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Wartości aktualne na niedzielę, 18/03 /2018, kolor zielony oznacza wartość wyższą niż na zamknięcie poprzedniego 
tygodnia, a kolor czerwony, wartość niższą. Źródło: opracowanie własne na podstawie: investing.com 

 
 
 
 
USA: Jak podaje Beurou of Labor Statistics inflacja w Stanach Zjednoczonych wyniosła w lutym 2,2% rok do roku 
– oznacza to, że znalazła się ona powyżej zakładanego przez Rezerwę Federalną poziomu 2%. Wzrost ten był 
zgodny z oczekiwaniami ekonomistów. Z danych BLS wynika, że najmocniej wzrosły ceny paliw – olej napędowy 
jest o 20,7% droższy niż przed rokiem, a benzyna podrożała o 12,6%. Wzrost inflacji jest czynnikiem, który 
sprawia, że prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych w USA jest szacowane (www.cmegroup.com) na 
93%.  
 
Polska: Główny Urząd Statystyczny również opublikował dane dotyczące inflacji, która w lutym wyniosła -0,2% 
miesiąc do miesiąca i 1,4% rok do roku – wobec rynkowego konsensusu na poziomie 1,7 %. Był to pierwszy odczyt 
uwzględniający nowy skład koszyka produktów – jak co roku w lutym GUS dokonał aktualizacji składowych inflacji 
w oparciu o badanie budżetów i wydatków gospodarstw domowych. Jak zaznacza GUS „Lista reprezentantów 
towarów i usług konsumpcyjnych objętych badaniem cen detalicznych jest corocznie weryfikowana z uwagi na 
zmiany w modelu konsumpcji gospodarstw domowych” – zmieniające się preferencje zakupowe i dostępność 
produktów co roku uwzględniane są w kompozycji wskaźnika. Dane te miały silny wpływ na wartość złotówki, 
która względem głównych walut straciła 2 grosze.  
 
Polska: Agencja Ratingowa Fitch podniosła prognozy PKB dla Polski – z dotychczasowych 3,6% do 3,9%. Jak 
zaznaczono w raporcie analitycy agencji spodziewają się spadku dynamiki PKB, lecz dalej szacują, że wzrost PKB 
będzie wysoki – 3,9% w 2018 roku i 3,2% rok później. Rewizja spowodowana jest głównie spadkiem dynamiki 
konsumpcji (o 0,7 pkt procentowego do, 4%) oraz restrykcyjną polityką monetarną. Agencja szacuje, że Rada 
Polityki Pieniężnej dokona podwyżki stóp procentowych w 2018 roku o 50 punktów bazowych (0,5pkt 
procentowego) i o kolejne 25 punktów bazowych w 2019 – w reakcji na oczekiwane podwyżki stóp przez 
Europejski Bank Centralny. Warto zaznaczyć, że członkowie RPP wielokrotnie zaznaczali, że w sytuacji barku 
drastycznych zmian otoczenia na rynkach finansowych nie widzą oni potrzeby zmiany stóp procentowych co 
najmniej do przyszłego roku.  
 
Polska: Świetną kondycję Polskiej gospodarki docenili też autorzy rankingu „Best countries to invest in” 
amerykańskiego magazynu US News & World Report, którzy sklasyfikowali Polskę na 3 miejscu. Twórcy 
zestawienia zaznaczyli, że w dobie zawirowań na rynkach Polska pozostanie bezpieczną przystanią cechującą się 
(zauważonym również przez Bank Światowy) stabilnym wzrostem gospodarczym, odpornym na efekty Brexitu 
czy kryzysu imigracyjnego.  
 
