Poniedziałek, 09/04/2018

Raport rynkowy – tydzień 14/2018

Poniedziałek, 09/04/2018

Rynki w liczbach
USD/PLN 3,4176
WIG 20

EUR/PLN 4,2989

2 258,80 S&P 500

CHF/PLN 3,5657

2 504,47 DAX 30

12 241,27

EUR/USD 1,2218
FTSE 100

7 183,64

Wartości aktualne na niedzielę, 09/04/2018, kolor zielony oznacza wartość wyższą niż na zamknięcie poprzedniego
tygodnia, a kolor czerwony, wartość niższą. Źródło: opracowanie własne na podstawie: investing.com

Dane makroekonomiczne
USA: Nie milkną echa widma wojny handlowej pomiędzy USA a Chinami. W pierwszej rundzie wojny na cła
importowe Amerykanie zapowiedzieli oclenie Chińskiej stali i aluminium, co wywołało szybką, lecz dość łagodną
reakcję Pekinu – co prawda zapowiedzieli oni ocleniem 120 produktów z USA, w tym wina, stali zbrojeniowej,
aluminium z odzysku czy orzechów, lecz nie był to cios wyjątkowo dotkliwy. W odpowiedzi jednak administracja
prezydenta Donalda Trumpa wprowadziła cła między innymi na monitory wysokiej rozdzielczości,
elektromagnesy, komponenty lotnicze oraz maszyny do wytwarzania tekstyliów i żywności. Chińczycy
postanowili wytoczyć ciężkie działa i ogłosili listę kolejnych 106 produktów, które zostaną objęte nowymi cłami.
Tym razem na liście znalazły się soja, sorgo, samoloty Boeinga i ciężarówki, SUVy i pojazdy elektryczne. O ile
oclenie ostatnich trzech produktów nie były aż tak dotkliwym ciosem, o tyle pierwsze trzy stanowią podstawę
funkcjonowania wielu tak zwanych Swing States – stanów, które w wyborach nie mają silnych preferencji (głosują
raz na kandydata Republikanów, raz na kandydata Demokratów), a więc takich, na których skupiają się wysiłki
sztabów wyborczych w USA. Wprowadzenie ceł na produkty, o które opiera się gospodarka tych stanów (co
prowadzić może do spadku produkcji tych dóbr) w przypadku próby ubiegania się o reelekcję może przekreślić
szanse Trumpa i Republikanów. Po wytoczeniu tak ciężkich dział przez rynki przetoczyła się fala spadków –
główne indeksy nurkowały nawet po kilka procent. Co jednak najważniejsze obie strony negocjują obecnie nowe
porozumienie handlowe mające na celu rozwiązanie trwającego konfliktu – o chęci wypracowania takiego
porozumienia wspomniał między innymi nowy doradca ekonomiczny Trumpa, Larry Kudlow.
Polska: Marcowe dane dotyczące inflacji rozczarowały inwestorów, którzy spodziewali się przyspieszenia tempa
wzrostu cen produktów o 0,2% m/m i 1,6% r/r. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny ceny w marcu urosły o
0,1% m/m i 1,3% r/r. Jest to już drugi miesiąc z rzędu, kiedy inflacja CPI jest niższa od oczekiwań ekonomistów.
Co prawda jest to na razie szybki szacunek (pełne dane z rozbiciem na poszczególne kategorie produktów
poznamy w czwartek), lecz nie trudno się domyślić, że znaczącym elementem mającym wpływ na spadek tempa
inflacji jest spadek cen żywności. Po okresie szalonych wzrostów cen jaj i mleka w 2017 roku (jajka potrafiły
kosztować więcej niż drób!) można już zaobserwować pierwsze spadki cen tych produktów (dla przykładu mleko,
które w grudniu kosztowało w skupie 152 złote za hektolitr obecnie kosztuje 135 złotych). Jak donosi
Rzeczpospolita spadki będą kontynuowane w najbliższym czasie, przewidując, że do końca czerwca ceny jaj
spadną o 21% a mleka o 8%.
Polska: Jak podaje Eurostat, Polska zanotowała w lutym rekordowo niski poziom bezrobocia – z poziomem 4,4%
Polska znajduje się w Europejskiej czołówce państw o najlepszej sytuacji na rynku pracy. Lepsze wyniki mają tylko
Czechy (2,4%), Niemcy (3,5%), Malta (3,7%), Holandia (4,1%) i Wielka Brytania (4,2%). W całej Wspólnocie
bezrobocie wyniosło 7,1% wobec 7,2% miesiąc wcześniej. Stabilna sytuacja ekonomiczna, niskie stopy
procentowe, które przekładają się na dostępność kapitału potrzebnego do rozwoju przedsiębiorstw i rosnąca
atrakcyjność Polski jako rynku sprawia, że sytuacja pracowników nad Wisłą regularnie się poprawia.
Korea Południowa: W odpowiedzi na wprowadzenie przez administrację Trumpa zestawu ceł importowych rząd
w Korei Płd. postanowił, iż konieczne jest ograniczenie uzależnienia eksportu państwa od USA i Chin. Korea Płd.
zamierza zawrzeć o umowy o wolnym handlu z Rosją, Kazachstanem, Kirgistanem, Białorusią, Armenią, jak i z
krajami Azji Południowo-Wschodniej i Indiami. Ma to na celu dywersyfikację ryzyka związanego z reperkusjami
wojny handlowej i odrobienie potencjalnych strat z niej wynikających (dla przykładu, tylko 70% eksportu stali do
USA z Korei Południowej zwolnione jest z wprowadzonych ceł).
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Akcje
Tesla: Problemów Tesli ciąg dalszy. Niedawno kalifornijski producent samochodów informował o rekordowej
stracie, którą wygenerował (Powodem cały czas pozostają techniczne trudności przy produkcji modelu 3),
następnie zarządzający funduszu Vilas Capital Management ogłosił, że Tesla zbankrutuje maksymalnie w ciągu
najbliższego pół roku. 24 godziny później agencja ratingowa Moody’s obniżyła rating Tesli do poziomu bliskiemu
temu, który przyznaje się bankrutom. Elon Musk, prezes Tesli, który znany jest ze specyficznego poczucia
humoru, postanowił wykorzystać ostatnie zamieszanie wokół spółki i z okazji Prima Aprilis opublikował na
Twitterze post, z którego wynikało, że Tesla jest totalnym bankrutem, pomimo prób pozyskania finansowania.
Cały wpis kończył się stwierdzeniem „Tesla jest takim bankrutem, że w to nie uwierzycie”. Żart Muska nie
rozśmieczył jednak inwestorów, którzy zaczęli masowo wyprzedawać walory spółki, co spowodowało
obniżkę ceny o 5,1%.
Spotify: Szwedzki gigant streamingu muzyki zadebiutował na giełdzie. Nie był to jednak tradycyjny debiut w
postaci pierwszej oferty publicznej (IPO), lecz tak zwany bezpośredni listing – spółka nie generowała nowych
akcji, które następnie były oferowane inwestorom w zamian za kapitał, lecz udostępniła udziały, które już zostały
utworzone. Obrót akcjami Spotify rozpoczął się trzy godziny po otwarciu amerykańskich parkietów. Oznacza to,
że nie było tradycyjnego bicia w dzwon na otwarcie giełdowej sesji. W pierwszej transakcji za akcje Spotify
zapłacono 165,90 dolarów, czyli o 25,7% więcej, niż wynosiła cena odniesienia ustalona na 132 USD. Na godzinę
przed zamknięciem sesji akcjami szwedzkiej spółki handlowano po kursie 150 USD - a więc wciąż o 13% powyżej
kursu odniesienia. Jest to o tyle ciekawy wynik, że pomimo wygenerowania w zeszłym roku 4,6 mld USD
przychodów strata netto wynosi 1,4 mld USD, czyli niemal trzykrotność straty sprzed roku.

