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SŁOWO OD STRATEGA
agencjom ratingowym i brokerom promującym
wysoko rentowne obligacje i fundusze dłużne.
Piramida zbudowana na nieprawidłowej wycenie
ryzyka zawaliła się, powodując generalny spadek
cen akcji i długu. Silny wstrząs trwał kilka miesięcy,
pospadały ceny także dobrych i rosnących
spółek oraz ich obligacji. Rynki odżyły po sześciu
miesiącach, ale rozmiar tamtej korekty odcisnął się
mocnym piętnem na większości inwestorów. Wiele
wniosków wyciągnięto z tamtych doświadczeń.
Dług stał się po raz kolejny powodem katastrofy.
A przecież wielu inwestorów uważa go za mniej
ryzykowną klasę aktywów od akcji spółek.

// słowo od stratega

Z

JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA
JEST KLUCZEM

regularnością
metronomu
piszemy
o rynkach finansowych i często trafiamy
na rocznice dobrych lub złych wydarzeń.
Dziesięć lat temu przeżyliśmy ciężką korektę
na rynku akcji wywołaną kryzysem zadłużenia, tzw.
długu subprime.
Chodziło o obligacje bardzo złej jakości stworzone
na potrzeby osób o nikłych zdolnościach
kredytowych,
aby
umożliwić
im
zakup
nieruchomości, na którą nie było ich stać. Boom
amerykańskiego rynku nieruchomości zakończył
się globalnym kryzysem giełdowym. Olbrzymie
straty ponieśli wówczas inwestorzy europejscy,
fundusze emerytalne w małych przedsiębiorstwach
i miastach Europy Zachodniej. Zawierzyli bankom,
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Zbliżamy się do końca trzeciego kwartału tego roku
i patrząc na osiągnięte rezultaty mamy mieszane
uczucia. Inwestycje dobrze zdywersyfikowane
bronią się zadowalająco. Obok tej grupy mamy
klientów z bardzo dobrymi rezultatami dzięki
spółkom dystrybucji internetowej, informatyce,
technologii i szeroko pojętym spółkom sektora
ochrony zdrowia. Ale są też wyniki negatywne,
np. na rynkach wschodzących i surowcach. Kilka
słów wyjaśnienia do tego co widzimy na rynku.
Gospodarki rozwijają się dobrze, chociaż w posób
zróżnicowany w poszczególnych regionach. Politycy
i banki centralne dbający o wyprowadzenie z kryzysu
2008 roku mogą mówić o sukcesie. Najbardziej
wymownym argumentem jest brak bezrobocia.
Ale giełda patrzy już dalej, inwestorzy szukają
następnych „dobrych tematów inwestycyjnych”.
Tymczasem mamy widoczne ryzyka polityczne,
napięcia w relacjach międzynarodowych, zmiany
w zasadach handlu ze Stanami Zjednoczonymi...
Ale i w takiej atmosferze niektóre branże i spółki
nadal osiągają sukcesy. W tym roku były to akcje
amerykańskie i kilka wyselekcjonowanych branż.
To efekt następnej rewolucji technologicznej
i nowych produktów.

Nie warto opierać się postępowi. Spójrzmy
na historię firmy Singer (maszyny do szycia),
Eastman Kodak (fotografia), które dawno
już zniknęły z giełdy. Obecnie możemy śledzić
General Electric i gwałtowny spadek cen tej niegdyś
bardzo cenionej spółki, ostatniej spółki w indeksie
Dow Jones Industrial, która była w tym indeksie
od początku jego istnienia. Wyprzedawane są
jej części i wkrótce może ona zginąć z publicznej
przestrzeni inwestycyjnej. Los GE to efekt złej pracy
jej menadżera. Kiedy była dobrze zarządzana,
rozwijała się i jej cena rosła. Dzisiaj na jej miejsce
pojawiają się nowe spółki, eksplorujące nowe
przestrzenie i zaspokajające nowe potrzeby klientów.
W tym miejscu wypada przypomnieć naszym
czytelnikom o roli wizjonerów i menadżerów
w tworzeniu wartości dodanej spółek. Przy wyborze
inwestycji musimy zwracać baczną uwagę na jakość
zarządzających. Jest wielu dobrych, ale szukamy
tych najlepszych. Dzisiaj sukcesy odnoszą spółki
z grupy FAANG, tak jak niegdyś były to tzw. blue
chips. Niemal codziennie na giełdę wprowadzane
są nowe, atrakcyjne i dobrze zarządzane firmy. Kilka
z nich utworzy następną grupę sukcesu.
Szukajmy więc w tym kierunku naszych udanych
inwestycji na najbliższe lata. A do końca tego roku
będziemy starali się oprzeć presji „handlowania”
i utrzymać dyscyplinę w dywersyfikacji i doborze
funduszy dobrej jakości.
Andrzej Miszczuk
Główny Strateg F-Trust

