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Gdzie jesteśmy?

Czy warto znać skład i profil funduszy, w które inwe-
stujemy? To pytanie retoryczne. Sądzimy, że nasi in-
westorzy analizują fundusze, w które inwestują i znają 
ich wyniki inwestycyjne. Dzięki takiej analizie wiemy 
w co zainwestowane są nasze pieniądze i mamy moż-
liwość bardziej adekwatnej reakcji na wypadek zmian 
na rynku i antycypowania najbliższej korekty lub 
wzrostów cen akcji. Przeglądając fundusze powinni-
śmy zwracać uwagę na jednorodność ich charakte-
ru i wewnętrzną spójność funduszy: zorientowany na 
wzrost lub defensywny, skierowany na otrzymywanie 
wysokich dywidend, sektor informatyki, spółki sek-
tora wojskowego, dystrybucja internetowa, biotech-

nologia, finanse, itd. Mamy także fundusze krajowe 
i regionalne, gdzie ważny jest wybór geograficzny. 
Fundusz, który ma dobre wyniki jest w dobrych ak-
cjach. Okazuje się, że w długich okresach tylko nie-
wielka część spółek wykazuje się trwale dobrymi wy-
nikami. Pewne badania oparte na indeksach rynku 
amerykańskiego pokazują, że tylko 25% spółek okre-
ślonego indeksu, a więc jedna na cztery, miała długo-
terminowo dobre wyniki. Można więc powiedzieć, że 
uniknięcie wyboru złych lub słabych spółek to zasad-
niczy krok do sukcesu zarządzających. Skoro wyniki 
tak dużej liczby spółek nie mają charakteru stałego 
i nie można im zawierzyć w długich okresach, to jest 
konieczne dokonywanie rotacji. 
Wykonywanie tego zadania powierzamy najczęściej 
zarządzającym. Ale w przypadku funduszy o określo-
nym profilu inwestycyjnym spodziewamy się zacho-
wania ich profilu nawet jeśli jest to profil skazany na 
straty. Inwestorowi przypada coraz częściej dokony-
wanie wyboru między funduszami i rotacja między 
tymi funduszami. Od około dziesięciu lat popularna 
stała się funkcja alokacji aktywów. Wykonują ją spe-
cjaliści, analitycy potrafiący wskazać odpowiedni kie-
runek inwestowania geograficznego (kraj lub region) 
i inwestowania sektorowego (wybrane przemysły i 
usługi). Nasi klienci nie zawsze korzystają z porad 
specjalisty od alokacji aktywów i często sami doko-
nują takich wyborów i decydują o odpowiedniej alo-
kacji. Stąd nasza troska o badanie profilu funduszy 
i charakteru spółek, które są w funduszach. Tylko z 
taką znajomością inwestor może dokonać świadome-
go wyboru, a następnie wymiany funduszy w miarę 
zmian gospodarczych i giełdowych. To jest temat bar-
dzo aktualny.
Zidentyfikowaliśmy klucze sukcesu giełd w roku 2017 

(między innymi sektory wzrostowe, internet, nowe 
technologie) i wiemy, jak mocne były spółki z NA-
SDAQ. Teraz dochodzą do nas wiadomości o nadal 
dobrych wzrostach gospodarczych i utrzymującym się 
wzroście cen produktów i usług, czyli o wskaźnikach 
inflacji. Stawiamy sobie pytanie, czy obecna alokacja 
aktywów, która pozwoliła nam odnieść sukces w mi-
nionym okresie będzie dobra w nadchodzących mie-
siącach. Wzrost zmienności zainaugurowany w tym 
roku nie zniknie. Mamy chwilę spokoju na rynkach i 
jest to dobry moment na przemyślenie dokonanego 
wyboru. Jaka powinna być strategia na rok bieżący? 
Jakie fundusze powinniśmy mieć w portfelu, aby „być 
w dobrych spółkach”? Analitycy odpowiadają, że ich 
spółki będą miały dobre rezultaty, nie oczekują za-
łamań koniunktury i spodziewają się dalszych wzro-
stów. Ale z doświadczenia wiemy, że rynki są pełne 
niespodzianek i podobnie będzie w tym roku. Ostroż-
ność i dywersyfikacja są wskazane. Utrzymywanie 
części aktywów w środkach pieniężnych to taktyczne 
wyczekiwanie tzw. dobrych okazji, czyli dokupywania 
po spadkach giełdowych. Ciekawi jesteśmy przyszło-
tygodniowej decyzji FOMC, czyli amerykańskiej Rady 
Polityki Pieniężnej, w sprawie podwyżki stóp procen-
towych. To może być ta wyczekiwana okazja, do której 
warto się przygotować.