Waluty
Polski Złoty: Jak oceniają analitycy pomimo zawirowań na światowych parkietach (spowodowanych trwającą
wojną handlową pomiędzy Chinami a USA) złoty w najbliższym czasie powinien pozostać stabilny. Na korzyść
krajowej waluty działają przede wszystkim stabilność polskiej gospodarki a potencjalne ryzyka są już wliczone w
cenę złotówki. Co ciekawe, złoty pokazał siłę utrzymując swą wartość pomimo światowego wzrostu awersji do
ryzyka. Sporym zagrożeniem jest natomiast spadek inflacji, który oddala perspektywę podwyżki stóp przez RPP.
Turecka Lira: Turecka waluta zanotowała słaby tydzień i znajduje się na najniższym w historii poziomie – obecnie
za jednego dolara można kupić 4,0363 liry, co oznacza spadek w ciągu roku o 8,5%. Inwestorzy powodów do
obaw mają wiele - przede wszystkim martwić może stan gospodarki Turcji, która pomimo wysokiego tempa
wzrostu gospodarczego (wzrost PKB wynosi obecnie 7,3%), zadłuża się za granicą (wzrost deficytu na rachunku
bieżącym wzrósł do 7,1 mld USD wobec 2,7 mld USD rok wcześniej). Kolejnym powodem do niepokoju jest
inflacja, która w marcu wyniosła aż 10,23%. Problemem jest też niemal sułtańska władza prezydenta Erdogana,
który po nieudanym puczu w 2016 roku przeprowadził czystki we wszystkich obszarach państwa. Powyższe
elementy mają wpływ na postrzeganie Turcji jako kraju coraz bardziej ryzykownego, przez co inwestorzy
ograniczają swoje zaangażowanie poprzez wyprzedaż liry.

