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Patrzmy na poziom inflacji

Rok rozpoczął się bardzo mocnymi zwyżkami, ale na-
stępnie mieliśmy dwie kolejne korekty. Teraz wcho-
dzimy w okres letni, tradycyjnie uważany za okres 
korekty giełdowej. W tym roku minie dziesięć lat od 
wrześniowego załamania się rynków finansowych i 
głębokiej korekty rynkowej, która potem nastąpiła. 
Warto o tym przypomnieć zanim dojdziemy do wrze-
śniowego jubileuszu. Przypomnienie jest konieczne 
zarówno dla tych, którzy zapomnieli już o recesji i 
deflacji, jak i dla tych, którzy nie potrafią o tamtych 
wydarzeniach myśleć inaczej, jak tylko o tragedii, któ-

ra może się wkrótce powtórzyć. Przypomnijmy więc 
sobie grudzień 2015 roku, kiedy Rezerwa Federalna 
rozpoczęła powrót do normalnej polityki pieniężnej 
w Stanach Zjednoczonych ponieważ uznała kryzys 
rozpoczęty we wrześniu 2008 za zakończony. Wkrótce 
miną trzy lata od powrotu normalizacji i wprowadza-
nia rynkowych stóp procentowych oraz wycofywania 
się z polityki „łatwego pieniądza”. W Stanach Zjed-
noczonych mamy wzrost gospodarczy, inflację, któ-
rej poziom przekracza 2% i rosnące zyski spółek oraz 
giełdę notującą coraz to nowe rekordy. 
Wychodzenie z kryzysu finansowego po 2008 roku 
odbywało się w różnym tempie w różnych regionach 
świata. Stany Zjednoczone są dziś liderem tego pro-
cesu, a inne regiony czekają na swoją kolej. W Eu-
ropie nadal utrzymywana jest polityka zerowych 
stóp procentowych, chociaż jej dni są już policzone. 
Nadchodzi wreszcie upragniona fala wzrostu inwe-
stycji kapitałowych nakierowanych na powiększenie 
mocy produkcyjnych i ich modernizację. Jeśli ta za-
powiedź rzeczywiście się spełni, to podtrzymany bę-
dzie globalny wzrost gospodarczy, wzrośnie inflacja 
i inwestorzy zaczną masowo kupować akcje. Wzrosty 
inflacyjne oznaczają także wzrosty wynagrodzenia i 
wyższe koszty finansowe. 
Dobry, solidny wzrost gospodarczy jest szeroko od-
czuwalny, ale gospodarka to nie giełda. Przypomina-
my, że te dwa światy mogą nie iść ze sobą w parze. Dla 
oczekiwań giełdowych ważne są nastroje i prognozy. 
W tej chwili dominują obawy o dalszy rozwój han-
dlu międzynarodowego i wzrost gospodarczy w 2019 

roku. Mamy coraz więcej rozbieżności między poglą-
dami analityków. Jedni czekają już tylko na większą 
korektę, inni szukają argumentów za zwyżkami. Przy 
takich rozbieżnościach wypada przyjmować ostrożną, 
wyczekującą postawę. Naszym zdaniem trzeba ob-
serwować poziom inflacji. Ta informacja będzie miała 
znaczący wpływ na nastroje rynkowe i poziom premii 
za ryzyko.

Andrzej Miszczuk
Główny Strateg F-Trust

SŁOWO OD STRATEGA
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DANE MAKRO

Stopy procentowe

Stany Zjednoczone 1,75 %

Strefa Euro 0,00 %

Polska 1,50 %

Chiny 4,35 %

Wzrost PKB (rok do roku)

Stany Zjednoczone 2,90 %

Strefa Euro 2,50 %

Polska 5,10 %

Chiny 6,80 %

Inflacja (rok do roku)

