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Wartości aktualne na niedzielę, 16/04 /2018, kolor zielony oznacza wartość wyższą niż na zamknięcie poprzedniego 
tygodnia, a kolor czerwony, wartość niższą. Źródło: opracowanie własne na podstawie: investing.com 

 
 
 
Polska: Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian. Oznacza to, że są one na najniższym 
w historii poziomie, a ponadto okres stabilizacji jest rekordowo długi – poprzednia zmiana miała miejsce w marcu 
2015, kiedy to RPP w starym jeszcze składzie obniżyła stopy. Nic też nie zapowiada, aby stopy procentowe miały 
ulec zmianom - w Radzie panuje przekonanie, że tylko znaczące zmiany w sytuacji makroekonomicznej sprawią, 
że konieczne będą korekty obecnego kursu RPP. Co prawda według danych GUS inflacja zwolniła w marcu do 
poziomu 1,3%, lecz większość ankietowanych przez Polską Agencję Prasową ekonomistów jest zdania, że obecny 
poziom stóp zostanie utrzymany co najmniej do końca trzeciego kwartału bieżącego roku. Takie podejście RPP 
może świadczyć o przekonaniu jej członków o stabilnej sytuacji gospodarczej w Polsce, co zresztą znalazło 
odzwierciedlenie w decyzji agencji ratingowej Standard & Poors, która podniosła perspektywę ratingu Polski ze 
„stabilnej” do „pozytywnej” – decyzja oznacza zwiększone prawdopodobieństwo podniesienia ratingu w ciągu 
najbliższych 24 miesięcy. Rezultatem może być to, że inwestorzy z nieco większym optymizmem będą spoglądać 
na inwestycje nad Wisłą.  
 
USA/Chiny: Wojna handlowa pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Państwem Środka weszła na nowy etap.  
Jeszcze niedawno obie strony publikowały coraz to obszerniejsze listy produktów objętych cłami, lecz Chińczycy 
próbują zasugerować Amerykanom, że wojna handlowa w długim okresie nie przyniesie korzyści – stąd prezydent 
Chin, Xi Jinping, podczas otwarcia Azjatyckiego forum w Boao pośrednio odniósł się do Twitterowych zarzutów 
prezydenta Trumpa o stosowanie przez Chiny nieuczciwej polityki celnej (podczas gdy w USA cła na pojazdy 
importowane z Chin wynoszą 2,5%, w Chinach cła na samochody importowane z zagranicy są dziesięciokrotnie 
wyższe). Xi zaznaczył, że tak szybko jak to możliwe Chiny obniżą cła na pojazdy importowane i zniesione 
zostaną ograniczenia dla zagranicznych inwestycji w sektorze motoryzacyjnym. Cała wypowiedź utrzymana była 
w tonie dostosowywania się Chin do globalnego trendu współpracy, a nie do zimnowojennego modelu gry o 
sumie zerowej. Należy zauważyć, że retoryka Xi oparta jest bardziej na realizacji długoterminowej strategii 
rozwoju Chin, a planowane zmiany nie są reakcją na zarzuty Trumpa. Wypowiedź Xi ucieszyła inwestorów, a rynki 
zareagowały solidnymi wzrostami - na koniec dnia indeks S&P 500 urósł o ponad 1%. Co prawda należy się 
spodziewać, że patowa sytuacja potrwa jeszcze dość długo, a Trump będzie naciskał, by zyskać w burzliwych 
negocjacjach jak najwięcej (szczególnie biorąc pod uwagę, że deficyt handlowy USA jest na najwyższym w historii 
poziomie), lecz jako że Chiny mają argumenty, żeby zadać Trumpowi bolesny cios (3s – soja, sorgo i samoloty 
Boeinga importowane w dużych ilościach przez Chiny są podstawą produkcji w wielu tak zwanych Swing States, 
czyli stanach o których głosy w wyborach w USA ścierają się Republikanie i Demokraci. Ponadto Chińczycy 
przygotowali już kolejną listę produktów objętych cłami, którą opublikują, jeśli Amerykanie będą kontynuować 
wojenną retorykę), można oczekiwać, że w nie bardzo odległej przyszłości obie strony dojdą do kompromisu.  
 
