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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

https://www.f-trust.pl/radzimy-naszym-klientom/fundusz-inwestycyjny-jak-to-dziala-infografika
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Ubiegłoroczne grudniowe 
załamanie giełdowe nie jest 
już widoczne w rezultatach 
indeksów akcyjnych, które 

w USA i Australii wspinają się na 
nowe szczyty: Dow Jones Industrial, 
S&P 500, Nasdaq, Australijski All 
Shares. 

Dotychczasowa wycena spółek 
giełdowych nie jest na szczytach, 
to upewnia inwestorów, którzy 
są nadal chętni do kupowania 
akcji, a szczególnie akcji spółek 
amerykańskich. Jeden ważny 
indeks amerykański nie jest jednak 
na szczycie – to indeks transportowy. 
Od września 2018 roku zaczęło się 
jego zniżanie. Tak, wówczas to był 
gorący okres wprowadzania taryf 
celnych przez USA na towary chińskie 
i zwiększanie ilości produktów 
objętych cłami między tymi 
krajami. Eksporterzy przyspieszali 
wiele transakcji handlowych, 
aby uniknąć wprowadzanych ceł. 
Tymczasem od  grudnia 2018 roku 
następuje lekkie rozluźnienie 
w napiętych relacjach. Nie wszystkie 
zapowiadane cła wprowadzono, 
a  negocjacje trwają i trwać będą. 
To  zamieszanie wokół dodatkowych 
ceł i ograniczenia handlowe między 
USA i Chinami nie sprzyjają spokojnej 

wymianie handlowej. A skoro 
spółki transportowe się osłabiają, 
to  może znaczyć, że wolumen 
obrotów spada i spadają zyski spółek 
transportowych zaangażowanych 
w handel między USA i resztą 
świata. Ci, którzy zaczęli głosić 
rozpoczęcie procesu deglobalizacji, 
czyli odwrócenie procesu globalizacji 
i  powrót do  regionalizacji lub  wręcz 
zamykania się w granicach 
narodowych, postrzegają negatywne 
konsekwencje, jakie mogą spotkać 
nas wszystkich, jeśli taki proces 
miałby się rozwinąć. Tymczasowe 
spadki obrotów handlowych nie 
są anormalne, można je  wyjaśnić 
cyklicznością gospodarki 
czy  poszczególnych jej sektorów. 

Ale trwałe spadki obrotów 
handlowych lub poważne 
utrudnienia w prowadzeniu handlu 
międzynarodowego mogą być 
bardzo szkodliwe. Inny ciekawy 
efekt tegorocznej giełdy to zwyżka 
cen surowców – ropy, złota i kilka 
innych śledzonych z mniejszą uwagą. 
Na  jesieni zeszłego roku mieliśmy 
szybki zjazd cen ropy z  75 na 45 
dolarów. Łatwo było to  wyjaśnić 
spowolnieniem gospodarki. 
Tymczasem J. Powell nadal 
zapowiadał kontynuację podnoszenia 
stóp procentowych przez Rezerwę 
Federalną. Po grudniowych 
spadkach giełdowych nastąpił zwrot 
w zapowiedziach Rezerwy Federalnej 
i rynek akcji szybko zaczął odrabiać 
straty z ubiegłego roku. 

Nieco innym torem idzie gospodarka, 
spowolnienia są wyczuwalne, 
zniknęła presja na inflację. Rynek 
długu stał się bardzo popularny, jako 
miejsce na zabezpieczenie zdobytego 
kapitału i rentowności wróciły na tor 
spadkowy, od USA do Europy i  Azji. 
Ale już pojawia się nowy temat, 
ochrona narodowych interesów 
gospodarczych i tego konsekwencje 
w postaci rosnących cen. Trudności 
z dostępem do tanich towarów 
z Azji, przerwy w dostawie lub nawet 
brak dostaw lub ich zwiększone 
koszty – to elementy prowadzące 
w konsekwencji do podnoszenia cen 

hurtowych i detalicznych. Trudności 
z globalizacją oznaczają nieuchronnie 
wyższe ceny surowców i towarów 
w krajach rozwiniętych. W tym 
okresie letniej kanikuły, kiedy więcej 
myślimy o wakacjach i wypoczynku 
niż o pracy, cenach i giełdzie – warto 
chociaż przez chwilę zastanowić się 
nad dużymi przepływami funduszy 
w kierunku spółek technologicznych, 
a obok nich do spółek start-upów, 
venture capital, private equity czy 
private debt, tych wszystkich klas 
aktywów, gdzie trudno o obiektywną, 
racjonalną wycenę, bo nie ma wyceny 
giełdowej, transakcyjnej.