Stany Zjednoczone 2,50 %

Strefa Euro 1,20 %

Polska 1,60 %

Chiny 1,80 %

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

Ostatni miesiąc obfitował w publikacje wyników spó- 
łek. Wiele z nich przebiło prognozy i zanotowało zna-
czące, a często nawet rekordowe zyski. W efekcie, po 
zaliczeniu dołka pod koniec marca, rynki akcyjne, 
ale tylko te rozwinięte, powróciły na ścieżkę wzro-
stu. Rynkom wschodzącym najpewniej przeszkodził 
mocno zwyżkujący dolar. Z punktu widzenia danych 
makroekonomicznych zaskakuje fakt, że Europa, któ-
ra miała kroczyć amerykańską ścieżką rozwoju no-
tuje spowolnienie nim na dobre na nią wkroczyła. 
Tymczasem dane z USA potwierdzają wciąż rosnącą 
gospodarkę. Inne wydarzania, które warto pamiętać, 
to mocny wzrost cen ropy naftowej, wzrost rentow-
ności amerykańskich obligacji 10-letnich ponad po-
ziom 3% oraz dalej otwarte tematy wojny handlowej 
i zaogniającego się konfliktu na Bliskim Wschodzie. 
Są to tematy, które niosą zagrożenia dla wycen ak-
cji i obligacji. Wyższe ceny ropy, to wyższa inflacja, 
za którą powinny podążyć stopy procentowe. Wyższe 
koszty finansowania mogą zniechęcić do inwestowa-
nia, które przy obecnych poziomach wykorzystania 
mocy produkcyjnych wydaje się już być konieczno-
ścią. Późna faza cyklu i zagrożenia płynące ze strony 
inflacji oraz geopolityki sugerują, że w razie realizacji 
któregoś z ryzyk, po opuszczeniu funduszy akcyjnych 
schronienia będzie trzeba szukać po stronie fundu-
szy gotówkowych, mniej narażonych na ryzyko stopy 
procentowej.  

 
Jędrzej Janiak  
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Odwrócenie trendu po ostatnich spadkach rentowno-
ści jest widoczne na większości rynków wschodzących. 
Trudno nie wiązać tego z silnym umocnieniem dolara 
amerykańskiego. Mocny dolar nie zdołał zahamować 
wzrostu cen ropy naftowej, co w konsekwencji powinno 

Rynek funduszy długu krajów rozwijających się (w tym Polska)

źródło: stooq.pl

14 maja10PLY.B - 1 rok 
vs 10CNY.B  10INY.B  10HUY.B

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

działać inflacjogennie na rynki wschodzące. W Polsce 
już nastąpiło odbicie z 1,3% do 1,6%, ale  to wciąż zaska-
kująco niskie wskazania. W ciągu najbliższych miesięcy 
kluczowe dla zachowania się  długu z rynków wscho-
dzących będą zarówno inflacja, jak i dalsze losy dolara 
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Źródło: opracowanie własne

Ipopema SFIO Gotówkowy Kat.. B vs UniAktywny Pieniężny

102,79

103,89

w okresie od 10.05.2017 do 10.05.2018

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

Ipopema SFIO Gotówkowy Kat. B 2,79 6,28 ✴ 500 PLN 181 PLN 1,00

UniAktywny Pieniężny 3,89 b.d. ✴ ✴ 100 PLN 1037 PLN 0,90

Przykładowe fundusze/subfundusze należące do klasy 
Dłużne Rynków Wschodzących

amerykańskiego. To one mogą zdecydować o kierunku 
wyceny funduszy dłużnych, a my konsekwentnie szuka-
my tych o niskim duration portfela. 
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FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW

Dla rynków kluczowe wydaje się to, co się dzieje na 
rentownościach obligacji amerykańskich, a one trwale 
zadomowiły się w okolicach 3%. Tym samym są wyżej 
niż obligacje hiszpańskie, włoskie, brytyjskie i oczywi-

Rynek funduszy długu krajów rozwiniętych

źródło: stooq.pl

15 maja

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

ście niemieckie. Oznacza to, że pożyczający swój kapitał 
żądają wyższych odsetek od rządu amerykańskiego niż 
np. włoskich papierów skarbowych. Nie sugerując za-
kupu żadnych z wymienionych obligacji, naszą uwagę 

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 Inflation-Linked Bond Fund A (ACC) USD 3,94 1,15 ✴ ✴ ✴ 2500 USD 1456 USD 0,50

Black Rock GF Global Inflation Linked Bond A1 USD 2,10 8,14 ✴ ✴ ✴ ✴ 5000 USD 184 USD 0,75

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

w okresie od 10.05.2017 do 10.05.2018

Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty

zwraca paradoks, że rynek wyżej ocenia ryzyko niewy-
płacalności USA, które mają solidny wzrost gospodar-
czy niż Włoch, które właśnie stoją przed dylematem czy 
ponownie rozpisać wybory czy utworzyć rząd z Ruchem 
Pięciu Gwiazd i partią Berlusconiego.  W otoczeniu ro-
snącej inflacji na rynkach wschodzących kierujemy 
swoją uwagę na fundusze inwestujące w obligacje o 
zmiennej stopie procentowej. 