Polska: Podczas konwencji PiS i Zjednoczonej Prawicy premier Mateusz Morawiecki przedstawił propozycje 
zmian, nad którymi pracuje obecnie rząd. Wśród propozycji znalazło się obniżenie podatku CIT dla małych i 
średnich przedsiębiorstw do poziomu 9% z obecnych 15%, czy obniżenie składki ZUS przy przychodach niższych 
niż 2,5 krotność wynagrodzenia minimalnego. Premier zapowiedział też inwestycje infrastrukturalne (jesienią ma 
powstać fundusz wartości 5 mld PLN na naprawę dróg lokalnych i powiatowych) czy wyprawki szkolne dla 
każdego ucznia do 18 roku życia w wysokości 300 PLN przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego. Zdaniem 
ekspertów szczególnie pierwsze dwie propozycje są korzystne, z uwagi na relatywnie niewielki koszt dla państwa 
(propozycja dotyczy około 12% przedsiębiorstw), a dla małych firm niższe podatki i ZUS mogą stanowić impuls 
do rozwoju działalności, co w dłuższej perspektywie może zwrócić potencjalne straty dla budżetu.   

USD/PLN 3,3800 EUR/PLN 4,1679 CHF/PLN 3,5138 
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Świat: Jak donosi instytut Institute of International Finance (IIF), światowa wartość zadłużenia wzrosła w 2017 
roku o 21 bilionów dolarów (w samym tylko ostatnim kwartale wzrost wyniósł 4 biliony) i w sumie wynosi 237 
bilionów USD. Co ciekawe, dzięki znakomitej koniunkturze w zeszłym roku zmalał procentowy stosunek długu do 
światowego produktu brutto – z dotychczasowych 322% do 318%.  Kraje, w których dług w stosunku do PKB 
wzrósł najbardziej to Belgia, Kanada, Francja, Luksemburg, Szwecja, Norwegia i Szwajcaria. O ile niepokojący 
może być nominalny wzrost zadłużenia, szczególnie mając na uwadze perspektywę wzrostu stóp procentowych 
na świecie, o tyle fakt spadku procentowego stosunku długu do PKB jest dobrą wiadomością – pokazuje ogólną 
poprawę w skuteczności zarządzania państwowymi budżetami, co z kolei ma wpływ na poziom ryzyka 
kredytowego na świecie. Jeśli tendencja spadku relacji długu do PKB utrzyma się oznaczać to będzie znaczną 
poprawę sytuacji ekonomicznej na świecie.  
 
 

 
 
