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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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Gdyby rynki finansowe 
były wielkim teatrem, 
a  inwestorzy siedzieli 
na   idowni, to z pewnością 

chcieliby zajrzeć za kulisy. 
Z przyjemnością ogląda się spektakl, 
ale wrodzona ludzka ciekawość 
chce wiedzieć co jest po drugiej 
stronie sceny. W zawodowym świecie 
inwestorów widzimy obie strony: 
co dzieje się na giełdzie, ale także 
w realnej gospodarce.

Ostatnio chętniej patrzymy na rynki 
finansowe, na giełdę, bo ceny idą 
w górę, niechętnie spoglądamy 
natomiast na realną gospodarkę. 
Na giełdzie mieliśmy dobre odbicie, 
zarówno akcje jak i obligacje 
odrobiły sporo marcowych strat. 
Za to gospodarka ma zadyszkę 
i  kuleje, niemalże rdzewieje z braku 
aktywności. Wzrost bezrobocia, 
spadek obrotów i zysków, zatrzymanie 
wielu inwestycji, przestoje 
i  zamknięte hotele, restauracje, 
lotniska oraz wiele zakładów 
produkcyjnych – to rzeczywisty obraz 
gospodarki światowej ostatnich 
miesięcy. Świat obiegła pandemia, 
a wraz z nią kwarantanna, izolacja 
społeczna i zatrzymanie aktywności 
w wielu dziedzinach. Zapadła cisza 
i spokój! Poruszenie wzrostowe 
na  giełdzie to efekt nadziei na 
rychły powrót do normalności. 
Mówi się o antycypowaniu poprawy 
w  gospodarce, odmrażaniu 
aktywności, odbudowie kontaktów i 

powrocie do normalności. Problem 
w tym, że to będzie nowa normalność, 
na razie nie wiemy, jak ona będzie 
wyglądała. Pandemia jeszcze się nie 
skończyła. W Azji są powroty zakażeń, 
mimo dyscypliny i przestrzegania 
rygorystycznych zasad. W Europie 
będzie podobne ryzyko.

Nas, inwestorów interesują zmiany 
w świecie walczącym z pandemią. 
Interesuje nas, jak będziemy wracali 
do normalności i co zmieni się w 
naszym zachowaniu, jakie będą 
zmiany w porównaniu do tego co 
znamy sprzed 2020 roku.

Chiny podały, że ich gospodarka 
w pierwszym kwartale skurczyła 
się  6,8%, po wzroście 6% w 
czwartym kwartale 2019 roku. 
Produkcja przemysłowa spadła 8,4% 
w  pierwszym kwartale, w tym 1,1% 
straty w marcu. Sprzedaż detaliczna 
spadła o 19% w pierwszym kwartale, 
wliczając w to 15,8% spadku w marcu. 
Szef ekonomistów MFW uważa, 
że gospodarka globalna do końca 
przyszłego roku nie odrobi strat 
wywołanych pandemią, ale giełda 
mocno się ożywia, gdy są informacje 
o leku lub szczepionce na COVID-19. 
Rząd USA finansuje bezpośrednio 
badania spółek farmaceutycznych 
(Moderna, Sanofi), aby szybciej 
uzyskać upragnioną szczepionkę, 
która powinna rozwiązać problem 
pandemii.

Zarządzający wyszukują spółek, które 
utrzymują trendy wzrostowe i spółek, 
które skorzystały na  pandemii. 
Procter & Gamble zyskał 10% 
sprzedaży w USA na zakupach 
konsumentów robiących zapasy 
papieru toaletowego i środków 
higieny. Prognozy kwartalnych 
zysków zostały pobite sięgając 1,17 
dolarów za akcje. Niestety, całość 
obrotów spółki nie miała już takiego 
ruchu i była poniżej oczekiwań, 
podobnie było u konkurentów. 
W niektórych krajach bezrobocie 
dramatycznie wzrosło. Część 
pracowników otrzymuje specjalne 
wsparcie rządowe, w ramach 
programu kryzysowego. Akcje 
te  są ograniczone w czasie i bardzo 
kosztowne dla zadłużonych finansów 

