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Rynki w liczbach
USD/PLN 3,4078
WIG 20

EUR/PLN 4,1938

2 354,54 S&P 500

CHF/PLN 3,5822

2 786,57 DAX 30

12 346,68

EUR/USD 1,2308
FTSE 100

7 224,51

Wartości aktualne na niedzielę, 11/03/2018, kolor zielony oznacza wartość wyższą niż na zamknięcie poprzedniego
tygodnia, a kolor czerwony, wartość niższą. Źródło: opracowanie własne na podstawie: investing.com

Dane makroekonomiczne
Filipiny: Na bardzo nietypowy ruch zdecydowały się władze Filipin, gdzie inflacja bazowa wynosząca w ostatnim
odczycie 4,4% przekroczyła zakładany przez Bank Centralny poziom 4%. Nestor Espenilla Jr., prezes Banku
Centralnego Filipin zakomunikował, że w wyniku „przejściowych czynników” inflacja tymczasowo przekroczy
zakładany cel. Jednak zaraz po ogłoszeniu aktualnego poziomu inflacji rządowa agencja statystyczna zmieniła
sposób jej liczenia za bazę biorąc nie 2006 rok (jak do tej pory), lecz rok 2012 – po zmianie okazało się, że tak
liczony wskaźnik wynosi 3,9% i mieści się w wyznaczonym przez Bank Centralny poziomie 4%. Filipińczycy znaleźli
tym samym nietypowy sposób „regulowania” inflacji – inny niż tradycyjne zmiany stóp procentowych.
Polska: Rada Polityki Pieniężnej postanowiła nie zmieniać stóp procentowych - była to decyzja zgodna z
oczekiwaniami analityków. Zgodnie z decyzją RPP stopa referencyjna w Polsce nadal wynosić więc będzie 1,5 %,
lombardowa 2,5 %, depozytowa 0,5%, a redyskontowa weksli 1,75%, co jest najniższym poziomem w historii. Na
podobny ruch (utrzymanie stóp) zdecydował się również Europejski Bank Centralny. ECB nie zmienił też założeń
programu luzowania ilościowego (utrzymanie skupu aktywów za 30 mld euro miesięcznie), lecz z komunikatu
zniknęła fraza sugerująca, że w razie turbulencji na rynku możliwe jest zwiększenie lub wydłużenie trwania
obecnego programu. Taki ruch może sugerować, że ECB przygotowuje się na wygaszenie programu– tak też brak
tej informacji ocenili inwestorzy (Euro najpierw umocniło się do dolara po publikacji danych, by spaść o blisko 1%
w stosunku do poziomu wyjściowego po konferencji prasowej Mario Draghiego).
Brexit: Szef Rady Europejskiej, Donald Tusk, przedstawiając w Luxemburgu nowe wytyczne dotyczące negocjacji
pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią zaznaczył, że jedynym możliwym modelem współpracy jest umowa
o wolnym handlu. Dodał, że propozycja zakłada objęcie umową wszystkich sektorów zerową taryfą na towary.
Podkreślił również, że Unia chce prowadzić możliwie ścisłą współpracę z Londynem w wielu aspektach w tym w
kwestii edukacji, obronności czy ruchu lotniczego. Nowe wytyczne muszą jeszcze zostać ratyfikowane przez kraje
członkowskie, jednak są one próbą przyspieszenia negocjacji, co z punktu widzenia rynków finansowych oznacza
zmniejszenie niepewności związanej z warunkami funkcjonowania rynku po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE.
Niemcy: Federalny Urząd Statystyczny poinformował, że odnotował niespodziewany spadek eksportu (-0,5%
m/m wobec oczekiwanego wzrostu o 0,3%). Przełożyło się to na 17,4 mld euro nadwyżki w handlu wobec
oczekiwanych 18,1. Jako że cła importowe na stal i aluminium zostały wprowadzone dopiero w zeszłym tygodniu
nie można mówić, że to wynik działań prezydenta Trumpa. Co ważne informacje te nie wpłynęły na sentymenty
inwestorów, którzy w minionym tygodniu wywindowali indeks DAX o 3,64%.
USA: Nie milkną echa wprowadzenia przez prezydenta Donalda Trumpa ceł importowych. Komisja Europejska
przygotowała już środki odwetowe zakładające wprowadzenie ceł na amerykańskie produkty, a w miniony
poniedziałek zasugerował on na Twitterze, że tylko uczciwe warunki wynegocjowane w ramach negocjacji nad
nową umową o wolnym handlu między USA a Kanadą i Meksykiem (NAFTA) zagwarantują tym państwom
zwolnienie z ceł. Jako że integracja rynku Kanadyjskiego i USA jest bardzo silna należy się spodziewać, że rząd w
Ottawie będzie dążył do zniesienia ceł. Interesujące jest to, że administracja Białego Domu wprowadziła cła chcąc
zwiększyć konkurencyjność krajowych wytwórców. Co ciekawe deficyt w handlu USA to zjawisko występujące
nieprzerwanie od 1971 roku, kiedy to prezydent Nixon zakończył wymienialność dolarów na złoto. Deficyt USA
zaczął gwałtownie rosnąć od czasu objęcia urzędu przez Trumpa. Wydaje się zatem, że wprowadzenie ceł jest
raczej próbą zachowania twarzy, niż realnym atakiem w wojnie handlowej.
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Akcje
Amazon: Jak donosi Wall Street Journal Amerykański gigant eCommerce planuje wprowadzić “coś na kształt
rachunków bankowych”. Informacje są na razie bardzo skąpe, lecz anonimowe źródło gazety zaznaczyło, że na
liście instytucji, z którymi negocjacje prowadzi Amazon są między innymi JP Morgan Chase czy Capital One. Warto
zaznaczyć, że jest to pierwsza próba ataku spółki z grupy FANG na tradycyjną bankowość – przynajmniej jeśli
wziąć pod uwagę rachunki bankowe (Zarówno Apple jak i Alphabet - właściciel marki Google – posiadają już w
swoich portfolio systemy płatnicze zbliżone do kart płatniczych). Akcjonariuszy Amazona taka zapowiedź
ucieszyła, ponieważ w dniu publikacji doniesień WSJ akcje giganta poszybowały w górę o blisko 2%. Biorąc
również pod uwagę ostatnie bardzo udane testy nowego formatu sklepów bez kas Amazon coraz szerzej
dywersyfikuje swoje portfolio co z kolei może się przełożyć na kolejne wzrosty cen akcji giganta, który coraz
więcej uwagi poświęca innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym.