Facebook: Szef społecznościowego giganta był w minionym tygodniu dwukrotnie przesłuchiwany przez 
przedstawicieli Kongresu Stanów Zjednoczonych w związku z aferą, w ramach której dane użytkowników 
Facebooka były wykorzystywane przez spółkę Cambridge Analytica do tworzenia profili psychologicznych, 
wykorzystywanych następnie do manipulowania treścią reklam wyświetlanych w Internecie w taki sposób, żeby 
wpływać na decyzje wyborców (w tym wyniki wyborów w USA). Jak zaznaczył Zuckeberg: "Dzisiaj jest jasne, że 
nie zrobiliśmy dosyć, by zapobiec niewłaściwemu wykorzystywaniu tych narzędzi. (...) Nie mieliśmy dostatecznie 
szerokiego spojrzenia na naszą odpowiedzialność i był to wielki błąd. Był to jego błąd i jest mu przykro". Szef 
Facebooka zaznaczył również, że wprowadzenie zmian, które naprawią dotychczasowe uchybienia zajmie trochę 
czasu, lecz spółka zrobi wszystko, aby chronić dane użytkowników. Co ciekawe, członkowie komisji wykazali się 
nieznajomością modelu biznesowego Facebooka i brakiem przygotowania, co niejednokrotnie prowadziło do 
konsternacji twórcy Facebooka (który nie jest znany z umiejętności publicznego przemawiania) i próśb o 
sprecyzowaznie pytań. Mimo to szef Facebooka był w stanie wybronić się z gradu pytań, na co pozytywnie 
zareagowały akcje spółki – drożejąc o 4,5% w ciągu jednej sesji. Do szczytu osiągniętego tuż przed 
formacją wodospadu, która uformowała się z chwilą wybuchu afery, wciąż brakuje jeszcze kilkunastu procent – 
obecnie akcje Facebooka wyceniane są na 164,52 USD, podczas gdy jeszcze 16 marca kosztowały 185,09 USD, 
jednak bliska współpraca Facebooka z prokuraturą i Kongresem mająca na celu między innymi uszczelnienie 
systemu prawnego branży Social Media z pewnością pozytywnie nastraja inwestorów.  
 
 
 
Polski Złoty: Rosnąca na świece awersja do ryzyka wynikająca z toczącego się sporu Pekinu z Waszyngtonem czy 
napięć na Bliskim Wschodzie, zapowiedzi FEDu dotyczące podnoszenia stóp procentowych i komunikaty RPP 
dotyczące ich utrzymania są powodami osłabienia się złotówki względem Euro. W związku z tym, zdaniem 
ekonomistów, w najbliższym czasie para EUR/PLN powinna się w najbliższym czasie zbliżać do poziomu 4,20.  
 
Frank Szwajcarski: Trzy lata i trzy miesiące zajęło helweckiej walucie wrócenie do poziomu sprzed 
„frankogeddonu”, kiedy to Szwajcarski Bank Narodowy postanowił bez zapowiedzi zrezygnować z parytetu 
wymiany franka na Euro (co poskutkowało wystrzałem franka do poziomu 4,4277 PLN). Obecnie frank kosztuje 
3,5138, co jest najniższym poziomem od grudnia 2014. Analizując przyczyny osłabienia się franka można 
zauważyć, że osłabł on względem Euro (z 1,15 do 1,19 CHF), a dzięki umocnieniu się złotówki do Euro (z 4,24 PLN 
do 4,18 PLN) frank spadł do obecnego poziomu. Jednak najciekawszą obserwacją jest porównanie franka z inną 
walutą uważaną za bezpieczną przystań na czas zawirowań na rynkach finansowych, japońskim jenem – w 
przypadku tej waluty nie zanotowano zmiany wartości względem Euro. Jak zaznacza strateg walutowy banku 
Credit Agricole, Manuel Olivieri, cytowany przez portal Bankier.pl, za słabością franka może stać przede 
wszystkim odpływ kapitału rosyjskich oligarchów, których zapotrzebowanie na płynne aktywa wzrosło po tym jak 
zostali objęci sankcjami USA w związku ze „szkodliwymi działaniami” rządu w Moskwie (w tym militarne 
wspieranie reżimu Baszara el-Assada, kontynuowanie okupacji Krymu czy próbą podkopywania zachodnich 
demokracji).  
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Ropa: Napięcia na Bliskim Wschodzie związane z użyciem w Syrii przez reżim Baszara el-Assada broni chemicznej 
(anonimowe źródło w administracji USA podaje, że w ataku użyty został chlor i sarin), oraz odwetową serią 
nalotów wspólnych sił USA, Francji i Wielkiej Brytanii wymierzonych w wojskowe laboratoria i składy zajmujące 
się produkcją i przechowywaniem broni chemicznej doprowadziły do silnych wzrostów na rynku ropy naftowej. 
Czarne złoto w minionym tygodniu kosztowało aż 7,7% więcej niż tydzień wcześniej i to pomimo wzrostu zapasów 
ropy w USA (wzrost o 0,8% czyli o 3,31 mln baryłek). Kolejnym punktem zapalnym na Bliskim Wschodzie jest 
Arabia Saudyjska (największy producent ropy w tej części świata). Saudyjczycy przechwycili ostatnio pocisk 
balistyczny lecący w kierunku stolicy Arabii Saudyjskiej, Rijadu, a wystrzelony przez pro-irańskich rebeliantów z 
Jemenu. Ponadto Saudyjczycy strącili też dwa drony rebeliantów. Niepokój, że konflikt w Syrii i Arabii Saudyjskiej 
może się pogłębić sprawia, że cena surowca wystrzeliła. Spekuluje się, że Stany Zjednoczone 
rozważają interwencję zbrojną na szerszą skalę, niż tylko naloty. Lecz jeśli nie dojdzie do eskalacji napięć to 
sytuacja powinna się stabilizować, a cena ropy zmieżać w kierunku wcześniejszego poziomu – za sprawą 
wspomnianych rosnących zapasów w USA.  
 