publicznych. Jest potrzeba rychłego 
powrotu do pracy i tworzenia wartości 
dodanej, którą można opodatkować. 
Jak tylko pandemia zacznie słabnąć, 
dochody podatkowe staną się bardzo 
ważnym tematem rozmów. 
Rusza produkcja samochodów 
i samolotów, rusza transport 
i wkrótce otworzą się granice. Mamy 
wypracowane procedury zachowania 
i bezpieczeństwa. Przypomina 
mi to wprowadzenie kontroli 
bezpieczeństwa na lotniskach. Dziś 
nikt już nawet nie pamięta, że kiedyś 
chodziło się po lotnisku jak jeszcze 
niedawno po centrum handlowym.

Zmierzymy się z trudnymi 
problemami. Z jednej strony 
z  olbrzymim długiem publicznym 
zaciągniętym na pomoc w stanie 
pandemii, a z drugiej ratowaniem 
biznesu i miejsc pracy, aby bezrobocie 
i spadek aktywności gospodarczej 
nie sprowadziły jeszcze większego 
kryzysu. Praca z domu stała się 
dziś standardem dla tych, którzy 
niedawno jeszcze codziennie musieli 
chodzić do biura, banku lub urzędu. 
Mamy co najmniej trzy możliwe 
scenariusze wychodzenia z pandemii 
i kryzysu. Pesymistyczny, gdy trzeba 
będzie wrócić do  kwarantanny 
i  pozostawania w   domu, drugi 
bardziej optymistyczny, ale 
z ostrożnym i  powolnym rozruchem 
gospodarki światowej oraz wreszcie 
trzeci, gdzie wzrost i nadrabianie 
zaległego czasu oraz popytu 
przerosną nasze oczekiwania. 
W  każdym z tych scenariuszy inny 
rodzaj inwestycji będzie wskazany. 
Jednym ze wskaźników, które warto 
obserwować, jest zachowanie cen 
obligacji skarbowych i złota. Obligacje 
na wypadek powolnego i  słabego 
restartu, a złoto, gdy ruszymy pełną 
parą i popyt przewyższy podaż.

Bogata oferta funduszy 
w   portfelu F-Trust SA pozwalają 
znaleźć właściwą odpowiedz 
na każdy z tych scenariuszy. 

Andrzej Miszczuk
Główny Strateg F-Trust

// słowo od stratega
RUSZA ZE STACJI 
LOKOMOTYWA…

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

Stany Zjednoczone 0,3% 0,3%

Polska 3,4% 1,9%

Strefa Euro 0,4% -3,3%

Chiny 3,3% -6,8%
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https://www.f-trust.pl/radzimy-naszym-klientom/fundusz-inwestycyjny-jak-to-dziala-infografika
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Z
a nami kolejny miesiąc pandemii. Stan 
na moment pisania raportu to 4,3 mln zakażonych 
i około 300 tys. ofiar śmiertelnych. Z racji 
pojawiania się nowych ognisk (np. Rosja) liczba 

nowych dziennych przypadków już od ponad sześciu 
tygodni oscyluje w okolicach 82 tys. O ile prawdą jest, 
że z każdym dniem jesteśmy bliżej końca, to wyraźnych 
sygnałów o  pokonaniu pandemii na horyzoncie brak. 
Wciąż nie została wynaleziona szczepionka, która według 
epidemiologów jest jedynym sposobem na pokonanie 
wirusa. Nie słychać nic o wysoce skutecznych terapiach. W 
takich warunkach pokusy otwierania gospodarek wydają 
się wielce ryzykowne. Dane o aktywności konsumentów 
z USA  zebrane na podstawie danych z kart debetowych 

