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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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Wszyscy inwestorzy wie-
dzą dużo o M&A, czyli 
fuzjach oraz przeję-
ciach, bo  to sól rynku 

kapitałowego. Niewiele mówi się 
natomiast o wyodrębnianiu    
spółek z działalności dużej orga-
nizacji, która zainicjowała i  roz-
winęła jakąś nową działalność, 
a następnie wyodrębniła ją w od-
dzielną organizację.

To tak zwany spin-off, jakby pro-
dukt uboczny. Wśród szerzej 
znanych, można wymienić wy-
odrębnienie Intelu z Fairchild Se-
miconductor, Nespresso z Nestle, 
Ferrari z Fiata, Philips Lighting z 
Philipsa, Innogy z RWE, Expedia 
z Microsoft, AOL z Time Warner, 
itd. W ten sposób tworzy się nową 
wartość w istniejących spółkach. 
Dzięki takim przedsięwzięciom, 
tradycyjne spółki mogą stopnio-
wo i powoli, w sposób racjonal-
ny, przekształcać się i zmierzać 
w  kierunku nowych źródeł wzro-
stu. W  analogii futbolowej moż-
na mówić o kształceniu młodych 
zawodników, których można na-
stępnie sprzedać do innych klu-
bów. Zdarza się jednak, że nowo 
powstałe spółki wyrastają na gru-

zach spółki, która je stworzyła, 
bo spółka macierzysta po jakimś 
czasie zanika, nawet jeśli była li-
derem w swojej branży. Przykład 
GE jest bardzo znamienny. 

W naszym inwestowaniu chętnie 
mówimy o spółkach innowacyj-
nych, które stawiają na długo-
trwały wzrost, budowanie nowych 
działalności razem z postępem 
technologicznym. Te spółki, któ-
re pozostają w swojej tradycyjnej 
działalności i nie dopasują się do 
zmian i postępu technologiczne-
go zostają najczęściej w tyle. Po-
zostawanie „w tyle” może skoń-
czyć się całkowitym zaginięciem 
spółki. Klasyczny dziś przykład to 
Eastman Kodak, który nie potrafił 
przejść do etapu fotografii cyfro-
wej, ani rozwinąć innej działal-
ności gwarantującej przetrwanie 
firmy. Motorola, były lider tele-
fonów komórkowych, jest także 
przykładem słabego zarządzania 
strategicznego lub błędnych wy-
borów technologicznych. Dzisiaj 
zastanawiamy się, jak skończy się 
historia HP, niegdyś lidera kom-
puterowego. Tradycyjne firmy 
farmaceutyczne z rozbudowa-
ną siecią sprzedaży i marketin-
gu zbudowaną w tłustych latach 
rozwoju są dzisiaj bardziej siecią 
sprzedaży niż motorem tworzenia 
nowoczesnych produktów farma-
ceutycznych ukierunkowanych na
indywidualne leczenie w oparciu 
o informacje DNA. 

Przypominamy naszym czytelni-
kom o tych faktach, tak samo jak 
powtarzamy powiedzenie, że drze-
wa nie rosną bezgranicznie.

Specjalne fundusze wzrosto-
we kierują się w stronę „spółek 
wzrostowych”. Inwestorzy stale 
poszukują tych kierunków inwe-
stycyjnych, które pozwolą trwale 
i dużo zarobić. Fundusze wzro-
stowe to bardzo atrakcyjny kie-
runek, ale ich popularność może 
powodować wzrost wyceny spółek 
kupowanych do tych funduszy, 
wyceny czasami nieuzasadnio-
nej. Po prostu spółki wzrostowe 