Waluty
Polski Złoty: Jak zaznaczają analitycy spadek prawdopodobieństwa podwyżki stóp w Polsce może przełożyć się
na wartość złotego względem głównych walut – dodają jednak, że będzie to zjawisko raczej krótkotrwałe.
Ponadto zawirowania związane z widmem wojny handlowej wokół głównych rynków, takich jak USA i UE
sprawiają, że atrakcyjność walut rynków wschodzących maleje – co z kolei przekłada się na wartość między
innymi złotówki.

Surowce
Ropa: Rekordowe wydobycie 10,4 mln baryłek dziennie, wzrost zapasów o 290 tysięcy baryłek (największy od 12
tygodni), czy umocnienie dolara sprawiły, że cena ropy znacząco spadły. Co ważne, jak zaznaczają analitycy,
utrzymująca się tendencja do zwiększania wydobycia i zapasów może prowadzić do dalszych obniżek ceny
Czarnego Złota. Dodają oni, że jeśli wydobycie i zapasy w USA nadal będą rosły możliwe jest nawet osiągnięcie
poziomów niższych, niż lutowe 58 USD za baryłkę. Oczekuje się że aby temu przeciwdziałać OPEC powninien
zdecydować się na podtrzymanie ograniczonego wydobycia także w przyszłym roku.
Miedź: Wprowadzenie ceł importowych na stal i aluminium przez prezydenta Donalda Trumpa odbiło się również
na cenie miedzi. Jak zaznaczają analitycy Societe Generale większy protekcjonizm handlowy państw może
dotknąć nie tylko ceny stali i aluminium, ale też innych metali. Co za tym idzie część inwestorzów zdecydowała
się wycofać z inwestycji w miedź, co z kolei doprowadziło do spadku jej cen o 117 dolarów za tonę (czyli o 1,6%).
Złoto: Miniony tydzień przyniósł odbicie na rynku złota. Na początku marca ceny kruszcu osunęły się do poziomu
1.300 USD za uncję, co wymazało praktycznie wszystkie zyski z tego roku – powodem było przede wszystkim
umocnienie dolara względem Euro i perspektywa wzrostu stóp procentowych w USA. Miniony tydzień przyniósł
jednak wyczekiwane wzrosty – królewski metal zareagował na zapowiedź wprowadzenia ceł na import do USA
stali i anuminium zyskując 35,40 USD (1,1%) w zaledwie jeden dzień. Wynik były z pewnością jeszcze lepszy, gdyby
nie oświadczenie Pjongjangu, iż władze Korei Południowej gotowe są na denuklearyzację jeśli Waszyngton
zagwarantuje reżimowi bezpieczeństwo –w kwietniu odbędzie się pierwsze od dekady spotkanie przywódców
Korei Północnej i Stanów Zjednoczonych. Taki ruch odebrany został jako spadek ryzyka konfliku zbrojnego
(potencjalnie konfliktu atomowego), co z kolei przełożyło się na ograniczenie apetytu na złoto.

