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Wartości aktualne na niedzielę, 25/03 /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 odpalenie kolejnej salwy w rozpętanej przez siebie wojnie handlowej 
– podpisał on w piątek memorandum, które uprawnia Amerykański rząd do nałożenia ceł i restrykcji na znaczną 
część towarów importowanych z Chin (co prawda dokładna lista produktów opublikowana zostanie dopiero pod 
koniec przyszłego tygodnia, jednak ze wstępnych szacunków wynika, że sankcje mogą dotknąć dóbr wartych 
około 60 mld USD rocznie). Na wiadomość tę natychmiast zareagowały władze w Pekinie, wprowadzając cła na 
120 produktów importowanych z USA – jednak cios wymierzony przez Chińczyków jest raczej łagodny, ponieważ 
cła nie dotknęły kluczowych dla Amerykańskiej gospodarki produktów, jak soja, sorgo i samoloty, które są 
podstawowymi produktami w tak zwanych „swing states” – stanach, w których może wygrać zarówno kandydat 
Republikanów i Demokratów. Wprowadzenie ceł na soję sorgo i Boeingi oznaczałoby bardzo zdecydowany atak 
na polityczną pozycję Republikanów i mogłoby doprowadzić do ogromnego spadku poparcia dla polityki 
prowadzonej przez Trumpa. Jednocześnie przywódcy krajów Unii Europejskiej wezwały USA do stałego 
wykluczenia UE z ceł na stal i aluminium – jest to odpowiedź na deklarację przedstawiciela USA do spraw handlu, 
Roberta Lighthizera, iż Wspólnota zostanie wyłączona z ceł czasowo, czyli do 1 maja 2018, a jak przekazała Unijna 
Komisarz do spraw handlu po wizycie w Waszyngtonie dalsze wyłączenia będą uzależnione od podjęcia przez UE 
dyskusji dotyczącej problemów w handlu międzynarodowym.  
 
USA: Nie milkną polityczne echa w odpowiedzi na próbę zabójstwa byłego podwójnego szpiega Siergieja Skripala, 
do którego doszło w Wielkiej Brytanii przy użyciu broni chemicznej (było to pierwsze użycie broni chemicznej na 
terenie Europy od zakończenia II Wojny Światowej). Po zapowiedzi niektórych rządów Europejskich, iż 
rozważają wydalenie rosyjskich dyplomatów, podobny krok rozważa administracja w USA. Byłby to kolejny krok 
ochładzania się stosunków Waszyngtonu i Moskwy.   
 
Rosja: Jak zaznaczył w wywiadzie dla telewizji Russia Today Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla, Rosja zamierza 
zmniejszyć w ciągu najbliższych pięciu lat wydatki na obronność poniżej 3% PKB. Jest to odpowiedź na spekulacje, 
że Rosja może włączyć się w wyścig zbrojeń, który biorąc pod uwagę bardzo napiętą sytuację polityczną pomiędzy 
Zachodem a Moskwą wynikającą między innymi z próby zamachu na Siergieja Skripala w Wielkiej Brytanii, o 
której zlecenie podejrzewa się Rosjan, mogłaby doprowadzić do wybuchu drugiej Zimnej Wojny, a co za tym idzie 
dalszych napięć na światowych rynkach. Działanie to można rozumieć jako próbę złagodzenia napiętych relacji.  
 