Rumunia: Wysoka inflacja, sięgająca niemal 5% w ujęciu rocznym pojawiła się z kolei w Rumunii. Dodać do tego 
należy gwałtowny wzrost gospodarczy, wynoszący 7% w skali roku i rodzi się obraz gospodarki na skraju 
przegrzania, czyli sytuacji, w której wysoki poziom konsumpcji doprowadza do braku dostatecznych mocy 
wytwórczych, co z kolei prowadzi do wzrostu cen. Narodowy Bank Rumunii rozpoczął już podwyżki stóp 
procentowych (2 podwyżki), które mają na celu unormować sytuację. Jeśli się to nie uda problemy tego kraju 
mogą wpłynąć na wizerunek europejskich rynków wschodzących w ogóle, co z kolei może oznaczać odpływ 
kapitału również z innych państw, potencjalnie również z Polski.  
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Qualcomm i Broadcom: Po wielu miesiącach podchodów czynionych przez Broadcom, producenta 
mikroprocesorów, którego większa część oddziałów znajduje się w Singapurze, Biały Dom praktycznie zablokował 
fuzję spółki z innym gigantem na rynku układów scalonych, amerykańskim Qualcommem. Powodem jest fakt, że 
większa część oddziałów Broadcomu znajduje się w Singapurze, który jest silnie powiązany z Chinami. Aby 
złagodzić obawy spółka starała się o prawne przeniesienie do USA, jednak przenosiny te zostały zablokowane 
przez rozporządzenie podpisane przez prezydneta Donalda Trumpa. W dokumencie tym Trump zaznaczył, że 
„istnieją wiarygodne dowody świadczące o tym, że Broadcom Limited może podjąć działania niosące zagrożenie 
dla bezpieczeństwa narodwego Stanów Zjednoczonych”. Gdyby do połączenia doszło (transakcja szacowana jest 
na ponad 130 mld USD) byłaby to największe w historii przejęcie producenta układów scalonych. Jaki wpływ 
zawirowania miały na rynek akcji?  Walory Qualcommu spadły o blisko 5%, Broadcomu wzrosły o ponad 3%. 
Informacje te miały też przełożenie na klientów spółek – takich jak Apple (wzrost o 0,5%) czy Samsung (wzrost o 
niemal 1%).  
 
Tesla: Amerykański gigant produkujący samochody elektryczne poinformował, że pod koniec lutego wstrzymał 
produkcję modelu 3 – samochodu, który ma upowrzechnić samochody elektryczne i zaoferować je szerokiemu 
gronu konsumentów. Przerwa trwała od 20 do 24 lutego, i jak zaznaczył zarząd Tesli, była nieunikniona – miała 
na celu optymalizację produkcji – i może się powtarzać w najbliższych miesiącach. Działania mają na celu 
zwiększenie produkcji z obecnych 118 samochodów tygodniowo do zakładanych 2.500 na koniec drugiego 
kwartału. Co ważne, spółka już wielokrotnie rewidowała w dół swoje plany produkcyjne (dla przykładu w lipcu 
2017 Elon Musk, prezes Tesli zapowiadał, że spółka dostarczy 20.000 samochodów miesięcznie do końca grudnia 
2017). Jakby złych informacji dla Tesli było mało jeden z inżynierów pracujących w spółce zaznaczył, że około 40% 
części produkowanych w Kalifornijskiej fabryce we Freemont jest wadliwych i w przyszłości będzie wymagało 
wymiany, bądź kosztownych przeróbek – i to właśnie konieczność wprowadzenia zmian w już wyprodukowanych 
częściach opóźnia produkcję modelu 3. Po wycieku tych informacji akcje spółki zanotowały spadek o blisko 4,5%, 
jednak inwestorzy dalej wierzą w zapewnienia Muska, że spółka ma szansę zrealizować swoje obietnice. Pomimo 
spadku walorów o 8,63% (spowodowanym publikacją wyników spółki, która zanotowała rekordową stratę na 
poziomie 771 mln USD i to pomimo wzrostu sprzedaży o blisko 16%) od początku roku akcje wzrosły o 3,21%. 
Oznacza to, że inwestorzy pokładają bardzo duże nadzieje w autach elektrycznych i rynku wysokich technologii, 
a potencjalne zyski w przyszłości są na tyle atrakcyjne, że decydują się oni inwestować w spółkę, która przynosi 
gigantyczne straty.  
 
