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Technologiczne nowinki, a potem rzeczywiste 
produkty lub usługi nie  spadają na nas 
z nieba. Takie produkty nie pojawiają 
się niespodziewanie, są  zapowiadane, 

a  następnie oczekiwane przez długi czas. Tak więc 
rzeczywiste ich pojawienie nie bywa zaskoczeniem, 
a niespodzianką jest najczęściej szybkie 
rozprzestrzenianie się takich produktów lub usług.

W czasie genewskich targów samochodowych 
warto przypomnieć, że jeszcze niedawno Tesla 
była czymś nadzwyczajnym. Obecnie jest częścią 
motoryzacyjnego pejzażu, a jej konkurenci – także 
wytwarzający elektryczne samochody – rosną 
jak grzyby po deszczu. Niedawno oswoiliśmy się 
z dronami, używamy ich coraz powszechniej, 
a wkrótce zaczniemy z pewnością latać czymś 
w rodzaju samochodów. Tak jak przesiedliśmy się 
z  bryczki na mechaniczną bryczkę, czyli samochód. 
Samochody często są używane do ilustrowania 

różnych tez. Tym razem na ich przykładzie 
chcemy pokazać, jak zmienia się gospodarka, 
mimo że  pozornie wszystko jest jak dawniej. 
Do  czego potrzebny jest nam ten przykład? 
Potrzeba nam ewidentnego i namacalnego 
dowodu, że  gospodarka zmienia się jakościowo, 
dochodzimy do nowych produktów, nowych 
usług, nowej jakości życia. 

To wszystko ma odzwierciedlenie na rynkach 
finansowych, w tym oczywiście również 
na  giełdach. W grudniu 2018 roku przeżyliśmy 
spore spadki cen, a w styczniu czarujące 
odbicie. Najpierw zwątpienie, następnie nadzieja 
na  wzrosty i lepszą przyszłość. Tymczasem 
analitycy i stratedzy giełdowi coraz więcej 
piszą na temat spadkowego tempa wzrostu 
PKB w  2019 i 2020 roku. Dlatego pragniemy 
pokazać, że  nawet przy zwolnionym tempie 
wzrostu będziemy świadkami nowych dokonań 
technicznych, medycznych, architektonicznych, 
itp. Patrząc pozytywnie na światową gospodarkę 
możemy nie mieć skłonności do wyprzedawania 
akcji tylko dlatego, że wzrost PKB nieco spadnie. 

Być  może weszliśmy w okres przedłużonego 
ruchu bocznego na cenach akcji spółek 
krajowych i międzynarodowych. Być może nawet 
spółki wzrostowe nie będą pięły się w górę, 
a jednym z hamulców może być trend szerszego 
opodatkowania światowych gigantów, takich, jak 
Apple, Amazon Możliwe jest nawet rozbicie tych 
światowych gigantów na kilka mniejszych, tak 
jak kiedyś stało się z firmą naftową Standard Oil 
i telefoniczną ATT. Odbudowanie konkurencji, 
konkurencji krajowej i międzynarodowej, może 
być zaczynem do „rozdrobnienia” dzisiejszych 
gigantów korporacyjnych. Jeżeli więc będziemy 
mieć kłopoty ze znalezieniem nowych, modnych 
trendów giełdowych, to będzie wypadało poszukać 
spółek dywidendowych.

// słowo od stratega

LATAJĄCE SAMOCHODY

SŁOWO OD STRATEGA

Spółki te stają się popularne, jako substytuty 
obligacji. Dają regularny dochód i są mniej 
zmienne od spółek wzrostowych. Przy bardzo 
niskiej inflacji, utrzymującej się trwale przez dłuższy 
czas, to dochód i regularny cash flow z dywidend 
i odsetek dłużnych stanowią największą atrakcję 
inwestycyjną. Pytanie jest wówczas uzasadnione, 
czy te rentowności wystarczą inwestorom, 
aby  zatrzymać akcje w  portfelach, akcje spółek 
dających niemal gwarancję stabilności poprzez 
wypłacane dywidendy.