Surowce
Ropa: Wraz z rozwojem wypadków w potyczce USA i Chin zmieniała się sytuacja na światowym rynku ropy. W
minonym tygodniu czarne złoto zaliczyło prawdziwy Roller Coaster. Tydzień rozpoczął się silnymi wyprzedażami
spowodowanymi obawami inwestorów o konsekwencje wprowadzonych przez oba państwa ceł importowych –
rynek zareagował obniżkami cen surowca o blisko 3,3%. Na spadek cen miała też wpływ informacja, która
napłynęła z Bahrainu dotycząca odkrycia największych w historii tego państwa złóż ropy i gazu. W środę
opublikowano też dane dotyczące zapasów surowca w USA – wynika z nich, że zapasy skurczyły się o 1,1% w
przypadku ropy i o 0,5% w przypadku benzyny. Tak duże spadki zapasów przełożyły się z kolei na wzrost ceny
surowca – ropa zwyżkowała w czwartek o 0,7% odrabiając część strat z początku tygodnia. Wzrost mógłby być
jeszcze większy, gdyby nie dane o produkcji ropy w USA, która w minionym tygodniu wyniosła rekordowe 10,5
mln baryłek dziennie. Jednak kolejne cła nakładane w piątek przez Chiny na USA i vice versa spowodowały dalsze
spadki wartości ropy - ropa WTI straciła 1,1%. Wszystko wskazuje na to, że inwestorzy przyglądając się wojnnie
handlowej decydują się chcą zarobić jak najwięcej na zmianach cen i w ten sposób ograniczyć straty z rynku akcji.
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Rynki światowe
Dzienna procentowa zmiana wartości indeksów
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie investing.com
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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 przyniósł bardzo wysoką zmienność spowodowaną głównie informacjami o nowych listach
produktów objętych cłami płynącymi z USA i Chin. Obie strony podkreślały, że prowadzą rozmowy, a
następnie nakładały coraz to nowe cła. Niepewność, którą takie działania wywołały na rynkach przełożyła
się na wyceny instrumentów – S&P 500 zaczął tydzień od 2,23% straty, a na NASDAQ rozpoczęła się korekta
(w poniedziałek NASDAQ zamknął się poniżej 200-sesyjnej średniej kroczącej, co sugeruje pojawienie się
korekty). Ten ostatni walor w dół ciągnęły przede wszystkim akcje Amazona, którego polityka zawierania
umów handlowych z amerykańską pocztą (na preferencyjnych dla Amazona warunkach) nie spodobała
się prezydentowi Trumpowi, czemu dał wyraz w serii tweetów. Zamieszanie wokół Facebooka kolejny raz
pociągnęło ceny tego giganta w dół, podobnie zresztą jak problemy finansowe wywarły presję na ceny
instrumentów Tesli. W następnych dniach inwestorzy mogli odreagować – seria zapewnień o toczących
się negocjacjach i odroczeniu wprowadzenia ceł sprawiła, że inwestorzy zabrali się do odrabiania strat.
Piątek przyniósł jednak kolejne spadki (2,2%) po tym jak Pekin wprowadził nową pulę ceł, prezes FED,
Jerome Powell zaznaczył, że obecny kierunek podwyżki stóp jest właściwy i uzasadniony, a dane z rynku
pracy wykazały o połowę mniejszy niż oczekiwany wzrost zatrudnienia w sektorach pozarolniczych. Wojna
handlowa w USA i Chinach przełożyła się też na inne parkiety – szczególnie dotkliwie przekonał się o tym
DAX, który skurczył się w stosunku do poziomu otwarcia o 2,72%. WIG 20 zanotował jedynie
jedną spadkową sesję, głównie za sprawą rozczarowujących danych dotyczących inflacji, która zmalała w
minionym miesiącu do 1,3% r/r (czyli poniżej dolnej granicy celu inflacyjnego NBP).
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ETFy
FT.com: Jak donosi brytyjski dziennik wpływy do funduszy inwestycyjnych wyhamowały w marcu do
najniższego poziomu od połowy 2016 roku. W lutym napływ nowych środków do funduszy wyniósł