Poniedziałek, 12/03/2018

Rynki światowe
Dzienna procentowa zmiana wartości indeksów
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie investing.com

Względne zachowanie indeksów
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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

Komentarz
Miniony tydzień okazał się bardzo dobry dla inwestorów zarówno w Niemczech, jak i za Oceanem. Ci pierwsi
odreagowali po wielu miesiącach niepewności związanej z impasem politycznym wokół utworzenia rządu i
groźbie przedterminowych wyborów parlamentarnych. Dzięki temu, że partie polityczne CDU, CSU i SPD
zdołały ustalić wszystkie szczegóły i zawiązały większościową koalicję rządową zakończył się trwający w
Niemczech okres politycznych podchodów – a inwestorzy na wieść o tym wywindowali indeks DAX o 3,64%
ponad poziom zamknięcia zeszłego tygodnia. Niemal równie dobrze zakończył się tydzień w USA – w
minionym tygodniu minęło dokładnie 9 lat od dołka bessy z 2009 roku, czyli trwająca hossa ma już 9 lat.
Prezent urodzinowy sprawił inwestorom Beurou of Labour Statistics, który opublikował najświeższe
informacje o rynku pracy – 313 tysięcy nowych miejsc pracy i wzrost płac niższy od oczekiwań (2,6% wobec
2,8%) sprawiły, że w sam tylko piątek S&P 500 zyskał 1,74%. Polski WIG20 rósł do środy, lecz czwartkowe
tąpnięcie w sektorze bankowym (spowodowane zapowiedziami RPP, że przy obecnym stanie gospodarki
nie widzą potrzeby podnoszenia stóp nawet w 2020 roku, co z kolei przekłada się na ograniczenie potencjału
zysku banków) niemal zniwelowało wzrosty. Jednak piątkowa sesja, początkowo spadkowa, okazała się
zaskoczeniem – inwestorzy bardzo pozytywnie ocenili dane o zatrudnieniu w USA i wywindowali WIG20 na
poziom 1,75% ponad kurs zamknięcia z zeszłego tygodnia.
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ETFy

FT.com: Jak zauważa brytyjski dziennik ostatnie zawirowania na rynku akcji i powrót zmienności
doprowadziły do odpływu 23.5 miliarda USD z funduszy śledzących amerykańskie akcje i kolejnych 5
miliardów z funduszy obligacyjnych – zjawisko jest o tyle ciekawe, że ETFy notowały przypływy netto
nieprzerwanie przez ostatnie 2 lata.
Dziennik dodaje, że tak znaczny odpływ sprawia, iż należy zadać pytanie czy dalszy rozwój rynku ETF (który
po 4 latach bicia kolejnych rekordów aktywów w zarządzaniu przebił poziom 5 bilionów USD) jest możliwy
do utrzymania.
Co prawda dwie największe instytucje zarządzające ETFami, czyli Vanguard i BlackRock zanotowały wzrost
aktywów w zarządzaniu, lecz był on mniejszy, niż w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej.
Ponadto, aż o 29,5 miliarda USD urosły fundusze zarejestrowane w Europie, co sygnalizuje, że inwestorzy
obawiają się przegrzanego rynku akcji w USA, lecz nie rezygnują z inwestycji w ETFy.
Anality Citi zaznaczają z kolei, że należy się spodziewać dalszego wzrostu wartości rynku ETF w Europie –
zakładają oni, że rynek ten urośnie na Starym Kontynencie z obecnych 811 miliardów dolarów niemal
trzykrotnie (do około 2,2 biliona), aby procentowo zrównać się z wartością rynku w USA – obecnie w USA
aż 17,7% aktywów inwestowanych jest w ramach ETF, podczas gdy w Europie jest to zaledwie 4,7%.
Patrząc z kolei na miniony tydzień największe wpływy zanotowały iShares Core MSCI EAFE, iShares Core
S&P 500 i iShares Russell 2000 – czyli fundusze inwestujące w amerykańskie akcje. Jak zatem rozumieć
statystyki publikowane przez FT.com? Gdy na parkietach pojawia się niepewność inwestorzy
zainteresowani inwestowaniem długoterminowym zwyczajnie realizują dotychczasowe zyski i przenoszą
się na rynki, gdzie poziom niepewności jest mniejszy, lub wycofują środki z bardziej ryzykownych inwestycji
i zasilają nimi fundusze dobrze zdywersyfikowane.
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Kryptowaluty

