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Wartości aktualne na niedzielę, 04/03 /2018, kolor zielony oznacza wartość wyższą niż na zamknięcie poprzedniego 
tygodnia, a kolor czerwony, wartość niższą. Źródło: opracowanie własne na podstawie: investing.com 

 
 
 
 
USA: Prezydent Donald Trump zapowiedział wprowadzenie ceł importowych na stal i aluminium. Chciał tym 
samym wesprzeć producentów z USA i uderzyć w gospodarkę Chin (czyli ekonomicznego przeciwnika), lecz jak 
się okazuje działania te najbardziej wpłyną nie na przeciwników, a na sojuszników. Chiny są bowiem dopiero na 
11 miejscu największych eksporterów stali do Stanów, z udziałem około 2%. Pierwsze trzy miejsca zajmują 
Kanada, Brazylia, Korea Południowa, z sumarycznym udziałem blisko 40%. Oliwy do ognia dolał również wpis 
Trumpa na Twitterze głoszący, że wojny handlowe są dobre dla krajów i łatwe do wygrania. Na groźbę 
wprowadzenia ceł natychmiast zareagowała Kanada, Brazylia, Chiny i Unia Europejska – zapowiadając ochronę 
własnych interesów. W rezultacie oclenie importu stali może zachwiać strukturą światowego rynku stali. O ile 
zatem producenci spoza USA mogą ucierpieć w wyniku konieczności dostosowania się do nowej sytuacji na rynku, 
o tyle gospodarka USA może ucierpieć bezpośrednio – ruch może się bowiem przełożyć na wzrost cen 
wszystkich produktów stalowych i aluminiowych, a producenci po prostu podniosą ceny produktów 
przerzucając tym samym koszty na konsumentów. Na zapowiedzi zareagowały również światowe giełdy. Średnia 
industrialna Dow Jones zareagowała spadkami o 1,7%, Japoński NIKKEI skurczył się o 2,5%, Niemiecki DAX o 2%. 
 
Polska: PMI, wskaźnik obrazujący kondycję gospodarki spadł w lutym do pomu 53,7 wobec oczekiwanych 54,1. 
PMI jest wskaźnikiem badającym kondycję gospodarki poprzez uwzględnienie 5 składowych w logistyce -  nowych 
zamówień, produkcji, zatrudnienia, czasu dostaw i zapasów pozycji zakupionych. Wyniki powyżej wartości 50 
oznaczają poprawę sytuacji w danym sektorze, zaś poniżej – pogorszenie. Pomimo spadku PMI większego niż 
oczekiwano Polski sektor wytwórczy cały czas się rozwija, notując już 41 wzrostowy miesiąc z rzędu – to 
najdłuższa seria od rozpoczęcia badania w 1998 roku. Oznacza to, że koniunktura w sektorze jest bardzo dobra.  
 
Niemcy: Zdecydowana większość, czyli 66,02% głosujących w referendum przeprowadzonym wśród członków 
niemieckich socjaldemokratów opowiedziało się za koalicją z rządzonym przez Angelę Merkel blokiem CDU/CSU. 
Tym samym zakończył się trwający od 24 września okres niepewności związany z brakiem koalicji w niemieckim 
parlamencie. Frekwencja w referendum wyniosła aż 78%. Okres prób stworzenia rządu trwał od pięciu miesięcy. 
W wyborach do Bundestagu 24 września CDU/CSU uzyskało 32,9% głosów, SPD zaś 20,5%. Koalicja w składzie 
CDU/CSU/SPD będzie rządzić już po raz trzeci. Oznacza to kontynuację dotychczasowej polityki rządu Merkel, co 
powinno uspokoić inwestorów. 
 
