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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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P isaliśmy o braniu zysków, 
tak jak piszemy o nowych 
inwestycjach lub zmianach 
w portfelach, alokacji 

aktywów w perspektywie długo- 
i średnioterminowej. 

Krótkoterminowe decyzje bywają 
najczęściej wymuszone – potrzeba 
zebrania gotówki, obawa przed 
głębszą korektą lub okazja 
na skorzystanie z zasłyszanej 
wyśmienitej okazji inwestycyjnej. 
Krótkoterminowo decydujemy się 
czasem na zmiany w portfelu, ale 
takie decyzje często przeradzają 
się w średnio- i długoterminowe 
struktury. Można to porównać do 
prowizorycznych konstrukcji, które 
stają się z czasem najbardziej 
trwałymi budowlami. 

Z pewnością mają Państwo 
wiele tego typu przykładów we 
własnym życiu. Ja często myślę 
o barakach wybudowanych 
na  jeden sezon, które następnie 
stają się zabytkami architektury. 
W naszym finansowym świecie 
powinno być inaczej. Nasze 
inwestycje krótkoterminowe, 
także ściągnięcie gotówki przy 
zbieraniu zysków, powinny 
zostać przekształcone i znaleźć 

swoje miejsce w tych klasach 
aktywów i takiej alokacji, jaką 
wybraliśmy dla siebie po analizie 
akceptowalnego poziomu ryzyka 
i wyborze tych klas aktywów, które 
najlepiej odpowiadają naszym 
celom inwestycyjnym. 

Maj jest znany z regularnie 
występujących korekt giełdowych. 
W ubiegłym roku korekty nie było, 
ale w tym roku tradycyjnie 
zaczęło się korektą. Doszły 
wieści o problemach w handlu 
między USA i Chinami; czekamy 
na  wyniki wyborów europejskich; 
Korea Północna nie ustępuje 
z  próbami rakietowymi - można 
wymieniać problemy polityczne 
i gospodarcze, zmuszające 
do  ostrożności. Ale mamy 
także dobre wieści od spółek 
rosnących i powiększających 
swoje zyski. Gospodarka światowa 
jest na  szczęście zróżnicowana 
i cykliczna: po spowolnieniach 
następuje przyspieszenie, 
po  spadkach następuje wzrost. 
Zyski spółek bywają zmienne, 
ale zawsze można szukać 
tych, którym zyski rosną. Dla 
wielu naszych inwestorów jest 
oczywiste, że  giełda nie zawsze 
zachowuje się jak gospodarka, 
to znaczy rośnie i spada w rytm 
zmian makrogospodarczych. 

Mamy oczywiście okres wzrostu 
giełdy kiedy gospodarka rośnie, 
ale widzieliśmy też i spadki w takim 
okresie. Z kolei w okresach słabej 
koniunktury, czasami nawet 
recesji, giełdy potrafią rosnąć, 
bo antycypują poprawę sytuacji.

Obecny okres jest szczególny, 
wiele zmieniło się w polityce 
i gospodarce światowej wraz 
z pojawieniem się prezydenta 
Trumpa. Wiele zmieniło się 
ze  względu na obecną pozycję 
gospodarczą Chin. Oprócz 
Chin, ważne zmiany dokonują 
się także w innych krajach 
rozwijających się. Zwróćmy uwagę 
w pierwszej kolejności na zmiany 
demograficzne. Demografia 
jest niezwykle ważnym 

elementem w analizie trendów 
długoterminowych. Do  tego 
dochodzą nowe technologie, 
digitalizacja lub, jak niektórzy 
mówią, okres post-cyfryzacji.

Zmiany technologiczne nie 
dokonują się z dnia na dzień, 
najczęściej wymuszane 
są  potrzebami gospodarczymi. 
Można pokusić się o porównanie 
dzisiejszego technologicznego 
i gospodarczego rozwoju z okresem 
sprzed dwudziestu lat. Wówczas 
spółki Amazon, Google, Apple 
zdobywały nowych inwestorów 
i odkrywaliśmy potencjał ich 
wzrostu, a  gospodarka światowa 
nadal rosła. Giełda biła rekordy 
aż do roku 2000, kiedy weszliśmy 
w okres zwątpienia i korekty. 
Mimo wielu korekt, przez 
które przeszliśmy, w okresie 
tych dwudziestu lat dokonała 
się olbrzymia przemiana 
technologiczna, zapoczątkowana 
w latach dziewięćdziesiątych. 
A giełda jest dzisiaj na nowych 
szczytach i średnio co roku 
dawała zarobić ponad 4,2% 
w  euro na rynkach rozwiniętych 
(USA miało nieco lepszy wynik) 
i 8,1% na rynkach wschodzących. 
Przez ostatnie dziesięć lat 
wyniki tych dwóch grup państw 
zamieniły się miejscami – kraje 
rozwinięte średniorocznie dają 
13,5% (USA 16,5%), a wschodzące 
9,3%. Wróćmy więc do naszych 
planów inwestycyjnych średnio- 
i długoterminowych.

