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Wartości aktualne na niedzielę, 11/02 /2018, kolor zielony oznacza wartość wyższą niż na zamknięcie poprzedniego 
tygodnia, a kolor czerwony, wartość niższą. Źródło: opracowanie własne na podstawie: investing.com 

 
 
 
 
Polska: Jak donosi Główny Urząd Statystyczny inflacja CPI w styczniu spadła do poziomu 1,9% rok do roku – 
oznacza to, że pierwszy raz od sierpnia 2017 roku parametr ten osiągnął poziom poniżej 2%. Warto dodać, że jest 
to wynik zgodny z oczekiwaniami ekonomistów. W porównaniu ze styczniem 2016 najbardziej wzrosła cena 
żywności i napojów bezalkoholowych, oraz wyrobów tytoniowych (wzrost o 4,1%), a spadły ceny odzieży i obuwia 
(spadek o 4,3%). Jak zaznaczają ekonomiści spadek cen paliw, który przyczynił się do spadku cen transportu o 
1,1% r/r może przynieść podobny efekt także w lutym. Inflacja na poziomie 1,9% mieści się w przedziale celu 
inflacyjnego wyznaczonego przez NBP, który wynosi 1,5% +/- 1 pkt procentowy.  
 
GUS podał również najnowsze dane dotyczące zatrudnienia i poziomu wynagrodzeń. Przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w styczniu wzrosło w ujęciu rocznym o 7,3% i wyniosło 4588,58 PLN. Porównując je jednak z 
grudniem 2016, kiedy wyniosło 4973,73 zł – spadło ono o 7,7 %. Z danych GUS wynika, że w ujęciu rocznym 
wzrosło zatrudnienie - o 3,8% r/r – i to pomimo redukcji zatrudnienia w sektorze bankowym w 2017 roku (o 
ok. 4,4 tyś osób). Oznacza to, że w Polsce rynek pracy jest stabilny, a koniunktura na rynku wciąż sprzyja 
pracownikom. Jest to również dobry sygnał dla inwestorów – rynek pracy jest jednym z czynników obrazujących 
kondycję gospodarki.  
 
W minionym tygodniu GUS opublikował również najnowsze dane dotyczące wzrostu gospodarczego. Dynamika 
PKB osiągnęła w ostatnim kwartale aż 5,1%, co jest najlepszym wynikiem od sześciu lat. Jednocześnie GUS podał 
wstępne szacunki za cały rok 2017, według których gospodarka rosła o 4,6% - są to jednak dane wstępne, które 
mogą ulec nieznacznym korektom. Co ciekawe, wszystkie kategorie składowe PKB przyczyniły się do wzrostu tego 
parametru. Największy wpływ miały konsumpcja (przyczyniła się do wzrostu PKB o blisko 3 pkt proc.) oraz 
inwestycje, które same w sobie przyniosły wzrost PKB na poziomie 1 pkt proc. 
 
Stany Zjednoczone: Inflacja CPI w Stanach Zjednoczonych wyniosła w 2017 roku 2,1% rok do roku zaskakując 
analityków, którzy spodziewali się wzrostu poziomu cen na poziomie 1,9%. Spowodowało to wstrząs na rynku 
walutowym i akcyjnym – Zaraz po publikacji danych dolar umocnił się względem Euro o niemal pół centa, zaś 
kontrakty terminowe na indeks S&P 500 zniżkowały o niemal 0,9%. Ostatecznie jednak górę wzięły pozytywne 
nastroje i S&P 500 zaliczył cały zeszły tydzień „na zielono”. Jest to o tyle dziwne, że coraz więcej danych makro, 
w tym na przykład nominalny poziom zadłużenia konsumentów w USA wyższy niż w historycznym szczycie z 
2008 roku, wskazuje na rosnący poziom ryzyka inwestowania w akcje. Dane zostały jednak zrównoważone przez 
informacje o wysokim, bo aż 10 procentowym wzroście rynku nieruchomości w USA (w ujęciu miesiąc do 
miesiąca), przekładając się na kontynuację odreagowania.  
 
Stany Zjednoczone: Perzydent Donald Trump przedstawił plan modernizacji amerykańskiej infrastruktury 
zakładający wyasygnowanie na ten cel w ciągu najbliższych 10 lat z kasy federalnej kwoty 200 mld USD, które 
zdaniem administracji Trumpa przyczynią się do wzrostu inwestycji, stanowych i prywatnych w kwocie 1,3 bln 
USD. Plan modernizacji przewiduje też prywatyzację niektórych obiektów, takich jak lotniska czy porty.  
 