i kredytowych  wskazują na istotne spadki. W szczególności 
dotyka to takich branżach jak hotelarstwo (spadek o 100% 
względem stycznia), czy linie lotnicze (spadek o ok. 80% 
względem stycznia), a zagregowane wydatki balansują na 
poziomach ok. -40%. Z drugiej strony, na giełdach trwa 
odbicie. Wyceny spółek na rynkach rozwiniętych bujają 
się na rekordowych poziomach, choć dynamika wzrostów 
i obroty na giełdach wskazują już oznaki słabości. Obecne 
oddalenie się sytuacji w gospodarce od tej na giełdach 
tłumaczy się tym, że rynki antycypują już silne odbicie 
z trzeciego kwartału, niejako nie zauważając trwającej 
i pogłębiającej się recesji.  Można to porównać do sytuacji, 
gdy na drodze, którą jedziemy napotkamy dużą i głęboką 
dziurę,  za którą ciągnie się gładka i prosta droga. To czy 
i w jakim stanie dotrzemy na upragnione miejsce zależy 
od tego, w jakim stanie nasze auto będzie po konfrontacji 
z wyrwą w asfalcie, w którą właśnie wjechały nasze 
przednie koła. Jak zatem będzie wyglądała gospodarka 
za kilka miesięcy? O tym jak trudno to przewidzieć 
świadczy chociażby fakt, jak wiele spółek nie podejmuje 
się prognozować swoich poziomów sprzedaży (np. Apple, 
który zrobił to pierwszy raz w swojej historii). To wszystko 
razem każe nam zachować defensywną postawę.

Inflacyjna
faza ożywienia

gospodarczego

Dezinflacyjna
faza ożywienia

gospodarczego

Dezinflacyjna
faza spowolnienia

gospodarczego

Inflacyjna
faza spowolnienia

gospodarczego

Jędrzej Janiak
Analityk F-Trust

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)

Rentowności długu skarbowego w ujęciu globalnym 
są na swoich rekordowo niskich poziomach, co 
przełożyło się na doskonałe zachowanie funduszy 
dłużnych w ostatnich kwartałach. Niestety, potencjał 
tego segmenty rynku wydaje się być na wyczerpaniu. 
Sytuacja z ostatnich lat, gdy przy stosunkowo 
niewielkim ryzyku można było pobijać inflację 
oraz poziom depozytów bankowych wydaje się na 
dłuższy czas być już nieosiągalna. Chcąc pozostać 

na rynku długu skarbowego konieczne wydaje się 
być wydłużenie duration, co może jednocześnie 
powodować wystawienie się na ryzyko wzrostu 
rentowności. Wydaje się, że póki co to ryzyko będzie 
tłumione procesami deflacyjnymi oraz popytem na 
obligacje ze strony banków centralnych. W efekcie 
na polskim rynku szukamy funduszy skarbowych, 
zarówno o krótkim, jak i nieco dłuższym duration.

klasa aktywów fundusz 12 m 36 m ryzyko
1-7

min. pierwsza 
wpłata

aktywa netto 
mln

opłata za 
zarządzanie %

dług krajów 
rozwijających 
się

NN Obligacji 9,30 15,49 3 200 PLN 2 616 PLN 1,25

Skarbiec Konserwatywny A 0,92 4,90 2 100 PLN 312 PLN 0,90

11 maja 2020r.