Patrząc w takiej perspektywie 
możemy łatwiej strawić blisko 
40-procentową korektę, która 
dokonała się w 2008 roku. 
Od tamtego czasu nie przeszliśmy 
żadnej poważnej korekty w ujęciu 
rocznym, a w wielu kolejnych 
latach mieliśmy dwucyfrowe 
zyski. Także rok 2019 zapowiada 
się rekordowo dobrze.

Andrzej Miszczuk
Główny Stratego F-Trust SA

// słowo od stratega
KRÓTKOTERMINOWE 
WAHANIA 
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inflacja wzrost PKB

Stany Zjednoczone 2,0 % 3,2%

Polska 2,2 % 4,6%

Strefa Euro 1,7 % 1,2%

Chiny 2,5 % 6,4%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

-1

-2

0

6

5

4

3

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0

2

4

6

8

10

Wzrost PKB (rok do roku)

Inflacja (rok do roku)



str 5 RAPORT MIESIĘCZNY MAJ 2019 > FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Z cyklicznego punktu widzenia powinniśmy 
być mniej więcej w dołku, po spowolnieniu, 
które trwa od początku ubiegłego roku. 
Co prawda ma ono dosyć łagodny charakter, 

gdy spojrzymy  na  dane z polskiej gospodarki 
ze wzrostem na poziomie 4,6%, czy też te zza oceanu, 
gdzie w pierwszym kwartale zanotowano wynik 3,2%.

Wyraźnie widać też, że ta faza cyklu szybciej 
uwidoczniła się na rynkach wschodzących oraz 
w  Europie, natomiast w USA słabnące nastroje 

nie  odbiły się jeszcze na twardych danych 
gospodarczych. Miesiąc temu wspomniałem, 
że  ewentualna kolejna fala spadkowa na giełdach 
może być dobrą okazją do tego by zwiększać 
udział funduszy akcyjnych. Początek maja 
przyniósł ochłodzenie nie tylko w pogodzie, ale  też 
na  giełdach. Teraz dla potwierdzenia tej  tezy 
należy oczekiwać sygnałów potwierdzających 
poprawę w gospodarkach i oznaki wchodzenia 
na ścieżkę ożywienia gospodarczego. Wertując dane 
za  kwiecień zauważyliśmy takie jaskółki. Odbija 
produkcja przemysłowa w Chinach i w Niemczech, 
na poprawę na rynkach wschodzących dają nadzieję 
również wskaźniki wyprzedzające publikowane przez 
OECD. W dalszym ciągu spadają jednak PMI w USA 
czy w Strefie Euro. Sygnałem wprowadzającym 
zamieszanie stała się inflacja, która w ostatnich 
tygodniach znacząco podniosła się m.in. w Polsce, 
USA, Chinach czy Niemczech. Zgodnie z cyklem 
jej dołek powinien przyjść dopiero w kolejnej fazie. 
Jej wzrost może przede wszystkim pokrzyżować 
plany bankom centralnym, które już zapowiedziały 
gotowość do kolejnych form luzowania i wspierania 
gospodarki. 

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)

Na rynku długu sporo się ostatnio działo. 
Widzą to  przede wszystkim uczestnicy funduszy 
obligacyjnych na rynku polskim, gdzie wzrost 
rentowności na skutek przedwyborczych zapowiedzi 
skutecznie pozbawił ich zysków w tym roku. Ostatnie 
tygodnie to jednak powrót popytu i tym samym 
wzrostu cen długu. Podobna korekta miała miejsce w 
Chinach, gdzie rentowności skoczyły z 3% na 3,40%. 
Malejące obecnie rentowności mogą sygnalizować, 

że zagrożenie inflacją obecnie nie  przesłania 
inwestorom oczu, a fundusze operujące na rynkach 
wschodzących w dalszym ciągu mogą korzystać 
z realnie dodatnich rentowności dla swoich 
uczestników. 

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

FF - Asian Bond Fund A Acc USD 
(USD) 8,12 7,79 3 500 PLN 980 USD 0,75

BGF Asian Tiger Bond A2 Acc EUR (H) 
(EUR) 3,13 2,63 3 4 000 EUR 2 391 USD 1,00

14 maja 2019 r.