USA: Jak donosi Polska Agencja Prasowa Jerome Powell podczas ostatniego posiedzenia komisji Kongresu bardzo 
dobrze ocenił stan amerykańskiej gospodarki. Zapytany o możliwe szybsze podnoszenie stóp procentowych 
Powell zaznaczył, że „od grudniowego posiedzenia obserwowaliśmy w napływających danych sygnały o 
mocniejszej gospodarce, kolejne sygnały o umocnieniu rynku pracy, które moim zdaniem zwiększają zaufanie, iż 
inflacja wzrośnie do celu; widzieliśmy także dalszą poprawę w gospodarce światowej; polityka fiskalna stała się 
bardziej stymulująca. Będziemy brali pod uwagę wszystko co widzieliśmy od grudnia.” Powell nie zdementował 
jednoznacznie pogłosek o czterech podwyżkach stóp procentowych w 2018 roku, co z kolei wystraszyło 
inwestorów i pociągnęło w dół indeksy na amerykańskiej giełdzie. Silna gospodarka Stanów Zjednoczonych to 
dobry znak dla inwestorów, lecz ostatnie zapowiedzi prezydenta Trumpa, jak i rosnące stopy procentowe mogą 
sprawić, że inwestorzy nie będą tak chętni do inwestowania w bardzo drogie amerykańskie akcje, których 
wskaźnik ceny akcji do zysku spółek wchodzących w skład S&P 500, pomimo ostatnich korekt, to 32,56 – przy 
historycznej medianie na poziomie 16,15.  
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CDProjekt: Jak zapowiedzieli przedstawiciele GPW, po sesji z 16 marca 2018 roku w ramach corocznej rewizji 
indeksów CDProjekt zastąpi Asseco Poland w gronie 20 największych i najbardziej płynnych spółek notowanych 
w indeksie WIG20. Jak zaznaczają analitycy sama zamiana ma również wymiar symboliczny. Asseco, spadkobierca 
Prokomu, gigant z branży IT, który operuje na wielu rynkach, zostaje zastąpiony producentem gier. 
 
Spotify: Szwedzki gigant streamingu muzyki zdecydował się na ciekawy ruch – chce wejść na giełdę „tylnymi 
drzwiami”. Szwedom nie zależy na pozyskiwaniu nowego kapitału, więc wpadli na pomysł, aby nie tylko 
wyemitować w forimie akcji jedynie isniejące udziały, ale również aby zaoferować je na nowojorskiej giełdzie w 
taki sposób, by to zlecenia kupna i sprzedaży wyznaczyły cenę walorów (nie zaś, jak przeważnie ma to miejsce, 
aby cena została wyznaczona przez gwarantów emisji). Ruch jest o tyle ciekawy, że Spotify, w swojej 
dziesięcioletniej historii wypracował skumulowaną stratę netto na poziomie 3 mld USD. Biorąc pod uwagę 
nietypowy schemat emisji, brak chęci pozyskania nowego kapitału i pogłębiającą się stratę spółki ciężko określić 
motywy wejścia na nowojorski parkiet. 
 
Orlen: W minionym tygodniu media obieła informacja, że PKN Orlen podpisał ze Skarbem Państwa list intencyjny 
w sprawie przejęcia co najmniej 53% akcji Lotosu (czyli minimum tylu, ile posiada skarb państwa). Transakcja 
może jednak oznaczać wydatki zdecydowanie wyższe niż 5,5 mld PLN, które Orlen musiałby zapłacić za 53 % akcji 
Lotosu, gdyby akcjonariuszem gdańskiego koncernu nie był Skarb Państwa - zgodnie z przepisami, aby 
przekroczyć 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej kontrolowanej przez Skarb Państwa należy 
przeprowadzić wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę takiej liczby akcji spółki, która zapewni 
osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów. W przypadku zakupu pakietu Skarbu Państwa, spółka musiałaby odkupić 
od akcjonariuszy mniejszościowych kolejne 13% akcji, co sprawia, że przy obecnej wartości Lotosu transakcja 
opiewa na 6,8 mld PLN. Sprawę ewentualnej fuzji szybko skomentował UOKiK zaznaczając, że żaden wniosek w 
tej sprawie nie wpłynął jeszcze do urzędu, a z uwagi na duże obroty obydwu podmiotów sprawa najpewniej trafi 
do Komisji Europejskiej. Konsolidacja na rynku paliwowym w Polsce wcale nie musi oznaczać wzrostu cen na 
stacjach – o ile realne jest zagrożenie monopolem (nowopowstały podmiot kontolowałby 90% krajowego rynku 
hurtowego), o tyle przy odpowiednich bezpiecznikach prawnych może się to przełożyć na lepszą pozycję 
negocjacyjną, co z kolei może oznaczać niższe ceny paliw na stacjach. 
 
