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B arometr gospodarczy to pierwszy krok, 
w którym analizujemy gospodarkę, 
próbując określić cykl koniunkturalny, 
w jakim się ona znajduje. Wnioski 

z tej analizy są podstawą przy tworzeniu 
pozostałych cyklicznych publikacji oraz 
w doborze funduszy do naszych portfeli 
modelowych. Ewentualne odchylenia 
dla  poszczególnych rynków uwzględniamy 
w kolejnych etapach analizy.

BAROMETR GOSPODARCZY
7-9 dzień każdego miesiąca

Raport miesięczny jest obszernym 
materiałe analitycznym, który opisuje 
sytuację na rynkach światowych 
i  pokazuje najważniejsze wydarzenia 

ekonomiczne minionego miesiąca. Jest 
bardziej szczegółową analizą gospodarczą 
zawiera syntezę danych makroekonomicznych 
oraz wykresy walut  i głównych indeksów 
giełdowych w ujęciu rocznym.

RAPORT MIESIĘCZNY
14-16 dzień każdego miesiąca

Ranking funduszy to podsumowanie 
naszego cyklu. Pokazuje fundusze, 
które w poprzednim miesiącu 
osiągnęły najlepsze stopy zwrotu. 

Publikujemy go zaraz po  otrzymaniu wycen 
funduszy z poprzedniego miesiąca. Wyniki 
podajemy w podziale na fundusze oferowane 
przez polskie TFI oraz zagraniczne firmy 
zarządzające.

RANKING FUNDUSZY
3-5 dzień każdego miesiąca

Portfele modelowe są efektem 
wcześniejszych analiz. Portfele 
aktualizujemy co miesiąc. Siedem 
modeli o różnym poziomie ryzyka, 

dostosowane do różnych możliwości 
finansowych inwestorów. Operowanie 
na  realnych funduszach oraz ich wartości 
ułatwia zorientowanie się w szerokiej ofercie 
F-Trust.

PORTFELE MODELOWE
22-25 dzień każdego miesiąca

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy na każdym etapie. W F-Trust analizujemy 
fundusze, zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. 
Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach, aby klienci mogli wspólnie z nami analizować 
swoje inwestycje, a efekty udostępniamy na Platformie Funduszy lub bezpośrednio na spotkaniu.

SZKOŁA INWESTYCYJNA F-TRUST
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Rzadko odczuwam taką 
radość przy pisaniu 
do  naszych inwestorów 
– radość ze  świetnych 

rezultatów, które klienci osiągnęli 
w pierwszym kwartale tego roku. 

Po doskonałych styczniowych 
wynikach, a potem lutowych, 
także marzec pokazał, jak łatwo 
dźwigają się ceny, gdy na rynkach 
panuje sprzyjająca atmosfera 
i  trend do  kupowania. Warto więc 
spojrzeć na nieco dłuższy okres niż 
tylko początek tego roku. Tu widać, 
że powróciliśmy do poziomów 
osiągniętych już poprzednio 
w  2018 roku i to dzięki rynkowi 
akcji amerykańskich oraz wyraźnie 
mocniejszemu dolarowi. Miara 
wyników rynkowych indeksem 
MSCI World w euro wskazuje 
na  ponad 15-procentowe zarobki 
za ostatnie dwanaście miesięcy, zaś 
w wypadku akcji amerykańskich 
ponad 21-procentowe. Pozytywny 
wynik mają także rynki rozwijające 
się, ale pozostają w tyle za rynkami 
rozwiniętymi. Za rok mają nieco 
ponad 4% w euro, a najlepszy jest 
rynek rosyjski i jego spółki naftowe 
z  35-procentowym wzrostem. 
Rosną więc apetyty inwestorów 
na jeszcze więcej i jeszcze dłużej 

trwające zwyżki cen akcji. Wyraźna 
i bolesna korekta z ostatniego 
kwartału 2018 roku, a przede 
wszystkim spadki grudniowe, 
pozostawiły już tylko mgliste 
wspomnienie. Przy tej okazji warto 
przypomnieć naszym inwestorom, 
że nabywanie akcji, gdy ceny 
mocno spadły, może być opłacalne. 
Kto nie wycofał się z rynku w czasie 
grudniowych korekt, teraz może 
podziwiać swoje wyniki. Nie wszyscy 
klienci mają takie wrażenie patrząc 
na swoje rezultaty. Ta  część, 
która była mocno związana 
z obligacjami przeszła przez spadki 
i ostatnio poprawę wyników, ale 
nie są  to  wyniki porównywalne 
z rynkiem akcji. Poprawa na rynku 
długu była wynikiem zmiany 
polityki banków centralnych, które 
wreszcie dostrzegły, że gospodarka 
światowa nie galopuje tylko 
zwalnia tempo wzrostu. Rezerwa 
Federalna, a za nią inne banki 
centralne zdecydowały, że nie 
będą podnosiły stóp procentowych, 
a  może nawet je obniżą. To dało 
wyraźne wsparcie rynkowi obligacji 
i pomogło także cenom akcji. 