Można sądzić, że dopóki stopa inflacji spada 
zamiast się wznosić, to każda rentowność 
jest  atrakcyjna. Można więc skusić się na kupno 
akcji spółek dywidendowych i długu dobrej 
jakości, bo to daje ochronę kapitału i regularny 
dochód. Dochód, który można reinwestować lub 
konsumować. Konsumpcja byłaby milej widziana, 
bo napędzać będzie gospodarkę. Warto wspomnieć, 
że nie tylko defensywny charakter takich inwestycji 
powinien przyciągać inwestorów. Ważny będzie 
także poziom płynności. Przy bocznym ruchu cen 
giełdowych, gdy zmienność staje się niska, pytamy 
o poziom płynności. Płynność będzie bowiem 
coraz ważniejszym elementem wpływającym 
na  decyzje inwestorów. Dobra płynność pozwoli 
nam na  mobilizację środków, gdy zechcemy 
skorzystać z  nadarzających się okazji zakupu. 
A nie wątpimy, że nadchodzące miesiące dadzą 
nam okazję do nowych zakupów po  atrakcyjnych 
cenach. W giełdowym ruchu bocznym są częste 
wyprzedaże, ceny nie stoją w miejscu, lecz wahają 
się w zmniejszonej amplitudzie. Dla niecierpliwych 
to trudny czas. Ale mamy nadzieję, że stały dochód 
w postaci dywidend czy kuponów potrafi nagrodzić 
tych cierpliwych.

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 1,5 %

Chiny 1,5 %

Wzrost PKB (rok do roku)

Stany Zjednoczone 3,1 %

Polska 4,9 %

Strefa Euro 1,1 %

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 spowolnienia

gospodarczego

Dezinflacyjna
faza spowolnienia

gospodarczego

Dezinflacyjna
faza ożywienia

gospodarczego

Inflacyjna
faza ożywienia

gospodarczego

Bazując na podstawowych danych gospodarczych 
widzimy dalsze symptomy zwalniającej 
gospodarki. Co ważne – kierunek jest globalnie 
zsynchronizowany.

Wart uwagi jest fakt, że ostatnie lata równie 
zsychynchronizowanego wzrostu nie przełożyły 
się na równie zgodny kierunek i tempo zacieśniania się 
polityki monetarnej na świecie. Z głównych banków 
centralnych tylko amerykański FED rozpoczął 
podnoszenie kosztu pieniądza, którego koniec 
niespodziewanie zasugerował pod koniec ubiegłego 
roku. Inne banki pozostały w tyle, pozbywając się 
głównego narzędzia w dziele pobudzania gospodarki 
w czasach dekoniunktury. Wiele się mówi, że w obecnej 
sytuacji konieczne będzie sięgnięcie po  inne sposoby 
wspierania gospodarki, takie jak wykorzystane ostatnio 
luzowanie ilościowe lub inne alternatywne rozwiązania.

Do akcji mogą wkroczyć też rządy ze swoja polityką 
fiskalną. Póki co jednak to tylko domysły, także 
przedsiębiorcy i konsumenci muszą radzić sobie sami 
w dobie globalnego spowolnienia. Ci drudzy są obecnie 
jedyną grupą, której nastroje a przede wszystkim 
wydatki, wykazują elementy pozytywne dla globalnego 
wzrostu. Zachowujemy defensywny charakter w naszych 
rekomendacjach, ale nie unikamy funduszy akcji. Poza 
tymi o specyfice defensywnej szukamy też takich, 
które korzystają z trwającej rewolucji technologicznej, 
czy inwestują w centrum światowego wzrostu jakim 
są wschodzące rynki azjatyckie. 

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)

Od października ubiegłego roku widać wyraźny 
spadek rentowności, ale to właśnie na tych rynkach 
można znaleźć realnie dodatnie stopy zwrotu. 
Wolniejsze tempo wzrostu gospodarczego zmniejsza 
presję na wzrost cen i taką tendencję widać 
w  cenach producentów w Chinach, czy na innych 

rynkach. Brak zatem przesłanek do odnoszenia stóp 
procentowych przez banki centralne, a te rynkowe 
powinny podążać za spadającą inflacją. Oczywiście 
istnieją pozarynkowe ryzyka, np. polityczne, które 
potrafią znaczącą odbić się na cenach papierów 
skarbowych. Wystarczy spojrzeć na zachowanie się 

polskich czy węgierskich obligacji po rozpoczęciu 
przez partie rządzące w tych krajach kampanii 
wyborczej do Parlamentu Europejskiego. 
Zachowując zdywersyfikowany portfel funduszy 
dłużnych pozostajemy otwarci na dłuższe duration 
i szukamy funduszy opartych o dług skarbowy. 