 
 
 
 
Polski Złoty: W obliczu spodziewanego w marcu obniżenia projekcji inflacji analitycy przewidują, że para 
Euro/Złoty może wzrosnąć do poziomu 4,20 – 4,22. Scenariusz taki może się zrealizować, jeśli tego tygodniowe 
posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej zakończy się rewizją prognozowanej inflacji w dół – co z kolei przełoży się na 
spadek prawdopodobieństwa wzrostu stóp procentowych w 2018 i stabilizację polityki monetarnej w 2019 roku. 
 
 
 
Ropa: Czarne Złoto zakończyło miniony tydzień spadkami o blisko 4%. Jest to wynik przede wszystkim wzrostu 
zapasów surowca o 0,7%, ciągle rosnącego wydobycia ropy z łupków. Jako, że zapasy ropy w USA rosły przez 
ostatnie 4 z 5 tygodni, a tempo wzrostów utrzymuje się, należy się w najbliższym czasie spodziewać raczej 
stabilizacji, niż wzrostu cen ropy. 
 
Złoto: Czynniki takie, jak osłabienie się dolara względem Euro, czy oczekiwana podwyżka stóp procentowych w 
USA (inwestorzy szacują z 83,1% pewnością, że 21 marca FED podniesie stopy o 25 punktów bazowych), sprawiły, 
że poziom ceny złota w stosunku do dolara spadł w okolice 1.325 USD za uncję, wymazując niemal całe zyski z 
tego roku (obecnie wynoszą one 1,75%). Podwyżka stóp zwiększa alternatywny koszt złota względem obligacji, 
co oznacza, że inwestorzy mogą osiągnąć wyższe niż dotychczas zyski inwestując w rządowe papiery dłużne – co 
w przypadku niepewności związanej z inwestowaniem w ryzykowne instrumenty, w tym złoto, sprawia, że 
atrakcyjność takich inwestycji zmniejsza się (ponieważ inwestorzy oczekują wyższej stopy zwrotu, pokrywającej 
zarówno koszt alternatywny, jak i premię za poniesione ryzyko).   
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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 
 
 
 
 
To nie był dobry tydzień dla inwestorów. Po obiecującym poniedziałku, kiedy wszystkie cztery z 
analizowanych indeksów zakończyły dzień „na zielono”, reszta tygodnia przyniosła serię znaczących 
spadków. Wtorkowa sesja zakończyła się znacznymi stratami S&P 500 – była to reakcja na bardzo wyważoną 
retorykę wypowiedzi nowego prezesa FED Jerome Powella oraz na fakt, iż nie uciął on spekulacji 
dotyczących szybszego, niż przewidują inwestorzy, wzrostu stóp procentowych w USA.  
 
W środę spadki były kontynuowane na wszystkich parkietach – najmocniej przeceniany był WIG20 – trudno 
jednoznacznie stwierdzić dlaczego. Czwartek był trzecią spadkową sesją w przypadku wszystkich 
analizowanych indeksów - z wyjątkiem WIG 20, który zanotował nieznaczny wzrost we wtorek. Wall Street 
w dół pociągnęła przede wszystkim zapowiedź prezydenta Trumpa dotycząca wprowadzenia 25% cła na 
import stali i 10% na aluminium. Ruch taki, wprost przekładający się na wzrost inflacji i całe spektrum 
czynników niekorzystnych dla posiadaczy akcji wystraszył inwestorów na świecie. Co ciekawe, inwestorzy 
w Stanach szybko zdyskontowali czwartkowe zapowiedziami Trumpa (które przełożyły się na spadki 
pozostałych indeksów o 0,89% - 2,5%), i w piątek wywindowali S&P 500 o 0,51% ponad poziom z dnia 
poprzedniego.  
 