 
Złoto: Zawirowania na rynkach związane z sytuacją na Bliskim Wschodzie czy wynikające z wojny handlowej USA 
i Chin przełożyły się na wzrost zmienności na rynku złota. Jeszcze w środę, gdy Trump zapowiedział odwet za atak 
chemiczny w Syrii złoto osiągnęło niemal dwuletnie maksimum (czyli do 1365 USD za uncję, co co z punktu 
widzenia analizy technicznej jest poziomem oporu), by w czwartek wrócić w okolicę poziomu 1337 USD za uncję. 
Powodem odwrotu była przede wszystkim zmiana nastawienia inwestorów wynikająca ze wzrostu apetytu na 
ryzyko – deklaracje prezydenta Chin Xi Jinpinga o obniżeniu ceł na samochody importowane i zniesienie 
ograniczeń w inwestycjach w przemysł sprawiły, że inwestorzy postanowili opuścić bezpieczną przystań, jaką jest 
złoto i skupili się na rynku akcji.   

Surowce  
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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 
 
 
 
Miniony tydzień cechowała bardzo duża zmienność na rynkach finansowych. O ile początek tygodnia 
wydawał się zapowiadać raczej spokojny tydzień na rynkach (poniedziałkowa sesja na Wall Street przyniosła 
raczej odreagowanie po piątkowych spadkach przy braku danych, które mogłyby w znaczący sposób 
wpłynąć na zachowanie indeksów), to reszta tygodnia okazała się być prawdziwym roller-coaster’em. 
Wtorek przyniósł wypowiedź prezydenta Chin dotyczącą rozluźnienia restrykcji dla zagranicznych 
przedsiębiorstw w sektorach finansowym i przemysłowym, oraz zniesienia ceł na samochody importowane 
z USA co przez inwestorów zostało potraktowane jako sygnał świadczący o gotowości Chin do negocjacji 
mających na celu osiągnięcie porozumienia z Waszyngtonem. To z kolei przełożyło się na silne wzrosty na 
świecie. Paliwa do wzrostów dało też przesłuchanie Marka Zuckerberga, prezesa Facebooka, przez Kongres 
– w trakcie przesłuchania akcje Facebooka zdrożały o 5%. Środa przyniosła spadki spowodowane przede 
wszystkim przez zapowiedź Donalda Trumpa dotyczącą ataku rakietowego w odwecie za użycie przez 
Syryjski reżim Baszara el-Asada broni chemicznej. Po tych zapowiedziach w czwartek Trump zaczął się 
wycofywać z zapowiedzi interwencji zbrojnej w Syrii, tweetując, że atak może nastąpić „bardzo szybko, albo 
wcale nie tak szybko”, co inwestorzy przyjęli z ulgą – robiąc użytek z rozpoczynającego się w USA sezonu 
wyników kwartalnych (największe wzrosty dotyczyły banków, którym pomaga przede wszystkim wzrost 
rentowności Amerykańskich obligacji napędzany oczekiwaniami dalszych podwyżek stóp procentowych w 
USA. Wzrost rentowności powinien przełożyć się na wyższe zyski banków, stąd wzrosty). Piątek przyniósł 
zaskoczenie – wyższe zyski banków nie przekonały inwestorów, którzy zaczęli realizować zyski, a sektor 
bankowy stał się największym ciężarem S&P 500. Niepewność związana z sytuacja na Bliskim Wschodzie 
przełożyła się z kolei na dalsze pogorszenie sentymentów. To z kolei wpłynęło na wyniki pozostałych 
analizowanych rynków, które w piątek zamknęły się bardzo blisko poziomów otwarcia.     