W takiej sytuacji chciałoby się 
jeszcze więcej zainwestować 
w  akcje, w  obligacje, a może 
w  nieruchomości? Oczekiwania 
na jeszcze większe zarobki 
zataczają coraz szersze kręgi. Część 
inwestorów staje się jednak bardziej 
ostrożna i pojawia się u  nich 
refleksja o braniu zysków. Tak, 
branie zysków nie jest naganne. 
Tylko trzeba sobie odpowiedzieć 
na następne pytanie: Co zrobić 
z  pieniędzmi, gdzie zainwestować 
wypracowane zyski? 

Gospodarka globalna słabnie, 
mamy jeszcze wzrosty, 
ale  wszelkie prognozy wskazują 
na spowolnienie. Z drugiej strony, 
ważnym elementem naszej analizy 
jest poziom inflacji. Jej rozwój 
został mocno wyhamowany 
już w ubiegłym roku. A teraz zaczyna 
jakby odżywać. Wydaje się, że proces 
deflacyjny, przez który przeszliśmy 
po 2008 roku nie powróci w takiej 
formie jak wówczas. Przy niemal 

pełnym zatrudnieniu i wychodzeniu 
z rynku pracy powojennej generacji
„baby boomers”, gospodarka coraz 
bardziej będzie szła w automatyzację 
i digitalizację. Znikają także 
zapasy siły roboczej w krajach 
rozwijających się. Podsumowując, 
kiedy naokoło słychać 
o  spowolnieniu i problemach, 
a giełda radośnie się rozwija, 
to  może wchodzimy w następną 
fazę wzrostu. Z jednej strony 
mamy trend spadkowy gospodarki 
w USA, Japonii, Niemczech i innych 
krajach rozwiniętych, a z drugiej 
kraje strefy EM podnoszą tempo 
wzrostu. Pierwsze weszły w fazę 
spadków i pierwsze ożywiają się. 
A więc mamy już jedną możliwość 
nowych inwestycji, EM i z tym 
związane surowce. Ważne będzie też 
pozycjonowanie się w długu. Wiele 
mówiło się o wypłaszczonej krzywej 
rentowności. Skoro zarabiamy tyle 
samo na długu w okresie dwóch lat 
co na dziesięciolatkach, a  inflacja 
już bardziej nie spadnie, to logiczny 
wybór każe spojrzeć teraz 
na  dwuletni dług, który będziemy 
mogli reinwestować szybciej 
na rosnących rentownościach. 
Zakładamy bowiem, że szybszy 
wzrost gospodarczy powróci 
do krajów rozwiniętych, a wówczas 
szybciej będą rosły i ceny, 
i rentowności. 

Mamy jeszcze jeden ważny 
kierunek inwestycyjny, który mocno 
może wpływać na nasze wyniki. 
To kurs dolara. W ostatnim czasie 
przeciwnicy dolara nie mieli się zbyt 
dobrze. Ale przewaga rentowności 
dolara nad innymi walutami może 
się zmniejszyć i odwrót do tych 
innych, „wschodzących walut” 
może doprowadzić do  osłabienia 
amerykańskiej waluty. W jego 
miejsce, w sposób naturalny 
i  tradycyjny, powinno wejść złoto. 
Ale to już odrębny temat i być może 
wrócimy do niego za kilka miesięcy. 

Andrzej Miszczuk
Główny Stratego F-Trust SA

// słowo od stratega
USTALANIE TRENDÓW 
DŁUGOTERMINOWYCH
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inflacja wzrost PKB

Stany Zjednoczone 1,5 % 3,0%

Polska 1,2 % 4,9%

Strefa Euro 1,5 % 1,1%

Chiny 1,5 % 6,4%
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Analizując dane za ostatnie kilka lat 
zauważyliśmy, że podobnie jak z rynków, tak 
samo z realnej gospodarki płyną informacje 
charakteryzujące się mniejszą zmiennością. 