Finalnie DAX zakończył tydzień ze stratą 4,56%, WIG 20 spadł o 3,83%, FTSE o 2,41% a S&P 500 o 2,03%.  
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Bankier.pl: Jak zapowiedział prezes Giełdy Papierów Wartościowych, Marek Ditl, GPW wraz z pozostałymi 
giełdami Europy środkowo-wschodniej planują utworzenie nowego indeksu giełdowego, na podstawie 
którego chcą następnie utworzyć ETF.  
 
Pomysł powstał na szczycie giełd z regionu CEE w Pradze, w którym brali udział prezesi giełd z Czech, Polski, 
Węgier, Słowacji, Rumunii i Chorwacji. Jak zapowiedział Ditl, „w ramach współpracy z giełdami z naszego 
regionu chcielibyśmy utworzyć wspólny indeks oparty na najbardziej płynnych spółkach, a w dalszej 
przyszłości na jego bazie może też wspólny ETF”. Konstrukcja indeksu, o który ETF miałby zostać oparty 
zostanie zlecona firmie zewnętrznej.  
 
Utworzenie nowego szerokiego indeksu giełd z Europy środkowo-wschodniej z pewnością przełoży się na 
wzrost zainteresowania tym regionem inwestorów zagranicznych, którzy otrzymaliby zdywersyfikowany 
instrument inwestujący w bardzo atrakcyjny obszar, jakim jest Europa środkowo-wschodnia.  
 
Wraz z zakończeniem minionego roku zakończył się też trwający 10 lat zakład Warrena Buffetta. Zakład, 
który przyjął tylko jeden profesjonalny zarządzający, Ted Seiders, miał zobrazować siłę pasywnego 
inwestowania. Buffett postawił 500.000 USD, że żaden profesjonalny inwestor nie zdoła wybrać co najmniej 
5 takich wysoko opłacanych funduszy hedgingowych, które przebiją zwroty z ETFu Vanguard S&P 500. 
Okazało się, że przy średniorocznej stopie zwrotu w wysokości 8,5% (która nie jest niczym nadzwyczajnym 
biorąc pod uwagę historyczne stopy zwrotu) żaden z portfeli skonstruowanych przez Seidersa nie osiągnął 
wyniku lepszego, niż ten oferowany przez S&P 500. Jednemu zestawowi funduszy udało się osiągnąć wynik 
lepszy niż S&P w latach 2011, 2014 i 2015. Ostatecznie najlepsi z najlepszych zarządzających funduszami 
hedgingowymi przez 10 lat zdołali wypracować stopę zwrotu w wysokości 87,7%, podczas gdy S&P 500 w 
tym samym czasie urósł o 125,8%. Jest to kolejny, bardzo obrazowy, dowód na siłę pasywnego 
inwestowania – okazuje się, że strategia „kup i trzymaj” w długim terminie jest zdecydowanie 
najkorzystniejsza. 
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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 
 
 
 
 
 
Miniony tydzień okazał się bardzo dobry dla inwestujących w Bitcoina. Najpopularniejsza z kryptowalut 
zanotowała wzrost aż o 19,07%. Powodem jest przede wszystkim fakt, iż kryptowaluta ta spadła we wtorek i 
środę dwa tygodnie temu w sumie o blisko 20%. Inwestorzy zdali się nie przejmować zawirowaniami na 
światowej scenie politycznej i skupili na odrabianiu strat - windując Bitcoina do poziomu sprzed ostatniej korekty. 
Obecnie BTC oscyluje już w okolicach poziomu 11.500.  
 