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

AXA Subfundusz Obligacji 2,69 5,79 3 100 PLN 499 PLN 1,50

NN FIO Obligacji 2,78 8,67 3 200 PLN 1 786 PLN 1,25
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Stopy zwrotu na dzień 8 marca 2019 r.
1T 1M 3M 6M 12M 24M 36M 60M YTD

0,41% -0,17% 1,11% 2,42% 2,69% 6,74% 5,79% 13,67% 0,24%

0,33% -0,35% 1,38% 2,18% 2,78% 7,52% 8,67% 17,96% 0,38%

Fundusz

AXA Subfundusz Obligacji

NN FIO Obligacji
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MAR KWI MAJ CZE LIP SIE WRZ PAZ LIST GRU STY LUT MAR

10PLY.B - 1  ROK
vs 10CNY.B 10INY.B 10HUY.B Przykładowe fundusze/subfundusze należące do klasy Dłużne Rynków Wschodzących

FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW

11 MARCA 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=1065&fund_name=nn-fio-obligacji
https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=1437&fund_name=axa-subfundusz-obligacji
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Rynek funduszy długu krajów rozwiniętych

Ostatnie tygodnie to przede wszystkim 
obserwowanie dynamiki odbicia na rynku chińskim. 
Korekta wcześniejszych spadków przyszła poźniej 
niż na innych giełdach, ale za to swoją siłą 
zdominowała nagłówki branżowych komentarzy. 

Źódeł tak silnych wzrostów można się doszukiwać w 
działaniach regulatora, za sprawą którego na rynek 
weszli inwestorzy indywidualni czy też wzmożonych 
zakupów ze względu na zwiększenie składu 
chińskich akcji w koszyku MSCI. W tle oczywiście jest 

jeszcze ewentualne porozumienie handlowe z USA. 
Rynki wschodzące Azji to miejsce najszybszego 
tempa rozwoju gospodarczego na świecie, z dobrą 
demografią, ale też nowoczesnymi technologiami. 

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) hdg (PLN) 2,90 b.d. 3 500 PLN  979 USD 0,75

BlackRock GF Fixed Income
Global Opportunities Fund A2 (Acc) Hdg (PLN) -1,03 7,73 4 5 000 USD 1 280 USD 1,00

-04-27 2018-05-23 2018-06-18 2018-07-12 2018-08-07 2018-08-31 2018-09-26 2018-10-222018-04-03 2018 2018-11-15 2018-12-11 2019-01-08 2019-02-01 2019-02-27
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Stopy zwrotu na dzień 8 marca 2019
1T 1M 3M 6M 12M 24M 36M 60M YTD

0,50% 0,10% 2,75% 2,75% 2,85% - - - 1,51%

0,07% 0,26% 1,39% 0,46% -1,10% 1,86% 7,58% 10,85% 1,46%

Fundusz

Fidelity Funds US Dollar Bond
Fund A (Acc) Hdg (PLN)

BlackRock GF Fixed Income
Global Opportunities Fund A2
(Acc) Hdg (PLN)
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MAR KWI MAJ CZE LIP SIE WRZ PAZ LIS GRU STY LUT MAR

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

Przykładowe fundusze/subfundusze należące do klasy Dłużne Globalne

FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW

12 MARCA 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=498&fund_name=blackrock-gf-fixed-income-global-opportunities-fund-a2-acc-hdg-pln
https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=1536&fund_name=fidelity-funds-us-dollar-bond-fund-a-acc-hdg-pln
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Rynek funduszy akcji krajów rozwijających się (w tym Polska)

Rynki rozwinięte poruszają się wyraźnie wedle 
tego samego rytmu, który wyznacza giełda 
amerykańska. Odbicie, które zaczęło się jeszcze 
pod koniec grudnia 2018 roku dotarło do istotnych 
technicznie poziomów. W cenach wydają się być 
zwłaszcza wszystkie możliwe pozytywne informacje 

o ewentualnej umowie handlowej między USA 
a Chinami. Dla nas największe znaczenie ma wsparcie 
dla akcji ze strony realnej gospodarki, a tam póki 
co nie widać symptomów zahamowania trwającego 
spowolnienia. Wśród funduszy akcyjnych z tej grupy 
rynków szukamy zarówno sektorów defensywnych, 

jak np. ochrona zdrowia, ale też tych korzystających 
na innowacjach, dzięki którym spółki są w stanie 
rozwijać się  nawet w okresie pogarszających się 
warunków makroekonomicznych.