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

Komentarz
Kolejny tydzień inwestorzy skupiający się na rynku kryptowalut nie mają powodów do zadowolenia. Z pośród
wszystkich najpopularniejszych kryptowalut jedynie Ripple zanotował jednocyfrową stratę (-7,82%). Bitcoin
stracił aż 17,31%, Litecoin 11,95% a Ethereum 14,86%. Jak widać na powyższej mapie w skali całego rynku ledwie
niewielki odsetek monet i tokenów przyniósł dodatnią stopę zwrotu. Taka reakcja inwestorów to najpewniej
wynik zapowiedzi, że USA planują wprowadzić wymóg rejestracji giełd kryptowalut w Securities and Exchange
Commision – czyli w Amerykańskim odpowiedniku Komisji Nadzoru Finansowego. Jak podała SEC w środowym
komunikacie „Jeśli platforma oferuje możliwość handlu cyfrowymi aktywami, które są wartościowe i funkcjonuje
jako giełda, zgodnie z prawem federalnym musi zostać zarejestrowana w Sec jako giełda papierów wartościowych
albo zostać zwolniona z rejestracji”. Z kolei w Japonii regulator przystąpił do działań mających na celu ostrzejsze
uregulowanie giełd kryptowalut. Po tym, jak na japońskiej giełdzie Coincheck miała miejsce największa w historii
rynku kradzież kryptowalut, FSA, czyli japoński ekwiwalent SEC przeprowadził kontrole u operatorów giełd
kryptowalut i nałożył kilkanaście kar administracyjnych. USA i Japonia to dwa największe rynki kryptowalut na
świecie. Szacuje się, że te dwa rynki stanowią 75% światowego rynku.
Powodem ostatnich spadków może też być fakt, że syndyk masy upadłościowej jednej z japońskich giełd
kryptowalut (Mt. Gox swojego czasu była największą giełdą kryptowalut na świecie) sprzedał pakiet 42.000
Bitcoinów – transakcja opiewała na około 400 mln USD – szacuje się, że dzienne obroty na Bitcoinie sięgają 175
tysięcy BTC, jest to zatem potężny pakiet, który znacząco wpłynął na cenę. Co więcej Nobuaki Kobayashi, który
pełni rolę syndyka masy upadłościowej dysponuje jeszcze pakietem 166 tysięcy kolejnych Bitcoinów. Inwestorzy
obawiają się kolejnej wyprzedaży i dlatego w minionym tygodniu obniżki ceny dochodziły nawet do 25%.
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Najlepsze ETFy wg kategorii
Fundusze alternatywne

Akcje krajów
rozwiniętych

Obligacje

ProShares Long
Online/Short Stores ETF

6,23%

VelocityShares Long
LIBOR ETN

3,31%

First Trust SSI Strategic
Convertible Securities
ETF
SPDR Barclays Capital
Convertible Bond ETF

Akcje rynków
wschodzących

3,54%

iPath Long Enhanced
MSCI EAFE Index ETN

3,28%

Direxion Daily South
Korea Bull 3X Shares

Akcje amerykańskie

Surowce
AxelaTrader 3x
Long Brent Crude
Oil ETN
iPath Global Carbon
15,24%
ETN

Rynek nieruchomości

19,98%

Direxion Daily China 3x
Direxion Daily Semiconductor
10,37%
15,45%
Bull Shares
Bull 3x Shares