stają się za drogie. Ponieważ wy-
cena ma znaczenie przy inwesto-
waniu, to można się spodziewać 
odwrotu od spółek wzrostowych 
w kierunku spółek, których wy-
cena jest niższa. Ruch taktycznie 
uzasadniony, ale strategicznie 
należy zadać sobie następujące 
pytanie: czy dzisiejsza struktura 
funduszu wzrostowego zawiera 
spółki wzrostowe, które utrzymają 
się w tej kategorii przez następne 
lata i będą liderami w swojej ka-
tegorii? Jeżeli otrzymamy odpo-
wiedź twierdzącą, to warto pocze-
kać i  przeczekać okres trudności. 
Wśród zarządzających są specja-
liści, którzy patrzą na zmiany w 
spółkach i na długoletnie trendy 
rozwojowe. Poszukują tych spółek, 
które już są, ale i tych, które do-
piero staną się liderami wzrostu. 
Nie tylko postęp technologiczny, 
także zmiany społeczne i prefe-
rencje społeczne stają się moto-
rem wzrostu i marszu na pozycję 
lidera. Polityczna „zielona fala” 
przechodzi przez świadomość 
wyborców europejskich. To może 
mieć rychłe skutki w trendach 
rozwojowych dużych gospodarek. 
Samochód elektryczny lub napę-
dzany wodorem jest tego nama-
calnym przykładem. 

Porozmawiajmy więc o tym, które 
spółki i które fundusze powinny 
być w naszych portfelach na ko-
niec tego roku, aby nie dać się za-
skoczyć nadchodzącym zmianom.

Andrzej Miszczuk
Główny Strateg F-Trust

// słowo od stratega

O CZYM ROZMAWIAĆ POD 
KONIEC ROKU?
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inflacja wzrost PKB

Stany Zjednoczone 1,8 % 2%

Polska 2,5 % 3,9%

Strefa Euro 0,7 % 1,1%

Chiny 3,8 % 6%
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Coś drgnęło. Widzimy to we wskaźnikach PMI, 
ale przede wszystkim na rynkach. Rentowno-
ści osiągnęły swój dołek pod koniec sierpnia 
i również od tego czasu widać dynamiczne 

przyspieszenie na rynkach akcyjnych.

Co ciekawe, w szczególności widać to na rynku nie-
mieckim i japońskim, co może świadczyć o zdrowych 
fundamentach tego ruchu, bowiem obie gospodar-
ki są przede wszystkim dostarczycielami dóbr in-
westycyjnych. Zatem dezinflacyjna faza ożywienia, 

w którą naszym zdaniem właśnie wchodzimy, bę-
dzie za  chwilę widoczna nie tylko we wskaźnikach 
nastrojów, ale także w twardych danych gospodar-
czych. O tym, że ruszyły inwestycje w firmach może 
świadczyć wyraźny zwrot  składnika dóbr inwesty-
cyjnych JP Morgan Global Manufacturing PMI. 
Zgodnie z  przyjętym przez nas modelem, w ciągu 
najbliższych kwartałów powinna też maleć inflacja. 
Póki co ten trend jest zachowany, co w szczególności 
widać po cenach producentów, a wysokie wskazania 
inflacji konsumenckiej np. w Chinach czy w Polsce 
wynikają przede wszystkim ze wzrostu cen żywności, 
w tym wieprzowiny. Sygnał, który płynie dla nas, to 
rozpoczęcie przenoszenia kapitału z bezpiecznej czę-
ści portfela w kierunku funduszy akcyjnych w spo-
sób stopniowy, z wykorzystaniem ewentualnych 
korekt. Każdy inwestor powinien oczywiście zostać 
w ramach przyjętych przedziałów dla swojego pro-
filu ryzyka. 

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)

Rentowności rosną, ruch jest w miarę umiarkowany, bo 
rośnie liczba banków centralnych luzujących swoją poli-
tykę monetarną.

Fundusze dłużne mają za sobą doby rok i wedle naszego 
Barometru należy oczekiwać, że kapitał będzie odpływał 
w kierunku funduszy akcyjnych, co zdają się potwierdzać 
ostatnie dwa miesiące. Wśród funduszy operujących 
w  naszym regionie skupiamy się na tych opartych na 

długu skarbowym o krótkim duration, wszak z zapowie-
dzi prezesa NBP wynika, że nie należy spodziewać  się 
żadnych ruchów do końca jego kadencji.  Wyższych ren-
towności można szukać na rynkach azjatyckich, ale na-
leży się liczyć również z  możliwą większą zmiennością. 

CZE LIP SIE WRZ PAZLIS LISGRU 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

Generali Aktywny Dochodowy 3,54 10,16 2 100 PLN 985 PLN 0,90

Schroder ISF Asian Bond Total Return 
A1 Acc (EUR) 11,92 7,61 5 1 000 EUR 211 USD 1,00

13 listopada 2019 r.

12 listopada 2019 r.

