
RAPORT MIESIĘCZNY

lipiec 2018

RAPORT MIESIĘCZNY

sierpień 2018



FUNDUSZE INWESTYCYJNE / RAPORT SIERPIEŃ 20182

Wyniki spółek amerykańskich za  drugi 
kwartał 2018 roku były bardzo 
dobre i w znakomitej większości 
pobiły oczekiwania. Prognozy 

na następne kwa rtały też są dobre. W Japonii 
mamy lepszy wzrost PKB i tamtejsze spółki 
oczekują rekordowych wyników. Europejskie dane 
makroekonomiczne i wskaźniki wyprzedzające 
są  satysfakcjonujące, chociaż nieco słabsze 
niż wcześniej. W krajach rozwijających się (EM) wzrost 
gospodarczy utrzymuje się na dobrym poziomie, 
mimo silniejszego dolara. Tymczasem z mediów 
płyną informacje o „wojnie handlowej”, problemach 
gospodarczych i nadchodzącej nieuniknionej 
poważnej korekcie giełdowej. Warto wrócić 
do  zasadniczego pytania, od którego zaczynamy 

rozważania: co dzieje się na rynku stóp procentowych 
i rynku długu? A z tym nierozłącznie jest związana 
inflacja.

Amerykańskie 10-letnie obligacje skarbowe 
mają w tym roku rentowność między 2,75 i 3,0%. 
To o  średnio 0,5% wyżej niż w roku ubiegłym. 
Natomiast rentowność obligacji 2-letnich podwoiła 
się z 1,25% do 2,5%. Ten ruch odbywa się zgodnie 
z polityką banku centralnego, Rezerwy Federalnej, 
która podnosi stopy procentowe widząc jak rośnie 
gospodarka. A konsumencka inflacja zasadnicza, 
właśnie opublikowana, wynosi 2,4% i jest 
to  najwyższy poziom od 2008 roku. Nowa polityka 
handlowa i gospodarcza USA, zainicjowana przez 
prezydenta Trumpa przynosi wyniki. Wprowadzenie 
nowych, dość wysokich ceł na wybrane produkty 
i  materiały nie osłabiło gospodarki amerykańskiej. 
Pojawiają się głosy, że ta nowa polityka nie prowadzi 
do nieuchronnego upadku gospodarczego w Stanach 
Zjednoczonych, ale raczej sprzyja amerykańskiej 
gospodarce i jej rozwojowi. Za to kraje obłożone 
nowymi cłami myślą już o dostosowaniu się do nowych 
warunków. Zmianie ulegną niektóre parametry, 
na przykład kursy walutowe, kierunki eksportu 
i  importu, poziom inflacji. Kraje europejskie, znane 
z ożywionego eksportu, nie przeszły na politykę 
rosnących stóp i rentowności skarbówek 
nie  porosły tak jak w USA, chociaż we Włoszech 
rentowności długu 10-letniego urosły 
z 2% do 3%. Za to Hiszpania i Grecja zyskały 
na niższych rentownościach. Polska należy do grupy, 
w których rentowności pozostały stabilne, chociaż 
widać było pewną zmienność na rynku długu. Można 
więc powiedzieć, że rynki nie antycypują jakiegoś 
większego kryzysu, a spółki dopasowują się  dość 
sprawnie do zmian płynących z nowej polityki 
międzynarodowej i handlowej. 

// słowo od stratega
KTO WYGRYWA

PRZY NOWYM ROZDANIU?

