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Powszechnie wiadomo, że giełda 
antycypuje przyszłe zmiany 
w  gospodarce i wyniki spółek. Wiadomo 
także, że  giełda, czyli tak naprawdę 

giełdowe ruchy cen, często przerysowują 
gospodarkę realną i rzeczywiste wyniki spółek. 
Wskaźniki mikroekonomiczne służące ocenie i 
wycenie poszczególnych akcji, na przykład cena 
do zysku (P/E) lub cena do wartości księgowej 
(P/BV) stale się zmieniają, ale poruszają się 
w pewnych koleinach. Na przykład P/E na 
poziomie 5x oznacza bardzo tanią wycenę 
spółki, a na poziomie 25x – przeciwnie. 
Przejście z jednej skrajności do drugiej, czyli 
z  5x do 25x, może oznaczać pięciokrotny wzrost 
ceny (kiedy zyski są na tym samym poziomie), 
albo pięciokrotny spadek zysków, kiedy cena 
pozostaje na tym samym poziomie. 

Giełdowy ruch cen ma tendencję do sięgania 
skrajności. Wzrosty cen akcji powodują 
intensyfikacje zakupów i w ten sposób ceny 
rosną jeszcze wyżej. W odwrotnym kierunku, 
spadki cen wywołują chęć sprzedaży, 
aby  zapobiec dalszym stratom a pojawianie 
się nowych poleceń sprzedaży wpływa 
na obniżanie cen. Jak zwykle na rynku, 
gra podaży i popytu wyrównywana jest poprzez 
poziom cen. Inwestorzy podążają za trendem 
wygenerowanym przez nich samych i w  ten 
sposób potęgują i wyolbrzymiają ruchy 
cenowe. Przykład takich zachowań mieliśmy 
w ostatnich miesiącach.

Warto pochylić się nad tym okresem 
i  próbować zrozumieć zachowanie rynków, 
czyli próbować zrozumieć psychologię 
inwestorów, aby zachować racjonalną 
ocenę sytuacji. Spadki i odbicie dokonały 
się w bardzo krótkim okresie, jeden miesiąc 
spadków i jeden miesiąc wzrostów, przy dość 
ograniczonym wolumenie. Wielu inwestorów 
nie zdążyło dokonać transakcji, w jedną 
czy w drugą stronę. To fundusze inwestycyjne 
sterowane przez programy komputerowe 
były aktywne na rynku w tym okresie. 
Wyznacznikiem ich zaprogramowanych 
decyzji jest poziom zmienności rynkowej 
i wycena rynków. Sygnały zakupów akcji były 
wyraźne na początku roku i decyzje zakupów 
zostały zrealizowane.

Obecnie jesteśmy w okresie wyczekiwania 
na nowe sygnały, które mogą wywołać 
falę zakupów lub falę sprzedaży. Jeśli 
nic  wyjątkowego się nie wydarzy, to można 
przyjąć, że poziom cen utrzyma się na obecnej 
pozycji do momentu pełnej analizy wyników 
spółek za pierwszy kwartał 2019 roku 

// słowo od stratega

RYNKI STAŁY 
SIĘ BARDZO RACJONALNE

SŁOWO OD STRATEGA

i dalszych zrewidowanych prognoz na lata 2019 
i 2020. Ekonomiści Komisji Europejskiej obniżyli 
prognozę dynamiki PKB dla Strefy Euro na 2019 
rok do 1,3%, z 1,9%, a na 2020 rok do  1,6%, 
z 1,7%. Prognozy inflacji dla Eurolandu na 2019 
rok obniżono do 1,4%, z 1,8%, a na 2020 rok z 1,6 
do 1,5%. Komisja Europejska spodziewa się, że 
wzrost gospodarczy w Eurolandzie nie odbije 
się w najbliższym czasie, a jego osłabienie może 
potrwać dłużej niż poprzednio oczekiwano. 
Dobrą wiadomością jest to, że  wzrost nadal 
się  utrzymuje, chociaż na bardzo niskim 
poziomie. 