źródło: stooq.pl
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MAJ CZE LIPGRU STY LUT MAR KWI SIE WRZ PAZ LISLIS

Generali Aktywny 
Dochodowy
Schroder ISF Asian Bond 
Total Return A1 Acc (EUR)

https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=977&fund_name=generali-aktywny-dochodowy-a
https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=1178&fund_name=schroder-isf-asian-bond-total-return-a1-acc-eur-eur
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Rynek funduszy długu krajów rozwiniętych

Cały czas obligacje skarbowe o wartości ok. 
15 bilionów dolarów są notowane z ujemnymi 
rentownościami. Miejsca na zysk kapitałowy z racji 
jeszcze niższych rentowności wydaje się być znacznie 
mniej niż pola do straty.

Alternatywą dla długu skarbowego mogą być 
obligacje korporacyjne lub akcje wypłacające 

dywidendę. Jeżeli dodamy do tego zdefiniowane 
przez nas miejsce w cyklu gospodarczym, to po 
stronnie dłużnej portfela w kategorii rynków 
rozwiniętych szukamy ekwiwalentów gotówki, czyli 
funduszy pieniężnych i dłużnych opartych o dług 
o bardzo krótkim duration.

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 Cash  Fund 
A Acc USD 1,93 3,93 1 500 PLN 1 707 USD 0,40

Schroder ISF Us Dollar Liquidity USD 
A1 Acc 2,27 4,43 1 1 000 USD 487 USD 0,20

CZE LIP SIE WRZ PAZLIS LISGRU STY LUT MAR KWI MAJ
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12 listopada 2019 r.
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MAJ CZE LIPGRU STY LUT MAR KWI SIE WRZ PAZ LISLIS

Fidelity Funds US Dollar 
Cash  Fund A Acc USD

Schroder ISF Us Dollar 
Liquidity USD A1 Acc 

13 listopada 2019 r.
źródło: stooq.pl

https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=948&fund_name=ff-us-dollar-cash-fund-a-acc-usd-usd
https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=1734&fund_name=schroder-isf-us-dollar-liquidity-usd-a1-acc
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Rynek funduszy akcyjnych krajów rozwijających się (w tym Polska)

Ostatnie miesiące to dobry czas dla funduszy 
z rynków wschodzących, w czym na pewno pomógł 
nieco słabnący dolar, ale też oznaki nadchodzącego 
ożywienia gospodarczego.

Amerykańska waluta koryguje nieco ostatni 
ruch, ale my liczymy na dalsze dobre zachowanie 
tego segmentu funduszy, a także na kontynuację 
osłabienia się amerykańskiej waluty. W ostatnim 

czasie poza rynkami azjatyckimi obserwujemy 
też region środkowej i wschodniej Europy, gdzie 
zachęcać powinna poprawa koniunktury oraz 
relatywnie niższe wyceny. Po stronie ryzyk wciąż 
warto mieć na uwadze te o charakterze politycznym 
i geopolitycznym.

CZE LIP SIE WRZ PAZLIS LISGRU 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 %

akcje krajów 
rozwijających 
się

Schroder Emerging Europe A1 Acc 
EUR

25,54 54,79 6 1 000 EUR 845 EUR 1,50

Fidelity Funds Asia Pacific Oppoertu-
nities Fund A Acc EUR 29,05 48,55 6 500 PLN 428 EUR 1,50

WIG - 1 rok
vs ^SHC ^BUX  
^SNX

13 listopada 2019 r.

Fidelity Funds Asia Pacific 
Oppoertunities Fund A 
Acc EUR

Schroder Emerging Europe 
A1 Acc EUR

źródło: stooq.pl
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MAJ CZE LIPGRU STY LUT MAR KWI SIE WRZ PAZ LISLIS
12 listopada 2019 r.

https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=900&fund_name=schroder-isf-emerging-europe-a1-acc-eur-eur
https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=1534&fund_name=fidelity-funds-asia-pacific-opportunities-fund-a-acc-eur
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Rynek funduszy akcyjnych krajów rozwiniętych

Pierwsza faza wzrostu, w którą mamy nadzieję we-
szła globalna gospodarka, sprzyja małym i średnim 
spółkom oraz rynkom wytwarzającym dobra inwe-
stycyjne. Tym sektorom funduszy na pewno będzie-
my  się obecnie przyglądać.