17,06%

16,11%

Direxion Daily Emerging
10,16%
Markets Bull 3X Shares

13,62%

Direxion Daily S&P Biotech
Bull 3x Shares

First Trust Long/Short
Equity Fund

2,69%

iShares Convertible
Bond ETF

3,12%

Direxion Daily FTSE
Europe Bull 3x Shares

7,10%

Direxion Daily CSI China
Internet Index Bull 2x
Shares

9,88%

ProShares UltraPro
MidCap400

14,04%

DB Agriculture Long
ETN

10,43%

Hull Tactical US ETF

2,25%

iPath US Treasury 2year Bull Exchange
Traded Note

2,39%

Direxion Daily EURO
Stoxx 50 Bull 3X Shares

6,64%

KraneShares MSCI All
China Health Care Index 8,35%
ETF

ProShares UltraPro
Russell2000

13,04%

iPath Pure Beta
Cotton ETN

8,28%

1,93%

PowerShares KBW
Property & Casualty
Insurance Portfolio

6,28%

ProShares Ultra MSCI
Emerging Markets

6,95% ProShares UltraPro Financials 13,02%

iPath Pure Beta
Cocoa ETN

7,47%

6,07%

ProShares Ultra FTSE
China 50

Cambria Value and
Momentum ETF
WisdomTree Dynamic
Long/Short U,S, Equity
Fund
AGFiQ US Market
Neutral Momentum
Fund
WeatherStorm Forensic
Accounting Long-Short
ETF

1,85%

ProShares Ultra High
Yield

1,84%

Direxion Daily 20-Year
Treasury Bear 3X

1,79%

iPath US Treasury 2year Bear Exchange
Traded Note

1,57%

UltraPro Short 20+
Year Treasury

1,27%

SPDR S&P Insurance ETF

1,10%

UBS AG FI Enhanced
Europe 50 ETN

1,08%

AdvisorShares KIM
Korea Equity ETF

5,81%

5,62%

Direxion Daily CSI 300
China A Share Bull 2x
Shares
Emerging Markets
Internet & Ecommerce
ETF

Reality Shares DIVCON
Dividend Defender ETF

1,45%

iPath US Treasury 10year Bear Exchange
Traded Note

1,06%

Direxion Daily
Developed Markets Bull
3X Shares

5,47%

iShares MSCI China
Small-Cap ETF

SPDR SSgA Multi-Asset
Real Return ETF

1,32%

ProShares High YieldInterest Rate Hedged

0,95%

3D Printing ETF

5,42%

Global X NASDAQ China
Technology ETF

6,84%

6,69%

5,89%

Direxion Daily Real
Estate Bull 3x Shares
ProShares Ultra Real
Estate
Credit Suisse X-Links
Monthly Pay
2xLeveraged Mortgage
REIT ETN
ETRACS Monthly Pay
2xLeveraged Mortgage
REIT ETN
ETRACS Monthly Pay
2xLeveraged MSCI US
REIT ETN
ETRACS Monthly Pay
2xLeveraged Mortgage
REIT ETN

8,58%
6,78%

6,77%

5,29%

5,06%

United States 3x Oil
13,01%
Fund

7,00%

AxelaTrader 3x
Direxion Daily Small Cap Bull
12,95% Inverse Brent Crude
3X Shares
Oil ETN

6,86%

Real Estate Select
Sector SPDR Fund

3,72%

5,76%

iShares Residential Real
Estate ETF

3,52%

4,28%

iShares U,S, Real Estate
ETF

3,45%

3,63%

Fidelity MSCI Real
Estate Index ETF

3,37%

ProShares UltraPro QQQ

ProShares UltraPro Nasdaq
Biotechnology

12,80%

iPath Dow JonesUBS Cocoa ETN

iPath Series B
Bloomberg
Direxion Daily Homebuilders
5,35%
12,77%
Agriculture
& Supplies Bull 3X Shares
Subindex Total
Return ETN
Direxion Daily Technology Bull
ProShares Daily 3x
5,03%
12,70%
3X Shares
Long Crude ETN

4,56%

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).