W  analizach giełdowych i w prasie 
padają kolejne kwoty ile pieniędzy 
zainwestowano właśnie w tego typu 
inwestycje, mało płynne, słabiej 
przeanalizowane niż spółki giełdowe 
z wieloletnia historią. Piszemy 
o  tego typu klasach aktywów, 
świetnie się  rozwijających, gdyż 
to  pieniądze tam zgromadzone 
służą do  podbijania cen spółek 
innowatorskich i  do  prowadzenia 
operacji skupywania spółek. 
Wiadomo, że przy tego typu 
transakcjach można łatwo przepłacić 
za aktywa lub zalążek nowego biznesu. 
Najwięcej transakcji typu przejęć 
i  fuzji odbywa się przy rekordowych 
szczytach cen giełdowych. 
Potem następuje najczęściej 
rozczarowanie i  trudności związane 
z wprowadzeniem w  życie nowej 
organizacji, nowych kompetencji 
i dalszego rozwoju biznesu; to nie jest 
łatwe zadanie i częściej występują 
trudności niż pozytywne zaskoczenia. 
W tym okresie, gdy naokoło słychać 
same dobre opinie i zachęcające 
do lokowania kapitału w akcje spółek, 
a z drugiej strony dochodzą okrzyki 
zachwytu nad papierami dłużnymi, 
warto pomyśleć więcej o lepszej 
ochronie kapitału. Przegląd alokacji 
aktywów po pierwszym półroczu 
2019 roku i tych nowych rekordach 
jest mocno wskazany, może nawet 
konieczny. Zachęcamy.

Andrzej Miszczuk
Główny Stratego F-Trust

// słowo od stratega
OSIĄGAMY NOWE 
GIEŁDOWE SZCZYTY

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

Stany Zjednoczone 1,6 % 3,2%

Polska 2,6 % 4,7%

Strefa Euro 1,2 % 1,2%

Chiny 2,7 % 6,2%
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https://www.f-trust.pl/radzimy-naszym-klientom/fundusz-inwestycyjny-jak-to-dziala-infografika
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Ostatnie dane przypomniały nam, że jesteśmy 
w fazie spowolnienia gospodarczego i zanim 
zagości radość, musimy jeszcze przełknąć 
trochę niedobrych wiadomości.

Lepsze dane, które przynosiły poprzednie miesiące 
zostały  przykryte niższymi odczytami w kolejnych 
okresach. Z jednej strony całościowy obraz 
doskonale pasuje do naszego modelu, co znajduje 

potwierdzenie w wycenach obligacji skarbowych. 
Z drugiej jednak, do modelowego obrazu nie pasują 
nowe szczyty indeksów giełdowych. Nie tylko główne 
amerykańskie indeksy, ale też te globalne, np. MSCI 
World dają znać, że spora część kapitału pozytywnie 
patrzy w przyszłość. Powstaje pytanie, który rynek się 
myli, ten dłużny czy akcyjny? Czy może wyceny spółek 
trzymane są przez wiarę w moc amerykańskiego 
banku centralnego i zapowiadanych przez niego 
obniżek stóp procentowych? W tym kontekście warto 
wspomnieć, że nowe szczyty indeksów akcyjnych 
wyznaczane są w okresie coraz niższych napływów 
do funduszy i stosunkowo wysokim udziale gotówki 
w portfelach. Czynnik ten można interpretować 
na  różne strony, ale brak charakterystycznej 
euforii ze strony indywidualnych klientów jest 
raczej pozytywna oznaką, a i świadomość, że 
w razie pozytywnego scenariusza i poprawy danych 
gospodarczych w kolejnych kwartałach jest kapitał, 
który może zacząć gonić uciekający giełdowy pociąg. 

Jędrzej Janiak
Analityk F-Trust

Inflacyjna
faza ożywienia

gospodarczego

Dezinflacyjna
faza ożywienia

gospodarczego

Dezinflacyjna
faza spowolnienia

gospodarczego

Inflacyjna
faza spowolnienia

gospodarczego

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)

Rynek długu skarbowego jest mocno powiązany 
z polityką monetarną prowadzoną przez banki 
centralne. Te z rynków wschodzących zaczęły już 
cykl obniżek, czego efekty widać na dynamice 
spadku rentowności. Podobny ruch, póki co tylko 
zapowiedział, główny bank centralny  - amerykański 
FED. Z racji roli amerykańskiego dolara, niemal 
każda większa i znacząca gospodarka wystawiona jest 
też na ryzyko dolarowej stopy procentowej, jak i na 

zmianę jego kursu. Póki co spodziewana jest obniżka 
i co za tym idzie jego osłabienie. W takim otoczeniu 
bardzo dobrze zachowują się fundusze dłużne z tego 
sektora. Trzeba jednak pamiętać o zwiększonej 
wrażliwości rynku na sygnały i oczekiwania wobec 
amerykańskiej rezerwy federalnej. 

