 33.1 PLN 0,65

Przykładowe fundusze/subfundusze należące do klasy 
Dłużne Rynków Wschodzących

strojów wśród kadry zarządzającej, a rentowności na 
przykład długu niemieckiego, są znacznie niższe niż 
amerykańskie. 

https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=31&fund_name=unikorona-pieniezny
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26.1%

10.4%

-5.2%

-20%

-36%
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FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW

Widać zmniejszająca się presję na rentowności krajów 
rozwiniętych. Dane o inflacji bardzo nieśmiało wskazują 
na jej wzrost, a retoryka płynąca z banków centralnych 
znacząco studzi oczekiwania co do jej szybkiego powro-

Rynek funduszy długu krajów rozwiniętych

źródło: stooq.pl

12 grudnia

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

tu. Co ciekawe, często tym opiniom towarzyszy element 
niezrozumienia powodów braku inflacji.  Można to in-
terpretować również w ten sposób, że ewentualny szybki 
powrót inflacji jest również brany pod uwagę. Ważnym 

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

Allianz Pimco Income 6,22 b.d. ✴ ✴ ✴ 500 PLN 412.1 PLN 1,55

Schroder ISF Global Credit Duration Hedged A (ACC) (EUR) 1,70 3,03 ✴ ✴ ✴ ✴ 1000 EUR 73.9 EUR 1,09

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

w okresie od 12.12.2016 do 12.12.2017

Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty

aspektem dla rentowności jest brak synchronizacji dzia-
łań banków centralnych. O ile FED jest w trakcie piątej 
podwyżki i na początku redukcji bilansu, o tyle ani w Eu-
ropie, ani w Japonii głośno się o tym jeszcze nie mówi. 
Najpewniej dzieje się to w pewnym porozumieniu, by 
ewentualny wpływ na globalne rynki był umiarkowany. 
Wobec powyższego wśród funduszy dłużnych koncer-
tujemy się na tych o umiarkowanym ryzyku względem 
stopy procentowej.  

Źródło: opracowanie własne

Schroder ISF Global Credit Duration Hedged A (ACC) (EUR) 
vs Allianz Pimco Income
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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=1380&fund_name=allianz-pimco-income-a
https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=1213&fund_name=schroder-isf-global-credit-duration-fund-a-acc-hdg-eur
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31.5%

22.8%

14.1%

5.50%

-3.1%
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FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW

Na rynkach akcji krajów wschodzących od dobrych kil-
ku tygodni widać korekcyjne spadki, którym towarzyszy 
umacniający się dolar i spadki na rynkach surowco-
wych. Pretekstem do tych ruchów mogła być grudniowa 

Rynek funduszy akcji krajów rozwijających się (w tym Polska)

źródło: stooq.pl

12 grudnia

Zmiana procentowa indeksów giełdowych: Polska, Indie, Chiny, Węgry

decyzja FED o kolejnej, piątej już podwyżce stóp procen-
towych. Zgodnie z ogólnym naszym ostrożnościowym 
nastawieniem zerkamy w kierunku funduszy, które ope-
rują na relatywnie tańszych rynkach, które w ostatnich 

miesiącach nie były najpopularniejszymi tematami in-
westycyjnymi. 

Klasa Aktywów Fundusz 12 miesięcy 
%

36 miesięcy 
%

Ryzyko 
1 -> 7 Min. wpłata Aktywa netto

mln

Opłata 
za zarządzanie 

%

Akcje Rynków 
Rozwijających się 

Quercus Rosja 8,40 52,78 ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ 20 000 PLN 48.9 PLN 0,038

Skarbiec Małych i Średnich Spółek 17,41 37,13 ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ 100 PLN 153.2 PLN 4,00

Przykładowe fundusze/subfundusze należące do klasy 
Akcje Rynków Rozwijających się

WIG - 1 rok 
vs ^SNX  ^SHC  ^BUX

Źródło: opracowanie własne

w okresie od 12.12.2016 do 12.12.2017

Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty

Quercus Rosja vs Skarbiec Małych i Średnich Spółek
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108,40