 
 
 

USD/PLN 3,3502 EUR/PLN 4,1577 CHF/PLN 3,6123 
 

EUR/USD 1,2405 

WIG 20 2 406,96 
 

S&P 500 2 732,22 DAX 30 12 451,96 FTSE 100  7 294,70 
 

Dane makroekonomiczne 
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Stany Zjednoczone: Biały Dom zagroził, że prezydent zawetuje wszelkie propozycje ustaw w sprawie reformy 
imigracyjnej, które nie zawierają pełnego finansowania w bieżącym roku budżetowym muru na granicy z 
Meksykiem. Jest to odpowiedź na wynik negocjacji Demokratów z Republikanami, w ramach których Demokraci 
przystali na budowę muru pod warunkiem rozłożenia płatności za jego powstanie na raty płatne przez 10 lat, w 
zamian za kompromis w sprawie tak zwanych „marzycieli” czyli osób, które nielegalnie znalazły się w USA jako 
dzieci – kompromis miałby zakładać uregulowanie statusu imigracyjnego „marzycieli” i utworzenie im możliwości 
otrzymania obywatelstwa w przyszłości. Warto zaznaczyć, że gospodarka amerykańska bazuje na imigrantach, 
zarówno w obszarze biznesu, jak i prac fizycznych, w związku z czym wszelkie propozycje ograniczające imigrację 
do USA są przez ekspertów odbierane jako niekorzystne dla gospodarki kraju.  
 
Chiny: W Państwie Środka w styczniu padł nowy rekord wysokości akcji kredytowej – wzrost wartości nowo 
udzielonych kredytów wyniósł w ubiegłym miesiącu 2 900 miliardów juanów, czyli niemal o połowę więcej niż 
oczekiwali analitycy. Wzrost poziomu zadłużenia najsilniej dotyczył (kontrolowanego w głównej mierze przez 
państwo) sektora przedsiębiorstw. To właśnie gwałtowny wzrost zadłużenia jest obecnie największym 
czynnikiem ryzyka Chińskiej gospodarki – jak podaje bankier.pl wartość długu do PKB w zależności od szacunków 
to od 210 do 250 procent PKB. 
 

 
 

 
 
Berkshire Hathaway: Zarządzany przez Warrena Buffeta, najsłynniejszego inwestora na świecie, wehikuł 
inwestycyjny dokonał znaczącej zmiany w swoim portfelu inwestycyjnym – niemal całkowicie zamykając pozycję 
w IBM, a za uzyskane w ten sposób pieniądze zwiększając zaangażowanie w Apple.  
 
Lenegendarny inwestor, zwany „Wyrocznią z Omaha” zwykł kupować akcje, które mają potencjał wzrosnąć w 
długim terminie, a następnie trzymać je w portfolio, bardzo rzadko decydując się na sprzedaż posiadanych 
aktywów. Tym razem jednak inwestor kupił akcje IBM niemal w szczycie ich wartości – od końca 2011 roku, kiedy 
dokonał zakupu, akcje giganta z Armonk potaniały o niemal 16%. W minionym tygodniu fundusz Buffeta pozbył 
się 94,5% posiadanych udziałów w IBM, nabywając pakiet akcji Apple – tym samym zaangażowanie Berkshire 
Hathaway w firmę z Cupertino wzrosło do 28 mld USD. Strata wygenerowana przez IBM nie przeszkodziła 
portfolio funduszu Buffeta notowanego na nowojorskiej giełdzie w wygenerowaniu wzrostu cen akcji w 2017 
roku na poziomie 17,7%. 
 
 
 
 
Dolar Amerykański: Pomimo ostatniego umocnienia się spowodowanego spadkami na światowych giełdach, 
dolar amerykański znów osłabł względem głównych walut. Powodem może być powrót dobrych nastrojów 
inwestorów, którzy w związku z postępującymi wzrostami znów zaczęli szukać bardziej ryzykownych inwestycji – 
wyprzedając tym samym dolara ze swoich portfolio. Nie bez znaczenia jest też spodziewana w marcu podwyżka 
stóp procentowych w USA, który to czynnik został zdyskontowany przez rynek i oznacza spadek wewnętrznej 
wartości Amerykańskiej waluty. 
 
 
 
 
 
Ropa:  Zapasy czarnego złota wzrosły w USA o ponad 1,8 mln baryłek, jednak nie był to wzrost na tyle duży, żeby 
znacząco wpłynąć na wartość surowca na rynkach. Jak zaznaczają eksperci wzrost zbiegł się w czasie z 
odreagowaniem na rynku akcji, a zatem ze wzrostem apetytu na ryzyko, przez co potrzebne jest więcej danych 
(niż tylko 0,4 procentowy wzrost zapasów), które miałyby wpływ na wartość ropy, aby cena surowca uległa 
znaczącym zmianom – dotychczasowe dane są skutecznie balansowane wzrostem wydobycia ropy z łupków, 
której producenci wydobywają coraz więcej surowca – obniżając tym samym ceny.  Wszystko wskazuje na to, że 
obecny poziom cen ropy powinien się w najbliższym czasie utrzymać.   