SŁOWO OD STRATEGA

Dla naszych inwestorów ważne jest globalne 
spojrzenie na możliwości inwestycji finansowych. 
Zatem kto dziś wygrywa, przy nowym rozdaniu 
kart? Która giełda będzie silniejsza? W tej dobrej 
grupie są USA i EM. Grupa EM jest mocno 
zróżnicowana, najbardziej zaawansowane są kraje 
azjatyckie, ale pojawiają się  nowe miejsca, tak jak 
na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Europa jest solidna 
gospodarczo i dąży śladami Amerykanów. Duże 
nadzieje pokładamy w nowych technologiach, 
sztucznej inteligencji, nowych energiach 
i dalszej digitalizacji światowej gospodarki. 
Ale  zadajemy sobie pytanie, czy to jest właściwy moment, 
aby zwiększyć ekspozycję na akcje? Przeczekaliśmy 
duże zmienności w tym roku, ponad 35 na początku 
lutego, 25 w marcu i 18 w czerwcu. Teraz mamy VIX 
na poziomie 13,7, który jeszcze niedawno wynosił 
10,5. Rynki widzą te zmiany, wyższą inflację w USA, 
historycznie wysokie marże spółek, wyhamowanie 
wymiany handlowej lub pogorszenie jej opłacalności. 
Łatwo wysunąć wątpliwości o niezachwiany dalszy 
wzrost trendu giełdowego. Pojawienie się wątpliwości, 
przy dzisiejszej wycenie giełdy amerykańskiej 
i w oczekiwaniu na decyzję o dalszej podwyżce stóp 
procentowych, może wzbudzić chęć brania zysków 
i osłabienia dolara. Dlatego zwracamy się w stronę 
spółek defensywnych (na przykład w dziedzinie 
konsumpcji podstawowych dóbr i usług), które 
powinny mniej ulegać presji szerokiego brania 
zysków. Przeczekaliśmy już prawie dziewięć miesięcy 
w oczekiwaniu na okazję tanich zakupów. Może 
powoli warto się przygotować na to wydarzenie? 

Andrzej Miszczuk
Główny Strateg F-Trust
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Stopy procentowe

Stany Zjednoczone 2,00 %

Polska 1,50 %

Strefa Euro 0,00 %

Chiny 4,35 %

Inflacja (rok do roku)

Stany Zjednoczone 2,9 %

Polska 2,0 %

Strefa Euro 2,1 %

Chiny 2,1 %

Wzrost PKB (rok do roku)

Stany Zjednoczone 2,8 %

Polska 5,1 %

Strefa Euro 2,2 %

Chiny 6,7 %

2

0

20172015201320112009

4

6

0

-4

4

8

12

20172015201320112009

0

-2

2

4

6

20172015201320112009

DANE MAKRO



FUNDUSZE INWESTYCYJNE / RAPORT SIERPIEŃ 20184

Inflacyjna
faza ożywienia

gospodarczego

Dezinflacyjna
faza ożywienia

gospodarczego

Dezinflacyjna
faza spowolnienia

gospodarczego

Inflacyjna
faza spowolnienia

gospodarczego

W ostatnim kwartale co chwila 
na świecie pojawiały się informacje, które 
uświadamiały nam jak wiele ryzyk kryje 
się dla inwestowanych przez nas pieniędzy. 

Już mało kto pamięta przepychanki między Trumpem 
a Kimem, bo potem na pierwszy plan wysunęła się wojna 
handlowa wypowiedziana Chinom przez Waszyngton. 
W kraju w dalszym ciągu widzimy skutki „Getbackgate”, 
a tu już kolejnym tematem numer jeden  staje się sytuacja 
w Turcji. Ryzyka rożnej maści – od politycznego przez 
prawne, kredytowe, aż po gospodarcze – przewijają się przez 
ekrany naszych monitorów i wpływają na wyceny jednostek 
funduszy.

Nasuwa się pytanie: materializacja którego z nich spowoduje 
efekt domina, który przyczyni się do przeceny wielu klas 
aktywów? Niewątpliwie sytuacja w Turcji ma potencjał, 
by stać się punktem zapalnym, a do tego widoczne 
zawirowania na rynkach finansowych zapewne służą 
wyższym celom geopolitycznym. Co gorsza, naprzeciw siebie 
stają dwaj nieprzewidywalni politycy. W Polsce widzimy 
utrzymujące się wysokie tempo wzrostu gospodarczego, 
którego motorem jest stale rosnąca konsumpcja 
gospodarstw domowych (potwierdza to rekordowy poziom 
wskaźnika pewności konsumenckiej OECD dla Polski). 
Co ciekawe, polska giełda od dobrych kilku miesięcy swoim 
zachowaniem wydaje się przewidywać znaczne pogorszenie 
się koniunktury gospodarczej.