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

Skarbiec Konserwatywny A

13 maja 2020r.
źródło: stooq.pl CZE LIP SIE WRZ PAZ LIS GRU STY LUT MAR KWI MAJMAJ
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https://www.f-trust.pl/radzimy-naszym-klientom/fundusz-inwestycyjny-jak-to-dziala-infografika
https://www.f-trust.pl/fundusz/1065/nn-fio-obligacji
https://www.f-trust.pl/fundusz/77/skarbiec-konserwatywny-a
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Rynek funduszy długu krajów rozwiniętych

Na rynkach rozwiniętych potencjał długu skarbowego 
jest w jeszcze większym stopniu zniwelowany. 
Inwestorzy mają do wyboru dług skarbowy o 
niemalże zerowych stopach czy wystawienie się na 
ryzyko kredytowe i szukanie rentowności na długu 
korporacyjnym. Wspomniane na początku problemy 
z prognozowaniem powodują, że niezbyt chętnie 
myślimy o długu korporacyjnym. Nagroda za podjęte 
ryzyko wydaje się być niewspółmierna. Optujemy 
zatem za długiem skarbowym i wystawieniem się na 

jego długi koniec, a dodatkowych punktów do stopy 
zwrotu szukamy po stronie funduszy akcyjnych. 
Fundusze dłużne nie będą już partycypowały zbytnio 
w stopie zwrotu w portfelu, ale mogę dawać swojego 
rodzaju ubezpieczenie na wypadek realizacji 
negatywnego scenariusza, o którym na wstępie 
napisał Andrzej Miszczuk. Podobnie może zadziałać 
waluta funduszu dla inwestora kalkulującego w 
polskim złotym.  

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) 7,01 12,53 3 5 000 USD 900 USD 0,75

FTIF Franklin US Government Fund N 
(Acc) (USD) 5,02 5,47 2 2 500 USD 1 004 USD 0,65

11 maja 2020r. 

10USY.B - 1 rok
vs 10FRY.B  10GRY.B  
10UKY.B
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13 maja 2020r.
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https://www.f-trust.pl/radzimy-naszym-klientom/fundusz-inwestycyjny-jak-to-dziala-infografika
https://www.f-trust.pl/fundusz/354/bgf-global-government-bond-a2-acc-usd-usd
https://www.f-trust.pl/fundusz/232/ftif-franklin-us-government-fund-n-acc-usd
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Rynek funduszy akcyjnych krajów rozwijających się (w tym Polska)

Korekta wzrostowa wyraźnie hamuje, co potwierdzają 
również malejące obroty. W miarę upływu czasu dane 
gospodarcze jeszcze bardziej straszą, a informacji 
o  szczepionce czy lekarstwie brak. Stała liczba 
nowych przypadków, czy pojawianie się nowych 
ognisk może w końcu przestraszyć inwestorów 
i  zachęcić do realizacji zysków z ostatnich tygodni. 
Na rynkach wschodzących szukamy tych, które nie 

są zależne od produkcji ropy, a bardziej korzystają 
na jej niskich cenach. Również sytuacja epidemiczna 
każe spoglądać bardziej w stronę Dalekiego 
Wschodu. Największym obecnie ryzykiem w tym 
regionie wydaje się możliwa eskalacja napięć na 
linii USA-Chiny.

klasa aktywów fundusz 12 m 36 m ryzyko
1-7

min. pierwsza 
wpłata

aktywa netto 
mln

opłata za 
zarządzanie %

rynek akcji 
krajów 
rozwijających 
się

Schroder ISF China Opportunities A1 
Acc USD (USD)

6,10 19,68 6 1 000 USD 809 USD 1,50

Esaliens Małych i Średnich Spółek 12,22 b.d. 5 100 PLN 21,5 PLN 2,95

WIG - 1 rok
vs ^SHC ^SNX  
^BUX

Schroder ISF China Oppor-
tunities A1 Acc USD (USD)

Esaliens Małych i Średnich 
Spółek

107

99
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11 maja 2020r.