Akcje 

Waluty 

Surowce  
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie investing.com 
 

 
Wykres obrazuje procentową zmianę wartości indeksów. 100% jest wartością otwarcia pierwszego dnia notowań w danym tygodniu i 
względem tej wartości obliczana jest zmiana obrazowana na wykresie. Źródło: opracowanie własne na podstawie investing.com 
 
 
 
 
Po kilku dniach głębokiej korekty na światowych rynkach, która spowodowana była obawami inwestorów 
przed wzrostem inflacji w Stanach Zjednoczonych, nastąpiło odbicie. Wszystkie analizowane indeksy 
zakończyły tydzień wzrostami – najlepiej poradził sobie S&P 500, który każdą kolejną sesję zakończył 
osiągając wynik wyższy niż kurs zamknięcia, co przełożyło się na całkowity wzrost na poziomie 4,3% w skali 
tygodnia. S&P500 zaliczył tym samym 6 kolejnych wzrostowych sesji z rzędu notując najsilniejsze odbicie od 
sierpnia 2011 roku. Pomimo dobrych danych makroekonomicznych (szczególnie z amerykańskiego rynku 
nieruchomości, który urósł miesiąc do miesiąca o blisko 10%) rynek wycenia prawdopodobieństwo kolejnej 
podwyżki stóp w marcu na 83,1%, co może sprawiać, że dalsze odbicie może wyhamować.  
 
Odreagowanie po ostatnich spadkach przyniosło wzrosty zarówno DAX, jak i FTSE 100, które zanotowały 
bardzo udany tydzień rosnąc blisko 3%.  
 
Z analizowanych indeksów najgorzej poradził sobie WIG 20, „rozjeżdżając się” z resztą stawki. Głównymi 
winowajcami okazały się banki – BZ WBK, który poinformował o tym, że Deutche Bank zamierza pozbyć 
się posiadanego w spółce pakietu akcji spadł aż o 4,2%. Brak poprawy wyników w sektorze (spadek zysków 
o 2,3% r/r) również nie poprawił nastrojów inwestorów i spadki cen akcji pozostałych banków.  
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Bloomberg.com: Ostatnie lata to historia nieustannego, gwałtownego wzrostu aktywów w zarządzaniu 
funduszy inwestycyjnych typu ETF. Jeszcze 10 lat temu wartość aktywów tych funduszy oscylowała w 
okolicach 500 miliardów, czyli jednej dwudziestej wartości rynku funduszy inwestycyjnych. Obecnie ETFy 
zarządzają już przeszło 5 trylionami dolarów. Odnosząc to do wartości rynku klasycznych funduszy to 
przeszło 20 procent – wynika z danych portalu Morningstar. 
 
 
Wzrost popularności ETFów przełożył się na znaczne oszczędności dla inwestorów. ETFy kuszą niższymi 
opłatami za zarządzanie – jak donosi Bloomberg średnie ważone wysokością aktywów koszty w przypadku 
ETFów to zaledwie 0,23%, ponad połowa mniej niż w przypadku tradycyjnych funduszy (mowa tutaj o 
Stanach Zjednoczonych. W Polsce, gdzie fundusze inwestycyjne są droższe dysproporcja ta jest jeszcze 
większa). 
 
 
Jednak jak zaznacza Nir Kaissar z Bloomberga obecnie ETFy nie chcą być utożsamiane jedynie z niskimi 
kosztami. Zarządzający, dzięki ETFom, chcą udostępniać strategie dostępne dotychczas tylko inwestorom 
instytucjonalnym bądź bardzo zamożnym – w tym strategie aktywne, takie jak np. Smart Beta, która w 
uproszczeniu zakłada optymalną dywersyfikację portfela inwestycyjnego, która ma zaowocować zwrotem 
nieco wyższym, niż wynik benchmarku – będąc przy tym połączeniem strategii aktywnej i pasywnej. 
 
 
Problemem w przypadku aktywnych ETFów są jednak… koszty. Aktywne zarządzanie, niezależnie czy 
dotyczy funduszy klasycznych, czy ETFów jest drogie. Wysokie koszty natomiast odstraszają potencjalnych 
inwestorów. 
 
 
Oznacza to, że zarządzającym funduszami ETF bardzo ciężko jest zachęcić inwestorów chcących inwestować 
aktywnie do wybrania ich funduszy, ponieważ koszty tego rozwiązania, czyli główny argument za wyborem 
ETFów pasywnych, są porównywalne do opłat ponoszonych w przypadku tradycyjnych funduszy. 
 