USA: Zgodnie z oczekiwaniami analityków Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC) jednogłośnie podjął 
decyzję o podniesieniu stopy funduszy federalnych o 25 punktów bazowych do poziomu 1,5 – 1,75%. Jest to 
pierwsza z oczekiwanych w tym roku trzech podwyżek stóp, a szósta w całym cyklu zapoczątkowanym w 2015 
roku. Również komunikaty FED okazały się bardzo wyważone – brzmiały bliźniaczo do tych, które FED serwował 
inwestorom od początku cyklu podwyżek. Bezpośrednio po publikacji komunikatu FOMC dolar osłabił się 
względem euro. W górę poszły za to notowania kontraktów terminowych na złoto. Uncja królewskiego metalu 
wyceniana była na blisko 1 330 USD, a więc o 1,3% wyżej niż dzień przed posiedzeniem Komitetu. Giełdy 
początkowo pozytywnie zareagowały na podwyżkę (była zgodna z oczekiwaniami), lecz późniejsze napięcia 
związane ze skandalem wokół Facebooka czy z możliwością objęcia produktów importowanych z Chin kolejnymi 
cłami sprawiły, że wzrosty zamieniły się w spadki (w przypadku S&P 500 0,18%.  
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Facebook: Kryzys wizerunkowo-prawny, który wymazał aż 16% kapitalizacji Facebooka (na moment powstania 
tego raportu to aż 87 miliardów dolarów) poważnie zachwiał zaufaniem do spółki Marka Zuckerberga. Formacja 
wodospadu, która utowrzyła się na wykresie prezentującym cenę akcji jest wynikiem skandalu, w który 
zamieszana jest kontrowersyjna brytyjska spółka Cambridge Analytica – dziennikarskie śledztwo wykazało, że 
spółka nie tylko pozyskiwała dane użytkowników Facebooka bez ich wiedzy, ale wykorzystywała je do tworzenia 
profili psychologicznych na podstawie których następnie tworzyła „kokon informacyjny” wokół użytkownika. 
„Kokon” ten wykorzystywany był aby manipulować postrzeganiem rzeczywistości przez użytkownika poprzez 
prezentowanie linków do stron i blogów dotyczących nieprawdziwych wydarzeń (fake news). W celu stworzenia 
algorytmów Cabridge Analytica nielegalnie wykorzystała około 50 mln profili użytkowników Facebooka – a 
algorytmy wykorzystywane były do wpływania na decyzje wyborcze. Sprawę bada Komisja Europejska, Kongres 
Stanów Zjednoczonych, jak i Facebook co prawda zapowiedział działania mające na celu zbadanie skali problemu, 
wprowadzenie zmian w platformie i poinformowanie użytkowników, których niewłaściwe wykorzystanie danych 
dotknęło, ale inwestorzy, którzy podejrzewają poważnych konsekwencji dla spółki Zuckerberga zaczęli panicznie 
wyprzedawać udziały. 
 
 
Remington: Czy polityka powszechnego dostępu do broni palnej, za którą optuje prezydent Donald Trump może 
negatywnie przełożyć się na wyniki producentów w branży rusznikarskiej? Okazuje się, że tak. Dotychczasowe 
obawy dotyczące wprowadzenia ograniczeń w dostępie do broni sprawiały, że Amerykanie kupowali bron „na 
zapas”, a złagodzenie tej retoryki i oddalenie się widma reformy przepisów sprawiło, że zyski w branży znacząco 
spadły. W rezultacie Remington, producent broni z ponad dwustuletnim doświadczeniem złożył wniosek o 
upadłość reorganizacyjną mającą na celu pomniejszenie długów spóki o 700 mln USD i przekazanie spółkom-
córkom 145 mln dolarów. Spółce nie pomagają również właściciele (Ceberius Capital planuje pozbyć 
się posiadanych udziałów w spółce po rozpoczęciu reorganizacji), ostatnie wydarzenia (broń marki Remington 
była wykorzystywana w ostatnich strzelaninach w USA, a rodziny ofiar domagają się odszkodowań) oraz toczące 
się pozwy w sprawie wadliwych strzelb.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Polski Złoty: Rosnące rentowności na krajowym rynku obligacji przy niskiej aktywności inwestorów sprawiają, że 
w najbliższych tygodniach powinniśmy spodziewać się raczej umocnienia złotego względem Euro. I chociaż w 
wyniku ostatnich turbulencji na światowych rynkach złotówka jest słaba (osłabienie jest o tyle nietypowe, że 
biorąc pod uwagę fakt, że historycznie w marcu i kwietniu złoty umacniał się), to analitycy oczekują, że w 
najbliższym czasie należy spodziewać się raczej normalizacji kursu w stosunku do euro w okolicach poziomu 4,25. 
Motorem napędowym może być przede wszystkim ogłoszone w poniedziałek (w dniu powstania raportu) 
rozpoczęcie negocjacji pomiędzy Chinami a USA dotyczących nowego modelu partnerstwa handlowego. 
Wydarzenie to może również przełożyć się na odreagowanie na parkietach w Azji i USA.  
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Ropa: Czarne Złoto zanotowało w minionym tygodniu siline wzrosty. Powodów było co najmniej kilka. Pierwszym 
powodem okazały się zaskakujące dane o produkcji i zapasach surowca w USA. Podczas gdy analitycy spodziewali 
się zrostu zapasów o 3,25 mln baryłek, zapasy skurczyły się o 2,62 mln baryłek, czyli o 0,6%. Drugim, bardzo 
istotnym wydarzeniem okazało się zaprzysiężenie przez prezydenta Trumpa na  doradcę do spraw 
bezpieczeństwa narodowego kontrowersyjnego polityka Johna Boltona. Donald Trump, który wraz ze swoim 
sztabem znajduje się obecnie w trakcie podejmowania kluczowych decyzji dotyczących polityki względem iranu 
(a konkretnie o przyszłości dotychczasowego porozumienia regulującego sprawy irańskiego programu 
nuklearnego) wymienił ostatnio tych doradców, którzy byli zwolennikami utrzymania dotychczasowych 
porozumień, na takich, którzy są im przeciwni. Inwestorzy obawiają się zatem, że Trump zerwie dotychczasowe 
porozumienia, co wywinduje cenę ropy. Trzecim wydażeniem jest atak rakietowy jemeńskich rebeliantów na 
stolicę Arabii Saudyjskiej, w wyniku którego jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne. Bojówkarze z Jemeńskiego 
Hutu zmrozili tym atakiem krew inwestorów – w rezultacie czego ropa podrożała o blisko 1%. Co prawda 
Saudyjczycy przechwycili kolejnych siedem pocisków, przez co inwestorzy zaczęli realizować zyski sprowadzając 
ceny w okolicę poziomu 65 USD. 
 