Za oceanem zanotowaliśmy bardzo wysokie tempo wzrostu 
zysków notowanych spółek (roczna dynamika wzrostu 
zysków przekroczyła 24%), ale z drugiej strony pojawiły 
się rysy na szkle w postaci słabszych prognoz, słabiej 
rosnących przychodów oraz potknięcia w wynikach spółek 
z grupy FAANG. Przy niewielkiej szerokości rynków 
akcyjnych potrzeba niewiele, by zjawisko odpływu kapitału 
zagościło na giełdach na dobre.

Jędrzej Janiak
Analityk  F-Trust

// Komentarz analityka

DANE MAKRO
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Rynek funduszy długu krajów rozwijających się (w tym Polska)

Zawirowania na rynku tureckim dotykają przede wszystkim 
wyceny waluty oraz papierów dłużnych. Rynek ten  jest 
ważnym składnikiem koszyków określanych jako rynki 
wschodzące, co powoduje, że rykoszetem dostaje się innym 
krajom tej grupy. Widać to w szczególności w notowaniach 

walut. Na tę chwilę nie bserwujemy większego wpływu 
na rynek długu, choć warto pamiętać, że wiele funduszy dłużnych 
czy pieniężnych ma  w swoich portfelach papiery tureckie, 
co jest  aktualnie widoczne w ich wynikach. W Polsce inflacja 
sięga 2% i według prognoz jest to jej tegoroczny szczyt. Taki 

scenariusz może zachęcać do wydłużenia nieco duration 
w portfelach z udziałem polskich skarbówek. Niepewne 
otoczenie oraz rosnąca inflacja w sąsiednich krajach skłania 
nas do pozostania przy funduszach o niskim duration 
i skoncentrowanych na rodzimym rynku. 

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

Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty

Klasa Aktywów Fundusz 12 miesięcy
%

36 miesięcy
%

ryzyko
1-7 min. wpłata aktywa netto mln opłata za zarządza-

nie %

Dług krajów 
rozwijających się

Ipopema SFIO Gotówkowy Kat. B 2.80 6.49 1 500 PLN 265 PLN 1.00

Caspar Ochrony Kapitału 2.48 4.62 2 1000 PLN 12 PLN 0.75
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14 SIERPNIA 2018
ŹRÓDŁO: STOOQ.PL

Caspar Ochrony Kapitału
Ipopema SFIO Gotówkowy Kat. B

Przykładowe fundusze/subfundusze należące do klasy Dłużne Rynków Wschodzących

okres inwestycji:
od 10.08.2017 do 10.08.2018

FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW
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Rynek funduszy długu krajów rozwiniętych

Wyraźnie zarysowuje się różnica między trendami 
na rentownościach po obu stronach oceanu. Amerykańskie 
skarbówki tracą na cenie (zyskują na rentowności) w ciągu 
całego ostatniego roku, podczas gdy europejskie wciąż czekają 

na sygnał z EBC o planowanej podwyżce stóp procentowych. 
Wprowadzane przez Trumpa cła mogą przyczynić 
się do wzrostu cen w USA, z drugiej strony nieco odwrotny 
wpływ ma umacniający się dolar. Przy obecnych poziomach 

rentowności w Europie i wszechobecnym ryzyku politycznym  
nie widzimy sensu wydłużania duration portfela.  W obecnej 
fazie cyklu pozostajemy przy funduszach powiązanych 
z inflacją. 

Zmiana rentowności 10-letnich obligacji skarbowych rynków rozwiniętych:
Hiszpania, Grecja, Wielka Brytania, USA Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty

Klasa Aktywów Fundusz 12 miesięcy
%

36 miesięcy
%

ryzyko
1-7 min. wpłata aktywa netto mln opłata za zarządza-

nie %

Dług krajów 
rozwiniętych

BlackRock GF Global Inflation Linked 
Bond Fund A2 (Acc) (USD) 2,51 10,51 4 5 000 USD 188 USD 0,75

Schroder ISF Global Inflation Linked 
Bond Fund A1 (Acc) hdg (USD) 0,74 8,36 4 1 000 EUR 1 209 EUR 0,75