DANE MAKRO

6

Stopy procentowe
4

2

Stany Zjednoczone

2,00 %

Polska

1,50 %

Strefa Euro

0,00 %

Chiny

4,35 %

0
2009

2011

2013

2015

2017

6

4

2

0

Inflacja (rok do roku)
Stany Zjednoczone

2,7 %

Polska

2,0 %
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2013

2015
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Wzrost PKB (rok do roku)
Stany Zjednoczone

2,9 %

Polska

5,1 %

Strefa Euro

2,1 %

Chiny

6,7 %

DANE MAKRO
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// Komentarz analityka

naliza danych makro oraz wyniki
poszczególnych klas aktywów zdają
się potwierdzać obecne miejsce w cyklu
koniunkturalnym. Stopy procentowe, które
są ważnym czynnikiem warunkującym zachowanie
poszczególnych aktywów, a przede wszystkim długu,
póki co rosną tylko za oceanem, za sprawą podwyżek
dokonywanych przez FED.
Niemniej jednak, rynkowe stopy procentowe, wyrażone
rentownościami dziesięcioletnich obligacji skarbowych
rosną od połowy 2016 roku na całym świecie.
To właśnie na rynku długu najlepiej widać cykliczność,
która sugeruje, że kolejny lokalny dołek rentowności
powinien zagościć gdzieś w drugiej połowie 2020 roku,
a po drodze czeka nas jeszcze szczyt inflacji. Modelowo
to właśnie wtedy powinny zakończyć się wzrosty
rentowności, a głównym aktywem w portfelu powinny
stać się obligacje o nieco dłuższym terminie wykupu.
Pozostaje pytanie, jak ingerencja banków centralnych
i ich niestandardowe działania, które uruchomiono
po kryzysie finansowym mogą zniekształcić
tą powtarzalność. Obserwujemy wszelkie odchylenia
od modelu w celu identyfikacji okazji inwestycyjnych.
Niewątpliwie takim wyjątkiem są obecnie fundusze
akcji amerykańskich, w szczególności z sektora
technologii, które jako nieliczne kontynuują wzrosty.
Po stronie makroekonomicznej obserwujemy
zmniejszanie się dynamiki wzrostu gospodarczego
oraz nastrojów wśród przedsiębiorców, do pełni
obrazu brakuje słabszych danych z USA.
Jędrzej Janiak

Analityk F-Trust
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Inflacyjna
faza ożywienia
gospodarczego

Dezinflacyjna
faza ożywienia
gospodarczego

Inflacyjna
faza spowolnienia
gospodarczego

Dezinflacyjna
faza spowolnienia
gospodarczego

FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW

Rynek funduszy długu krajów rozwijających się (w tym Polska)
Sytuacja na rynkach wschodzących nie jest
jednorodna. Inflacja pojawia się coraz częściej i
razem z nią rosną rentowności. Dochodzi do tego
ryzyko polityczne, a obraz dopełnia siła dolara
amerykańskiego. Wyższe stopy procentowe za
oceanem przyciągają kapitał, który odpływa z

rynków wschodzących. W Polsce na przestrzeni
roku rentowności wydają się być dosyć
stabilne, a dane o inflacji nie wskazują,
że ma ona drastycznie wzrosnąć. Nie dziwią
zatem komentarze przedstawicieli Rady Polityki
Pieniężnej, którzy nawet nie myślą o podwyżkach w

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

nadchodzącym roku. Nieco zamieszania na rynku
długu wywołują jednak wydarzenia krajowe,
będące pokłosiem sprawy związanej z branżą
wierzytelności. Pozostajemy przy krajowym długu
krótkoterminowym.

Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty

10PLY.B - 1 ROK
vs 10CNY.B 10INY.B 10HUY.B

Przykładowe fundusze/subfundusze należące do klasy Dłużne Rynków Wschodzących
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Skarbiec Kasa

2.05

6.04

1

100 PLN

824.3 PLN

0.90

BPS Pieniężny kat. A

2.14

6.77

2

100 PLN

82 PLN

0.90

Klasa Aktywów

Dług krajów
rozwijających się

STY

Fundusz
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FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW

Rynek funduszy długu krajów rozwiniętych
Ryzyka polityczne oraz niskie stopy w Europie
nie zachęcają do kupna obligacji z tej części świata.
Zupełnie inaczej zaczynają wyglądać rentowności
w USA, gdzie po serii podwyżek stóp procentowych

mogą się znaleźć inwestorzy zadowoleni z obecnych W tym sektorze w dalszym ciągu pozostajemy
Ipopema SFIO Gotówkowy Kat. B
poziomów. Póki co w krajach rozwiniętych
czekają przy funduszach o niskim duration.
nas podwyżki stóp oraz inne działania,
które
mogą
UniAktywny
Pieniężny
skutkować zwiększoną podażą obligacji na rynku.