Lotos i Orlen: W zeszłym tygodniu pisaliśmy o podpisaniu przez zarząd Orlenu listu intencyjnego w sprawie 
zakupu akcji grupy Lotos. Połączenie dwóch największych spółek paliwowych w Polsce rodziło wtedy wątpliwości 
co do wykonalności i legalności takiego połączenia (w świetle prawa UE). Fuzja budziła też obawy o powstanie 
monopolisty na krajowym rynku paliwowym. Nieco światła na całą sprawę rzucił Daniel Obajtek, prezes Grupy 
Orlen, który w wywiadzie dla PAP zaznaczył, że Lotos będzie funkcjonował jako oddzielny podmiot w grupie, 
podobnie jak Unipetrol w Czechach. Zdradził również jaki jest cel takiego połączenia – stworzenie silnego gracza 
na międzynarodowej arenie, którego wartość na giełdzie może przekroczyć nawet 50 mld złotych. Aby dalej 
zwiększać innowacyjność Orlen stworzył koncepcję stworzenia w Płocku nowego Centrum Badawczo-
Rozwojowego. Projekt na razie jest w fazie koncepcji, a według komunikatu prasowego decyzji w sprawie 
powstania Centrum należy się spodziewać  w ciągu roku. Połączenie Lotosu z Orlenem, jak i budowa centrum 
badawczego doprowadziłoby do zwiększenia siły zakupowej, ograniczenia kosztów związanych na przykład z 
logistyką, jak i wzrostu elastyczności produkcji, co z kolei przełożyłoby się na wzrost rentowności spółki – a to 
bardzo dobra informacja dla inwestorów w długim terminie. 
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Polski Złoty: Nagły i niespodziewany spadek inflacji, która jak donosi GUS wyniosła 1,4% wobec oczekiwanych 
1,7% odbił się na wartości złotówki - krajowa waluta po publikacji informacji o inflacji straciła blisko 2 grosze 
względem głównych walut. Powodem jest przekonanie, które zapanowało wśród inwestorów, że RPP nie 
zdecyduje się podnieść stóp procentowych, gdyż inflacja jest niska i nie zagraża wzrostowi gospodarczemu – tym 
samym w najbliższym czasie należy się spodziewać utrzymania stóp na niezmienionym od ponad trzech lat 
(najniższym w historii) poziomie. Mieliśmy zatem do czynienia z sytuacją, której inwestorzy już dawno nie mieli 
okazji zaobserwować – Polski Złoty zareagował na dane makroekonomiczne z Polski – zwykle krajowe dane 
makroekonomiczne mają niewielki wpływ na wartość złotówki. 
 
Frank Szwajcarski: Jak wynika z raportu opublikowanego przez Szwajcarski Bank Narodowy uważa, że frank jest 
wysoko wyceniany. Co za tym idzie SNB dopuszcza możliwość interwencji na rynku walutowym, oraz utrzymać 
ujemne stopy procentowe – wszystko po to, aby osłabić franka. Szacunki analityków Goldman Sachs wskazują 
wręcz na spadek wartości franka rzędu 7%. Jest to o tyle istotne, że może się przełożyć na spadek pary CHF/PLN, 
a co za tym idzie niższe raty dla „frankowiczów”. Aby tak się stało konieczny jest spadek wartości franka i/lub 
utrzymanie bądź wzrost wartości złotówki – a biorąc pod uwagę wstrzemięźliwość RPP do podnoszenia stóp w 
ostatnim czasie szczególnie to drugie kryterium może nie zostać spełnione.  
 
 
 
 
 
Złoto: Inwestorzy w rosyjskim Jakucku w czwartek przecierali oczy ze zdumienia. Złoto dosłownie spadło im z 
nieba. Nie chodzi tu co prawda o ceny, a o fizyczne sztabki, które w wyniku awarii drzwi ładowni samolotu 
transportowego wysypały się na pas startowy i rozsypały w odległości nawet 26 km od niego. W sumie z samolotu 
wypadło 9,3 tony złota i srebra, platyny i diamentów, wartych w sumie 368 mln dolarów. Wypadek nie miał  co 
prawda wpływu na cenę, ale z pewnością sprawił, że o złocie zrobiło się głośno. Drugim powodem (tym razem 
rynkowym), przez który inwestorzy wspominali w minionym tygodniu o złocie jest spodziewana podwyżka stóp 
procentowych w USA. Zwykle wzróst stóp sprawia, że inwestorzy wycofują środki z aktywów ryzykownych i 
inwestują w obligacje rządowe. Jednak jak zaznacza analityk towarzystwa Sprott, Trey Reik, w dłuższym terminie 
podwyżka stóp procentowych w USA doprowadzi do napięć w systemie finansowym, spowodowanych przede 
wszystkim wysokim zadłużeniem konsumentów w USA, (a co za tym idzie możliwą falą niewypłacalności 
konsumenckich) co sprawi, że inwestorzy zwrócą się ku „bezpiecznej przystani”, czyli właśnie ku złotu. Oznacza 
to, że należy się raczej spodziewać wzrostów wartości złota w dłuższym terminie.  
 