Pozostałe z najważniejszych kryptowalut również zaliczyły wzrosty, lecz nie tak spektakularne, jak Bitcoin – Ripple 
urósł o 1,83%, Ethereum o 2,79% a Bitcoin Cash o 8,56%. 
 
W minionym tygodniu Chiny rozpoczęły kolejny etap walki z osobami i organizacjami umożliwiającymi 
obywatelom Państwa Środka dostęp do zagranicznych giełd kryptowalut. Jak donosi agencja Bloomberg organy 
nadzoru będą przeprowadzić kontrole rachunków osób i firm podejrzanych o ułatwianie zawierania transakcji na 
zagranicznych giełdach krypto, a jeśli podejrzenia się potwierdzą – służby będą takie rachunki blokować. Chińskie 
władze argumentują takie działania koniecznością „oczyszczenia rynku finansowego z nadmiernego ryzyka”.  
 
Chiny wojnę kryptowalutą wypowiedziały już w minionym roku. Pierwszym krokiem było zakazanie ICO, czyli 
pozyskiwania kapitału poprzez emisję tokenów. Kolejne działania to między innymi zakazanie handlu 
kryptowalutami na giełdach czy utrudnienia w wydobywaniu kryptowalut, w tym planowane wprowadzenie 
blokowania szyfrowanych połączeń VPN służących do komunikowania się „górników” z zagranicznymi giełdami 
kryptowalut.  Obecnie w Chinach możliwe jest jedynie handlowanie kryptowalutami w obrocie pozagiełdowym. 
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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). 
 
 
 
 
Miniony tydzień okazał się korzystny przede wszystkim dla inwestorów obstawiających spadki cen ropy – 
wzrost zapasów surowca, jak i wzrastające wydobycie ropy z łupków w USA sprawiły, że w grupie funduszy 
surowcowych aż połowę stanowiły te oparte o spadki cen ropy. Grupę uzupełniły fundusze zajmujące długie 
pozycje na węglu, pszenicy, kokosie i koszyku surowców rolniczych (agriculture).  
 
W przypadku funduszy akcji amerykańskich również dominowały fundusze zajmujące pozycje krótkie - 
spadały indeksy (Dow30, S&P500, Micro-cap) i same sektory (energetyczny, materiałów, służby zdrowia, 
przemysł, infrastruktura, czy narzędzia). Spadki te przełożyły się na zyski wspomnianych „krótkich” ETFów.  
 
Podobna sytuacja występowała również na rynkach rozwiniętych i wschodzących. W przypadku tych 
pierwszych aż 6 ETFów zajmowało pozycję krótką – wyjątkiem były fundusze inwestujące w szeroki indeks 
MSCI EAFE, fundusz realizujący własną strategię aktywną (Virtus WMC Global Factor Opportunities) i 
Franklin FTSE Europe Hedged – a w przypadku drugich aż 7 funduszy to fundusze krótkie – tu wyjątkiem 
były 3 fundusze inwestujące w Chinach.  
 
Rynek obligacji dał w tym tygodniu zarobić bardzo niewiele - Jedynym wyjątkiem wartym odnotowania jest 
iPath US treasury 2-year bull, który przyniósł prawie 2,4% zwrotu.  
 
Warto jednak wspomnieć o rynku nieruchomości, który podobnie jak inne klasy aktywów nie uchronił 
się przed spadkami – co przełożyło się na wzrosty funduszy typu short – wszystkie fundusze nieruchomości 
o dodatnich stopach zwrotu w minionym tygodniu to fundusze tego typu. Najlepiej poradził sobie Direxion 
Daily Real Estate Bear 3x ETN, który przyniósł zwrot na poziomie aż 5,86%.  