Źródło: opracowanie własne

Black Rock GF Global Inflation Linked Bond A1 USD
vs Fidelity Funds Global Inflation-Linked Bond Fund A (ACC) 
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FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW

Z grupy rynków wschodzących jedynie akcje na rynku 
indyjskim wyraźnie powróciły na ścieżkę wzrostu, lecz 
towarzyszące tym zwyżkom osłabienie się indyjskiej 
waluty skutecznie wymazało ten ruch, przez co wyni-

Rynek funduszy akcji krajów rozwijających się (w tym Polska)

źródło: stooq.pl

14 maja

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

ki funduszy z tego regionu w ostatnich miesiącach nie 
zachwycały. Dobry wzrost gospodarczy oraz relatyw-
nie niższe wyceny powinny wspierać fundusze rynków 
wschodzących. Tutaj jednak, podobnie jak na rynku dłu-

gu, decydujące będą notowania dolara amerykańskiego 
oraz sentyment do ryzykownych aktywów prezentowany 
na globalnych rynkach. 

Klasa Aktywów Fundusz 12 miesięcy 
%

36 miesięcy 
%

Ryzyko 
1 -> 7 Min. wpłata Aktywa netto

mln

Opłata 
za zarządzanie 

%

Akcje Rynków 
Rozwijających się 

Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities Fund 
A1 (Acc) Hdg (PLN)       18,79 b.d. ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ 1000 EUR 1029 USD 1,25

Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) Hdg (PLN) 21,16 23,20 ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ 2500 USD 4250 USD 1,50

Przykładowe fundusze/subfundusze należące do klasy 
Akcje Rynków Rozwijających się

WIG - 1 rok 
vs ^SHC  ^BUX  ^SNX

Źródło: opracowanie własne

w okresie od 10.05.2017 do 10.05.2018

Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty

Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities Fund A1 
(Acc) Hdg (PLN) vs Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) 
Hdg (PLN)
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https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=71&fund_name=fidelity-funds-emerging-asia-fund-a-acc-hdg-pln
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FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW

Od końca marca widać wyraźne wzrosty, spółkom z Japo-
nii i USA pomogły solidne wyniki, a europejskim na pew-
no pomaga słabnące euro. W skali całego roku wyraźnie 
widać też, że kapitał preferował tą pierwszą grupę krajów 
rozwiniętych. Po skończonym sezonie publikacji wyników, 

Rynek funduszy akcji krajów rozwiniętych 

źródło: stooq.pl

11 maja

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

na pierwszy plan mogą powrócić ryzyka geopolityczne i 
czynniki cykliczne, w tym te związane z inflacją.  Analizując 
dane makroekonomiczne widzimy wszechobecny wysoki 
poziom wykorzystania mocy produkcyjnych, co w porów-
naniu z niskim bezrobociem powinno skłaniać firmy do 

inwestycji. Jeżeli taki proces nastąpi, powinien on wspie-
rać fundusze inwestujące w spółki produkujące maszyny, 
wyposażenie czy oprogramowanie. Gospodarkami wyspe-
cjalizowanymi w takim sektorze są Niemcy i Japonia. Cały 
czas przyglądamy się również funduszom związanym z 
surowcami. 

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

Caspar Globalny 6,86 b.d ✴ ✴ ✴ ✴ 1000 PLN 8 PLN 1,95

Allianz Global Metals and Mining 12,71 b.d ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ 500 PLN 16.6 PLN 2,50

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

w okresie od 10.05.2017 do 10.05.2018

Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty

Źródło: opracowanie własne

Caspar Globalny vs Allianz Global Metals and Mining
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INDEKSY (na dzień 11.05.2018)

Zmiana roczna 16,33%

Zmiana roczna -1,36%

Zmiana roczna 1,44%

Zmiana roczna 0,26%

Wahanie 52 tyg.

Wahanie 52 tyg.

Wahanie 52 tyg.

Wahanie 52 tyg.

2,352.72 - 2,872.87

57,947.92 - 67,933.05

3,261.86 - 3,708.82

2,192.91 - 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 11.05.2018)

Zmiana roczna 26,11%

Zmiana roczna 17,21%

Zmiana roczna 5,04%

Zmiana roczna 10,94%

Wahanie 52 tyg.

Wahanie 52 tyg.

Wahanie 52 tyg.

Wahanie 52 tyg.

4,235.89 - 5,615.20

19,239.52 - 24,129.34

3,022.303 - 3,587.032

94,363.65 - 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 14.05.2017 do 14.05.2018)

EUR/PLN               4,2585 zł
Zmiana roczna:    +0.06054 (+1.44%)  
max/min:               4.33261 / 4.13034

USD/PLN               3,5562 zł
Zmiana roczna:      -0.26807 (-7.01%)
max/min:                3.85712 / 3.30760

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

KwiMaj MajCze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar
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14 maja



FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport maj 201812

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