Miedź: Słabe dane z rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych i Chinach przyczyniły się do spadku cen 
pomarańczowego metalu o 32 USD. W USA liczba rozpoczętych inwestycji w zakresie budowy domów 
mieszkalnych w lutym wyniosła 1.236 mln wobec oczekiwanwych 1.290 mln. W ujęciu mdm wskaźnik spadł o 7,0 
proc (z 1.329 mln). Z kolei w Chinach ceny domów wzrosły w 85% aglomeracji. Analitycy zaznaczają, że na spadek 
ceny miedzi wpływ ma również umacniający się z racji oczekiwanej podwyżki stóp procentowych w USA dolar i 
napięcia handlowe (wynikające z wprowadzenia ceł importowych na stal i aluminium przez 
administrację prezydena Donalda Trumpa). Napięcia handlowe na świecie spowodowane wprowadzeniem ceł na 
stal i aluminium mają wpływ na inne metale – ponieważ inwestorzy mają obawy, że cła mogą dotknąć też inne 
surowce importowane do USA.  
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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 
 
 
 
 
W minionym tygodniu kolorem dominującym na parkietach. Spadki na giełdach to przede wszystkim 
rezultat doniesień politycznych – wtorkowa decyzja Donalda Trumpa o odwołaniu Rexa Tillersona ze 
stanowiska sekretarza skarbu (za pośrednictwem Twittera), mogąca sugerować jeszcze bardziej 
zdecydowaną politykę handlową USA (więcej ceł i nieprzewidywalnych decyzji) i utwierdzające te obawy 
zapowiedzi Trumpa o wprowadzeniu kolejnych ceł na produkty importowane z Chin sprawiły, że S&P 500 
zanotował spadek o 1,25% w skali tygodnia. Z kolei gwałtowna reakcja DAX’a na słowa Angeli Merkel 
dotycząca jej obaw o brak możliwości uzyskania przez UE zwolnień z wprowadzonych barier nałożonych 
przez USA została finalnie zniwelowana przez rynek – indeks wrócił do poziomu zbliżonego do poziomu 
otwarcia. W Wielkiej Brytanii obostrzenia związane z polityką importową USA potęgowane były przez 
napięcie związane z oczekiwaniem na wynik negocjacji dotyczących Brexitu przyczynił się do słabych 
nastrojów inwestorów na Wyspach, przez co FTSE 100 przez cały tydzień zachowywał się w sposób bardzo 
zbliżony do S&P 500, notując na koniec tygodnia spadek o niecały 1%. Najgorzej poradził sobie WIG 20. 
Powodem był przede wszystkim niespodziewany spadek inflacji, który umocnił inwestorów w przekonaniu, 
że Rada Polityki Pieniężnej utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Sprawiło to, że WIG 20 
zanotował blisko 3% straty.    
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Bankier.pl: Ostatnie zawirowania na rynku akcyjnym, a w szczególności lutowy mini krach sprawił, że 
instrumenty bazujące na wzroście zmienności dały bardzo dobrze zarobić. Były jednak takie, które zakładały 
spadek zmienności. Jednym z nich był VelocityShares Daily Inverse VIX Short-Term Exchange-Traded Note 
– fundusz dostarczany przez Credit Suisse I zakładający właśnie spadek zmienności w krótkim terminie na 
rynku w USA.  
 
Jak donosi Bankier.pl, 5 lutego 2018, gdy amerykański rynek akcji zanotował dość gwałtowny spadek, 
inwestorzy posiadający ten instrument w portfelach stracili niemal 90% zainwestowanych weń pieniędzy, 
co zmusiło Credit Suisse do jego likwidacji.  
 
Co ciekawe, jeden z inwestorów, który na inwestycji w ten instrument stracił, złożył pozew do sądu w 
Nowym Jorku argumentując, że szwajcarski bank inwestycyjny niedostatecznie informował o ryzykach 
związanych z inwestycją w fundusz. Credit Suisse odpiera zarzuty twierdząc, że oferta inwestycji w fundusz 
skierowana była tylko i wyłącznie do korporacyjnych inwestorów profesjonalnych, lecz sprawa jest w toku, 
a pokrzywdzony inwestor zamierza nadać sprawie status pozwu zbiorowego. Zamieszanie może się 
przełożyć na negatywne postrzeganie instrumentów typu ETF/ETN (jako bardzo ryzykownych) wśród 
inwestorów indywidualnych.  
 
FT.com: Vanguard, druga największa na świecie firma zarządzająca funduszami (w tym funduszami ETF), 
posiadająca w sumie aż 5 bilionów dolarów aktywów w zarządzaniu (wartość ta uwzględnia zarówno ETFy 
jak i tradycyjne fundusze inwestycyjne) ograniczyła program cięć opłat za zarządzanie, który dotychczas 
wyznaczał standardy na rynku. Jak zaznaczył Daniel Wiener, niezależny doradca analizujący sytuację spółki, 
Vanguard doszedł do poziomu opłat, przy którym obniżenie tych wartości jest niezwykle trudnie.  
 