Komentarz
Miniony tydzień przyniósł przede wszystkim wysokie zwroty na rynku surowców i akcji amerykańskich. Te
pierwsze napędzały przede wszystkim wahania na rynku ropy – gdzie rosnące wydobycie i zapasy w USA
przekładają się na spadek poziomu cen. W kategorii funduszy surowcowych dobrze poradziły sobie też te
oparte o produkty rolne (agriculture), węgiel, pszenicę, bawełnę czy kokos. W przypadku akcji
amerykańskich odreagowanie po ostatnich spadkach dotknęło praktycznie wszystkich dziedzin – rosły całe
indeksy (Russell 2000 czy MidCap400), rosły też sektory (półprzewodniki, biotechnologia, finanse czy
budownictwo). Wygląda na to, że widmo wojny handlowej nie przestraszyło inwestorów, a dobre dane z
amerykańskiego rynku pracy tylko napędzają koniunkturę. Wśród funduszy akcji rynków wschodzących
ponownie dominowały fundusze rynku Chińskiego – rekordowy wzrost eksportu (o 44,5% r/r) był tu z
pewnością jednym z kluczowych czynników – lecz w zestawieniu znalazły się również fundusze inwestujące
w szerokie indeksy rynków wschodzących. Wśród krajów rozwiniętych wyróżnił się iPath Long MSCI EAFE
Index, który w ciągu tygodnia zyskał aż 19,98 %. Dobrze radziły sobie również fundusze inwestujące w Korei
Południowej, czy w Europejskie Blue chipy – jak np. Direxion Daily Euro Stoxx 50 Bull 3x ETF. Wysokie stopy
zwrotu przyniósł w minionym tygodniu rynek nieruchomości. Direxion Daily Real Estate 3x Shares przyniósł
aż 8,58% zwrotu, a średnia najlepszej dziesiątki to 5,11%. Rynek obligacji również dał zarobić, szczególnie
inwestorom, którzy zdecydowali się na fundusze obligacji wymienialnych, czy fundusze zakładające spadek
długoterminowej wartości obligacji rządowych (jak np. Direxion Daily 20-year Treasury Bear). Rynek
alternatywny tym razem przyniósł niewielkie stopy zwrotu – wyjątkiem jest jedynie ProShares Long/Short
Stores ETF (fundusz zakładający wzrosty wartości spółek z sektora eCommerce, a spadek wartości spółek ze
sklepami tradycyjnymi w długim terminie), który przyniósł stopę zwrotu na poziomie 6,23%.
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Najlepsze ETFy miesiąca
Nazwa
ARK Web x.0 ETF
ARK Innovation ETF
VFMVN30 ETF
SSIAM VNX50 ETF
Global X MSCI Nigeria ETF
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund
ProShares Ultra QQQ
KraneShares CSI China Internet ETF
Guggenheim Invest China Technology ETF
Global X Social Media ETF
EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
Global X China Consumer ETF
Ping An of China CSI HK Dividend ETF
PowerShares Golden Dragon China Port
iShares MSCI Germany Small-Cap ETF
iShares MSCI Austria ETF
Mirae Asset Horizons MSCI China ETF
ARK Industrial Innovation ETF
iShares MSCI China Index ETF
Deka MSCI China UCITS ETF
iShares MSCI China ETF
ProShares Ultra Dow30
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF
PowerShares DWA Healthcare Momentum Portfolio
iShares Core MSCI AC Asia ex Japan Index ETF HKD

Kraj inwestycji
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Wietnam
Wietnam
Światowe Rynki Wschodzące
Chiny
Stany Zjednoczone
Chiny
Chiny
Stany Zjednoczone
Światowe Rynki Wschodzące
Chiny
Hong Kong
Chiny
Niemcy
Austria
Chiny

Typ Funduszu
Akcyjny
Akcyjny
Akcyjny
Akcyjny
Akcyjny
Akcyjny
Akcyjny
Akcyjny
Akcyjny
Inny
Akcyjny
Akcyjny
Akcyjny
Akcyjny
Akcyjny
Akcyjny
Akcyjny

Roczna stopa zwrotu
89,54%
81,27%
68,98%
66,18%
65,84%
64,51%
61,53%
60,14%
58,10%
53,87%
53,26%
52,75%
50,32%
49,96%
49,57%
48,40%
47,27%

Stany Zjednoczone
Chiny
Chiny
Chiny
Stany Zjednoczone
Chiny
Stany Zjednoczone
Azja z wyłączeniem Japonii