Ipopema SFIO Gotówkowy Kat. B

UniAktywny Pieniężny
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14 SIERPNIA 2018
ŹRÓDŁO: STOOQ.PL

BlackRock GF Global Inflation Linked Bond Fund A2 
(Acc) (USD)

Schroder ISF Global Inflation Linked Bond Fund A1 
(Acc) hdg (USD)

Przykładowe fundusze/subfundusze należące do klasy Dłużne Globalne

okres inwestycji:
od 10.08.2017 do 10.08.2018

FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW
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Rynek funduszy akcji krajów rozwijających się (w tym Polska)

Lipcowe odbicie nie zmieniło znacząco układu sił na rynkach 
wschodzących. Ciekawie za to wygląda rynek indyjski, który 
pod względem wskaźnika P/E stał się najwyżej wycenianym 
z analizowanych przez nas rynków. Tyle tylko, że wzrostom 
indeksu towarzyszy równie dynamiczna przecena tamtejszej 

waluty. Kluczem do tego segmentu rynku w dalszym ciągu 
wydaje się być siła dolara amerykańskiego i dopiero jego 
słabość mogłaby przełożyć się na zmianę trendu. Jeżeli 
dodamy do tego wpływ słabnącej w ujęciu globalnym 
koniunktury, to przecena akcji nie powinna dziwić. Wiele 

rynków ma już bardzo atrakcyjne poziomy wycen, co może 
zachęcać do zajmowania pozycji w funduszach, które na nich 
inwestują. Warto jednak pamiętać, że taka strategia powinna 
mieć długoterminowy horyzont inwestycyjny.

Zmiana procentowa indeksów giełdowych: Polska, Indie, Chiny, Węgry Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty

Klasa Aktywów Fundusz 12 miesięcy
%

36 miesięcy
%

ryzyko
1-7 min. wpłata aktywa netto mln opłata za zarządza-

nie %

Akcje rynków 
rozwijających się

FTIF Templeton China Fund N (Acc) (USD) (N) 10,52 31,81 6 2 500 USD 519 USD 1,60

Fidelity Funds Asia Pacific 
Opportunities Fund A (Acc) (EUR) 15,08 45,91 6 2 500 EUR 117 PLN 1,50
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14 SIERPNIA 2018
ŹRÓDŁO: STOOQ.PL

FTIF Templeton China Fund N (Acc) (USD)

Fidelity Funds Asia Pacific Opportunities Fund A (Acc) (EUR)

Przykładowe fundusze/subfundusze należące do klasy Akcje Rynków Rozwijających się

okres inwestycji:
od 10.08.2017 do 10.08.2018

FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW
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Rynek funduszy akcji krajów rozwiniętych

Podobnie jak na rynku długu, tutaj też zarysowuje 
się wyraźna różnica między rynkami amerykańskim 
i japońskim a europejskim.  W zasadzie przy szczytach trzyma 
się jedynie rynek amerykański, który wsparły zaraportowane 

wzrosty zysków tamtejszych spółek. Wspomniane 
w komentarzu niższe przewidywania zysków oraz pojawiające 
się negatywne zaskoczenia od dotychczasowych liderów 
wzrostu każą zachować ostrożność. Wśród krajów 

rozwiniętych relatywnie niskimi wycenami charakteryzuje 
się rynek japoński. Dosyć dobrze w ostatnim czasie zachowują 
się też fundusze inwestujące w spółki z sektora zdrowia.

Zmiana procentowa indeksów giełdowych: USA, Niemcy, Wielka Brytania, Japonia Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty

Klasa Aktywów Fundusz 12 miesięcy
%

36 miesięcy
%

ryzyko
1-7 min. wpłata aktywa netto mln opłata za zarządza-

nie %

Akcje globalne 
rynki rozwinięte

NN SFIO Japonia (A) 8,34 -0,96 6 200 PLN 204 PLN 2,50

UniAkcje Biopharma 7,08 bd 6  1 000 EUR 7,7 PLN 2,95
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14 SIERPNIA 2018
ŹRÓDŁO: STOOQ.PL

UniAkcje Biopharma

NN SFIO Japonia (A)