-1,00%

0,00%

1,00%

2,00%

09.04.2018 10.04.2018 11.04.2018 12.04.2018 13.04.2018

Dzienna procentowa zmiana wartości indeksów

S&P 500 DAX FTSE 100 WIG 20

100,00%

101,00%

102,00%

103,00%

08.04.2018 09.04.2018 10.04.2018 11.04.2018 12.04.2018 13.04.2018

Względne zachowanie indeksów

S&P 500 DAX FTSE 100 WIG 20

Rynki światowe  

Komentarz 



      Poniedziałek, 16/04/2018 
 
 
 
 
 
FT.com: Widmo wojny handlowej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami, które cały czas wisi nad 
rynkami finansowymi, doprowadziło do powrotu zmienności, co z kolei miało znaczący wpływ na 
zachowanie inwestorów lokujących pieniądze w ETFach.  
 
Jak donosi Financial Times wpływy netto do ETFów w pierwszym kwartale 2018 spadły rok do roku o 30 % 
z 197 miliardów do 137 miliardów dolarów.  
 
W przypadku największych graczy na rynku, BlackRock’a i Vanguard’a spadki w kwocie wpływów netto 
wyniosły aż 46%.  
 
Eksperci, w tym Larry Fink, prezes BlackRock, zauważają, że ETFy dostarczały rynkom dodatkowej płynności, 
gdy te w ostatnim czasie przechodziły przez okres zawirowań, lecz nie należy zapominać o tym, że 
inwestorzy, których 2017 rok przyzwyczaił do stabilnych wzrostów i bardzo niskiej zmienności, zaczęli 
wycofywać pieniądze z ETFów akcyjnych, gdy ta zmienność wróciła. Inwestorzy tacy zaczęli szukać 
inwestycji mniej ryzykownych, lecz bardziej stabilnych – w tym obligacji napędzanych przez wzrost stóp 
procentowych w USA.  
 

 
 

  

ETFy 
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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 
 
 
 
 
 
Po kilku tygodniach stabilizacji na rynku kryptowalut inwestorzy postanowili dać Bitcoinowi i spółce kolejną 
szansę – w czwartek kurs najpopularniejszej z kryptowalut wystrzelił o ponad 1.100 USD, czyli o przeszło 16%. Co 
ważne, tak gwałtowny wzrost napędzany był przede wszystkim przebijaniem poziomów technicznych –
umocnienie się kryptowaluty nie było spowodowane żadnymi danymi fundamentalnymi. Podobnie jak w 
przypadku eksplozji kursu pod koniec minionego roku zadziałała tu psychologia – przebijanie kolejnych poziomów 
skutkowało dołączeniem się kolejnych inwestorów i dalszymi wzrostami. Taką tezę potwierdza przede wszystkim 
osłabienie się Bitcoina o blisko 400 USD po osiągnięciu 8.000 USD – co sugeruje realizację części wypracowanych 
zysków.  
 