CZELIP LIPSIE 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

Allianz PIMCO Emerging Markets 
Bond 11,90 10,06 4 5 000 EUR 2 412 EUR 1,25

BGF Emerging Markets Bond A2 Acc 
EUR (H) (EUR) 6,65 8,49 4 500 PLN 234 PLN 1,35

10 lipca 2019 r.

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

KWI MAJ CZE LIP SIE WRZ PAZ LIS GRU STY LUT MARCZELIP LIPSIE WRZ PAZ LIS GRU STY LUT MAR KWI MAJ
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11 lipca 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=1379&fund_name=allianz-pimco-emerging-markets-bond
https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=485&fund_name=bgf-emerging-markets-bond-a2-acc-eur-h-eur
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Rynek funduszy długu krajów rozwiniętych

W przypadku rynków rozwiniętych jedynie za 
oceanem stopy procentowe w ostatnim czasie rosły, 
a w ślad za nimi rentowności długu. Pozostałe banki 
centralne utrzymują niskie, a czasem i zerowe stopy 
od kilku lat. Dlatego pole do obniżek po wschodniej 
stronie Atlantyku praktycznie nie istnieje, a napływ 
kapitału szukającego „bezpieczeństwa” obniżył 
rentowności poniżej zera. Na wykresie zaczyna 

rysować się cykliczny dołek rentowności, co 
może okazać się sygnałem do realizacji zysków z 
funduszy dłużnych o wyższym duration w portfelu. 
W  poszukiwaniu dodatnich rentowności trzeba 
sięgnąć do funduszy dłużnych opartych o inne 
rodzaje długu, na przykład ten zabezpieczony 
aktywami.

klasa aktywów fundusz 12 m 36 m ryzyko
1-7

min. pierwsza 
wpłata

aktywa netto 
mln

opłata za 
zarządzanie %

dług krajów 
rozwiniętych

BGF Fixed Income Global Opportu-
nities A2 Acc PLN (H) (PLN) 3,21 8,46 4 15 000 PLN 9 723 USD 1,00

BGF Global Government Bond A2 Acc 
EUR (H) (EUR) 3,69 -1,86 3 4 000 EUR 656 USD 0,75
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11 lipca 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=bgf-fixed-income-global-opportunities-a2-acc-pln-h-pln
https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=461&fund_name=bgf-global-government-bond-a2-acc-eur-h-eur
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Rynek funduszy akcyjnych krajów rozwijających się (w tym Polska)

Ostatnie tygodnie są względnie spokojne. Wydaje 
się, że to głównie kurs dolara amerykańskiego 
wyznacza rytm. A tam póki co również bez 
wyraźnego rozstrzygnięcia. W porównaniu z rynkami 
rozwiniętymi, rynki wschodzące są relatywnie tańsze 
(z wyjątkiem giełdy w Indiach), co w przypadku 
wyraźnej poprawy w gospodarce lub spadku kursu 
dolara może przełożyć się na nieco lepsze ich 
zachowanie w przyszłości. W tle toczą się rozmowy 

o powrocie do negocjacji handlowych między USA 
a Chinami, a oczekiwanie na jakiekolwiek konkretne 
uzgodnienia też nie zachęca do angażowania 
kapitału. W tym sektorze szukamy funduszy 
o  zdywersyfikowanych geograficznie i sektorowo 
portfelach.
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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

Skarbiec Emerging Markets Oppor-
tunities

3,77 36,07 6 1 000 PLN 38 PLN 2,04

BGF BlackRock GF Asian Dragon 
Fund A2 (Acc) Hdg (PLN) -1,18 17,03 6 15 000 PLN 2 599 USD 1,50

WIG - 1 rok
vs ^SHC ^BUX  
^SNX

BGF BlackRock GF Asian 
Dragon Fund A2 (Acc) 
Hdg (PLN)

Skarbiec Emerging Markets 
Opportunities 83

101
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89

107

KWI MAJ CZE LIP SIE WRZ PAZ LIS GRU STY LUT MARCZELIP LIPSIE WRZ PAZ LIS GRU STY LUT MAR KWI MAJ10 lipca 2019 r.