 
 
 
 
 
  

ETFy 
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Wykres obrazuje kapitalizację rynkową z podziałem na poszczególne instrumenty rynku kryptowalut (im większy prostokąt, tym większa 
sumaryczna wartość danej kryptowaluty) oraz stopę zwrotu z poszczególnych instrumentów na przestrzeni ostatnich 7 dni. Źródło: 
cryptomaps.org 
 
Wszystko wskazuje na to, że po zeszłotygodniowych przecenach na rynku akcji, które skutkowały również 
wyprzedażą na rynku kryptowalut inwestorzy zaczęli znów szukać ryzykownych instrumentów – windując 
kursy większości kryptowalut co najmniej o kilka punktów w górę, w tym o jedną czwartą umacniając 
Bitcoina. Najpopularniejsza z kryptowalut wyrwała się stabilizacji na poziomie 8-9 tysięcy USD i kosztuje 
obecnie blisko 11 tyś USD.  
 
Zwiększony apetyt na ryzyko zaowocował również silnymi wzrostami Bitcoin Cash (niemal 20%), Ripple 
(6,42%), Etherium (10,42%) czy Litecoina (niemal 42,5%).  
 
Prawdopodobną przyczyną tak gwałtownego odbicia na rynku krypto jest wzrost apetytu na ryzyko w 
obliczu odreagowania na giełdach oraz powrót inwestorów z Korei południowej do inwestowania w 
kryptowaluty. Handel na tym rynku był zawieszony z racji konieczności wprowadzenia w Korei procedur 
umożliwiających identyfikację inwestorów – regulacje wprowadzono jako element walki z praniem 
brudnych pieniędzy.   

Kryptowaluty 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: etfdb.com 
 
Legenda: Im ciemniejszy kolor zielony, tym lepszą stopę zwrotu osiągnął w zeszłym tygodniu fundusz. Im ciemniejszy kolor czerwony, tym 
gorszą stopę zwrotu osiągnął dany fundusz. Bull (lub long) w nazwie oznacza, że fundusz zyskuje, gdy wartości instrumentów, w które 
fundusz inwestuje rosną, bear (lub short) – fundusz zyskuje, gdy wartości instrumentów spadają. 2x lub 3x oznacza dźwignię, jaką fundusz 
stosuje (Dla przykładu, inwestując $1 w fundusz posiadający dźwignię 3x zwroty, które osiągniemy równe będą trzykrotności zwrotów z 
aktywów, w które fundusz inwestuje). 
 
 
 
 
Odbicie na światowych rynkach akcji sprawiło, że spółki zajmujące długie pozycje królowały w tego 
tygodniowym zestawieniu najlepszych funduszy ETF.  
 
W przypadku akcji rynków rozwiniętych bardzo dobrze poradziły sobie fundusze inwestujące w spółki 
koreańskie (Direxion Daily South Korea Bull 3x Shares przyniósł niemal 24% zwrotu), w spółki górnicze 
wydobywające złoto czy szeroki rynek europejski (np. Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x czy Direxion Daily 
Euro Stoxx 50 Bull 3x). Wśród funduszy skupiających się na rynkach wschodzących aż 7 funduszy inwestuje 
w Chinach, jeden w Rosji i dwa w szeroki rynek krajów wschodzących. Amerykańskie fundusze akcyjne 
również przyniosły znaczące wzrosty – jednak kompozycja funduszy wzrostowych była bardzo 
zróżnicowana. Rosły zarówno fundusze oparte o spółki biotechnologiczne i farmaceutyczne, finansowe i 
banki, akcje w USA i Brazylii, czy całej Ameryce Łacińskiej. Rynek surowców zdominowały wzrosty cen ropy 
(6 funduszy), złota, niklu, metali i koszyka surowców (po jednym funduszu).  
 
W przypadku rynku nieruchomości wzrosty można było zaobserwować zarówno w Stanach Zjednoczonych 
i Chinach – najlepszy fundusz w tej kategorii, ETRACS Monthly Pay2x Leveraged Mortgage REIT ETN 
przyniósł stopę zwrotu 10,01%. W przypadku rynku obligacji najwięcej zarobić dały fundusze zakładające 
spadek wartości krótkoterminowych obligacji w USA.  
 
Dobrze poradziły sobie również fundusz oparte o obligacje zamienne na akcje – przynosząc tygodniowy 
zwrot w okolicach 3%.   