rekordowe 105 miliardów dolarów, lecz miesiąc później ledwie przekroczył 10 miliardów – i osiągnęły 12,38
miliarda.
Głównym winowajcą jest wzrost zmienności na rynkach, ale nie można nie zauważyć spadku
zainteresowania inwestorów niektórymi sektorami rynku – w szczególności amerykańskimi akcjami. Takie
połączenie sprawiło, że w minionym miesiącu aktywa w zarządzaniu funduszy spadły o rekordowe 180,1
miliarda USD, co jest największym spadkiem od stycznia 2016, kiedy to rynek skurczył się o 4,69%.
Co więcej, spadki na amerykańskich giełdach przełożyły się też na spadek wartości funduszy w zarządzaniu
– skurczyły się z 5.148 biliona dolarów do 4.968 biliona, czyli o 3,5%.
Czy zmienność na rynkach w USA jest powodem tak gwałtownych spadków zainteresowania ETFami? Z
jednej strony inwestorzy obawiają się konsytuacji spadków na giełdach w USA, szczególnie w obliczu wojny
handlowej z Chinami, przez co inwestorzy szukają mniej ryzykownych rozwiązań, z drugiej jednak (jak
podkreślają analitycy) jednym z czynników może być postęp w negocjacjach Unii Europejskiej i Wielkiej
Brytanii w kwestii Brexitu. Jak zaznacza Deborah Fuhr, partner zarządzająca w ETFGI, inwestorzy, którzy
wycofali środki z funduszy inwestujących w USA nie zainwestowali ich w fundusze Europejskie, ponieważ
obawiają się konsekwencji wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Z tego też powodu wiele firm, które rozważały
wprowadzenie nowych ETFów na rynek postanowiło poczekać na rozwój sytuacji. Jak dodaje Fuhr, może to
stwarzać miejsce dla nowych graczy na rynku.
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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
Stabilność na rynku głównych kryptowalut trwa kolejny tydzień. Pomimo, iż od końcówki roku 2017 Bitcoin stracił
już niemal 2/3 wartości (obecnie kosztuje 7.120 USD wobec niemal 20.000 pod koniec ubiegłego roku), to poziom
w okolicach 7.000 utrzymuje się już od około 2 tygodni. Powodów stabilizacji cen należy upatrywać przede
wszystkim we wzroście zmienności spowodowanej powrotem zmienności na rynki, częstszych kontrolach
podmiotów oferujących handel kryptowalutami, coraz powszechniejszych regulacjach rynku kryptowalut, jak i w
toczącym się pojedynku na cła pomiędzy USA i Chinami.
Jednak jak obliczyli szwajcarscy naukowcy obecny poziom 7.120 USD i tak jest poziomem bardzo wysokim –
policzyli oni bowiem jaka jest wewnętrzna wartość Bitcoina. Stosując prawo Metcalfe’a, twórcy sieci Ethernet,
który sformułował twierdzenie, że wartość sieci jest równa kwadratowi liczby jej użytkowników naukowcy z
Politechniki Federalnej w Zurychu obliczyli wartość sieci Bitcoin. Aby to uczynić wprowadzili jednak pewne
korekty – stosując statystyczny model regresji log-liniowej obliczyli potęgę, do której należy podnieść ilość
użytkowników, która według wspomnianego modelu wynosi nie 2, a 1,69. Stosując zatem prawo Metcalfe’a
skorygowane o wnioski naukowców z Politechniki Federalnej w Zurychu, otrzymali oni wartość równą 22-44 mld
USD, co odpowiada cenie około 1.300 USD.
Spadek popytu spowodowany wzrostem niepewności na rynkach, jak i spodziewany wzrost podaży (syndyk masy
upadłościowej japońskiej giełdy kryptowalut Mt. Gox posiada 166,3 tysiąca Bitcoinów, które może sprzedać w
każdej chwili) może doprowadzić do dalszych przecen na rynku najpopularniejszej z kryptowalut. Co ważne
inwestorzy handlujący innymi kryptowalutami zdają się reagować na wydarzenia dotyczące Bitcoina wyprzedając
również posiadane kryptowaluty, zatem gwałtowne spadki ceny Bitcoina mogą się odbić również na innych
walorach.
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Najlepsze ETFy wg kategorii
Fundusze alternatywne
2,25%