Andrzej Miszczuk
Główny Strateg F-Trust

SŁOWO OD STRATEGA



FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport marzec 20183

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 2,50 %

Strefa Euro 2,70 %

Polska 5,10 %

Chiny 6,80 %

Inflacja (rok do roku)

Stany Zjednoczone 2,20 %

Strefa Euro 1,20 %

Polska 1,90 %

Chiny 2,90 %

źródło: opracowanie własne
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DANE MAKRO

Komentarz analityka

Miejsce na naszym barometrze jest dosyć wymowne, 
jeśli idzie o bieżącą sytuację rynkową i gospodarczą. 
Abstrahując od powodów korekty z początku lutego 
br., spadki znacząco wpłynęły na sentyment rynkowy. 
Rynek się spolaryzował na dwa obozy: zwolenników 
cykliczności i stopniowego słabnięcia tempa gospo-
darczego oraz byków, którzy w niższych poziomach 
cen widzą okazję do zakupów. Kto ma rację? Odpo-
wiedź przyjdzie z czasem, póki co trwa dyskusja na 
argumenty, a każda strona ma ich mnóstwo. Osta-
teczne potwierdzenie napłynie z danych gospodar-
czych i raportów spółek. Obecnie moment wyczeki-
wania objawia się zawężeniem notowań, konsolidacją 
i brakiem wyraźnego kierunku na wykresach zarówno 
indeksów, jak i walut. Zagadką pozostaje zwłaszcza 
dalszy kierunek na notowaniach dolara. Skala osła-
bienia, zaawansowane zacieśnianie polityki monetar-
nej przez FED i zapowiedzi dalszych podwyżek stóp 
procentowych przemawiają za jego aprecjacją. Z dru-
giej strony padają argumenty, że większość z plano-
wanego wzrostu stóp w USA jest już w cenach, a teraz 
kolej na EBC, ciągły deficyt handlowy USA z Europą 
wspiera popyt na wspólną walutę. Działania władz 
Chin, które dążą do zwiększenia roli własnej waluty  
w systemie rezerw, też zapewne swoje dokłada. Cieka-
wy czas przed nami. W oczekiwaniu na rozstrzygnię-
cia warto przeanalizować swój portfel funduszy pod 
kątem struktury fundusze akcji / fundusze dłużne,  
a następnie zweryfikować kierunki inwestycyjne pozy-
cji akcyjnych, a po stronie długu nastawienie na ryzy-
ko stopy procentowej. 

Jędrzej Janiak  
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FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW

Komentarze przedstawicieli NBP są nad wyraz gołębie 
– usłyszeliśmy zapowiedzi braku podwyżek aż do 2020 
roku, przy równoczesnej prognozie inflacji w okolicach 
3% pod koniec przyszłego roku. Nie dziwi zatem wyha-

Rynek funduszy długu krajów rozwijających się (w tym Polska)