13 maja 2019 r.

źródło: stooq.pl

10PLY.B - 1  ROK
vs 10CNY.B 10INY.B 
10HUY.B
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FF - Asian Bond Fund A Acc 
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https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=963&fund_name=ff-asian-bond-fund-a-acc-usd-usd
https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=963&fund_name=ff-asian-bond-fund-a-acc-usd-usd
https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=1563&fund_name=bgf-asian-tiger-bond-a2-acc-eur-h-eur
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Rynek funduszy długu krajów rozwiniętych

W USA nie ma już śladu po korekcie na rynku 
długu z kwietnia. Spadki na rynku akcji i tzw. risk 
off sprzyjają przepływowi kapitału do bezpiecznych 
aktywów za jakie uważane są obligacje skarbowe. 
Moje obawy o dalszy wzrost inflacji raczej nie znajdują 
odzwierciedlenia w poziomach rentowności. Wśród 
krajów rozwiniętych, jedynie w USA można szukać 
realnych stóp zwrotu i pola do zysków kapitałowych 

wśród długu skarbowego. W poszukiwaniu stopy 
zwrotu można posłużyć się funduszami, które 
penetrują rynek długu korporacyjnego, czy 
zabezpieczonego aktywami. 

klasa aktywów fundusz 12 m 36 m ryzyko
1-7

min. pierwsza 
wpłata

aktywa netto 
mln

opłata za 
zarządzanie %

dług krajów 
rozwiniętych

Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A 
(Acc) hdg (PLN) 5,10 b.d. 3 500 PLN 4117 PLN 0,75

Allianz PIMCO Global Bonds 2,86 b.d. 3 500 PLN 34,6 PLN 1,00

MAJ CZE LIP SIE WRZ PAZ LIS GRU STY LUT MAR KWI MAJ
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źródło: stooq.pl

10ESY.B - 1 rok
vs 10USY.B  10UKY.B  
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https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=1536&fund_name=fidelity-funds-us-dollar-bond-fund-a-acc-hdg-pln
https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=1375&fund_name=allianz-pimco-global-bond
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Rynek funduszy akcyjnych krajów rozwijających się (w tym Polska)

Na polskim rynku nie ma już śladu po wzrostach 
z początku roku. W Chinach skala wzrostu była na 
tyle silna, że ostatnia korekta nie robi aż takiego 
wrażenia. Patrząc przez pryzmat wycen (cena/zysk) 
na koniec kwietnia najdroższym analizowanym przez 
nas rynkiem były Indie (27,6), a najtańszym Rosja 
(5,22). Polska (13,14) znalazła się gdzieś w  dolnej 
części tabeli. Poza Indiami, rynki wschodzące 
wyceniane są poniżej swojej długoletniej średniej, 
a ewentualna dalsza korekta na giełdach może 
sprowadzić ten wskaźnik jeszcze niżej. W perspektywie 

wyczekiwanego ożywienia gospodarczego może być 
to dobry moment do zwiększenia udziału funduszy 
akcyjnych z tego sektora. Ważnym czynnikiem 
współdecydującym o przepływie kapitału będzie 
na pewno zachowanie się dolara amerykańskiego. 
Brak jego umocnienia lub wręcz jego osłabienie 
z pewnością pomoże rynkom wschodzącym zarówno 
po stronie akcji jak i długu. W przypad ku zaostrzenia 
się konfliktów handlowych lub militarnych należy 
liczyć się z odwrotną reakcją. 

MAJ CZE LIP SIE WRZ PAZ LIS GRU STY LUT MAR KWI MAJ
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1-7

min. pierwsza 
wpłata

aktywa netto 
mln

opłata za 
zarządzanie %

dług krajów 
rozwijających 
się

Black Rock GF Asian Dragon Fund A2 
(Acc) hdg (PLN)

-11,52 b.d. 6 15 000 PLN 3 032 USD 1,50

UniAkcje: Daleki Wschód -2,73 21,45 6 1 000 PLN 6,2 PLN 2,95

WIG - 1 rok
vs ^SHC ^BUX  
^SNX

14 maja 2019 r.

UniAkcje: Daleki Wschód

Black Rock GF Asian 
Dragon Fund A2 (Acc) 
hdg (PLN)

źródło: stooq.pl

KWI MAJ CZE LIP SIE WRZ PAZ LIS GRU STY LUT MARMAJ CZE LIP SIE WRZ PAZ LIS GRU STY LUT MAR KWI MAJ
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13 maja 2019 r.