AGFiQ Hedged Dividend
Income Fund

1,79%

AGFiQ US Market
Neutral Value Fund
JPMorgan Long/Short

Akcje krajów
rozwiniętych

Akcje rynków
wschodzących

Akcje amerykańskie

Surowce

2,39%

iPath Long Enhanced
MSCI EAFE Index

19,98%

Direxion Daily China 3x
Bear Shares

8,14%

Direxion Daily S&P Biotech
Bear 3x Shares

15,69%

ProShares Daily 3x
Inverse Crude

14,57%

NuShares Short-Term
REIT

3,39%

2,16%

Direxion Daily EURO
Stoxx 50 Bull 3X Shares

5,11%

Direxion Daily Emerging
Markets Bear 3X Shares

7,31%

ProShares UltraPro Short
Nasdaq Biotechnology

15,49%

VelocityShares 3x
Inverse Crude Oil

14,19%

PPTY - U,S, Diversified
Real Estate

1,27%

0,96%

Obligacje

VelocityShares Long
LIBOR

1,23%

0,93%

iPath US Treasury 2year Bull Exchange
Traded Note
iPath US Treasury Long
Bond Bear Exchange
Traded Note
iPath US Treasury
Flattener Exchange
Traded Note
iPath US Treasury
Steepener Exchange
Traded Note

2,08%

UltraShort MSCI Japan
ProShares

4,43%

ProShares UltraShort
China 50

5,43%

Direxion Daily Semiconductor
Bear 3x Shares

13,60%

ProShares UltraPro
3x Short Crude Oil

14,07%

PowerShares KBW
Premium Yield Equity
REIT Portfolio

2,04%

Deutsche X-trackers
MSCI United Kingdom
Hedged Equity Fund

4,25%

Columbia India Small
Cap Fund

5,05%

ProShares UltraShort Nasdaq
Biotechnology

10,88%

United States 3x
Short Oil Fund

11,89%

ProShares Ultra Short
Real Estate

0,95%

9,27%

Hartford Multifactor
REIT

0,87%

6,58%

ETRACS Monthly Pay
2xLeveraged Mortgage
REIT

0,69%

6,15%

VanEck Vectors
Mortgage REIT Income

0,67%

0,47%

AGFiQ US Market
Neutral Anti-Beta Fund

0,72%

Barclays Inverse U,S,
Treasury Aggregate

1,98%

iShares Edge MSCI Min
Vol Europe Currency
Hedged

3,01%

UltraShort MSCI
Emerging Markets

4,84%

ProShares Ultra Short
Semiconductors

9,68%

Cambria Value and
Momentum

0,36%

Direxion Daily
Emerging Markets
Bond Bull 3X Shares

1,96%

Barclays + FI Enhanced
Europe 50 otes Series B

2,73%

Direxion Daily Russia
Bear 3x Shares

4,36%

ProShares UltraShort MSCI
Brazil

6,82%

ProShares RAFI
Long/Short

0,26%

ProShares Inflation
Expectations

1,67%

Credit Suisse FI
Enhanced Europe 50

2,67%

VanEck Vectors India
Small-Cap Index

3,69%

Direxion Daily Technology
Bear 3X Shares

6,23%

0,25%

iPath US Treasury 2year Bear Exchange
Traded Note

Hull Tactical US
ProShares Morningstar
Alternatives Solution
IQ Hedge Macro Tracker

0,25%

Direxion Daily 20-Year
Treasury Bear 3X

0,19%

UltraPro Short 20+
Year Treasury

Rynek nieruchomości

1,66%

Global X Health &
Wellness Thematic

1,49%

Direxion Daily
Developed Markets
Bear 3X Shares

1,33%

iShares Currency
Hedged MSCI Italy

ProShares
UltraShort
Bloomberg Crude
Oil
E-TRACS UBS
Bloomberg CMCI
Energy
DB Base Metals
Short