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

Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty

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

Przykładowe fundusze/subfundusze należące do klasy Dłużne Globalne
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Fidelity Funds US Dollar Cash Fund A (Acc) (USD)

1.25

1.73

1

2 500 USD

1235 USD

0,40

Schroder ISF US Dollar Liquidity USD A1 ACC

1.29

2.09

1

1 000 USD

1 209 EUR

0,29

Klasa Aktywów

Dług krajów
rozwiniętych

STY

Fundusz
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FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW

Rynek funduszy akcji krajów rozwijających się (w tym Polska)
Od lipca widzieliśmy korekcyjne odbicie, które
obecnie wydaje się blednąć. Skala i dynamika
odbicia nie miała wielkiej siły, zatem nie bardzo
napawa ona optymizmem. Pogarszające się dane
makroekonomiczne, mocny dolar i perspektywa

dalszych podwyżek stóp procentowych również
nie mają dobrej gleby pod ewentualne wzrosty.
Sam argument, że rynek jest tani nie brzmi dla nas
przekonująco. W tej grupie funduszy brakuje tych
ukierunkowanych na konkretne sektory. Szukając

ciekawszych sprawdzamy, które branże przeważają
w portfelach i skupiamy się na funduszach
bezpośrednio związanych z konsumentem i nowymi
technologiami.

Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty

Zmiana procentowa indeksów giełdowych: Polska, Indie, Chiny, Węgry
WIG - 1 rok
vs ^SHC ^BUX ^SNX

Przykładowe fundusze/subfundusze należące do klasy Akcje Rynków Rozwijających się.
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Fidelity Funds Emerging Markets Focus Fund A
(Acc) Hdg (EUR)
FTIF Templeton Emerging Markets Smaller
Companies Fund N (Acc) (USD)
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%

36 miesięcy
%
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1-7

min. wpłata

aktywa netto mln

opłata za zarządzanie %

1.11

25.62

6

2 500 EUR

49 EUR

1.50

-6.15

19.25

5

2 500 USD

1 006 USD

1.60

FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW

Rynek funduszy akcji krajów rozwiniętych
Rynek amerykański w górę, a japoński
w trendzie bocznym i to tyle z dobrych wieści.
W tym segmencie warto póki co utrzymać pozycje
w funduszach opartych o spółki amerykańskie.
Trzeba jednak być świadomym ryzyka i możliwej

zwiększonej zmienności. Ewentualne pogorszenie
się nastrojów za oceanem z reguły przekłada się na
inne rynki, często ze wzmożoną siłą. Przed nami
spodziewana kolejna podwyżka stóp w USA,
dalsze potyczki handlowe między USA a Chinami,

a to wszystko w czasie wyborów uzupełniających
do amerykańskiego Kongresu. Szukamy funduszy
o zdywersyfikowanych portfelach i alokacji
w interesujących spółkach i sektorach.

Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty

Zmiana procentowa indeksów giełdowych: USA, Niemcy, Wielka Brytania, Japonia
^SPX - 1 rok
vs ^DAX ^FTM ^NKX

Przykładowe fundusze/subfundusze należące do klasy Akcje Globalne Rynki Rozwinięte.
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---
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Fidelity Funds Global Health Care
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15.11

6

2 500 EUR
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1,50
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INDEKSY (NA DZIEŃ 11.09.2018 R.)

S&P 500 Index (SPX)

EURO STOXX 50 Price EUR (SXSE)

Wahanie 52 tyg. 2,474.52 - 2,916.50

Wahanie 52 tyg. 3,261.86 - 3,708.82

Zmiana roczna: 17,92%

Zmiana roczna: -2,46%
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Warsaw Stock Exchange Top 20 Index (WIG20)

Wahanie 52 tyg. 55,124.54 - 67,933.05

Wahanie 52 tyg. 2,096.93 - 2,650.16

Zmiana roczna: -11,19%

Zmiana roczna: -7,63%
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źródło: bloomberg.com
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INDEKSY (NA DZIEŃ 13.08.2018 R.)

S&P Asia 50 CME (SAXCME)

Shanghai Stock Exchange Composite Index (SHCOMP)

Wahanie 52 tyg. 4,516.62 - 5,615.20

Wahanie 52 tyg. 2,647.17 - 3,587.03

Zmiana roczna: -0,46%

Zmiana roczna: -19,49%
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NIKKEI 225 (NKY)

Istanbul Stock Exchange National 100 Index (XU100)

Wahanie 52 tyg. 19,437.14 - 24,129.34

Wahanie 52 tyg. 88,654.50 - 121,531.50

Zmiana roczna: 16.51%

Zmiana roczna: -10.9 1%
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KURSY WALUT (NA DZIEŃ 11.09.2018 R.)
USD/PLN - 1 rok
vs EUR/PLN - 1 rok
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EUR/PLN

4,30900

USD/PLN

3,71790

Zmiana roczna:

+0.05145 (+1.21%)

Zmiana roczna:

+0.16033 (+4.51%)

max/min:

4.41437 / 4.13034

max/min:

3.84081 / 3.30760
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Słownik podstawowych terminów
Odchylenie standardowe (Standard Deviation) – im wyższy
wskaźnik, tym bardziej zmienna jest cena jednostki funduszu.

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

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.

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

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%.

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

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.

Cena do wartości księgowej - to relacja kapitalizacji giełdowej
i wartości kapitałów własnych na koniec ostatniego kwartału
kalendarzowego.

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

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 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.

AUTOR RAPORTU:
JĘDRZEJ JANIAK
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.
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