117,41

https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=25&fund_name=uniakcje-daleki-wschod
https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=52&fund_name=quercus-rosja
https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=111&fund_name=skarbiec-malych-i-srednich-spolek
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20.4%

14.2%

8.08%

1.90%

-4.2%
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FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW

Historycznie trzy podwyżki stóp dokonywane przez amery-
kański FED skutkowały pojawieniem się bessy na rynkach 
akcji. Obecnie jesteśmy w trakcie piątej podwyżki, a atmos-
fera wydaje się niezachwiana. W szczególności widać to po 

Rynek funduszy akcji krajów rozwiniętych 

źródło: stooq.pl

11 grudnia

Zmiana procentowa indeksów giełdowych: USA, Niemcy, Wielka Brytania, Japonia

rynku amerykańskim i japońskim. Europa doświadcza nie-
co większej zmienności, choć gospodarczo to ona obecnie 
wiedzie prym. Wyceny się powoli wyrównują w tym gronie, 
choć w dalszym ciągu wyceny akcji są relatywie niższe w 

Japonii i na kontynencie europejskim. Powstaje pytanie na 
ile siła pędzącej gospodarki jest w stanie przejąć rolę bu-
fora bezpieczeństwa od drukujących banków centralnych i 
tym samym przedłużyć trwającą hossę. 

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

Allianz Surowców i Energii -8,08 16,86 ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ 200 PLN 22.8 PLN 3,00

Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (ACC) (PLN) 
(hedged) 3,87 b. d. ✴ ✴ ✴ 7 500 PLN 1 586 USD 3,50

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

w okresie od 12.12.2016 do 12.12.2017

Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty

Źródło: opracowanie własne

Allianz Surowców i Energii vs Franklin K2 
Alternative Strategies Fund N (ACC) (PLN) (hedged)
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91,92

103,87

https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=1360&fund_name=allianz-surowcow-i-energii-a
https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=347&fund_name=ftif-franklin-k2-alternative-strategies-fund-n-acc-usd


FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport grudzień 20179

3200

3300

3400

3500

3600

CZERMAJ LIP SIE WRZ PAŹ LISGRU STY LUT MAR KWI

2200

2300

2400

2500

2600

CZERMAJ LIP SIE WRZ PAŹ LISSTYGRU LUT MAR KWI

2200

2400

2000

1800

CZERMAJ LIP SIE WRZ PAŹ LISGRU STY LUT MAR KWI

INDEKSY (na dzień 12.12.2017)

Zmiana roczna 20,25%

Zmiana roczna 22,82%

Zmiana roczna 15,61%

Zmiana roczna 29,06%

Wahanie 52 tyg.

Wahanie 52 tyg.

Wahanie 52 tyg.

Wahanie 52 tyg.

‚2,233.62 - 2,665.19

50,247.69 - 66,053.82

3,189.67 - 3,708.82

1,875.67 - 2,566.59

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 12.12.2017)

Zmiana roczna 39,05%

Zmiana roczna 21,61%

Zmiana roczna 6,20%

Zmiana roczna 47,02%

Wahanie 52 tyg.

Wahanie 52 tyg.

Wahanie 52 tyg.

Wahanie 52 tyg.

3,535.38 - 5,197.95

18,224.68 - 23,382.15

3,016.531 - 3,450.495

74,908.89 - 115,093.30

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 12.12.2016 do 12.12.2017)

EUR/PLN               4,20562 zł
Zmiana roczna:   -0.24475 (-5.50%) 
max/min:              4.45941 / 4.15162

USD/PLN               3.56820 zł
Zmiana roczna:     -0.61463 (-14.69%)
max/min:                4.27920 / 3.51320

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

Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paz LisGru GruSty Lut Mar

1.71%

-2.6%

-6.9%

-11%

-15%

źródło: stooq.pl

12 grudnia
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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