 

 
 
 
Miedź: Wzrost napięcia na linii Waszyngton – Pekin w z związku z podpisaniem przez prezydenta Trumpa 
memorandum umożliwiającego nałożenie na Chiny kolejnych ceł, jak i odpowiedź Chińczyków sprawiły, że cena 
miedzi – która uznawana jest za barometr nastrojów gospodarczych w Państwie Środka – zanurkowała o 2,8%. 
Jak zaznaczają analitycy, to, czy wpływ wprowadzenia ceł na ceny miedzi będzie krótko- czy długotrwały zależy 
przede wszystkim od tego, czy w polityce handlowej Trumpa jest miejsce na elastyczność, czy też Stany 
Zjednoczone będą silnie bronić wprowadzonych ceł. 
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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 
 
 
 
 
Napięcia polityczne związane z zamachem na byłego podwójnego szpiega, Siergieja Skripala w Wielkiej 
Brytanii czy memorandum dotyczące kolejnych ceł w USA, skandal związany z Cambridge Analytica, który 
dotknął przede wszystkim Facebooka sprawił, że główne indeksy giełdowe zanotowały bardzo zły tydzień – 
dla przykładu S&P 500 skurczył się o niemal 6%. Silne spadki dotknęły też giełd azjatyckich (w piątek, czyli 
dzień po ogłoszeniu informacji o podpisaniu memorandum NIKKEI zanurkował o 4,51%, TOPIX o 3,37% a 
KOSPI 3,18. Podobnie zachowały się indeksy w Chinach – Shenzhen Composite zaliczył 4,5%, a Shanghai 
Somposite 3,39% straty). Reperkusje dotknęły też innych giełd, lecz w nieco mniejszym stopniu niż Wall 
Street czy parkietów azjatyckich – z analizowanych parkietów w Europie najbardziej zanurkował DAX – o 
4,07%, ale w przypadku indeksu 30 największych spółek niemieckich istotny jest również odczyt wskaźnika 
lfo mierzącego nastroje niemieckich managerów, który po serii wzrostów trwającej przez cały 2017 roku 
spadł drugi raz z rzędu. Jeśli sytuacja utrzyma się (lfo nadal będzie spadać) może to wskazywać, że 
rozpoczęła się zniżkowa faza cyklu koniunkturalnego w Niemczech. Najbliższy poziomu otwarcia okazał się 
WIG20, który spadł o 1,22%. Do ograniczenia skali spadków przyczynił się między innymi bardzo dobry 
wynik sprzedaży detalicznej w lutym (wzrost o 7,9% rok do roku), czy informacja o wzroście dochodów z 
VAT (23,9% w porównaniu z porównywalnym okresem rok wcześniej).  
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Bloomberg.com: BlackRock Inc., największy na świecie zarządzający funduszami, coraz silniej zwraca się ku 
robotom, które stają się nowym standardem w aktywnych funduszach typu ETF. 
 