Akcyjny
Akcyjny
Akcyjny
Akcyjny
Akcyjny
Akcyjny
Akcyjny
Akcyjny

47,03%
46,75%
46,46%
45,79%
45,74%
45,67%
43,82%
32,25%

Komentarz
W grupie najlepszych funduszy nielewarowanych minionego miesiąca dominowały fundusze inwestujące w
Chinach. Aż 10 na 25 funduszy inwestuje w Państwie Środka. Fundusze te skupiają się zarówno na inwestycji
w indeks MSCI China, jak i byłe spółki państwowe, spółki technologiczne i internetowe, czy w dobra
konsumenckie.
Drugą siłą zestawienia okazały się akcje amerykańskie (7 funduszy). W przypadku USA dominowały
fundusze związane z nowoczesnymi technologiami – aż 5 funduszy skupia się na rozwiązaniach typu
industrial innovation, social media lub rozwiązaniach online.
Z pozostałych ośmiu funduszy aż 7 inwestuje w indeksy szerokiego rynku (MSCI Austria, MSCI Germany
Small Cap, VFMVN 30, VXN50, MSCI Nigeria i MSCI AC Asia ex Japan, Ping AN of China CSI HK Dividend), a
jeden skupia się na spółkach z sektora rozwiązań internetowych i eCommerce na rynakch wschodzących.
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Najgorsze ETFy miesiąca
Nazwa
Teucrium Sugar Fund
Boost Palladium 1x Short Daily
ETFS EUR Daily Hedged Coffee
ProShares Short MSCI Emerging Markets
ProShares Short QQQ
ETFS Short CNY Long USD (DE)
ETFS Coffee
Lyxor UCITS ETF FTSE MIB Daily Short (Bear)
ETFS Softs
ProShares Short MSCI EAFE
ZKB Silver ETF AA CHF
Market Access RICI Agriculture Index UCITS ETF

Kraj inwestycji

Typ Funduszu

Roczna stopa zwrotu

Stany Zjednoczone
Świat

Surowcowy
Inny

-32,81%
-30,93%
-24,61%
-23,93%
-23,45%
-23,05%
-22,82%
-22,13%
-21,56%
-16,75%
-15,94%
-15,65%
-15,35%
-13,94%
-13,42%
-13,01%
-12,32%
-11,74%
-10,68%
-10,47%
-10,44%
-10,44%
-10,42%
-10,13%
-9,46%

Świat

Inny

Światowe Rynki Wschodzące
Stany Zjednoczone

Alternatywny
Alternatywny

Świat

Inny

Świat
Włochy

Inny
Inny

Świat

Inny

Świat z wyłączeniem USA
Świat

Alternatywny
Surowcowy

Świat

Surowcowy

BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF
Horizons Silver ETF

Kanada
Kanada

Surowcowy
Surowcowy

Teucrium Agricultural Fund
db Physical Silver Euro Hedged ETC

Stany Zjednoczone
Świat

Surowcowy
Surowcowy

PowerShares DB Silver Fund

Stany Zjednoczone

Surowcowy

iShares Silver Bullion ETF (CAD-Hedged)
GAM Precious Metals - Physical Silver-USD A

Świat
Świat

Surowcowy
Surowcowy

UBS ETF (CH) - Silver (USD) A-dis

Świat

Surowcowy

db Physical Silver ETC (EUR)
db Physical Silver ETC

Świat
Świat

Surowcowy
Surowcowy

Świat

Surowcowy

Stany Zjednoczone
Świat

Surowcowy
Surowcowy

Source Physical Silver ETC
ProShares UltraShort Gold
Market Access Rogers Int Com Index UCITS ETF

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%.

Komentarz
W grupie najgorszych funduszy miesiąca najsilniej reprezentowane były fundusze surowcowe (16 funduszy).
Obok nich znalazły się fundusze „inne” z sześcioma reprezentantami i trzy fundusze alternatywne.
Wśród funduszy surowcowych aż 10 z pośród 25 funduszy, które poradziły sobie najgorzej inwestuje w srebro.
Jeśli wziąć pod uwagę też inne metale szlachetne - pallad (1 fundusz) i złoto (1) – to niemal połowa zestawienia
zdominowana jest przez metale szlachetne (przy czym fundusze oparte o pallad i złoto, w odróżnieniu tych,
które inwestują w srebro, zakładają spadki cen surowca).
W zestawieniu pojawiły się też 2 fundusze inwestujące w produkty rolne, jeden zakładający wzrost cen cukru,
dwa zakładające wzrost cen kawy i jeden z ekspozycją na koszyk tak zwanych soft commodities.
Pojawiły się również fundusze z odwrotną ekspozycją na rynek akcji (czyli zarabiające, gdy rynki spadają).
Znalazły się tu fundusze oparte o S&P 500, MSCI Emerging Markets, FTSE MIB i MSCI EAFE.
Zestawienie dopełnił fundusz zakładający osłabienie się Chińskiego Juana względem Dolara.
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Najlepsze fundusze TFI miesiąca
W odpowiedzi na oczekiwania naszych Czytelników eksperci Capital Lab przygotowali ranking funduszy
inwestycyjnych typu TFI dostępnych na Polskim rynku. Ranking ten różni się od dostępnych obecnie rozwiązań
przede wszystkim zastosowaną metodologią biorącą pod uwagę nie krótkoterminowe zachowanie funduszy, lecz
skupiającą się na długoterminowej charakterystyce prezentowanych rozwiązań, biorąc pod uwagę również takie
parametry jak koszty inwestycji w ramach funduszu, jego płynność, stabilność wyników w czasie, wielkość stopy
zwrotu, ryzyko inwestycyjne, typ funduszu, walutę, w której fundusz inwestuje czy cechy charakterystyczne
funduszu. Badanie objęło 1052 instrumenty dostępne na Polskim rynku, z których zaledwie 43 uzyskało najwyższą
możliwą ocenę. Na poniższych wykresach prezentujemy najlepsze fundusze w danej kategorii wraz z rocznym i
trzyletnim Sharpe Ratio (miarą premii za jednostkę poniesionego ryzyka – im wyższy współczynnik, tym więcej
fundusz daje zarobić przy tym samym poziomie zmienności) najlepszych funduszy.