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

Schroder ISF Asian Opportunities
Fund A1 (Acc) hdg (PLN) -10,13 48,34 5 1 000 USD 6 130 USD 1,50

Black Rock GF Asian Dragon
Fund A2 (Acc) hdg (PLN) -13,17 b.d. 6 15 000 PLN 2 981 USD 1,50

Stopy zwrotu na dzień 2019-03-11
1T 1M 3M 6M 12M 24M 36M 60M YTD

-1,58% 1,93% 9,91% 4,75% -10,38% 24,20% 48,34% 48,38% 10,52%

-0,83% 2,95% 9,14% 4,39% -12,61% 13,10% - - 9,10%

Fundusz

Schroder ISF Asian
Opportunities Fund A1 (Acc)
Hdg (PLN)

BlackRock GF Asian Dragon
Fund A2 (Acc) Hdg (PLN)
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WIG - 1 rok
vs ^SHC  ^BUX  ^SNX

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

FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW

11 MARCA 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=1169&fund_name=blackrock-gf-asian-dragon-fund-a2-acc-hdg-pln
https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=819&fund_name=schroder-isf-asian-opportunities-fund-a1-acc-hdg-pln
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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

Allianz Artificial Inteligence -1,50 b.d. 6 500 PLN 25 PLN 2,50

UniAkcje Biopharma 14,16 19,45 6 1 000 PLN 10 PLN 2,95

Stopy zwrotu na dzień 7 marca 2019
1T 1M 3M 6M 12M 24M 36M 60M YTD

-2,26% 1,52% 10,32% 1,21% -0,64% 13,47% - - 20,35%

-0,25% 0,73% 1,24% -0,68% 13,86% 0,42% 19,32% - 8,54%

Fundusz

Allianz Artificial Intelligence

UniAkcje Biopharma
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-6%

12%

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

11 MARCA 2019 R.
ŹRÓDŁO: STOOQ.PL

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

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=974&fund_name=uniakcje-biopharma
https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=1369&fund_name=allianz-artificial-intelligence
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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

2400

2500

2600

2700

2800

2900

CZEMAJKWIMAR GRU STY LUT MARLIP SIE WRZ PAZ LIS

56.00k

60.00k

58.00k

64.00k

62.00k

66.00k

CZEMAJKWIMAR GRU STY LUT MARLIP SIE WRZ PAZ LIS

2000

2200

2100

2300

2250

2350

CZEMAJKWIMAR GRU STY LUT MARLIP SIE WRZ PAZ LIS

Wahanie 52 tyg. 2,346.58 - 2,940.91

Wahanie 52 tyg. 54,027.32 - 62,264.72 Wahanie 52 tyg. 2,082.77 - 2,420.94

Zmiana roczna: 2,01%

Zmiana roczna: -3,92% Zmiana roczna: -0,37%
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Wahanie 52 tyg. 2,908.70 - 3,596.20

Zmiana roczna: 0,27%

Indeks na dzień 11.03.2019 r.

Indeks na dzień 11.03.2019 r. Indeks na dzień 11.03.2019 r.

Indeks na dzień 11.03.2019 r.

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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Wahanie 52 tyg. 4,075.89 - 5,454.28

Wahanie 52 tyg. 18,948.58 - 24,448.07 Wahanie 52 tyg. 84,654.50 - 119,245.30

Indeks na dzień 11.03.2019 r.   Indeks na dzień 11.03.2019 r.

Indeks na dzień 11.03.2019 r.Indeks na dzień 11.03.2019 r.

Zmiana roczna: -12,07%

Zmiana roczna: 0,50% Zmiana roczna: -10,74%
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https://www.f-trust.pl/radzimy-naszym-klientom/fundusz-inwestycyjny-jak-to-dziala-infografika
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EUR/PLN 4,30014 USD/PLN 3,81845

Zmiana roczna: +0.09611 (+2.29%) Zmiana roczna: +0.40987 (+12.02%)

max/min: 4.41437 / 4.15080 max/min: 3.85962 / 3.34654 

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

KURSY WALUT (NA DZIEŃ 12.03.2019 R.)  

12 MARCA 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

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


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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