Zgodnie z oświadczeniem BlackRock w piątek, firma uruchamia pakiet funduszy ETF pod marką "iShares 
Evolved". Fundusze będą inwestować w branżach takich jak technologia, innowacyjna opieka zdrowotna i 
rozrywka w oparciu o maszynowe uczenie się – donosi Bloomberg. 
 
Jeff Shen, wiceprezes inwestycyjny grupy Systematic Active Equity BlackRock zaznaczył, że firma już dawno 
odkryła, że podejście, w ramach którego spółka może zajmować się tylko jedną dziedziną już dawno nie 
wpisuje się w filozofię firmy – stąd decyzja o uruchomieniu funduszy aktywnych. 
 
Jest to również odpowiedź na oczekiwania młodszego pokolenia inwestorów, którzy bardzo chętnie 
inwestują w rozwiązania wykorzystujące zautomatyzowane rozwiązania. Jak zaznacza Josh Lukeman, szef 
departamentu odpowiedzialnego za ETFy na rynkach amerykańskich w Credit Suisse, technologia sztucznej 
inteligencji może sprawić, że ETFy przeżyją nową falę boomu.   
 
FT.com: brytyjski dziennik donosi, że francuski Lyxor dołączył do wojny cenowej na rynku ETF. Spółka 
uruchomiła instrumenty, których opłaty za zarządzanie wahają się od 4 do 12 punktów bazowych (czyli od 
4 do 12 setnych punktu procentowego). Cztery nowe ETFy inwestują w akcje w USA, UK, Japonii i indeks 
światowy. Co więcej redukcji uległy również opłaty za pozostałych 12 funduszy Lyxora – najdroższy kosztuje 
obecnie 12 punktów bazowych.  
 
Jest to bardzo dobra informacja dla inwestorów, bo oznacza, że więcej pieniędzy z wpłaconych przez nich 
środków jest inwestowanych. Dodatkowo taki ruch zmusi konkurencyjne firmy do zmiany polityki cenowej, 
aby pozostać konkurencyjnymi względem oferty Lyxora. Pytanie tylko jak długo zarządzający będą w stanie 
utrzymać tak niskie opłaty.  
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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 
 
 
 
 
 
Zwroty z inwestycji w kryptowaluty w minionym tygodniu przypominają bardziej zwroty z akcji niż te, do których 
przyzwyczaiły nas instrumenty oparte o sieć bloków połączonych. Powodów należy doszukiwać się przede 
wszystkim kombinacji dwóch czynników.  
 
Po pierwsze, od początku marca główne kryptowaluty od początku marca zanotowały znaczne spadki (w 
przypadku na przykład Bitcoina jest to aż 29,1%, a Ripple spadki wynoszą już 34,28%), spowodowane 
wprowadzaniem kolejnych regulacji na głównych rynkach obrotu (Japonia i USA), do których dodać należy efekty 
wynikające z obecnej sytuacji geopolitycznej – mowa tu o wzroście napięcia pomiędzy USA a Chinami 
(wprowadzenie ceł) czy pomiędzy Zachodem (UE+USA) a Rosją (próba zabójstwa Siergieja Skripala w Wielkiej 
Brytanii).  
 