źródło: stooq.pl

13 marca10PLY.B - 1 rok 
vs 10CNY.B  10INY.B  10HUY.B

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

mowanie rentowności na polskich obligacjach i powrót 
do poziomów z grudnia ubiegłego roku. Dzięki temu, jak 
na razie, zyskały też fundusze obligacji chińskich, a pod 
presją stanął  dług sąsiednich Indii. Brak rosnącej infla-
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Źródło: opracowanie własne

Ipopema SFIO Dłużny kat. B vs UniAktywny Pieniężny

105,52

104,26

w okresie od 07.03.2017 do 07.03.2018

Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty

b.d. Fundusz 12 miesięcy 
%

36 miesięcy 
%

Ryzyko 
1 -> 7 Min. wpłata Aktywa 

netto mln

Opłata 
za zarządzanie 

%

Dług krajów 
rozwijających się

UniAktywny Pieniężny 4,26 b.d. ✴ ✴ 100 PLN 631,66 PLN 1,00

Ipopema SFIO Dłużny kat. B 5,52 b.d. ✴ ✴ ✴ 500 PLN 89  PLN 1,50

Przykładowe fundusze/subfundusze należące do klasy 
Dłużne Rynków Wschodzących

cji zachęca do zwiększania ryzyka poprzez wydłużenie 
duration portfela, ale z drugiej strony warto je zważyć 
potencjalną różnicą w zyskach. 

https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=977&fund_name=uniaktywny-pieniezny
https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=999&fund_name=ipopema-sfio-dluzny-kat-b
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FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW

Utrzymujące się niskie stopy procentowe wymuszają, 
aby w poszukiwaniu zysku wydłużyć duration lub skie-
rować się na ryzyko emitenta korporacyjnego. Perspek-

Rynek funduszy długu krajów rozwiniętych

źródło: stooq.pl

12 marca

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

tywę ryzyka związanego z inwestowaniem w dług na 
rynkach rozwiniętych skrzywiły nieco programy skupu 
aktywów prowadzone przez główne banki centralne. 

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

Skarbiec Obligacji Globalnych 3,07 b.d. ✴ 500 PLN 392 PLN 1,00

Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund A (Acc) EUR 0,57 1,10 ✴ ✴ 2500 USD 1803 PLN 0,5

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

w okresie od 07.03.2017 do 07.03.2018

Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty

Zgodnie z zapowiedziami, od jesieni bieżącego roku nie 
będzie już uczestnika na rynku europejskim, z bardzo 
głęboką kieszenią, gotowego skupić niechciane obliga-
cje. Nie wiemy jak w tych nowych okolicznościach za-
chowa się rynek, gdy spłyną na niego np. mniej korzyst-
ne dane rynkowe. W tym segmencie zatem w dalszym 
ciągu preferujemy fundusze o stosunkowo niskim czasie 
trwania i płynnych aktywach. 

Źródło: opracowanie własne

Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund A (Acc) EUR
vs Skarbiec Obligacji Globalnych
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https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=981&fund_name=skarbiec-obligacji-globalnych
https://www.f-trust.pl/produkty-inwestycyjne/fundusze-inwestycyjne/wyszukiwarka-funduszy-inwestycyjnych?nazwa=Fidelity+Funds+Euro+Short+Term+Bond+&ryzyko=1%2C7
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FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW

Odbicie po lutowych spadkach nie imponuje, zwłaszcza 
na rynku polskim. Kluczowe dla tego segmentu fun-
duszy wydają się być notowania dolara, które jednak w 
ostateczności powinny być również wsparte utrzymu-

Rynek funduszy akcji krajów rozwijających się (w tym Polska)

źródło: stooq.pl

12 marca

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

jącym się tempem wzrostu gospodarczego. Pojawiają-
ce się głosy o „co najmniej trzech podwyżkach” stóp w 
USA, co sugeruje, że mogą być nawet cztery, ewidentnie 
wstrzymało napływ środków do krajów wschodzących. 