Podobny scenariusz mamy w Stanach 
Zjednoczonych, ale przy znacznie wyższych 
stopach procentowych niż w Europie 
i  Japonii. Stąd płynie nowa fala komunikatów 
z  Rezerwy Federalnej, centralnego banku 
USA, o  łagodnym podejściu do rynków 
i  dopasowaniu polityki finansowej do stanu 
gospodarki. Gospodarka Chin notuje wzrost 
w wysokości 6%, ale z  tendencją spadkową. 
Władze Chin stosują więc różne metody, aby 
ten wzrost podtrzymać przez lepszą i większą 
konsumpcję wewnętrzną. Rynki finansowe 
nasłuchują i  obserwują bieg wydarzeń, aby 
odpowiednio zareagować. Apetyt na ryzyko nie 
jest wysoki, więc na razie nie można spodziewać 
się dużego optymizmu. Można powiedzieć, że 
rynki stały się bardziej racjonalne i przy braku 
inflacji są zadowolone z obecnych rentowności 
dłużnych. W tej perspektywie zarówno złotówka, 
jak i polski dług skarbowy są dobrym miejscem 
na przeczekanie zimowych chłodów.

Andrzej Miszczuk
Główny Strateg F-Trust SA

https://www.f-trust.pl/radzimy-naszym-klientom/fundusz-inwestycyjny-jak-to-dziala-infografika
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Stopy procentowe

Stany Zjednoczone 2,5 %

Polska 1,50 %

Strefa Euro 0,00 %

Chiny 4,35 %

Inflacja (rok do roku)

Stany Zjednoczone 1,6 %

Polska 0,9 %

Strefa Euro 1,4 %

Chiny 1,7 %

Wzrost PKB (rok do roku)

Stany Zjednoczone 3,0 %

Polska 5,1 %

Strefa Euro 1,2 %

Chiny 6,4 %
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DANE MAKRO

https://www.f-trust.pl/radzimy-naszym-klientom/fundusz-inwestycyjny-jak-to-dziala-infografika
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Inflacyjna
faza ożywienia

gospodarczego

Dezinflacyjna
faza ożywienia

gospodarczego

Dezinflacyjna
faza spowolnienia

gospodarczego

Inflacyjna
faza spowolnienia

gospodarczego

Dostajemy coraz więcej sygnałów potwierdzających 
tezę o zwalniającej gospodarce. Z ciekawszych 
odczytów z ostatniego miesiąca warto zwrócić 
uwagę na odczyt wskaźnika wyprzedzającego 

OECD, który jest najniżej od października 2009 roku.

Dosyć istotną zmianę pokazał również indeks 
optymizmu małego biznesu w USA, który zanotował 
bardzo gwałtowny zwrot w ostatnich miesiącach. Zatem 
globalnie zgodnie uznajemy, że tempo wzrostu maleje, 
a  wraz z nim pogarszają się perspektywy dla firm, 
wpływy budżetowe i nastroje. Te ostatnie pogarszają 
się przede wszystkim po stronie przedsiębiorców, 
którzy widzą jeszcze ryzyka związane z Brexitem, 
czy przedłużającymi się negocjacjami między USA 
a Chinami. Nieco mniej powodów do zmartwienia widać 
po stronie konsumentów, którzy widzą chłonny rynek 
pracy, i to doprawdy na każdej szerokości geograficznej, 
co zachęca ich do utrzymywana wysokiego poziomu 
wydatków konsumpcyjnych. Przed nami na pewno sporo 
wydarzeń, które mogą wpłynąć na wyceny aktywów. 
Jedna istotna zmiana już się dokonała – zmiana retoryki 
po stronie amerykańskiego banku centralnego. Pytanie 
kto będzie kolejny i kiedy do działań wejdą rządy ze 
swoją polityką fiskalną, której celem  będzie łagodzenie 
skutków spowolnienia. Póki co w cenie są aktywa 
uznawane za tzw. bezpieczne przystanie, do których 
zaliczamy dług skarbowy, złoto, akcje spółek z sektorów 
defensywnych, czy amerykańskiego dolara.