Czynniki te sprawiły, że apetyt na ryzykowne inwestycje znacząco zmalał, co z kolei oznacza spadek atrakcyjności 
kryptowalut. Dlaczego zatem spadki na rynku kryptowalut nie zostały kontynuowane? Otóż biorąc pod uwagę, 
że od początku roku główne kryptowaluty bardzo potaniały (BTC staniał o 41%, XRP o 73%, LTC o 33% a Dash o 
61%) inwestorzy, którzy nerwowo reagują na zmiany już zrealizowali zyski, a ci, którzy nadal mają w swoich 
portfelach kryptowaluty wierzą, że turbulencje na rynku są raczej krótkotrwałe, i niedługo wzrosty powrócą na 
giełdy 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). 
 
 
 
 
 
Miniony tydzień przyniósł spore zawirowania na światowych rynkach. Napięcia związane z groźbą wojny 
handlowej i zawirowania wokół Facebooka sprawiły, że silne spadki dotknęły zarówno spółek 
amerykańskich, europejskich, rynków wschodzących jak i funduszy surowcowych czy nieruchomościowych.  
W USA największe straty notowały fundusze oparte o akcje spółek wytwarzających półprzewodniki, spółki 
technologiczne, całe indeksy -  S&P500 czy Dow30. Jak zawsze w takich sytuacjach fundusze zakładające 
spadki na tych rynkach dawały bardzo dobrze zarobić – największą stopę zwrotu przyniósł ProShares 
UltraPro Short Financials, który zajmuje krótką pozycję i opiera się o spółki z sektora finansowego. Spadki 
w USA były na tyle silne, że wszystkie 10 najlepszych funduszy tygodnia przyniosło zwroty przekraczające 
15%, a rekordziści zarobili nawet 25,72%. W przypadku rynków wschodzących zyski nie były aż tak 
imponujące, ale inwestorzy, którzy założyli, że indeksy w Chinach będą spadać zakończyli tydzień z zyskiem 
nawet 20%. Rynki rozwinięte również dotknęła fala przecen, lecz nie licząc spadków na przykład w Japonii, 
pojawiły się też wzrosty, szczególnie wśród spółek zajmujących się wydobyciem złota, co jest wynikiem 
wzrostu zainteresowania inwestorów szukających „bezpiecznej przystani” w niespokojnych czasach. Jeśli 
chodzi o surowce bardzo dobrze dała zarobić ropa naftowa, której ceny wzrosły w wyniku spadku zapasów 
w USA, groźby zerwania przez Donalda Trupma porozumienia regulującego sprawy irańskiego programu 
nuklearnego czy atak rakietowy w Rijadzie sprawiły, że cena Czarnego Złota dość znacznie wzrosła. Obligacje 
w minionym tygodniu przyniosły dość znikome stopy zwrotu – najlepszy fundusz dał zarobić niecałe 2,4% 
zakładając wzrosty na rynku amerykańskich obligacji dwuletnich. Znikome wzrosty na rynku obligacji są 
najpewniej wynikiem odpływu kapitału w kierunku złota i ropy. Przy tak dużej zmienności na rynku w 
minionym tygodniu krótkoterminowych okazji do inwestowania było wiele, więc inwestorzy chcieli je 
wykorzystać. Warto również wspomnieć dwa fundusze rynku nieruchomości – Direxion Daily Real Estate 
Bear 3x Shares i ProShares UltraPro Short Real Estate. Fundusze te, zakładające spadki na rynku 
nieruchomości przyniosły odpowiednio 14,09% i 8,19%. Jest to kolejny dowód, że wydarzenia na 
światowych parkietach zachęciły inwestorów do zmiany struktury ich portfeli inwestycyjnych.   