Jednocześnie Ministerstwo Finansów pracuje nad dogodną formą opodatkowania kryptowalut. Obecny stan 
prawny, w ramach którego przychody z handlu lub zamiany kryptowalut powinny zostać zakwalifikowane jako 
przychody z praw majątkowych (opodatkowanych podatkiem od czynności cywilnoprawnych) albo, jeśli handel 
prowadzony jest w sposób ciągły i zorganizowany, z pozostałej działalności pozarolniczej, nie jest optymalnym 
rozwiązaniem i urzędnicy pracują obecnie nad przygotowaniem nowych przepisów upraszczających i 
porządkujących ten obszar rynku.  

Kryptowaluty 

Komentarz 
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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). 
 
 
 
Niepewność związana z sytuacją w Syrii i Arabii Saudyjskiej przełożyła się na znaczne wzrosty na rynku ropy 
naftowej – stąd słowem przewodnim w zestawieniu najlepszych ETFów tygodnia jest „Oil”. Ogromne, bo 
przeszło dwudziestoprocentowe zyski przyniosły aż cztery fundusze posiadające ekspozycję na ceny ropy. 
W przypadku surowców aż 7 funduszy w zestawieniu opiera się o inwestycje w ropę. Wzrosty pozostałych 
(funduszu opartego o pallad, inwestującego w aluminium i funduszu opartego o produkty rolne) 
spowodowane były napięciami na linii Pekin – Waszyngton. Znakomity tydzień zanotowały też akcje rynku 
amerykańskiego – tutaj dominowały trzy sektory biotechnologia, półprzewodniki (wzrosty sektora 
technologicznego napędziło przesłuchanie Marka Zuckerberga w Kongresie) i wspomniana już ropa. W 
przypadku rynków wschodzących najgorzej poradziły sobie akcje podejrzewanej o wspieranie reżimu el-
Assada Rosji – stąd fundusz grający na spadki cen akcji na rynku rosyjskim znalazł się na szczycie zestawienia. 
Wystąpienie prezydenta Chin, które inwestorzy odebrali za gotowość Pekinu do negocjacji w sprawie 
zażegnania konfliktu z USA przełożyło się z kolei na silne wzrosty w Państwie Środka. Dzięki wypowiedzi 
prezydenta Xi Jinpinga bardzo dobrze poradziły sobie również dwa fundusze inwestujące w Polsce - 
końcowy wynik funduszy inwestujących nad Wisłą z pewnością byłby jeszcze lepszy, gdyby nie groźba ataku 
rakietowego na Syrię w jednym z Twitterowych wpisów prezydenta Trumpa, która sprawiła, że w środę na 
Książęcej w Warszawie indeksy zamknęły się „pod kreską”. Rynki rozwinięte zyskiwały głównie dzięki 
wzrostowi zmienności – część inwestorów postanowiła przeczekać niespokojne czasy inwestując w złoto, 
stąd wzrosty funduszy skupiających się na akcjach spółek wydobywających królewski metal. Znakomicie 
radziły sobie również fundusze inwestujące w akcje, takie jak na przykład Direxion Daily FTSE 100 Bull 3x 
czy Direxion Daily Euro Stocxx 50 3x bull. W przypadku rynku obligacji zauważyć można przede wszystkim 
wzrosty funduszy inwestujących w rządowe obligacje krótko- i średnioterminowe (do 5 lat) i spadki funduszy 
obligacji długoterminowych (20 lat). W przypadku rynku nieruchomości niewielkie wzrosty zaobserwować 
można w przypadku funduszy skupiających się na międzynarodowym rynku nieruchomości. Miniony tydzień 
pokazuje jak wyceny funduszy są wrażliwe na sytuację geopolityczną – Pozytywne sygnały z USA i Pekinu 
windowały ceny akcji tych krajów, napięcia na Bliskim wschodzie sprawiły, że ropa wystrzeliła, a rosyjskie 
akcje dotknęła silna przecena. Jednocześnie inwestorzy o większej awersji do ryzyka zdecydowali się na 
fundusze oparte o złoto i zdywersyfikowane portfele nieruchomości.     