W tym kontekście cieszy  ostatnie zachowanie indek-
sów akcyjnych w Niemczech oraz Japonii. Poza spo-
dziewaną poprawą koniunktury oraz porozumieniem 

handlowym na linii USA-Chiny, do przepływu kapi-
tału z rynku długu na rynek akcji mogą zachęcać też 
stopy dywidendy. W szczególności, gdy porównamy 
je z rentownościami na rynku długu. Ryzkiem obec-
nie są euforyczne nastroje wśród inwestorów, które 
mogą sprowadzić korektę na rynkach. Z racji miej-
sca w cyklu, takie korekty widzielibyśmy jako okazję 
do zwiększania pozycji akcyjnej w portfelu funduszy. 

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

mln
opłata za 

zarządzanie %

akcje krajów 
rozwijających 
się

BGF Japan Small & Midcap Opportu-
nities A2 Acc EUR 10,46 29,77 6 4 000 EUR 1 235 PLN 1,50

FidelityFunds European Dynamic 
Growth Fund A Acc (hdg) PLN 23,68 61,94 5 500 PLN 3 134 EUR 1,50

BGF Japan Small & Midcap 
Opportunities A2 Acc EUR

FidelityFunds European 
Dynamic Growth Fund A 
Acc (hdg) PLN

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

MAJ CZE LIPGRU STY LUT MAR KWI
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12 listopada 2019 r.

12 listopada 2019 r.
źródło: stooq.pl

https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=66&fund_name=ff-european-dynamic-growth-fund-a-acc-pln-h-pln
https://www.f-trust.pl/fundusz?fund_id=450&fund_name=bgf-japan-small-midcap-opportunities-a2-acc-eur-h-eur
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Portfele modelowe: model specjalistyczny

58,80% fundusze dłużne58,80% Polska
16,95% Azja-Pacyfik
bez Japonii

41,20% fundusze akcyjne14,30% Europejskie 
Rynki Rozwinięte5,85% Japonia
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Zachowanie jednostki portfelowej (02.09.2013 r. - 10.09.2019 r.)
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Przeglądając serie danych makroekonomicznych z ca-
łego świata, w nagłówkach znajdujemy słowa „spada”, 
„zwalnia”, „najsłabszy”. Ciągle też inwestorom, a przede 
wszystkim przedsiębiorcom, towarzyszą napięcia związa-
ne z Brexitem czy wojną handlową, co poniekąd staje się 
już nużące.

Wydaje się, że jakiekolwiek, ale konkretne ustalenia 
i  chociaż czasowe zamknięcie tych tematów mogłoby 
przynieść nieco ożywienia i skierowania uwagi na roz-
wój gospodarczy. Dane oraz retoryka z nimi związana nie 
zachęca nas do zmiany nastawiania i przesuwania ka-

pitału w stronę funduszy akcyjnych. Pewne pozytywne 
sygnały zaczynają napływać z notowań dolara, który od 
początku października dosyć wyraźnie słabnie. Z drugiej 
strony obserwujemy stosunkowo silne zachowanie noto-
wań miedzi, która wyznacza coraz wyższe dołki od swoich 
sierpniowych minimów. Pozostajemy przy dotychczaso-
wej strukturze w portfelach, z niedoważeniem fundu-
szy akcyjnych i relatywnie bezpieczną częścią dłużną. 
W portfelu specjalistycznym robimy jeden mały krok, ale 
przede wszystkim w celu nakreślenia kolejnego kierunku 
inwestycyjnego, na który w większym stopniu postawimy 
w chwili ożywienia.

Zobacz skład portfela na Platformie Funduszy!

https://logowanie.f-trust.pl/Logowanie?ReturnUrl=%2F
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Kursy walut (13.11.2019 r.)
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EUR/PLN 4,2841 USD/PLN 3,8904 EUR/USD 1,10107

Zmiana roczna: -0.00910 
(-0.21%) Zmiana roczna: +0.09048 

(+2.38%) Zmiana roczna: -0.02873 
(-2.54%)

max/min: 4.39957 / 
4.23731 max/min: 4.02460 / 

3.70769 max/min: 1.15698 / 
1.08794

 

EUR/PLN vs USD/PLN
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13 listopada 2019 r.

13 listopada 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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