Fundusze alternatywne Obligacje
Akcje krajów 
rozwiniętych

Akcje rynków 
wschodzących

Akcje amerykańskie Surowce Rynek nieruchomości

JPMorgan Long/Short 
ETF

1,26%
iPath US Treasury 2-
year Bull Exchange 

Traded Note
2,39%

iPath Long Enhanced 
MSCI EAFE Index 

ETN
19,98%

Direxion Daily China 3x 
Bear Shares

14,74%
ProShares UltraPro Short 

Dow30
9,28%

iPath Global Carbon 
ETN

12,17%
Direxion Daily Real 

Estate Bear 3x Shares
5,86%

VelocityShares Short 
LIBOR ETN

0,73%
PIMCO 15+ Year US 

TIPS Index Fund
0,99%

Direxion Daily 
Developed Markets 

Bear 3X Shares
8,62%

ProShares UltraShort 
China 50

9,80%
Direxion Daily Energy Bear 3X 

Shares
8,15%

ProShares Daily 3x 
Inverse Crude ETN

10,56%
ProShares Ultra Short 

Real Estate
5,12%

IQ Hedge Macro Tracker 
ETF

0,64%
PIMCO 25+ Year Zero 
Coupon US Treasury 

Index Fund
0,97%

ProShares UltraShort 
Europe

6,57%
Direxion Daily Emerging 
Markets Bear 3X Shares

9,41%
ProShares Ultra Short Basic 

Materials
7,78%

ProShares UltraPro 
3x Short Crude Oil 

ETF
10,13%

ProShares Short Real 
Estate

2,34%

AGFiQ US Market 
Neutral Anti-Beta Fund

0,46%
Direxion Daily 20-Year 

Treasury Bull 3X
0,90%

UltraShort MSCI 
EAFE ProShares

6,19%
UltraShort MSCI 

Emerging Markets
6,15%

ProShares Ultra Short Health 
Care

7,23%
VelocityShares 3x 
Inverse Crude Oil 

ETN
9,98%

First Trust Heitman 
Global Prime Real Estate 

ETF
-0,05%

Proshares Merger ETF 0,14%
Vanguard Ext Duration 

Treasury ETF
0,89%

Direxion Daily Gold 
Miners Bear 3X 

Shares
5,88%

Direxion Daily Russia 
Bear 3x Shares

5,52%
ProShares Ultra Short 

Industrials
6,53%

United States 3x 
Short Oil Fund

9,15%
WisdomTree Global ex-
U,S, Hedged Real Estate 

Fund
-0,55%

AGFiQ US Market 
Neutral Momentum 

Fund
0,00%

IQ MacKay Shields 
Municipal Insured ETF

0,85%
UltraShort MSCI 
Japan ProShares

5,29%
ProShares Short FTSE 

China 50
5,04%

UBS E-TRACS 1x Monthly 
Short Alerian MLP 
Infrastructure ETN

6,29%
DB Agriculture Long 

ETN
8,73%

NuShares Short-Term 
REIT ETF

-0,67%

AGFiQ Hedged Dividend 
Income Fund

0,00%
Direxion Daily 

Emerging Markets 
Bond Bull 3X Shares

0,80%
Short MSCI EAFE 

ProShares
3,03%

Short MSCI Emerging 
Markets ProShares

3,14% Wilshire Micro-Cap ETF 6,22% Teucrium Wheat 7,11%
SPDR DJ Wilshire 
International Real 