Źródło: Capital Lab/opracowanie własne

W zestawieniu najlepiej poradziły sobie fundusze inwestujące na rynkach wschodzących, osiągając średni Sharpe
Ratio na poziomie 1,36, podczas gdy średnia dla całej grupy rynków wschodzących wynosi 0,11. Co ciekawe trzy
z czterech prezentowanych funduszy inwestują na w Azji (Templeton China, Schroder ISF Asian Opportunities i
JP Morgan Pacific Equity). Zdecydowanym liderem wśród funduszy akcyjnych inwestujących w Euro okazał się
Schroder IS European Smaller Companies – z trzyletnim Sharpe Ratio na poziomie 0,66. Warto również
wspomnieć Fidelity Global Technology, który również znalazł się w zestawieniu, z Sharpe Ratio na poziomie 0,54.
Wśród funduszy inwestujących w Polsce najwyższy współczynnik Sharpe ratio spośród najlepszej czwórki
osiągnął Subfundusz Credit Agricole Akcyjny (0,81), a wśród obligacji – Franklin GCC Bond USD (0,62).
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Kalendarz wydarzeń

Poniedziałek, 12 Marca 2018

Wydarzenie

Dzień wolny

Mauritius

Dzień wolny

Zambia

Prognoza

Poprzedni

Mauritius - Dzień Niepodległości
Zambia - Dzień Młodzieży

Wtorek, 13 Marca 2018
05:00

EUR

Nastrój Ekonomiczny ZEW w Niemczech (Mar)

Aprox.

GBP

Spring Forecast Statement

07:30

USD

Bazowy wskaźnik CPI (m/m) (Feb)

09:30

CAD

Przemawia prezes BoC, Poloz

21:00

CNY

07:30
07:30

17,80
0,20%

0,30%

Produkcja przemysłowa (r/r) (Feb)

6,10%

6,20%

USD

Bazowa sprzedaż detaliczna (m/m) (Feb)

0,40%

0,00%

USD

Wskaźnik PPI (m/m) (Feb)

0,20%

0,40%

07:30

USD

Sprzedaż detaliczna (m/m) (Feb)

0,30%

-0,30%

09:30

USD

Zapasy ropy naftowej

16:45

NZD

PKB (k/k) (Q4)

Środa, 14 Marca 2018

2,408M
0,50%

0,60%

Czwartek, 15 Marca 2018
Dzień wolny

Węgry

03:30

CHF

Święto Narodowe
Decyzja w sprawie stóp procentowych

03:30

CHF

SBN: ocena polityki monetarnej

07:30

USD

Wskaźnik przemysłowy wg Fed z Filadelfii (Mar)

07:30

CAD

Zmiana pozarolniczego zatrudnienia ADP

(0,01)
23,30

(0,01)
25,80
10,7K

Piątek, 16 Marca 2018
Dzień wolny

Węgry

05:00

EUR

Święto Narodowe
Wskaźnik CPI (r/r) (Feb)

1,20%

1,20%

07:30

USD

Zezwolenia na budowę (Feb)

1,320M

1,377M

09:00

USD

Miejsca Pracy Dzięki Turystyce (JOLT) (Jan)

5,900M

5,811M

Sobota, 17 Marca 2018
Dzień wolny

Bangladesz

Święto Narodowe

Źródło: Opracowanie własne na podstawie investing.com
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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 się ̨
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.