2,47%

ProShares Short FTSE
China 50

3,26%

ProShares UltraPro Short
QQQ

5,78%

DB Crude Oil
Double Short

5,88%

ETRACS Monthly Pay
2xLeveraged MSCI US
REIT

2,33%

Direxion Daily CSI 300
China A Share Bear 1X
Shares

2,96%

Direxion Daily Natural Gas
Related Bear 3X Shares

5,74%

United States Short
Oil Fund

4,45%

First Trust Heitman
Global Prime Real Estate

0,41%

2,22%

Short MSCI Emerging
Markets ProShares

5,55%

iPath Pure Beta
S&P GSCIWeighted

4,26%

Cohen & Steers Global
Realty Majors

0,38%

2,49%

Global X Uranium

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 zdominowały spadki, stąd też najlepiej dały zarobić fundusze zajmujące krótką pozycję.
Wojna handlowa USA z Chinami, rekordowo duża produkcja ropy w USA i odkrycie nowych, największych
w historii kraju, złóż w Bahrajnie sprawiły, że surowcem, którego spadki cen dały zarobić najwięcej była
właśnie ropa naftowa – najlepsze fundusze zakładające spadki cen czarnego złota dały zarobić nawet
przeszło 14%. W grupie surowców znalazły się też metale bazowe, których ceny również spadały w związku
z wojną handlową, jak i surowce energetyczne. W przypadku akcji amerykańskich spadki dotknęły głównie
funduszy spółek technologicznych (w związku z finansowymi problemami Tesli, niezadowoleniem
prezydenta Trumpa z wykorzystywania przez Amazon amerykańskiej poczty, czy wizerunkowo-prawne
problemy Facebooka związane z aferą Cambridge Analytica). Spadały też spółki biotechnologiczne i
produkujące półprzewodniki. Wśród rynków wschodzących spadki dotknęły przede wszystkim fundusze z
dużą ekspozycją na Chiny (zarówno inwestujące tylko w Chinach, jak i takie, które Chiński rynek akcji
posiadają w swoim portfelu) – tutaj znów powodem spadków jest wojna handlowa na cła. Warto zaznaczyć
natomiast, że wzrosty w Indiach napędzane koniunkturą przyniosły zwrot z funduszy tam inwestujących w
okolicach 5%. Spośród akcji rynków rozwiniętych znów najlepiej poradził sobie iPath Long Enhanced MSCI
EAFE, który osiągnął aż 19,98% zwrotu. Dobrze poradził sobie też Direxion Daily EURO Stoxx 50 Bull 3X,
który pomimo panującej na rynkach niepewności przyniósł 5,11% zwrotu. Spadki nie minęły Japonii (która
jest mocno uzależniona od eksportu do USA). Fundusze akcji rynków rozwiniętych, które znalazły się w
zestawieniu w minionym tygodniu okazały się bardzo zróżnicowane, lecz aż trzy z nich były funduszami typu
hedged – zabezpieczonych przed nadmiernymi wahaniami cen akcji lub kursów walut. Nie licząc jednak
najlepszej czwórki, zwroty z funduszy akcji rynków rozwiniętych były raczej niewielkie. Na rynku obligacji
zaobserwować można było głównie wzrosty funduszy inwestujących w krótkoterminowe papiery dłużne
USA. Zarobić dały też fundusze zakładające spadki tych długoterminowych. Jest to zrozumiałe w okresie
zwiększonej zmienności. Inwestorzy szukają krótkoterminowych bezpiecznych papierów wartościowych. W
przypadku funduszy alternatywnych i nieruchomościowych również zaobserwować można bardzo
niewielkie stopy zwrotu.
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Najlepsze ETFy miesiąca
Nazwa
Mirae Asset TIGER Health Care ETF
ARK Web x.0 ETF
ProShares Ultra Semiconductors
ARK Innovation ETF
SSIAM VNX50 ETF
Boost Short Usd Long Eur 5X Daily ETP
ProShares UltraPro QQQ
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF
Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C
ProShares UltraPro Dow30
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund
ProShares Ultra Technology
ProShares Ultra FTSE China 50
Global X MSCI Nigeria ETF
KraneShares CSI China Internet ETF
ProShares UltraPro Financial Select Sector
Ping An of China CSI HK Dividend ETF
Guggenheim Invest China Technology ETF
Guggenheim Invest Solar ETF
EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
iShares MSCI Austria ETF
ProShares Ultra QQQ
First Trust China AlphaDEX Fund
PowerShares DWA Healthcare Momentum Portfolio
Global X Social Media ETF