Biorąc pod uwagę produkt krajowy brutto z  USA, 
Strefy Euro, Chin czy Japonii, zauważmy, że różnice 
między kolejnymi kwartalnymi odczytami 
są znacznie niższe niż jeszcze w ubiegłej dekadzie.

Pytanie jakie czynniki zadziałały na zmniejszenie się 
wahań koniunktury. Z  jednej strony ostatnie lata 

to bardzo ekspansywna polityka monetarna, z drugiej 
rosnący udział konsumenta w produkcie krajowym. 
Na naszym polskim podwórku widzimy również efekty 
polityki fiskalnej w postaci transferów społecznych, 
tych już działających, jak i tych zapowiadanych 
w  kampanii wyborczej. Mam wrażenie, że również 
obecna faza spowolnienia przybrała dosyć łagodny 
charakter, przynajmniej tak wskazują dotychczas 
poznane dane. Idąc tym tropem można oczekiwać, 
że to co najgorsze jest już za nami, tym bardziej, 
że ze strony banków centralnych słychać głosy 
o  możliwych kolejnych działaniach o charakterze 
łagodzącym wahania koniunktury, którym może 
pomagać kalendarz wyborczy po obu stronach 
Atlantyku. Pierwsze symptomy poprawy sytuacji 
widać po wskazaniach PMI dla Chin, czy odbicia 
w  produkcji przemysłowej w Europie. W przypadku 
realizacji takiego scenariusza będzie można śmielej 
zerkać w kierunku funduszy akcyjnych, a ewentualna 
kolejna fala spadków na giełdach ma szansę być 
ostatnią w ramach trwającego spowolnienia. 
Istnieje też taka możliwość, że trwające od początku 
roku wzrosty dyskontują z wyraźnym wyprzedzeniem 
nadchodzące ożywienie gospodarcze. O tym, który 
scenariusz był właściwy przekonamy się już niedługo.

Jędrzej Janiak
Analityk F-Trust

Inflacyjna
faza ożywienia

gospodarczego

Dezinflacyjna
faza ożywienia

gospodarczego

Dezinflacyjna
faza spowolnienia

gospodarczego

Inflacyjna
faza spowolnienia

gospodarczego
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Rynek funduszy długu krajów rozwijających się (w tym Polska)

Ostatnie tygodnie to zwiększona zmienność 
na rynku długu, co może być zapowiedzią realizacji 
zysków z trwającej od października ubiegłego 
roku fali wzrostu cen długu skarbowego. Z drugiej 
strony, za korektą cen mogą stać ryzyka polityczne, 
o czym najdobitniej dowiedzieliśmy się na naszym 
krajowym rynku obligacji skarbowych. Na korzyść 
rynków wschodzących może wpływać ewentualne 
osłabienie dolara, po grudniowym zwrocie w retoryce 

amerykańskiej rezerwy federalnej. Kraje rozwijające 
się wciąż oferują wyższe realne rentowności 
w porównaniu do gospodarek rozwiniętych. Dłuższe 
duration w funduszach daje szanse na większe zyski 
ze zmiany kapitału przy spadających rentownościach, 
ale wiąże się to z otwarciem na ryzyko i większą 
zmienność wyceny.

KWI MAJ CZE LIP SIE WRZ PAZ LIS GRU STY LUT MAR KWI
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klasa aktywów fundusz 12 m 36 m ryzyko
1-7

min. pierwsza 
wpłata

aktywa netto 
mln

opłata za 
zarządzanie %

dług krajów 
rozwijających 
się

Ipopema Dłużny A 2,40 8,60 3 20 000 PLN 230 PLN 1,25

PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 
kat. A 3,00 4,70 3 100 PLN 1 604,3 

PLN 1,5

8 kwietnia 2019 r.

8 kwietnia 2019 r.

źródło: stooq.pl

10PLY.B - 1  ROK
vs 10CNY.B 10INY.B 
10HUY.B
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PZU Papierów Dłużnych 
POLONEZ kat. A

https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=998&fund_name=ipopema-dluzny-a
https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=1&fund_name=caspar-akcji-europejskich-a
https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=1995&fund_name=pzu-papierow-dluznych-polonez-kat-i
https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=1&fund_name=caspar-akcji-europejskich-a
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Rynek funduszy długu krajów rozwiniętych