Fundusze alternatywne Obligacje
Akcje krajów 
rozwiniętych

Akcje rynków 
wschodzących

Akcje amerykańskie Surowce Rynek nieruchomości

AGFiQ US Market 
Neutral Anti-Beta Fund

1,70%
iPath US Treasury 2-
year Bull Exchange 

Traded Note
2,39%

iPath Long Enhanced 
MSCI EAFE Index 

19,98%
Direxion Daily China 3x 

Bear Shares
20,64%

ProShares UltraPro Short 
Financials

25,72%
United States 3x Oil 

Fund
17,78%

Direxion Daily Real 
Estate Bear 3x Shares

14,09%

WisdomTree Managed 
Futures Strategy Fund

0,63%
Direxion Daily High 

Yield Bear 2x Shares
1,78%

Direxion Daily Junior 
Gold Miners Index Bull 

3x Shares
12,54%

Direxion Daily Emerging 
Markets Bear 3X Shares

14,27%
Direxion Daily Technology 

Bear 3X Shares
25,28%

ProShares Daily 3x 
Long Crude 

17,68%
ProShares Ultra Short 

Real Estate
8,19%

ProShares Managed 
Futures Strategy 

0,54%
SPDR Citi Inernational 
Government Inflation-

Protected Bond 
1,20%

Direxion Daily 
Developed Markets 

Bear 3X Shares
11,28%

ProShares UltraShort 
China 50

13,54%
Direxion Daily Regional Banks 

Bear 3X Shares
24,74%

VelocityShares 3x 
Long Crude Oil 

17,64%
ProShares Short Real 

Estate
4,25%

First Trust Morningstar 
Managed Futures 

Strategy Fund
0,51%

ProShares Short High 
Yield

1,04%
Direxion Daily Gold 

Miners Bull 3X Shares
10,34%

UltraShort MSCI 
Emerging Markets

9,26%
ProShares UltraPro Short 

QQQ
23,86%

ProShares UltraPro 
3x Crude Oil 

17,63%
iShares Europe 

Developed Real Estate 
-0,72%

ProShares RAFI 
Long/Short

0,37%
SPDR Barclays 

International Treasury 
Bond

0,92%
UltraShort MSCI EAFE 

ProShares
7,97%

ProShares Short FTSE 
China 50

6,47%
Direxion Daily Semiconductor 

Bear 3x Shares
21,92%

DB Base Metals 
Double Short 

14,31%
PowerShares Active U,S, 

Real Estate Fund
-0,76%

AGFiQ US Market 
Neutral Momentum 

Fund
0,35%

iShares International 
Treasury Bond 

0,86%
UltraShort MSCI Japan 

ProShares
7,74%

Direxion Daily CSI 300 
China A Share Bear 1X 

Shares
5,35%

ProShares UltraPro Short 
Nasdaq Biotechnology

20,81%
ProShares Ultra 

Bloomberg Crude 
Oil

11,60%
VanEck Vectors 

Mortgage REIT Income 
-1,23%

JPMorgan Managed 
Futures Strategy 

0,29%

PowerShares 
International 

Corporate Bond 
Portfolio

0,85%
ProShares UltraShort 

Europe
6,34%

Short MSCI Emerging 
Markets ProShares

4,79%
Direxion Daily Financial Bear 

3X Shares
20,50%

VelocityShares 3x 
Inverse Natural Gas

10,98%
SPDR DJ Wilshire 
International Real 

Estate 
-1,34%

Proshares Merger 0,00%
iShares 1-3 Year 

International Treasury 
Bond 

0,84%
VanEck Vectors Junior 

Gold Miners 
4,36%

Direxion Daily Russia 
Bear 3x Shares

2,87%
ProShares UltraPro Short S&P 

500
19,35% iPath Global Carbon 10,86%

First Trust Heitman 
Global Prime Real Estate 

-1,34%

IQ Hedge Event-Driven 
Tracker 

0,00%
Virtus Cumberland 

Municipal Bond 
0,84% Sprott Gold Miners 4,14%

KraneShares FTSE 
Emerging Markets Plus 

0,00%
Direxion Daily S&P 500 Bear 

3X Shares
19,28%

iPath S&P GSCI 
Crude Oil Index 

7,80% Wilshire US REIT -1,85%

AGFiQ Hedged Dividend 
Income Fund 0,00%

SPDR Barclays Capital 
International 

Corporate Bond 
0,82%

iShares MSCI Global 
Gold Miners 4,10%

CSOP MSCI China A 
International Hedged 0,00%

ProShares UltraPro Short 
Dow30 17,99%

VelocityShares 3x 
Long Gold 7,64%

iShares International 
Developed Real Estate -2,32%
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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%
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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%
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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. Poniżej prezentujemy 22 najlepsze fundusze akcyjne: 
 

 
 
Spośród TFI spółek akcyjnych aż 32 % inwestuje w USA, a silną reprezentację mają też fundusze inwestujące w 
Europie i Polsce. Zdecydowana większość z 22 pięciogwiazdkowych funduszy akcyjnych inwestuje w dolarze 
amerykańskim.  
 