Kraj inwestycji
Korea
USA
USA
USA
Wietnam
Świat
USA
Świat
Wietnam
USA
Chiny
USA
Chiny
Światowe Rynki Wschodzące
Chiny
USA
Hong Kong
Chiny
Świat
Światowe Rynki Wschodzące
Austria
USA
Chiny
USA
USA

Roczna Stopa Zwrotu
104,67%
79,52%
72,39%
67,30%
67,24%
64,80%
63,10%
59,83%
59,07%
55,16%
53,86%
50,68%
49,47%
47,95%
45,48%
45,45%
44,82%
44,23%
43,78%
43,30%
42,69%
42,23%
41,62%
41,57%
41,56%

Komentarz
Miniony miesiąc przyniósł potwierdzenie, że w czasach zmienności na rynkach akcji najlepsze fundusze
radzą sobie wyjątkowo dobrze. Aż trzynaście z dwudziestu pięciu funduszy w naszym zestawieniu pojawiło
się w nim drugi miesiąc z rzędu.
Prezentowane wyniki uwzględniają co prawda dane za marzec, czyli nie odzwierciedlają zmian w sytuacji
politycznej na linii Chiny - USA, ale niektóre fundusze są Czytelnikom naszego zestawienia dobrze znane –
na przykład ProShares Ultra QQQ czy SSIAM VNX50 inwestujący w Wietnamie. Największą grupą w tego
miesięcznym zestawieniu są akcje USA (11 funduszy), ale aż 5 funduszy inwestuje w Chinach. Dominują
fundusze związane z technologią – takie jak ARK Web x.0, ProShares Ultra Technology czy Ark Innovation,
Pojawiają się też fundusze inwestujące w ochronę zdrowia, półprzewodniki czy panele słoneczne. Jest to
przede wszystkim wynik bardzo dobrego długoterminowego zachowania się uwzględnionych w zestawieniu
instrumentów. W przypadku Chin silny wzrost gospodarczy w minionym roku (6,9%) był motorem
napędowym do gwałtownego wzrostu funduszy w Państwie Środka. Stany Zjednoczone w minionym roku
mogły się pochwalić hossą, która właściwie z tygodnia na tydzień windowała ceny akcji na nowe maksima –
dopiero niedawno na rynki powróciła zmienność, lecz patrząc z perspektywy długoterminowej cały czas
zyski wypracowane przez najlepsze fundusze naszego zestawienia powinny ucieszyć inwestorów.
Pomimo znakomitych wyników warto jednak bacznie przyglądać się funduszom opartym o rynek Chiński i
Amerykański, ponieważ obecne zawirowania mogą w znacznym stopniu przełożyć się na wyniki
instrumentów w najbliższym czasie. Co prawda negocjacje pomiędzy Pekinem a Waszyngtonem dotyczące
unormowania sytuacji z cłami toczą się, lecz cały czas pojawiają się informacje o kolejnych produktach
objętych cłami przez jedną lub drugą stronę.
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Najgorsze ETFy miesiąca
Nazwa
BetaPro S&P 500 VIX ShTrm Fut Daily InverseETF
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
ProShares UltraShort Semiconductors
ProShares UltraPro Short QQQ
Boost Long Usd Short Eur 5x Daily ETP
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped
ProShares UltraPro Short Financial Select Sector
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
ProShares UltraShort FTSE China 50
ProShares UltraPro Short Dow30
ProShares UltraShort Technology
ETFS Short Brent Crude
ProShares UltraShort QQQ
ProShares UltraPro Short S&P500
ProShares UltraPro Short Russell2000
ETFS EUR Daily Hedged Sugar
ProShares UltraShort MSCI Japan
ProShares UltraPro Short MidCap400
ETFS Leveraged Wheat
United States Natural Gas Fund LP
ProShares Ultra Silver
Horizons Natural Gas Yield ETF
Teucrium Wheat Fund

Kraj inwestycji
Kanada
USA
USA
USA
USA
USA
Świat
Brazylia
USA
USA
Chiny
USA
USA
Świat
USA
USA
USA
Świat
Japonia
USA
Świat
USA
USA
Kanada
USA