Fundusze alternatywne Obligacje
Akcje krajów 
rozwiniętych

Akcje rynków 
wschodzących

Akcje amerykańskie Surowce Rynek nieruchomości

AGFiQ US Market 
Neutral Value Fund

2,52%
iPath US Treasury 10-
year Bear Exchange 

Traded Note
2,93%

Direxion Daily Gold 
Miners Bull 3X Shares

10,28%
Direxion Daily Russia 

Bear 3x Shares
24,18%

Direxion Daily S&P Biotech 
Bull 3x Shares

24,49%
VelocityShares 3x 

Long Crude Oil 
26,69%

PowerShares China Real 
Estate Portfolio 

2,83%

First Trust Morningstar 
Managed Futures 

Strategy Fund
2,49%

iPath US Treasury 2-
year Bull Exchange 

Traded Note
2,39%

Direxion Daily Junior 
Gold Miners Index Bull 

3x Shares
9,98%

Direxion Daily China 3x 
Bull Shares

10,58%
Direxion Daily S&P Oil & Gas 
Exploration & Production Bull 

3x Shares
24,36%

ProShares Daily 3x 
Long Crude 

26,53%
Direxion Daily Real 

Estate Bear 3x Shares
2,38%

VelocityShares Long 
LIBOR 

2,48%
iShares Convertible 

Bond 
2,08%

Direxion Daily FTSE 
Europe Bull 3x Shares

6,66%
ProShares Ultra FTSE 

China 50
7,43%

Direxion Daily Natural Gas 
Related Bull 3X Shares

20,21%
ProShares UltraPro 

3x Crude Oil 
26,29%

ProShares Ultra Short 
Real Estate

1,76%

SPDR SSgA Multi-Asset 
Real Return 

2,43%
Direxion Daily 

Emerging Markets 
Bond Bull 3X Shares

1,96%
Direxion Daily 

Developed Markets Bull 
3X Shares

6,09% Franklin FTSE China 4,08%
Direxion Daily Energy Bull 3X 

Shares
18,41%

ProShares Ultra 
Bloomberg Crude 

Oil
16,95%

Vanguard Global ex-U,S, 
Real Estate Index Fund 

1,65%

ProShares Long 
Online/Short Stores 

1,47%
SPDR Barclays Capital 

Convertible Bond 
1,74%

Direxion Daily EURO 
Stoxx 50 Bull 3X Shares

5,55% Global X China Financials 3,88%
Direxion Daily Semiconductor 

Bull 3x Shares
15,26%

iPath Series B 
Bloomberg 
Aluminum 

Subindex Total 
Return 

15,45%
iShares International 

Property 
1,52%

JPMorgan Event Driven 1,30%
First Trust SSI Strategic 
Convertible Securities 

1,65% VanEck Vectors Gaming 4,89% iShares MSCI Poland 3,84%
ProShares UltraPro Nasdaq 

Biotechnology
14,36%

United States 3x Oil 
Fund

15,44%
NuShares Short-Term 

REIT 
1,29%

IQ Hedge Long/Short 
Tracker 

1,29%
iPath US Treasury 5-

year Bull 
1,56%

Direxion Daily European 
Financials Bull 2x Shares

4,85%
Direxion Daily India Bull 

3x Shares
3,82% ProShares Ultra Oil & Gas 12,65% DB Agriculture Long 10,34%

iShares International 
Developed Real Estate 

1,21%

IQ Merger Arbitrage 1,15%
VanEck Vectors Fallen 
Angel High Yield Bond 

1,41%
iShares MSCI Global 

Energy Producers 
4,78% VanEck Vectors Poland 3,68%

SPDR S&P Oil & Gas 
Equipment & Services 

11,30%
S Physical 

Palladium Shares
9,30%

ProShares Short Real 
Estate

1,19%

Hull Tactical US 1,12%
iShares Interest Rate 

Hedged High Yield 
Bond 

1,41% iShares Global Energy 4,74% iShares China Large-Cap 3,55%
ProShares Ultra 
Semiconductors