Jędrzej Janiak
Analityk F-Trust

// Komentarz analityka

DANE MAKRO

https://www.f-trust.pl/radzimy-naszym-klientom/fundusz-inwestycyjny-jak-to-dziala-infografika
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Rynek funduszy długu krajów rozwijających się (w tym Polska)

Popyt na dług z krajów wschodzących utrzymuje 
rentowności na niskich poziomach na większości 
rynków. Co ciekawe, dzieje się tak mimo ciągle 
silnego dolara. Jeżeli spojrzymy przez kryterium 
realnej stopy zwrotu z tej klasy aktywów, czyli 

pomniejszymy uzyskane odsetki o wskaźnik 
inflacji, to zdecydowanie rynki wschodzące mają 
do zaoferowania najwięcej. Pozytywnie patrzymy 
na daleki wschód Azji oraz środkowo-wschodnią 
Europę. Fundusze dłużne oparte o dług skarbowy, 

z minimalnym udziałem długu korporacyjnego, 
są obecnie najbardziej preferowanym przez nas 
aktywem w portfelu. 

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

Skarbiec Obligacja 2,71 8,85 3 100 PLN 301 PLN 1,55

UniKorona Obligacje 2,77 6,11 2 100 PLN 449 PLN 1,50
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Przykładowe fundusze/subfundusze należące do klasy Dłużne Rynków Wschodzących

okres inwestycji:
od 11.02.2019 do 11.02.2019

FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW

13 LUTEGO 2019 R.
ŹRÓDŁO: STOOQ.PL

https://www.f-trust.pl/radzimy-naszym-klientom/fundusz-inwestycyjny-jak-to-dziala-infografika
https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=30&fund_name=unikorona-obligacje
https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=113&fund_name=skarbiec-obligacja
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Rynek funduszy długu krajów rozwiniętych

Na rynkach rozwiniętych o wiele trudniej znaleźć 
kraje, których dług skarbowy oferuje odsetki 
przewyższające inflację. Wyjątkiem są obligacje 
amerykańskie, ale to w sumie nie dziwi, skoro FED 
w ostatnich latach podnosił stopy procentowe oraz 

przestał dostarczać popyt na rynek długu. Niestety, 
reszta najważniejszych banków centralnych 
w  dalszym ciągu utrzymuje stopy procentowe 
na swoich minimach oraz skupuje papiery, przez 
co znacząco zniekształca wycenę instrumentów 

dłużnych. W segmencie rynków rozwiniętych 
po stronie funduszy dłużnych preferujemy te oparte 
o papiery skarbowe z rynku amerykańskiego. 

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

Fidelity Funds US Dollar 
Bond Fund A (Acc) (USD) 3,14 4,23 3 500 PLN  979 USD 0,75

BlackRock GF World 
Bond Fund A2 (Acc) (USD) 2,32 6,07 3 5 000 USD 1 280 USD 0,85
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Przykładowe fundusze/subfundusze należące do klasy Dłużne Globalne

okres inwestycji:
od 11.02.2019 do 11.02.2019

FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW

13 LUTEGO 2019 R.
ŹRÓDŁO: STOOQ.PL

https://www.f-trust.pl/radzimy-naszym-klientom/fundusz-inwestycyjny-jak-to-dziala-infografika
https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=425&fund_name=blackrock-gf-world-bond-fund-a2-acc-usd
https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=965&fund_name=fidelity-funds-us-dollar-bond-fund-a-acc-usd
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Rynek funduszy akcji krajów rozwijających się (w tym Polska)

Z perspektywy czasu wygląda na to, że w październku 
ubieglego roku kapitał z rynku amerykańskiego 
zaczął płynąc do rynków wschodzących. Bo własnie 
wtedy na głównych parkietach w USA czy 
w  Europie widać znaczące pogroszenie nastrojów, 
a na rynkach wschodzących rysyuje się delikatna 

poprawa. Obecnie akcje z rynkówch wschodzących 
uchodzą wręcz za „najbardziej zatłoczony handel”, 
co może zwiastować spadkową korektę ostatnich 
wzrostów. Pod kątem wycen dla wskaźnika cena/
zysk na koniec stycznia na pierwszych trzech 
miejscach wśród analizowanych przez nas rynków 

najdroższe okazały się Indie, Brazylia i Meksyk. 
Pod tym względem lepiej prezentują się Chiny, Korea 
Południowa i Polska, nie wspomiając  już  o  Turcji 
czy Rosji.