Fundusze alternatywne Obligacje
Akcje krajów 
rozwiniętych

Akcje rynków 
wschodzących

Akcje amerykańskie Surowce Rynek nieruchomości

VelocityShares Long 
LIBOR ETN

6,25%
iPath US Treasury 2-
year Bear Exchange 

Traded Note
5,30%

Direxion Daily South 
Korea Bull 3X Shares

23,99%
Direxion Daily China 3x 

Bull Shares
22,27%

Direxion Daily Aerospace & 
Defense Bull 3X Shares

19,38%
AxelaTrader 3x 

Inverse Brent Crude 
Oil ETN

31,27%
ETRACS Monthly Pay 

2xLeveraged Mortgage 
REIT ETN

10,01%

ProShares Long 
Online/Short Stores ETF

5,50%
iPath US Treasury 5-

year Bear ETN
4,90%

Direxion Daily Junior 
Gold Miners Index 

Bull 3x Shares
17,94%

Direxion Daily Emerging 
Markets Bull 3X Shares

20,80%
Direxion Daily S&P Biotech 

Bull 3x Shares
19,37%

ProShares Daily 3x 
Long Crude ETN

14,38%
ETRACS Monthly Pay 

2xLeveraged Mortgage 
REIT ETN

9,50%

Hull Tactical US ETF 5,12%
First Trust SSI Strategic 
Convertible Securities 

ETF
3,31%

Direxion Daily Gold 
Miners Bull 3X Shares

17,08%
Direxion Daily CSI China 

Internet Index Bull 2x 
Shares

20,49%
Direxion Daily Pharmaceutical 

& Medical Bull 3X Shares
18,25%

United States 3x Oil 
Fund

13,67%

Credit Suisse X-Links 
Monthly Pay 

2xLeveraged Mortgage 
REIT ETN

9,36%

WeatherStorm Forensic 
Accounting Long-Short 

ETF
4,05%

SPDR Barclays Capital 
Convertible Bond ETF

3,21%
Direxion Daily EURO 

Stoxx 50 Bull 3X 
Shares

13,37%
Direxion Daily Russia Bull 

3x Shares
18,95% ProShares UltraPro QQQ 17,73%

VelocityShares 3x 
Long Crude Oil ETN

13,13%
Guggenheim China Real 

Estate ETF
6,97%

Cambria Value and 
Momentum ETF

3,83%
iShares Convertible 

Bond ETF
3,20%

Direxion Daily Japan 
Bull 3x Shares

13,33%
Direxion Daily CSI 300 
China A Share Bull 2x 

Shares
16,91%

Direxion Daily Technology Bull 
3X Shares

17,62%
ProShares UltraPro 

3x Crude Oil ETF
13,05%

ETRACS Monthly Pay 
2xLeveraged MSCI US 

REIT ETN
5,35%

WisdomTree Dynamic 
Long/Short U,S, Equity 

Fund
3,64%

ProShares High Yield-
Interest Rate Hedged

2,68%
Direxion Daily 

Developed Markets 
Bull 3X Shares

13,03%
ProShares Ultra FTSE 

China 50
14,47%

Direxion Daily Brazil Bull 3X 
Shares

17,44%
DB Base Metals 

Double Long ETN
10,52%

iShares Mortgage Real 
Estate ETF

4,78%

First Trust Long/Short 
Equity Fund

3,05%
iShares Emerging 

Markets Local 
Currency Bond ETF

2,54%
Direxion Daily FTSE 

Europe Bull 3x Shares
11,62%

Global X China Materials 
ETF

14,46% ProShares UltraPro Financials 15,69%
ProShares Ultra 

Bloomberg Crude 
Oil

8,77%
ProShares Ultra Real 

Estate
4,74%

SPDR SSgA Multi-Asset 
Real Return ETF

2,79%
VanEck Vectors J,P, 
Morgan EM Local 
Currency Bond ETF

2,44%
Direxion Daily 

European Financials 
Bull 2x Shares

11,32%
ProShares Ultra MSCI 

Emerging Markets
14,13%

Direxion Daily Industrials Bull 
3X Shares

15,59%
VelocityShares 3x 

Long Gold ETN
7,88%

Direxion Daily Real 
Estate Bull 3x Shares

4,44%

Reality Shares DIVCON 
Dividend Defender ETF

2,66%
iPath US Treasury 2-
year Bull Exchange 

Traded Note
2,39%

Guggenheim Solar 
ETF

10,89%
First Trust China 
AlphaDEX Fund

11,47%
Direxion Daily Latin America 

3x Bull Shares
15,49%

iPath Series B 
Bloomberg Nickel 

Subindex Total 
Return ETN

7,82%
VanEck Vectors 

Mortgage REIT Income 
ETF

4,37%

IQ Hedge Long/Short 
Tracker ETF 2,19%

iPath US Treasury 10-
year Bear Exchange 

Traded Note
2,29%

ProShares Ultra MSCI 
Japan 10,84%

Global X China 
Industrials ETF 10,99%

Direxion Daily Regional Banks 
Bull 3X Shares 15,22%

Elkhorn 
Fundamental 
Commodity 

Strategy ETF

7,57%
WisdomTree Global ex-
U,S, Hedged Real Estate 

Fund
4,02%

Najlepsze ETFy wg kategorii 

Komentarz 
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Nazwa Kraj inwestycji Typ Funduszu Roczna stopa zwrotu 