Jednocześnie zaznaczył, że konkurencyjne firmy, w tym BlackRock czy Fidelity z racji nowszej bazy 
technologicznej i wyższych inwestycji w rozwój mają jeszcze potencjał do obniżania kosztów. Oznacza to, 
że wraz z rozwojem rynku ETF należy się spodziewać, że będą się one stawać jeszcze korzystniejsze pod 
względem kosztów inwestowania, co będzie się przekładać na lepsze wyniki inwestycyjne po ich 
uwzględnieniu.  
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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 
 
 
 
 
 
Kolejny tydzień zakończył się dla inwestorów handlujących kryptowalutami dużymi stratami. Do niedzielnego 
wieczora Bitcoin tracił w skali tygodnia aż 20,66% i kosztował około 7.400 USD. Wysokie straty zanotował też 
Ripple (-32,41%), Ethereum (-33,30%), Litecoin (-25,75%) czy Dash (-33,85%). Przez cały miniony tydzień na rynek 
napływały coraz to nowe informacje mające silny wpływ na wartość kryptowalut. Najpierw Google zmienił 
regulamin (od czerwca nie będzie zakazane będą reklamy produktów i usług związanych z doradztwem i samymi 
kryptowalutami, pierwotnymi ofertami tokenów, giełdami czy portfelami). Podobne zmiany w regulaminach 
wprowadził też Twitter. Przełożyło się to na znaczące spadki wartości kryptowalut.  Najpewniej w najbliższych 
dniach nastąpi odreagowanie po dwóch tygodniach głębokich przecen, lecz presja (regulacyjna, wizerunkowa i 
medialna), która może ciążyć kryptowalutom jest silna.  
 
Ciekawa informacja napłynęła z kolei z Brytyjskiego banku Barclays, który nawiązał współpracę z serwisem 
Coinbase obsługującą portfele inwestorów handlujących kryptowalutami. Współpraca pomiędzy jednym z 
największych banków świata a startupem będącym brokerem kryptowalut posiadającym 10 co do wielkości 
obrotu platformę z pewnością przyczyni się z kolei do ocieplenia wizerunku wirtualnych „walut” – co, przy 
odpowiedniej regulacji prawnej, może się przyczynić do dalszego rozwoju rynku kryptowalut.   
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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). 
 
 
 
 
 
W minionym tygodniu na rynkach akcyjnych dominowały spadki – można to zauważyć przede wszystkim po 
znacznej ilości funduszy typu „bear” i „short” wśród instrumentów akcyjnych. Spadki dotknęły zarówno 
akcje amerykańskie, rynków rozwiniętych i wschodzących. Spadki w USA dotyczyły głównie rynku biotech, 
materiałów podstawowych (basic materials) czy szerokiego rynku (Dow Jones czy S&P 500). Na rynkach 
wschodzących kurczyły się głównie akcje rosyjskie, w które inwestuje Direxion Daily Russia, jak i indeksy 
rynków wschodzących (takie jak MSCI EM czy MSCI EM ex China). Na rynkach rozwiniętych spadki dotknęły 
przede wszystkim spółki wydobywające złoto (co spowodowane było oczekiwaniami dotyczącymi podwyżki 
stóp procentowych w USA, które tradycyjnie przekładają się na osłabienie królewskiego metalu w krótkim 
terminie). Przeceny dotknęły też rynku ropy (w związku ze wzrostem produkcji i liczby wierceń ropy z 
łupków w USA) i niektórych surowców (w tym przede wszystkim srebra – co z kolei spowodowane jest 
zapowiedziami Donalda Trumpa o możliwości wprowadzenia dodatkowych ceł importowych).  Oczywiście 
spadki w wyżej wymienionych sektorach przełożyły się na wzrosty wycen funduszy typu „bear” i „short”.  
 
Jednak nie wszystkie obszary rynków akcyjnych kurczyły się. W przypadku rynków rozwiniętych najlepiej 
poradził sobie iPath Long Enhanced MSCI EAFE – który inwestując w szeroki rynek przyniósł niemal 20% 
zwrotu w ciągu tygodnia – co jest najwyższą stopą zwrotu w naszym tego tygodniowym zestawieniu. W 
przypadku akcji amerykańskich wzrosty zanotowały fundusze inwestujące w sektor publiczny. Na rynkach 
rozwiniętych rosły akcje azjatyckie (Korea Pd., Japonia czy Tajwan dały zarobić około 2% w skali tygodnia). 
Rynki wschodzące przyniosły podobne wzrosty w przypadku indeksów szerokiego rynku. Funduszy 
inwestujących w nieruchomości (dając nawet 4,86% zwrotu).  
 