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

UniAkcje: Daleki Wschód -2,56 28,94 5 1000 USD 5 PLN 2,95

 Skarbiec Emerging Markets Opportunities Fund 3,10 58,04 6 1000 PLN 42 PLN 2,04
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Skarbiec Emerging Markets Opportunities Fund
UniAkcje: Daleki Wschód

Przykładowe fundusze/subfundusze należące do klasy Akcje Rynków Rozwijających się.

okres inwestycji:
od 11.02.2019 do 11.02.2019

FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW

13 LUTEGO 2019 R.
ŹRÓDŁO: STOOQ.PL

https://www.f-trust.pl/radzimy-naszym-klientom/fundusz-inwestycyjny-jak-to-dziala-infografika
https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=145&fund_name=skarbiec-emerging-markets-opportunities-fund
https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=25&fund_name=uniakcje-daleki-wschod
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Rynek funduszy akcji krajów rozwiniętych

Styczeń przyniósł odreagowanie, które 
w  szczególności na rynku amerykańskim dało 
wielu inwestorom ponownie wiarę w powrót hossy. 
Dane gospodarcze wskazują jednak na postępujące 
spowolnienie, a i zmianę retoryki FED można 

rozumieć w ten sposób, że kondycja tamtejszej 
gospodarki zasługuje na wsparcie i  łagodniejszą 
politykę.  Z perspektywy analizy technicznej 
odreagowanie spadków wpisuje się naszym zdaniem 
w falę B, po której należy się spodziewać kontynuacji 

wyprzedaży w postaci fali C, która dopełni obrazu 
bessy w formacie ABC w tej fazie cyklu. Z funduszy 
operujących na rynkach rozwiniętych dalej szukamy 
tych o charakterze defensywnym. 

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

Fidelity Funds Global 
Infrastructure Fund A (Acc) EUR 12,42 9,66 5 500 PLN 78 EUR 1,50

BlackRock GF World 
Healthscience Fund A2 (Acc) (USD) 13,44 43,72 5 5 000 USD 3 625 USD 1,50

115

120

105

110

100

95
2018-04-01 2018-10-01 2019-01-012018-07-01

15%

5%

7,5%

12%

-2,5

2,5%

0%

-5%

-10%

-15%

-7,5%

-12.5%

LUT MAR KWI MAJ CZE LIP SIE WRZ PAZ LIS GRU STY

10%

LUT

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

12 LUTEGO 2019 R.
ŹRÓDŁO: STOOQ.PL

BlackRock GF World Healthscience Fund A2 (Acc) (USD) 

Fidelity Funds Global Infrastructure Fund A (Acc) EUR

Przykładowe fundusze/subfundusze należące do klasy Akcje Globalne Rynki Rozwinięte.

okres inwestycji:
od 11.02.2019 do 11.02.2019

FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW

https://www.f-trust.pl/radzimy-naszym-klientom/fundusz-inwestycyjny-jak-to-dziala-infografika
https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=383&fund_name=blackrock-gf-world-healthscience-fund-a2-acc-usd
https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=961&fund_name=fidelity-funds-global-infrastructure-fund
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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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https://www.f-trust.pl/radzimy-naszym-klientom/fundusz-inwestycyjny-jak-to-dziala-infografika
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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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FUNDUSZE INWESTYCYJNE / RAPORT LUTY 201911

EUR/PLN 4,33073 USD/PLN 3,82515

Zmiana roczna: +0.16420 (+3.94%) Zmiana roczna: +0.45145 (+13.38%)

max/min: 4.41437 / 4.13146 max/min: 3.84475 / 3.30895 

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

KURSY WALUT (NA DZIEŃ 13.02.2019 R.)  

13 LUTEGO 2019
ŹRÓDŁO: STOOQ.PL
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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

AUTOR RAPORTU:
JĘDRZEJ JANIAK

Analityk, makler papierów wartościowych
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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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