W krajach rozwiniętych sytuacji na rynku długu 
nie sposób nie powiązywać z polityką banków 
centralnych. Z jednej strony niskie stopy, z drugiej 
brak planowanych podwyżek ( jak w Strefie Euro),  
utrzymują rentowości na bardzo niskich poziomach. 
Banki centralne coraz głośniej mówią o możliwości 
uruchamiania kolejnych programów wspierających 
płynność, co również zdejmuje ryzyko z rynku i pcha 
ceny długu w górę. Ujemne rentowności wydają się 

być czymś nienaturalnym, no bo dlaczego mamy 
płacić za to, że pożyczamy komuś pieniądze. Dla 
przykładu wszystkie notowane niemieckie obligacje 
o terminie wykupu od trzech miesięcy do dziewięciu 
lat, mają rentowności poniżej zera. Szukanie zysku 
w tej klasie funduszy wymaga skierowania się na 
rynek amerykański, który jako jedyny oferuje jeszcze 
realnie dodatnie stopy zwrotu oraz inne rodzaje 
długu m.in. te zabezpieczone aktywami. 

klasa aktywów fundusz 12 m 36 m ryzyko
1-7

min. pierwsza 
wpłata

aktywa netto 
mln

opłata za 
zarządzanie %

dług krajów 
rozwiniętych

BGF Global Government Bond A2 Acc 
USD (USD) 2,7 4,8 3 5 000 USD 645,26 USD 0,96

Allianz PIMCO Income 1,80 - 3 500 PLN 300,8 PLN 2,25
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źródło: stooq.pl

10ESY.B - 1 rok
vs 10USY.B  10UKY.B  
10GRY.B
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https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=1380&fund_name=allianz-pimco-income
https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=1&fund_name=caspar-akcji-europejskich-a
https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=354&fund_name=bgf-global-government-bond-a2-acc-usd-usd
https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=1&fund_name=caspar-akcji-europejskich-a


str 8 RAPORT MIESIĘCZNY KWIECIEŃ 2019 > FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Rynek funduszy akcyjnych krajów rozwijających się (w tym Polska)

Odbicie od początku roku największą skalę przybrało 
w Chinach. W komentarzach wybrzmiewa granie 
pod porozumienie handlowe oraz stymulowanie 
gospodarki przez władze chińskie. Na innych rynkach 
wzrosty były mniej dynamiczne, ale znaczące w skali 
pierwszego kwartału, co samo w sobie może część 
uczestników rynku skłonić do realizacji zysków. 
Patrząc na nasz barometr, doszukujemy się wpływów 
cyklu koniunkturalnego, by w jego rytm alokować 

między poszczególnymi grupami funduszy. Na 
rynkach wschodzących spadki zagościły w styczniu 
ubiegłego roku, zatem oczekiwanie jakieś poprawy 
w drugiej połowie obecnego roku, wydaje się zasadne. 
Być może rynek już od początku roku dyskontuje taki 
scenariusz. Myślimy o zwiększaniu udziału funduszy 
akcji z rynków wschodzących w naszych portfelach. 
Ewentualna korekta trwających wzrostów może się 
dobrze wpisać w decyzje o przebudowie portfela. 

KWI MAJ CZE LIP SIE WRZ PAZ LIS GRU STY LUT MAR KWI
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klasa aktywów fundusz 12 m 36 m ryzyko
1-7

min. pierwsza 
wpłata

aktywa netto 
mln

opłata za 
zarządzanie %

dług krajów 
rozwijających 
się

Schroder ISF Asian Opportunities Acc 
PLN (H) (PLN) 0,00 55,5 5 1 000 USD 6 646,9 USD 2,39

UniAkcje Małych i Średnich Spółek A -7,4 7,04 5 100 PLN 97,2 PLN 3,50

WIG - 1 rok
vs ^SHC ^BUX  
^SNX

8 kwietnia 2019 r.

Schroder ISF Asian
Opportunities A1 Acc PLN 
(H) (PLN)
UniAkcje Małych i Średnich 
Spółek A

źródło: stooq.pl
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https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=819&fund_name=schroder-isf-asian-opportunities-a1-acc-pln-h-pln
https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=1&fund_name=caspar-akcji-europejskich-a
https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=15&fund_name=uniakcje-malych-i-srednich-spolek-a
https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=1&fund_name=caspar-akcji-europejskich-a
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Rynek funduszy akcyjnych krajów rozwiniętych