Zawirowania na rynkach akcyjnych spowodowane napięciami politycznymi, jak i oczekiwana podwyżka stóp 
procentowych w USA przełożyły się z kolei na atrakcyjność funduszy obligacyjnych – najlepszy z nich, 
Direxion Daily 20-year Treasury Bull 3x przyniósł zwrot na poziomie 4,86%. 

Fundusze alternatywne Obligacje
Akcje krajów 
rozwiniętych

Akcje rynków 
wschodzących

Akcje amerykańskie Surowce Rynek nieruchomości

VelocityShares Long 

LIBOR 
1,49%

Direxion Daily 20-Year 

Treasury Bull 3X
4,68%

iPath Long Enhanced 

MSCI EAFE Index 
19,98%

Direxion Daily Russia 

Bear 3x Shares
8,68%

Direxion Daily S&P Biotech 

Bear 3x Shares
9,57%

AxelaTrader 3x 

Long Brent Crude 

Oil 

17,06%
ETRACS Monthly Pay 

2xLeveraged Mortgage 

REIT 

4,86%

AGFiQ US Market 

Neutral Anti-Beta Fund
1,29%

ProShares Ultra 20+ 

Year Treasury
3,26%

Direxion Daily Junior 

Gold Miners Index Bear 

3X Shares

2,97%
Direxion Daily Emerging 

Markets Bear 3X Shares
3,45%

Direxion Daily Utilities Bull 3X 

Shares
8,34%

VelocityShares 3x 

Inverse Silver 
5,02%

Direxion Daily Real 

Estate Bull 3x Shares
3,95%

IQ Hedge Macro Tracker 0,83%
iPath US Treasury 

Steepener 
3,05%

First Trust Taiwan 

AlphaDEX Fund
2,90%

UltraShort MSCI 

Emerging Markets
2,48% ProShares Ultra Utilities 5,86%

iPath Dow Jones-

UBS Cocoa 
3,58%

ETRACS Monthly Pay 

2xLeveraged Mortgage 

REIT 

3,23%

Reality Shares DIVS 0,60%
PIMCO 25+ Year Zero 

Coupon US Treasury 

Index Fund

2,57%
iShares Currency 

Hedged JPX-Nikkei 400 
2,75%

iShares MSCI Emerging 

Markets ex China 
2,20%

ProShares Ultra Short Basic 

Materials
5,78%

ProShares 

UltraShort Silver
3,15%

ProShares Ultra Real 

Estate
2,63%

IQ Hedge Event-Driven 

Tracker 
0,43%

iPath US Treasury 2-

year Bull 
2,39% Franklin FTSE France 2,69%

Cambria Emerging 

Shareholder Yield 
1,46%

ProShares UltraPro Short 

Financials
5,65%

iPath Pure Beta 

Nickel 
3,01%

Credit Suisse X-Links 

Monthly Pay 

2xLeveraged Mortgage 

REIT 

2,44%

JPMorgan Managed 

Futures Strategy 
0,41%

Vanguard Ext Duration 

Treasury 
1,70% Organics 2,61%

KraneShares FTSE 

Emerging Markets Plus 
1,40%

UBS E-TRACS 1x Monthly 

Short Alerian MLP 

Infrastructure 

4,98%
DB Commodity 

Short 
2,97%

NuShares Short-Term 

REIT 
2,21%

IQ Hedge Market 

Neutral Tracker 
0,31%

iShares 20+ Year 

Treasury Bond 
1,61%

iShares Currency 

Hedged MSCI South 

Korea 

2,58%
Oppenheimer Emerging 

Markets Revenue 
1,12%

ProShares UltraPro Short 

Dow30
4,87%

iPath Pure Beta 

Crude Oil 
2,83%

VanEck Vectors 

Mortgage REIT Income 
1,90%

ProShares Managed 

Futures Strategy 
0,15%

VanEck Vectors 

Emerging Markets 

Aggregate Bond 

1,60%
WisdomTree Japan 

Hedged Health Care 

Fund

2,41% Franklin FTSE Russia 1,09%
ProShares UltraPro Short 

Nasdaq Biotechnology
4,37%

VelocityShares 3x 

Inverse Natural Gas
2,69%

PowerShares Active U,S, 

Real Estate Fund
1,89%

ProShares RAFI 

Long/Short
0,14%

Amplify YieldShares 

Senior Loan and 

Income 

1,58%
Principal International 

Multi-Factor Index 
2,17%

Short MSCI Emerging 

Markets ProShares
1,07%

ProShares UltraPro Short S&P 

500
3,93%

iPath Pure Beta 

Copper 
2,62% Wilshire US REIT 1,88%

JPMorgan Long/Short 0,13%
SPDR Portfolio Long 

Term Treasury 
1,56%

Direxion Daily Gold 

Miners Bear 3X Shares
2,09%

Virtus Glovista Emerging 

Markets 
1,04%

Direxion Daily S&P 500 Bear 

3X Shares
3,92%

United States 

Gasoline Fund
2,53%

iShares Mortgage Real 

Estate 
1,80%

Najlepsze ETFy wg kategorii 
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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.  
 