11 lipca 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
https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=1169&fund_name=bgf-blackrock-gf-asian-dragon-fund-a2-acc-hdg-pln
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Rynek funduszy akcyjnych krajów rozwiniętych

W tym segmencie rynku wyrażnie widac większą 
zbieżność notowań oraz przodownictwo giełdy 
amerykańskiej. Nowym szczytom akcji towarzyszą 
jednak wysokie ceny obligacji oraz bardzo wyraźny 
wzrost ceny złota. Taka sytuacja wprowadza jednak 
nieco zamieszania, bo tradycyjnie akcje są odwrotnie 
skorelowane z długiem i złotem. Te  ostatnie 
uznawane są raczej za „bezpieczne aktywa”, których 
zadaniem jest ochrona kapitału w czasach rynkowej 
zawieruchy. Czas pokaże kto miał rację. Nieco 

pozytywnych informacji płynie ostatnio z gospodarki 
europejskiej, w szczególności z Francji, gdzie indeks 
giełdowy również porusza się w  pobliżu swoich 
rekorodywch notowań. Impuls do dalszych wzrostow 
może popłynąć zarówno z gospodarki, jak i ze strony 
banków centralnych. Dużo uwagi kładzie się również 
na możliwe bodźce fiskalne, głównie na konieczność 
inwestycji infrastrukturalnych.
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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

Schroder ISF Global Gold Fund A 
(Acc) Hdg (PLN) 13,41 -15,67 7 1 000 USD 248 USD 1,50

Caspar Akcji Europejskich A -1,71 70,01 5 1 000 PLN 38 PLN 3,50

Caspar Akcji Europejskich A

Schroder ISF Global Gold 
Fund A (Acc) Hdg (PLN)

^SPX - 1 rok
vs ^DAX  ^FTM  
^NKX
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11 lipca 2019 r.
źródło: stooq.pl

10 lipca 2019 r.

https://www.f-trust.pl/radzimy-naszym-klientom/fundusz-inwestycyjny-jak-to-dziala-infografika
https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=1171&fund_name=schroder-isf-global-gold-fund-a-acc-hdg-pln
https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=972&fund_name=caspar-globalny
https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=1&fund_name=caspar-akcji-europejskich-a
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Portfele modelowe: model specjalistyczny

59,32% fundusze dłużne59,32% Polska
14,41% Azja-Pacyfik
bez Japonii

40,68% fundusze akcyjne13,79% Europejskie 
rynki rozwinięte12,48% globalnie

12,48%

14,41%

13,79%

59,32%
59,32%40,68%

Alokacja geograficzna (10.07.2019 r.) Klasy aktywów (10.07.2019 r.)

Zachowanie jednostki portfelowej (02.09.2013 r. - 10.07.2019 r.)
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Silne wzrosty na rynku złota pozwoliły naszej pozycji 
odrobić straty, a nawet pokazać zyski. Korzystamy 
z tego i ponownie nieco zmniejszamy ekspozycję w tej 
klasie i powiększamy pozycję w funduszu europejskim 
z dużym udziałem spółek z tzw. nowej ekonomii. 
Zmniejszamy nieco ryzyko i  również realizujemy 
zyski z wydłużonego duration po bezpiecznej stronie 

portfela. Struktura fundusze akcyjne vs dłużne 
pozostaje bez zmian. Chcemy w pierwszej kolejności 
zobaczyć realną poprawę w danych gospodarczych. 

Zobacz skład portfela na Platformie Funduszy!

https://www.f-trust.pl/radzimy-naszym-klientom/fundusz-inwestycyjny-jak-to-dziala-infografika
https://logowanie.f-trust.pl/Logowanie?ReturnUrl=%2F
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Kursy walut (11.07.2019 r.)
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EUR/PLN 4,26828 USD/PLN 3,79288 EUR/USD 1,2534

Zmiana roczna: -0.07362 
(-1.70%) Zmiana roczna: +0.07358  

(+1.98%) Zmiana roczna: -0.04206 
(-3.60%)

max/min: 4.35165 / 
4.23731 max/min: 3.87732 /

3.62114 max/min: 1.18148 /
1.11085

EUR/PLN vs USD/PLN

EUR/USD

11 lipca 2019 r.

11 lipca 2019 r.

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

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

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