Przykładowe fundusze/subfundusze należące do klasy Akcje Globalne Rynki Rozwinięte

okres inwestycji:
od 10.08.2017 do 10.08.2018

FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW
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S&P 500 Index (SPX) EURO STOXX 50 Price EUR (SXSE)

Warsaw Stock Exchange Top 20 Index (WIG20)Warsaw Stock Exchange WIG Total Return Index (WIG)

źródło: bloomberg.com
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INDEKSY (NA DZIEŃ 13.08.2018 R.) 
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S&P Asia 50 CME (SAXCME) Shanghai Stock Exchange Composite Index (SHCOMP)

Istanbul Stock Exchange National 100 Index (XU100) NIKKEI 225 (NKY)

źródło: bloomberg.com
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EUR/PLN 4,29360 USD/PLN 3,76250

Zmiana roczna: +0.00783 (+0.18%) Zmiana roczna: +0.12348 (+3.39%)

max/min: 4.41437 / 4.13034 max/min: 3.80124 / 3.30760 

USD/PLN - 1 rok
vs EUR/PLN - 1 rok
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KURSY WALUT (NA DZIEŃ 14.08.2018 R.) 
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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 inwestycji uważanych za 
pozbawione ryzyka (obligacji rządowych). Im wyższy poziom tego 
wskaźnika, tym przy niższym nakładzie ryzyka w stosunku do 
bezpiecznych inwestycji został osiągnięty wynik funduszu.

Beta do benchmarku – ukazuje zależność pomiędzy zmianami 
wartości jednostki funduszu, 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 instrumentów 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 zazwyczaj powiązany ze wzrostem (bądź spadkiem) wartości 
jednostki funduszu o więcej niż 1%.

Błąd odwzorowania (Tracking Error) – ukazuje jak ryzykowny 
jest dany fundusz w stosunku do swojego benchmarku. Wyższy 
wskaźnik sugeruje, bardziej agresywnie zarządzany fundusz 
w stosunku do swojego benchmarku. 

Wskaźnik informacyjny (Information Ratio – IR) – ilustruje 
opłacalność ryzyka, jakie zarządzający ponoszą w stosunku 
do benchmark’u. Im wyższy poziom tego wskaźnika, tym przy 
niższym 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 zmienia się wartość 
części dłużnej funduszu w reakcji na zmianę stóp procentowych. 
Wyższe duration, sugeruje większy wpływ zmiany stóp 
procentowych na zmianę wartości jednostki funduszu.

Alpha – zwrot z funduszy powyżej benchmark’u skorygowanego 
o ryzyko.

R2 – reprezentuje procent zmiany wartości funduszu, który może 
być wytłumaczony zmianą wartości benchmark’u.

Obligacje High-Yield – obligacje o niższym ratingu (rating nie-
inwestycyjny np. CCC), oferujące wyższe oprocentowanie

HICP - Zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych 
(z ang. Harmonized Index of Consumer Prices).
r/r – rok do roku

PMI (Purchasing Manager Index) - wskaźniki opisujący 
aktywność gospodarczą w sektorze wytwórczym. Publikowane 
przez agencję Reuters. Agencja przeprowadza ankietę wśród 
managerów 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 kapitalizacji giełdowej 
i wartości kapitałów własnych na koniec ostatniego kwartału 
kalendarzowego.

Cena do zysku - Obrazuje stopień niedowartościowania  
lub przewartościowania ceny akcji w stosunku do zysku 
generowanego przez spółkę.

Inwestowanie kontrariańskie – odmienny od większości 
inwestorów sposób postrzegania zdarzeń 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.

Słownik podstawowych terminów

SŁOWNIK
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Analityk, makler papierów wartościowych



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 inwestycyjnej. 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 inwestycyjne 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, że 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, że 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, że 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 
poszczególnych 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. Indywidualna 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 prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla 
inwestorów.



Je ś l i  ma sz  py tania  dot yc z ące  rapor tu  lub  inwes towania , 
napis z  do  na s :

kon t a k t @ f-tr us t .pl

Wiele  c iekaw ych  mater ia łów  na  temat  inwes towania 
zna jdz ie s z  t ak że  na  s t ronie  w w w.f-tr us t .p l