Powodem takiej sytuacji jest przede wszystkim znakomita sytuacja ekonomiczna w Chinach – w zeszłym 
roku PKB Chin urosło aż o 6,9% co jest wynikiem lepszym od szacowanych przez ekonomistów 6,5%. Wzrost 
udało się wypracować przy 7,3% wzrostu dochodu per capita. 
 
Z kolei na wynik funduszy inwestujących w Stanach Zjednoczonych wpływ miały przede wszystkim silne 
wzrosty notowane przez ostatnie miesiące w sektorach technologicznym i finansowym spowodowane 
koniunkturą w całej gospodarce.  
 
Lutowe spadki na giełdach i powrót zmienności w USA sprawiły natomiast, że wysoko w zestawieniu znalazły 
się też fundusze inwestujące w Europie i Azji.   

Nazwa Kraj inwestycji Typ Funduszu Roczna stopa zwrotu
ARK Web x.0 ETF Stany Zjednoczone Akcyjny 89,54%
ARK Innovation ETF Stany Zjednoczone Akcyjny 81,27%
VFMVN30 ETF Wietnam Akcyjny 68,98%
SSIAM VNX50 ETF Wietnam Akcyjny 66,18%
Global X MSCI Nigeria ETF Światowe Rynki Wschodzące Akcyjny 65,84%
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund Chiny Akcyjny 64,51%
ProShares Ultra QQQ Stany Zjednoczone Akcyjny 61,53%
KraneShares CSI China Internet ETF Chiny Akcyjny 60,14%
Guggenheim Invest China Technology ETF Chiny Akcyjny 58,10%
Global X Social Media ETF Stany Zjednoczone Inny 53,87%
EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF Światowe Rynki Wschodzące Akcyjny 53,26%
Global X China Consumer ETF Chiny Akcyjny 52,75%
Ping An of China CSI HK Dividend ETF Hong Kong Akcyjny 50,32%
PowerShares Golden Dragon China Port Chiny Akcyjny 49,96%
iShares MSCI Germany Small-Cap ETF Niemcy Akcyjny 49,57%
iShares MSCI Austria ETF Austria Akcyjny 48,40%
Mirae Asset Horizons MSCI China ETF Chiny Akcyjny 47,27%
ARK Industrial Innovation ETF Stany Zjednoczone Akcyjny 47,03%
iShares MSCI China Index ETF Chiny Akcyjny 46,75%
Deka MSCI China UCITS ETF Chiny Akcyjny 46,46%
iShares MSCI China ETF Chiny Akcyjny 45,79%
ProShares Ultra Dow30 Stany Zjednoczone Akcyjny 45,74%
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF Chiny Akcyjny 45,67%
PowerShares DWA Healthcare Momentum Portfolio Stany Zjednoczone Akcyjny 43,82%
iShares Core MSCI AC Asia ex Japan Index ETF HKD Azja z wyłączeniem Japonii Akcyjny 32,25%

Najlepsze ETFy miesiąca  
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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 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.  
 
Na wynik rankingu wpływ miała przede wszystkim długoterminowa koniunktura na światowych rynkach akcji, 
szczególnie w Stanach Zjednoczonych – gdzie hossa trwa już od dziewięciu lat. Biorąc z kolei pod uwagę, że 
wzrosty (miesiąc do miesiąca) na rynku akcji w USA notowane były niemal nieprzerwanie od października 2016, 
fundusze oparte o surowce i strategie alternatywne notowały znaczne straty – inwestorzy wybierali rozwiązania 
oparte o akcje, gdyż przynosiły one zdecydowanie najlepsze stopy zwrotu.   