Na rynku amerykańskim indeksy z dużą dynamiką prą 
w kierunku wrześniowych szczytów. Przy stosunkowo 
niskich prognozach dotyczących dynamiki 
wzrostu zysków taka skala wzrostów każe nam 
z ostrożnością podchodzić do tego segmentu rynku. 
Na pewno pozytywnie zostały odebrane zapowiedzi 
bankierów centralnych o gotowości do ponownego 
wsparcia gospodarki i płynności na rynku. Dane 
gospodarcze wciąż w większości sygnalizują 

trwające spowolnienie, stąd nasze obawy o trwałość 
tegorocznych zwyżek. Są jednak pierwsze sygnały, 
które dają nadzieję na lepszą drugą połowę roku. 
Trwająca jednak zmiana technologiczna pozwala 
niektórym firmom zwiększać swoje udziały w  rynku 
mimo dekoniunktury. Dlatego w tym segmencie 
szukamy funduszy, które lepiej sobie radzą z selekcją 
spółek i tym samym pozwolą na pozytywny wkład do 
wyników naszych portfeli. 

KWI MAJ CZE LIP SIE WRZ PAZ LIS GRU STY LUT MAR KWI
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klasa aktywów fundusz 12 m 36 m ryzyko
1-7 min. wpłata aktywa netto 

mln
opłata za 

zarządzanie %

dług krajów 
rozwijających 
się

Fidelity Funds Global Technology 
Fund (Acc) (EUR) 26,19 84,93 6 500 PLN 3 857 EUR 1,90

Caspar Akcji Europejskich A 8,00 70,70 5 1 000 PLN 39,9 PLN 3,50

Fidelity Funds Global 
Technology Fund A (Acc) 
(EUR)
Caspar Akcji Europejskich A

8 kwietnia 2019 r.
źródło: stooq.pl

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

KWI MAJ CZE LIP SIE WRZ PAZ LIS GRU STY LUT MAR KWI
81

91

121

111

101

8 kwietnia 2019 r.

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=1&fund_name=caspar-akcji-europejskich-a
https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=1310&fund_name=fidelity-funds-global-technology-fund-a-acc-eur
https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=1&fund_name=caspar-akcji-europejskich-a
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Portfele modelowe: model specjalistyczny

59,18% fundusze dłużne59,18% Polska
4,78% Europejskie 
rynki rozwinięte

40,82% fundusze akcyjne6,69% Japonia 29,14% globalnie

29,14%

6,69%
4,78%

59,18% 59,18%40,82%

Alokacja geograficzna (14.04.2019 r.) Klasy aktywów (14.04.2019 r.)

Zachowanie jednostki portfelowej (02.09.2013 r. - 14.04.2019 r.)

100

110

120

130

140

150

160

170

180
173,70

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Rynki akcji od początku roku zachowują 
się nadzwyczaj dobrze. Ze względu na zauważalne 
słabnące dane z realnej gospodarki, nie do końca 
wierzymy w stałość tych wzrostów.

Skala globalnego hamowania nie pozwala nam 
zwiększać alokacji po stronie funduszy akcyjnych. 
Na potwierdzenie negatywnego obrazu z gospodarki 
niech posłużą dane dotyczące wskaźnika PMI 
przemysłowego dla Niemiec, który we wstępnym 
odczycie za marzec sięgnął 44,7 punktów, czyli 

najniżej od połowy 2012 roku. Swoje prognozy 
dotyczące wzrostu PKB obniżyli również bankierzy 
z FED, podnosząc równolegle szacunek stopy 
bezrobocia. Cyklicznie patrząc na gospodarkę 
wiemy, że po okresie złych danych nastąpi ożywienie 
i wyśmienity czas dla funduszy akcyjnych, ale póki 
co sygnałów świadczących o tym, że idzie poprawa 
jest jak na lekarstwo. Rentowności długu skarbowego 
powróciły do trendu, zatem utrzymujemy swoje 
defensywne nastawianie w pozycjonowaniu portfeli 
funduszy.

Najbliższa aktualizacja portfela: 24 kwietnia
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Kursy walut (08.04.2019 r.)

10%

12%

6%

8%

2%

4%

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

0%

1,21

1,23

1,19

1,17

1,15

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

1,13

EUR/PLN 4,29001 USD/PLN 3,81575 EUR/USD 1,12438

Zmiana roczna: +0.09613 
(+2.29%) Zmiana roczna: +0.41245 

(+12.12%) Zmiana roczna: -0.10785 
(-8.75%)

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

3.34654 max/min: 1.24135 / 
1.11766

 

EUR/PLN vs USD/PLN

EUR/USD

8 kwietnia 2019 r.

8 kwietnia 2019 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 benchmarku skorygowanego 
o ryzyko.

R2 – reprezentuje procent zmiany wartości funduszu, który 
może być wytłumaczony zmianą wartości benchmarku.

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.
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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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