Estate ETF
-1,47%

AGFiQ US Market 
Neutral Size Fund

0,00%
VanEck Vectors Pre-
Refunded Municipal 

Index ETF
0,70%

Virtus WMC Global 
Factor Opportunities 

ETF
2,88%

CSOP MSCI China A 
International Hedged 

ETF
2,46% ProShares UltraShort Dow 30 6,15%

ProShares 
UltraShort 

Bloomberg Crude 
Oil

6,80% iShares Global REIT ETF -1,47%

AGFiQ US Market 
Neutral Value Fund

0,00%
ProShares Ultra 20+ 

Year Treasury
0,66%

Franklin FTSE Europe 
Hedged ETF

2,69%
Deutsche X-trackers 

Harvest CSI 500 China-A 
Shares Small Cap Fund

2,45%
Direxion Daily S&P 500 Bear 

3X Shares
5,93%

DB Agriculture 
Double Long ETN

6,46%
iShares International 

Developed Real Estate 
ETF

-1,48%

IQ Hedge Market 
Neutral Tracker ETF -0,10%

ProShares CDS Short 
North American HY 

Credit ETF
0,58%

ProShares UltraShort 
Gold Miners 2,69%

VanEck Vectors 
ChinaAMC SME-ChiNext 

ETF
2,19% ProShares Ultra Short Utilities 5,92%

iPath Dow Jones-
UBS Cocoa ETN 5,87%

Cohen & Steers Global 
Realty Majors ETF -1,54%

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.  
 
 

Najgorsze ETFy miesiąca  

Komentarz 



      Poniedziałek, 05/03/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie investing.com  

Poniedziałek, 5 Marca 2018 Wydarzenie Prognoza Poprzedni

04:30   GBP Wskaźnik PMI dla usług (Feb) 53,3 53
10:00   USD Wskaźnik ISM dla usług (Feb) 58,9 59,9
19:30   AUD Sprzedaż detaliczna (m/m) (Jan) 0,40% -0,50%
22:30   AUD Decyzja w sprawie stóp procentowych 1,50% 1,50%
22:30   AUD Oświadczenie na temat stóp procentowych RBA  

Wtorek, 6 Marca 2018

10:00   CAD Wskaźnik PMI Ivey (Feb) 56,30              55,2

19:30   AUD PKB (k/k) (Q4) 0,50% 0,60%

Środa, 7 Marca 2018

06:00   TRY Benchmarkowa jednotygodniowa stopa procentowa (Mar) 8,00% 8,00%

06:00   TRY Stopa depozytowa overnight (Mar) 7,25% 7,25%

07:30   GBP Roczny komunikat budzetowy  

08:15   USD Zmiana pozarolniczego zatrudnienia ADP (Feb) 194K 234K

10:00   CAD Decyzja w sprawie stóp procentowych 1,25% 1,25%

10:30   USD Zapasy ropy naftowej 3,019M

18:50   JPY PKB (k/k) (Q4) 0,20% 0,10%

Czwartek, 8 Marca 2018

Dzień wolny Kazachstan Dzień Kobiet

Dzień wolny Rosja Dzień Kobiet

Dzień wolny Ukraina Dzień Kobiet

Dzień wolny Zambia Dzień Kobiet

Dzień wolny Autonomia Palestyńska Dzień Kobiet

Dzień wolny Mongolia Dzień Kobiet

Dzień wolny Uganda Dzień Kobiet

07:45   EUR Oprocentowanie depozytów (0,00)              (0,00)              

07:45   EUR Decyzja w sprawie stóp procentowych (Mar) -                   -                   

08:30   EUR Konferencja prasowa EBC  

11:00   CAD Przemawia prezes BoC, Poloz  

Aprox.   JPY Konferencja prasowa BoJ  

Aprox.   JPY BoJ - decyzja w sprawie polityki pieniężnej (r/r)  

Piątek, 9 Marca 2018

Cały dzień Dzień wolny Kazachstan - Dzień Kobiet

Cały dzień Dzień wolny Ukraina - Dzień Kobiet

04:30   GBP Produkcja dóbr w fabrykach (m/m) (Jan) 0,00                 0,00                 

08:30   USD Zmiana zatrudnienia w sektorach pozarolniczych (Feb) 204K 200K

08:30   USD Stopa bezrobocia (Feb) 4,00% 4,10%

08:30   CAD Zmiana zatrudnienia (Feb) 17,5K -88,0K

Kalendarz wydarzeń 
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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.  