Nazwa Kraj inwestycji Typ Funduszu Roczna stopa zwrotu
Teucrium Sugar Fund Stany Zjednoczone Surowcowy -32,81%
Boost Palladium 1x Short Daily Świat Inny -30,93%
ETFS EUR Daily Hedged Coffee Świat Inny -24,61%
ProShares Short MSCI Emerging Markets Światowe Rynki Wschodzące Alternatywny -23,93%
ProShares Short QQQ Stany Zjednoczone Alternatywny -23,45%
ETFS Short CNY Long USD (DE) Świat Inny -23,05%
ETFS Coffee Świat Inny -22,82%
Lyxor UCITS ETF FTSE MIB Daily Short (Bear) Włochy Inny -22,13%
ETFS Softs Świat Inny -21,56%
ProShares Short MSCI EAFE Świat z wyłączeniem USA Alternatywny -16,75%
ZKB Silver ETF AA CHF Świat Surowcowy -15,94%
Market Access RICI Agriculture Index UCITS ETF Świat Surowcowy -15,65%
BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF Kanada Surowcowy -15,35%
Horizons Silver ETF Kanada Surowcowy -13,94%
Teucrium Agricultural Fund Stany Zjednoczone Surowcowy -13,42%
db Physical Silver Euro Hedged ETC Świat Surowcowy -13,01%
PowerShares DB Silver Fund Stany Zjednoczone Surowcowy -12,32%
iShares Silver Bullion ETF (CAD-Hedged) Świat Surowcowy -11,74%
GAM Precious Metals - Physical Silver-USD A Świat Surowcowy -10,68%
UBS ETF (CH) - Silver (USD) A-dis Świat Surowcowy -10,47%
db Physical Silver ETC (EUR) Świat Surowcowy -10,44%
db Physical Silver ETC Świat Surowcowy -10,44%
Source Physical Silver ETC Świat Surowcowy -10,42%
ProShares UltraShort Gold Stany Zjednoczone Surowcowy -10,13%
Market Access Rogers Int Com Index UCITS ETF Świat Surowcowy -9,46%

Najgorsze ETFy miesiąca  
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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).    

Najlepsze fundusze TFI miesiąca 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie investing.com  

Poniedziałek, 19 Marca 2018 Wydarzenie Prognoza Poprzedni

Dzień wolny Kolumbia, Malta, Meksyk, Wenezuela Dzień Świętego Józefa

Dzień wolny Zambia Dzień Młodzieży

20:30   AUD Protokół z posiedzenia dot. polityki monetarnej  

Wtorek, 20 Marca 2018

Dzień wolny Tunezja Dzień Niepodległości

05:30   GBP Wskaźnik CPI (r/r) (Feb) 3% 3%

06:00   EUR Nastrój Ekonomiczny ZEW w Niemczech (Mar) 1310,00% 1780,00%

Środa, 21 Marca 2018

Dzień wolny Japonia Dzień Równonocy Wiosennej

Dzień wolny Kazachstan Nauryz

Dzień wolny RPA Dzień Praw Człowieka

Dzień wolny Irak Oficjalne święto

05:30   GBP Średnie wynagrodzenia, z uwzględnieniem premii (Jan) 2,60% 2,50%

05:30   GBP Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (Feb) -3,1K -7,2K

10:00   USD Sprzedaż istniejących nieruchomości (Feb) 5,41M 5,38M

10:30   USD Zapasy ropy naftowej 3,672M 5,022M

14:00   USD Prognozy ekonomiczne FOMC  

14:00   USD Decyzja w sprawie stóp procentowych 1,75% 1,50%

14:30   USD Konferencja prasowa FOMC  

16:00   NZD Decyzja w sprawie stóp procentowych 1,75% 1,75%

20:30   AUD Zmiana zatrudnienia (Feb) 20,3K 16,0K

Czwartek, 22 Marca 2018

Dzień wolny Kazachstan Nauryz

04:30   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu w Niemczech (Mar)  59,80            60,60            

05:00   EUR Wskaźnik nastrojów biznesowych Ifo w Niemczech (Mar) 114,70          115,40          

05:30   GBP Sprzedaż detaliczna (m/m) (Feb) 0,40% 0,10%

08:00   GBP Decyzja w sprawie stóp procentowych (Mar) 0,50% 0,50%

08:00   GBP MPC Asset Purchase Facility Votes 

Piątek, 23 Marca 2018

Dzień wolny Kazachstan Nauryz

Dzień wolny Pakistan Dzień Niepodległości

06:30   RUB Decyzja w sprawie stóp procentowych (Mar) 7,25% 7,50%

08:30   USD Bazowe zamówienia środków trwałych (m/m) (Feb) 0,50% -0,30%

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

08:30   CAD Podstawowa sprzedaż detaliczna (m/m) (Jan) 0,90% -1,80%

10:00   USD Sprzedaż nowych nieruchomości (Feb) 621K 590k

Sobota, 24 Marca 2018

Dzień wolny Bangladesz Święto Narodowe

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.  