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=25&fund_name=uniakcje-daleki-wschod
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Rynek funduszy akcyjnych krajów rozwiniętych

Rynki ewidentnie wykazują większa synchronizację, 
gdy chodzi o spadki. Skala i dynamika zniżek 
dotknęła wszystkie rynki w równym stopniu, czego 
nie można powiedzieć o wcześniejszych wzrostach. 
Jedynie w USA wyznaczono, co prawda nieznacznie, 
nowe szczyty. Obecnie na skutek materializowania 
się ryzyka zaognienia konfliktu handlowego, kapitał 
odpływa z giełd w  poszukiwaniu bezpiecznych 
przystani. Z jednej strony niższe wyceny pozwalają 
z mniejszym ryzykiem zająć pozycję, ale z drugiej 

podatność zachowań inwestorskich na tweety 
prezydenta Trumpa powoduje, że należy liczyć się 
ze zwiększoną zmiennością na rynkach akcyjnych. 
Jest to ryzyko, które należy brać pod uwagę, tym 
bardziej w przypadku eskalacji konfliktu zbrojnego 
na Bliskim Wschodzie. W tym segmencie szukamy 
funduszy, które skutecznie wybierają innowacyjne 
spółki oraz te oparte o konsumenta.  To właśnie silna 
konsumpcja prywatna trzyma globalną gospodarkę 
na ścieżce wzrostu. 

MAJ CZE LIP SIE WRZ PAZ LIS GRU STY LUT MAR KWI MAJ
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1-7 min. wpłata aktywa netto 

mln
opłata za 

zarządzanie %

dług krajów 
rozwijających 
się

Caspar Globalny 3,76 25,19 5 1 000 PLN 12,20 PLN 1,95

Fidelity Funds Global Consumer 
Industries Fund A (Acc) USD) 1,28 32,30 5 500 PLN 1 308 PLN 1,50

Caspar Globalny
Fidelity Funds Global 
Consumer Industries Fund 
A (Acc) USD)

14 maja 2019 r.
źródło: stooq.pl

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

KWI MAJ CZE LIP SIE WRZ PAZ LIS GRU STY LUT MARMAJ CZE LIP SIE WRZ PAZ LIS GRU STY LUT MAR KWI MAJ
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13 maja 2019 r.

https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=972&fund_name=caspar-globalny
https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=972&fund_name=caspar-globalny
https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=1300&fund_name=fidelity-funds-global-consumer-industries-fund-a-acc-usd
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Portfele modelowe: model specjalistyczny

61,25% fundusze dłużne61,25% Polska
11,46% Europejskie 
rynki rozwinięte

38,75% fundusze akcyjne9,73% Azja-Pacyfik
bez Japonii17,57% globalnie

17,57%
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61,25% 61,25%38,75%

Alokacja geograficzna (14.04.2019 r.) Klasy aktywów (14.04.2019 r.)
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Wzrosty na przekór danym makroekonomicznym 
nieco psują nasze podejście za pomocą cyklu 
gospodarczego. Z rynkiem się jednak nie 
dyskutuje.

Obawiamy się jeszcze jednej fali spadkowej, ale 
odrobinę zmieniamy strukturę portfeli w części 
akcyjnej. Zamykamy pozycję w sektorze związanym 
z ochroną zdrowia i śmielej zerkamy na kraje 
wschodzące, a w szczególności na Azję. W przypadku 
realizacji scenariusza negatywnego będziemy 

powiększać nowo otwierane pozycje po niższych 
cenach z uwagi na długość trwania spowolnienia 
gospodarczego i wizję jego zakończenia w najbliższych 
kwartałach. Po stronie dłużnej pozostajemy przy 
funduszach obligacji skarbowych, choć te dają 
realnie zarobić jedynie w krajach wschodzących 
i  w USA. W portfelach defensywnych wychodzimy 
nieco poza rodzimy rynek skarbowy w poszukiwaniu 
wyższych rentowności. 

Zobacz skład portfela na Platformie Funduszy!

https://logowanie.f-trust.pl/Logowanie?ReturnUrl=%2F
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Kursy walut (14.05.2019 r.)
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EUR/PLN 4,31001 USD/PLN 3,83860 EUR/USD 1,12302

Zmiana roczna: +0,03753 
(+0,88%) Zmiana roczna: +0,25642 

(+7.16%) Zmiana roczna: 0,06968 
(-5.84%)

max/min: 4,41437 / 
4,24622 max/min: 3.86441 /

3.57868 max/min: 1,19383 / 1,11119

 

EUR/PLN vs USD/PLN
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14 maja 2019 r.

14 maja 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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