Direxion Daily FTSE China Bull 3x Shares Chiny Akcyjny 186,72% 

Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3x Shs Rynki Wschodzące Akcyjny 149,14% 

Direxion Daily Technology Bull 3x Shares Stany Zjednoczone Akcyjny 146,62% 

Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares Korea Akcyjny 140,19% 

ProShares UltraPro QQQ Stany Zjednoczone Akcyjny 139,95% 

ProShares UltraPro Dow30 Stany Zjednoczone Akcyjny 130,97% 

Direxion Daily MSCI India Bull 3X Shares Indie Akcyjny 111,13% 

ProShares Ultra FTSE China 50 Chiny Akcyjny 108,42% 

Direxion Daily FTSE Europe Bull 3X Shares Europa Akcyjny 105,80% 

Boost FTSE MIB 3x Leverage Daily Włochy Inny 101,79% 

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF Stany Zjednoczone Alternatywny 101,25% 

ProShares Ultra Semiconductors Stany Zjednoczone Akcyjny 100,12% 

Direxion Daily MSCI Developed Markets Bull 3x Shs Świat Akcyjny 93,74% 

Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares Stany Zjednoczone Akcyjny 91,29% 

ProShares UltraPro S&P500 Stany Zjednoczone Akcyjny 90,75% 

ARK Web x.0 ETF Stany Zjednoczone Akcyjny 90,54% 

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares Stany Zjednoczone Akcyjny 90,38% 

Direxion Daily Financial Bull 3x Shares Stany Zjednoczone Akcyjny 89,76% 

ComStage MSCI EM Lev 2x Daily TRN UCITS ETF Rynki Wschodzące Akcyjny 89,59% 

ARK Innovation ETF Stany Zjednoczone Akcyjny 88,94% 

Direxion Daily MSCI Japan Bull 3x Shares Japonia Akcyjny 88,50% 

Samsung KODEX China H Levarage ETF Chiny Akcyjny 83,35% 

ProShares Ultra QQQ Stany Zjednoczone Akcyjny 81,72% 

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund Chiny Akcyjny 80,28% 

VFMVN30 ETF Wietnam Akcyjny 70,89% 
 
 
 
 
 
 
W minionym miesiącu zdecydowanie najlepiej poradziły sobie fundusze akcyjne inwestujące w Stanach 
Zjednoczonych – aż 12 funduszy z 25 najlepszych inwestowało właśnie w tym kraju. Głównie są to fundusze 
skupiające się na całych indeksach i spółkach technologicznych. Silną reprezentację mają również Chiny – 
cztery fundusze. Pojawiły się też fundusze inwestujące w akcje spółek Europejskich, Wietnamskich, 
Koreańskich czy Japońskich.  
 
Pojawił się jeden fundusz alternatywny zakładający wzrost zmienności w krótkim terminie, jak i jeden 
fundusz alternatywny inwestujący we Włoszech. 
 
Wszystkie fundusze w zestawieniu stawiały na wzrost cen akcji.   

Najlepsze ETFy miesiąca  

Komentarz 
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Nazwa Kraj inwestycji Typ Funduszu Roczna stopa zwrotu 

BetaPro S&P 500 VIX ShTrm Fut 2x Daily BullETF Kanada Inny -88,73% 

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF Stany Zjednoczone Akcyjny -88,59% 

Direxion Semiconductor Bear 3X Shares Stany Zjednoczone Alternatywny -73,36% 

Direxion Daily FTSE CHINA Bear 3x Shares Chiny Alternatywny -72,64% 

Boost Natural Gas 3x Leverage Daily ETP Świat Inny -69,36% 

Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3x Shs Rynki Wschodzące Alternatywny -65,85% 

Direxion Daily Technology Bear 3x Shares Stany Zjednoczone Alternatywny -64,42% 

Boost NASDAQ 100® 3x Short Daily Stany Zjednoczone Inny -62,98% 

BetaPro S&P 500 VIX ShortTerm Futures ETF Kanada Alternatywny -61,98% 

ProShares VIX Short-Term Futures ETF Stany Zjednoczone Akcyjny -61,88% 

Boost FTSE MIB 3x Short Daily Włochy Inny -61,35% 

Boost Euro Stoxx Banks 3X Short Daily ETP Europa Inny -58,41% 

Direxion Daily Junior Gold Miners Idx Bull 3X Shs Stany Zjednoczone Akcyjny -54,03% 