Roczna Stopa Zwrotu
-83,81%
-83,57%
-70,66%
-55,23%
-52,71%
-50,47%
-48,42%
-48,24%
-46,15%
-45,62%
-43,86%
-43,80%
-41,29%
-36,32%
-35,96%
-34,52%
-34,27%
-32,12%
-32,00%
-30,86%
-30,64%
-25,54%
-24,07%
-19,05%
-10,65%

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 zestawieniu najgorszych funduszy w porównaniu z ubiegłym miesiącem zaszły znaczące zmiany. Powodem jest
głównie zmiana zachowania inwestorów w obliczu powrotu zmienności – najlepiej widać to po funduszach
opartych o spadek zmienności, czyli short – VIX (fundusze takie zakładają, że zmienność będzie się zmniejszać).
Jeśli chodzi o fundusze, które w minionym miesiącu poradziły sobie najgorzej, a nie są oparte o spadek zmienności
to są to instrumenty inwestujące odwrotnie do tych, które zajęły najlepsze pozycje w rankingu –oparte spadek
wartości spółek technologicznych czy wytwarzających półprzewodniki. Przeceny dotknęły też funduszy
inwestujących w spadki indeksów S&P 500, Russell 2000, Dow 30 czy MSCI Japan i MSCI Brazil. Jest to przede
wszystkim wynik znakomitej koniunktury w ostatnich miesiącach, która sprawiała, że akcje rosły jak na drożdżach.
Ostatni powrót zmienności co prawda wymazał część wzrostów, lecz nie odbił się jeszcze na długoterminowym
wyniku funduszy – dowodem jest na przykład pojawienie się w zestawieniu najgorszych funduszy miesiąca FTSE
UltraPro Short MSCI China 50, zakładającego spadki cen akcji 50 największych spółek Chińskich.
Wzrosty na rynku ropy i gazu spowodowane ograniczonym wydobyciem ropy przez kraje OPEC odbiło się również
na długoterminowym wyniku funduszy inwestujących w spadki cen ropy Brent i Crude. Podobnie jak w przypadku
najlepszych instrumentów również i w przypadku najgorszych warto zaznaczyć, że trwająca wojna handlowa
może diametralnie zmienić skład zestawienia w przyszłym miesiącu, dlatego warto bacznie się przyglądać
bieżącej sytuacji.
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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. 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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Kalendarz wydarzeń

Poniedziałek, 9 Kwietnia 2018
Dzień Wolny

Wydarzenie

Dzień Wolny

Egipt

Dzień Wolny

Tunezja

Dzień Męczenników

Dzień Wolny

Filipiny

Araw ng Kagitingan

08:30

Prognoza

Poprzedni

0,10%

0,20%

0,20%

0,10%

Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Cypr, Grecja,
Prawosławna Wielkanoc
Rumunia, Serbia, Ukraina, Liban, Czarnogóra, Cypr

USD

Sham El Nessim (Święto Wiosny)

Wskaźnik PPI (m/m) (Mar)

Środa, 11 Kwietnia 2018
Dzień Wolny

Kostaryka

04:30

GBP

Produkcja dóbr w fabrykach (m/m) (Feb)

07:00

EUR

Przemawia prezes EBC, Draghi

08:30

USD

Bazowy wskaźnik CPI (m/m) (Mar)

0,20%

0,20%

10:30

USD

Zapasy ropy naftowej

0,246M

-4,617M

14:00

USD

Protokół z posiedzenia FOMC

07:30

EUR

Protokół z posiedzenia EBC dot. polityki monetarnej

15:00

GBP

Przemawia prezes BoE, Carney

6,220M

6,312M

Juan Santa Maria Day

Czwartek, 12 Kwietnia 2018

Piątek, 13 Kwietnia 2018
Dzień Wolny

Kuwejt, ZEA,

Dzień Wolny

Sri Lanka

Isra Wal Miraj
Sinhala i Tamilski Nowy Rok

Dzień Wolny

Tajlandia

Święto Songkran

10:00

USD

Miejsca Pracy Dzięki Turystyce (JOLT) (Feb)

Sobota, 14 Kwietnia 2018
Dzień Wolny

Autonomia Palestyńska

Dzień Wolny

Bangladesz

Źródło: Opracowanie własne na podstawie investing.com

Dzień Wstąpienia Proroka
Nowy Rok
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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.