13 maja 2020r.
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https://www.f-trust.pl/radzimy-naszym-klientom/fundusz-inwestycyjny-jak-to-dziala-infografika
https://www.f-trust.pl/fundusz/1388/esaliens-malych-i-srednich-spolek
https://www.f-trust.pl/fundusz/639/schroder-isf-china-opportunities-a1-acc-usd-usd
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Rynek funduszy akcyjnych krajów rozwiniętych

Humory na giełdach w USA zdecydowanie dopisują. 
Inwestorzy rzucili się na akcje cyfrowych gigantów, 
których kapitalizacja zdecydowanie dominuje w 
indeksie i zrobiła z nich tzw. must have w każdym 
portfelu globalnego inwestora. Obecna sytuacja 
wydaje się wspierać zdecydowanie wyraźnie dwa 
sektory – z jednej strony spółki, które korzystają 
na specyfice lockdownu  (tzw. FAANGi), a z drugiej 
strony na wygranej pozycji wydaje się stać złoto, a tym 

samym wydobywające je spółki. Dla złota duża ilość 
długu o ujemnych rentownościach, realnie ujemne 
stopy procentowe oraz napięcia międzynarodowe, 
wydają się być idealnym otoczeniem. Gdy dojdzie 
jeszcze słabnący dolar, to inwestorzy lubiący 
kopalnie złota będą w ekstazie.

klasa aktywów fundusz 12 m 36 m ryzyko
1-7 min. wpłata aktywa netto 

mln
opłata za 

zarządzanie %

rynek akcji 
krajów 
rozwiniętych

Schroder ISF Global Gold Fund A1 
(Acc) hdg (PLN) 56,52 40,06 7 1 000 USD 1 294 PLN 1,50

FF - Global Communications Fund 
A-ACC-Euro 0,16 b.d. 6 500 PLN 5 EUR 1,50

Schroder ISF Global Gold 
Fund A1 (Acc) hdg (PLN)

FF - Global Communica-
tions Fund A-ACC-Euro

^SPX - 1 rok
vs ^DAX  ^FTM  
^NKX
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źródło: stooq.pl
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https://www.f-trust.pl/radzimy-naszym-klientom/fundusz-inwestycyjny-jak-to-dziala-infografika
https://www.f-trust.pl/fundusz/2007/ff-global-communications-fund-a-acc-euro
https://www.f-trust.pl/fundusz/1171/schroder-isf-global-gold-fund-a-acc-h-pln
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Portfele modelowe: model specjalistyczny

35,85% fundusze
akcyjne33,94% Polska

12,16% Azja-Pacyfik
bez Japonii

33,94% fundusze
dłużne

15,18% Globalne Rynki 
Rozwinięte38,72% Globalny

38,72%

12,16%

15,18%

33,94% 35,85%

16,00%

14,21%

33,94%

16,00% fundusze
mieszane
14,21% fundusze
absolutnej stopy zwrotu

Alokacja geograficzna (12.05.2020 r.) Klasy aktywów (12.05.2020 r.)

Zachowanie jednostki portfelowej (02.09.2013 r. - 12.05.2020 r.)
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

N iezwykle udany miesiąc dla modelu, który 
zyskał ponad 7%. Pozytywnie do stopy 
zwrotu przyczyniły się wszystkie pozycje. 
W szczególności fundusze oparte o spółki 

wydobywcze złota, spółki wzrostowe, czy sektor 
konsumencki w Chinach. Jednocześnie struktura 
portfela ma stosunkowo defensywny charakter.

Fundusze dłużne oparte o dług polski skarbowy, 
podobnie jak akcyjne stanowią trzecią część portfela, 
a całość uzupełniają fundusze o charakterze market 
neutral oraz mieszane.

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 (13.05.2020 r.)
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EUR/PLN 4,5655 USD/PLN 4,2108 EUR/USD 1,0843

Zmiana roczna: +0.26026 
(+6.04%) Zmiana roczna: +0.37615 

(+9.81%) Zmiana roczna: -0.03832 
(-3.41%)

max/min: 4.63472 / 
4.21071 max/min: 4.30796 / 

3.72640 max/min: 1.14935 / 
1.06379

EUR/PLN vs USD/PLN

EUR/USD

13 maja 2020 r.

13 maja 2020 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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