Boost WTI Oil 3x Short Daily Świat Inny -53,11% 

Boost US Large Cap 3x Short Daily Stany Zjednoczone Inny -51,15% 

Boost Long Usd Short Eur 5x Daily ETP Świat Inny -49,49% 

BetaPro Natural Gas 2x Daily Bull ETF Ameryka Północna Inny -49,18% 

BetaPro NASDAQ100 2x Daily Bear ETF Kanada Inny -48,49% 

Boost Natural Gas 2x Leverage Daily ETP Świat Inny -48,33% 

Lyxor FTSE MIB Daily Double Short Xbear UCITS ETF Włochy Inny -46,03% 

Boost Copper 3x Short Daily Świat Inny -45,30% 

Boost EURO STOXX® 50 3x Short Daily Strefa Euro Inny -41,27% 

Direxion Daily Natural Gas Related Bull 3X Shares Stany Zjednoczone Akcyjny -40,84% 

Boost ShortDAX® 3x Daily ETP Niemcy Inny -40,10% 

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil Stany Zjednoczone Surowcowy -36,84% 
 
Źródło: Zestawienie najlepszych i najgorszych funduszy powstało w oparciu o opracowaną przez Capital Lab metodologię oceny. Bierze 
ona pod uwagę takie aspekty jak koszty, odchylenie od indeksu, płynność i wielkość funduszu, oraz stopy zwrotu za ostatni rok. Na 
podstawie tych danych obliczany jest współczynnik, który jest podstawą oceny długoterminowej jakości funduszu. Prezentowane w 
zestawieniu fundusze to fundusze pasywne o błędzie śledzenia względem indeksu (tracking error) mniejszym niż 3,5%. 
 
 
 
 
 
W grupie najgorszych funduszy miesiąca dominowały fundusze alternatywne i inne. Najsilniej reprezentowane 
były fundusze surowcowe (8), inwestujące w zmienność (4) i spółki technologiczne (2). 
 
Aż 18 funduszy zakładało spadki aktywów, w które inwestują – przy ostatnich trwających od wielu miesięcy 
wzrostach sprawiło to, że straty z inwestycji w takie fundusze okazały się bardzo dotkliwe (osiągając nawet 88% 
w skali roku).  
 
Wśród najliczniejszej grupy, funduszy surowcowych, dominowały takie, które inwestowały w spadki cen ropy, 
gazu i miedzi.  
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie investing.com  

Poniedziałek, 19 Lutego 2018 Wydarzenie Prognoza Poprzedni
Dzień wolny Kanada Dzień Rodziny

Dzień wolny Cypr Zielony Poniedziałek

Dzień wolny Grecja Poniedziałek popielcowy

Dzień wolny Hong Kong Nowy Rok Księżycowy

Dzień wolny Tajwan Wiosna

Dzień wolny Stany Zjednoczone Urodziny Waszyngtona

Dzień wolny Wietnam Nowy Rok Księżycowy

Dzień wolny Chiny Nowy Rok Księżycowy

13:45   GBP Przemawia prezes BoE, Carney  

19:30   AUD Protokół z posiedzenia dot. polityki monetarnej  

Wtorek, 20 Lutego 2018
Dzień wolny Tajwan Wiosna

Dzień wolny Wietnam Nowy Rok Księżycowy

Dzień wolny Chiny Nowy Rok Księżycowy

05:00   EUR Nastrój Ekonomiczny ZEW w Niemczech (Feb) 16,00              20,40              

Środa, 21 Lutego 2018
Dzień wolny Bangladesz Dzień wolny

Dzień wolny Chiny Nowy Rok Księżycowy

Dzień wolny Zimbabwe Dzień Młodzieży

03:30   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu w Niemczech (Feb)  60,80              61,10              

04:30   GBP Średnie wynagrodzenia, z uwzględnieniem premii (Dec) 0,03                 0,03                 

04:30   GBP Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (Jan) 2,3K 8,6K

09:15   GBP Przemawia prezes BoE, Carney  

09:15   GBP Posiedzenia w sprawie raportów na temat inflacji  

10:00   USD Sprzedaż istniejących nieruchomości (Jan) 5,61M 5,57M

14:00   USD Protokół z posiedzenia FOMC  

Czwartek, 22 Lutego 2018
04:00   EUR Wskaźnik nastrojów biznesowych Ifo w Niemczech (Feb) 117,00            117,60            

04:30   GBP PKB (r/r) (Q4) 1,50% 1,50%

04:30   GBP PKB (k/k) (Q4) 0,50% 0,50%

07:30   EUR Protokół z posiedzenia EBC dot. polityki monetarnej  

08:30   CAD Podstawowa sprzedaż detaliczna (m/m) (Dec) 0,30% 1,60%

11:00   USD Zapasy ropy naftowej 1,841M

Piątek, 23 Lutego 2018
Dzień wolny Rosja Dzień Obrońcy Ojczyzny

02:00   EUR PKB Niemiec (k/k) (Q4) 0,60% 0,80%

05:00   EUR Wskaźnik CPI (r/r) (Jan) 1,30% 1,30%

08:30   CAD Bazowy wskaźnik CPI (m/m) (Jan) -0,50%

Kalendarz wydarzeń 



      Poniedziałek, 19/02/2018 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Karol Skowroński 
 