Tak świetne wyniki funduszy powiązanych z akcjami spółek amerykańskich i dolarem to przede wszystkim wynik 
rynkowej koniunktury, która przez ostatnie miesiące panowała za oceanem - niemal nieprzerwanie rosnące 
wyceny akcji amerykańskich i niskie stopy procentowe sprawiły, że zwroty z inwestycji w rynek akcyjny były w 
ostatnim czasie bardzo wysokie. 
 
Koniunktura w USA przełożyła się też na wyceny aktywów w Europie i wzrost apetytu na ryzyko 
odzwierciedlonego w pojawieniu się w zestawieniu funduszy inwestujących w akcje rynków ameryki łacińskiej. 
W Większości jednak fundusze, które znalazły się na szczycie zestawienia posiadają bardzo dobrze 
zdywersyfikowane portfele - inwestują globalnie, bądź w całe regiony, a gdy już inwestują w konkretne sektory, 
to nie skupiają się na pojedynczych rynkach.  
 
Przeprowadzona analiza wykazała również wszystkim duże i znaczące zróżnicowanie pomiędzy wynikami 
funduszy akcyjnych inwestującymi na różnych rynkach. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie investing.com  

Poniedziałek, 26 Marca 2018 Wydarzenie Prognoza Poprzedni

Dzień Wolny Bangladesz Dzień Niepodległości

Wtorek, 27 Marca 2018

10:00   USD Wskaźnik zaufania konsumentów wg Conference Board (Mar) 131,20          130,80          

Środa, 28 Marca 2018

Wczesne zamknięcie: 13:00 Norwegia Środa przed Wielkanocą

08:30   USD PKB (k/k) (Q4) 2,70% 2,50%

10:00   USD Indeks podpisanych umów kupna domów (m/m) (Feb) 2,10% -4,70%

10:30   USD Zapasy ropy naftowej 1,200M -2,622M

Czwartek, 29 Marca 2018

Dzień Wolny
Argentyna, Kolumbia, Kostaryka, Dania, Islandia, 

Meksyk, Norwegia, Peru, Filipiny, Wenezuela
Wielki Czwartek

Dzień Wolny Indie Święto Mahavir Jayanti

Wczesne zamknięcie: 13:00 Szwecja Wielki Czwartek

03:55   EUR Zmiana bezrobocia w Niemczech (Mar) -15K -22K

04:30   GBP PKB (r/r) (Q4) 1,40% 1,40%

04:30   GBP PKB (k/k) (Q4) 0,40% 0,40%

08:30   CAD PKB (m/m) (Jan) 0,10% 0,10%

Piątek, 30 Marca 2018

Dzień Wolny

Argentyna, Australia, Austria, Belgia, Brazylia, 

Kanada, Kolumbia, Kostaryka, Chorwacja, Cypr, 

Czechy, Dania, Ekwador, Estonia, Finlandia, Francja, 

Grecja, Hongkong, Węgry, Islandia, Indonezja, 

Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, 

Malawi, Malta, Meksyk, Namibia, Nowa Zelandia, 

Holandia, Peru, Filipiny, Polska, Portugalia, Singapur, 

Słowacja, Słowenia, RPA, Hiszpania, Szwecja, 

Szwajcaria, Tanzania, Wielka Brytania, Stany 

Zjednoczone, Wenezuela, Zambia, Niembcy, Liban, 

Sri Lanka, Jamajka, Bostwana, Chile Kenia, Indie, 

ZEA, Zimbabwe

Wielki Piątek

21:00   CNY Wskaźnik PMI dla przemysłu (Mar) 50,70            50,30            

Sobota, 31 Marca 2018

Dzień Wolny Zimbabwe Wielka Sobota

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.  