Efektem tego jest zatrzymanie, które miało miejsce na 
notowaniach walut oraz wynikach funduszy akcji. Pod 
kątem wycen lub perspektyw demograficznych kieru-
nek ten wygląda korzystniej w porównaniu do rynków 
rozwiniętych. 

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 Europe Fund A1 (Acc) EUR 17,66 44,24 ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ 1000 EUR 1131 PLN 1,50

Allianz Akcji Rynków Wschodzących 22,73 8,63 ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ 500 PLN 7,8 PLN 2,50

Przykładowe fundusze/subfundusze należące do klasy 
Akcje Rynków Rozwijających się

WIG - 1 rok 
vs ^SHC  ^BUX  ^SNX

Źródło: opracowanie własne

w okresie od 07.03.2017 do 07.03.2018

Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty

Schroder ISF Emerging Europe Fund A1 (Acc) EUR vs Allianz 
Akcji Rynków Wschodzących
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https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=25&fund_name=uniakcje-daleki-wschod
https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=642&fund_name=schroder-isf-emerging-europe-fund-a-acc-eur
https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=1362&fund_name=allianz-akcji-rynkow-wschodzacych
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FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW

Wśród funduszy rynków rozwiniętych skala odbicia rów-
nież nie jest powalająca. Niekwestionowanym zwycięzcą 
ostatnich starć rynkowych jest sektor nowych techno-
logii. Fundusze inwestujące w ten sektor zdołały odrobić 

Rynek funduszy akcji krajów rozwiniętych 

źródło: stooq.pl

9 marca

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

całość spadku, a w niektórych przypadkach wyjść również 
na nowe szczyty. Zarządzający podkreślają, że spółki po-
kazują doskonałe wyniki poprzez dalszą monetyzację swo-
ich usług, systematycznie podkradając udziały rynkowe i 

generując znaczne ilości gotówki. Będziemy obserwować z 
uwagą zachowanie tego sektora w towarzystwie ewentual-
nych słabszych danych dotyczących wzrostu gospodarcze-
go, czy poziomu bezrobocia. 

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

Ipopema SFIO Globalnych Megatrendów Kat. B 22,32 b.d ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ 500 PLN 18,6 PLN 4,00

Allianz Artificial Intelligence 14,20 b.d ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ 500 PLN 5,9 PLN 2,50

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

w okresie od 07.03.2017 do 07.03.2018

Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty

Źródło: opracowanie własne

Allianz Artificial Intelligence vs Ipopema SFIO Globalnych 
Megatrendów Kat. B

114,20

122,32125
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https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=1001&fund_name=ipopema-sfio-globalnych-megatrendow-kat-b
https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=1369&fund_name=allianz-artificial-intelligence
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INDEKSY (na dzień 09.03.2018)

Zmiana roczna 19,77%

Zmiana roczna 6,27%

Zmiana roczna 3,87%

Zmiana roczna 9,84%

Wahanie 52 tyg.

Wahanie 52 tyg.

Wahanie 52 tyg.

Wahanie 52 tyg.

2,322.25 - 2,872.87

57,911.31 - 67,933.05

3,306.66 - 3,708.82

2,175.96 - 2,650.16

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 09.03.2018)

Zmiana roczna 39,53%

Zmiana roczna 13,40%

Zmiana roczna 5,68%

Zmiana roczna 36,87%

Wahanie 52 tyg.

Wahanie 52 tyg.

Wahanie 52 tyg.

Wahanie 52 tyg.

3,873.86 - 5,615.20

18,224.68 - 24,129.34

3,016.531 - 3,587.032

87,997.70 - 121,531.50

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 12.03.2017 do 12.03.2018)

EUR/PLN               4,1995 zł
Zmiana roczna:   -0.13120 (-3.03%)  
max/min:               4.35358 / 4.13034

USD/PLN               3,41500 zł
Zmiana roczna:     -0.65019 (-15.99%)
max/min:                4.07946 / 3.30760

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

Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty LutMar Mar
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12 marca
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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