Business Analyst 
 

karol.skowronski@capitallab.pl 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejszy materiał został przygotowany przez Capital Lab Sp. z o. o, został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie jest zachętą do dokonywania transakcji kupna lub sprzedaży papierów wartościowych 
lub innych instrumentów finansowych. Materiał nie stanowi analizy inwestycyjnej, analizy finansowej ani innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów 
finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz nie stanowi „informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną” 
ani „rekomendacji inwestycyjnej” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć ́na rynku. Fakty przedstawione w niniejszym 
materiale pochodzą ̨i bazują ̨na źródłach uznawanych powszechnie za wiarygodne. Capital Lab Sp. z o. o dołożyło wszelkich starań́ by opracowanie zostało sporządzone z rzetelnością,̨ kompletnością ̨oraz 
starannością,̨ jednak nie gwarantuje dokładności ani kompletności opracowania, w szczególności w przypadkach, gdyby informacje na podstawie których zostało sporządzone opracowanie okazały się̨ 
niekompletne. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym materiale są wyrazem oceny Capital Lab Sp. z o w dniu ich publikacji i mogą ̨ulec zmianie bez zapowiedzi. Klient ponosi odpowiedzialność ́
za wyniki decyzji inwestycyjnych podjętych w oparciu o informacje zawarte w niniejszym materiale. Wyniki inwestycyjne osiągnięte przez Klienta w przeszłości z wykorzystaniem materiałów 
przygotowywanych przez Capital Lab Sp. z o nie mogą ̨stanowić ́gwarancji ani podstawy twierdzenia, że zostaną ̨powtórzone w przyszłości. Capital Lab Sp. z o zaświadcza, że informacje przedstawione w 
niniejszym raporcie dokładnie odzwierciedlają ̨jego własne opinie, oraz że nie otrzymało żadnego wynagrodzenia od emitentów, bezpośrednio lub pośrednio, za wystawienie takich opinii. Ilustracje i przykłady 
zawarte w danym komentarzu rynkowym mają charakter jedynie poglądowy. Ilustracje i przykłady w danym komentarzu rynkowym zostały przygotowane w oparciu o analizy Capital Lab Sp. z o i modele 
matematyczne, zatem rzeczywiste wyniki mogą ̨znacznie odbiegać ́od przyjętych założeń́. Prezentowane informacje odnoszące się ̨do przeszłych notowań́ lub wyników związanych z inwestowaniem w dany 
instrument finansowy lub indeks finansowy nie stanowią ̨gwarancji, że notowania lub wyniki związane z inwestowaniem w ten instrument lub indeks będą ̨kształtowały się ̨w przyszłości w taki sam lub nawet 
podobny sposób. Jakiekolwiek prezentowane prognozy, opierają ̨się ̨na przyjęciu pewnych założeń́, w szczególności, co do przyszłych wydarzeń́ oraz warunków rynkowych. W związku z tym, że przyjęte 
założenia mogą ̨ się ̨ nie spełnić,́ rzeczywiste notowania oraz wyniki związane z inwestowaniem w prezentowane instrumenty, indeksy lub wskaźniki finansowe mogą ̨ w sposób istotny odbiegać ́ od ich 
prognozowanych wartości. Capital Lab Sp. z o. o nie występuje w roli doradcy ani pośrednika w zakresie instrumentów finansowych opisanych w niniejszym komentarzy rynkowym. Capital Lab Sp. z o. o nie 
opracował niniejszego komentarza rynkowego w oparciu o indywidualną sytuację Klienta i nie dokonał analizy czy jakikolwiek instrument finansowy opisany w niniejszym komentarzu rynkowym jest dla 
klienta odpowiedni. Capital Lab Sp. z o. o zastrzega sobie prawo zaprzestania przekazywania danych komentarzy rynkowych wybranym bądź ́wszystkim Klientom. Dyrektorzy, specjaliści lub pracownicy 
Capital Lab Sp. z o. o mogą być ́zaangażowani w lub mogą dokonywać ́transakcji zarówno kupna jak i sprzedaży instrumentów finansowych opisanych w niniejszym dokumencie. Niniejszy dokument nie 
może być ́powielany lub w inny sposób rozpowszechniany w części lub w całości bez zgody Capital Lab Sp. z o. o. Niniejszy materiał został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty w 
rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Znaki Capital Lab oraz Ryzykometr Inwestycyjny stanowią ̨zarejestrowane znaki towarowe Capital Lab Sp. z o. o. Capital Lab Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie, al. Ks. 
J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000677884; NIP 113-294-21-65.  