11,08%
Credit Suisse X-

Links WTI Crude Oil 
Index 

8,34%
SPDR DJ Wilshire 
International Real 

Estate 
1,12%

WisdomTree Dynamic 
Long/Short U,S, Equity 

Fund
1,09%

Direxion Daily 20+ Year 
Treasury Bear 1x 

Shares
1,39%

Direxion Daily South 
Korea Bull 3X Shares 4,70%

iShares MSCI China 
Small-Cap 3,37%

PowerShares DWA 
Healthcare Momentum 

Portfolio
10,77%

United States Oil 
Fund 8,31%

WisdomTree Global ex-
US Real Estate Fund 1,08%
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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.  
  

Nazwa Kraj inwestycji Roczna Stopa Zwrotu
Mirae Asset TIGER Health Care ETF Korea 104,67%
ARK Web x.0 ETF USA 79,52%
ProShares Ultra Semiconductors USA 72,39%
ARK Innovation ETF USA 67,30%
SSIAM VNX50 ETF Wietnam 67,24%
Boost Short Usd Long Eur 5X Daily ETP Świat 64,80%
ProShares UltraPro QQQ USA 63,10%
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF Świat 59,83%
Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C Wietnam 59,07%
ProShares UltraPro Dow30 USA 55,16%
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund Chiny 53,86%
ProShares Ultra Technology USA 50,68%
ProShares Ultra FTSE China 50 Chiny 49,47%
Global X MSCI Nigeria ETF Światowe Rynki Wschodzące 47,95%
KraneShares CSI China Internet ETF Chiny 45,48%
ProShares UltraPro Financial Select Sector USA 45,45%
Ping An of China CSI HK Dividend ETF Hong Kong 44,82%
Guggenheim Invest China Technology ETF Chiny 44,23%
Guggenheim Invest Solar ETF Świat 43,78%
EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF Światowe Rynki Wschodzące 43,30%
iShares MSCI Austria ETF Austria 42,69%
ProShares Ultra QQQ USA 42,23%
First Trust China AlphaDEX Fund Chiny 41,62%
PowerShares DWA Healthcare Momentum Portfolio USA 41,57%
Global X Social Media ETF USA 41,56%
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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 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.  

Nazwa Kraj inwestycji Roczna Stopa Zwrotu
BetaPro S&P 500 VIX ShTrm Fut Daily InverseETF Kanada -83,81%
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF USA -83,57%
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF USA -70,66%
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas USA -55,23%
ProShares UltraShort Semiconductors USA -52,71%
ProShares UltraPro Short QQQ USA -50,47%
Boost Long Usd Short Eur 5x Daily ETP Świat -48,42%
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped Brazylia -48,24%
ProShares UltraPro Short Financial Select Sector USA -46,15%
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil USA -45,62%
ProShares UltraShort FTSE China 50 Chiny -43,86%
ProShares UltraPro Short Dow30 USA -43,80%
ProShares UltraShort Technology USA -41,29%
ETFS Short Brent Crude Świat -36,32%
ProShares UltraShort QQQ USA -35,96%
ProShares UltraPro Short S&P500 USA -34,52%
ProShares UltraPro Short Russell2000 USA -34,27%
ETFS EUR Daily Hedged Sugar Świat -32,12%
ProShares UltraShort MSCI Japan Japonia -32,00%
ProShares UltraPro Short MidCap400 USA -30,86%
ETFS Leveraged Wheat Świat -30,64%
United States Natural Gas Fund LP USA -25,54%
ProShares Ultra Silver USA -24,07%
Horizons Natural Gas Yield ETF Kanada -19,05%
Teucrium Wheat Fund USA -10,65%

Najgorsze ETFy miesiąca  

Komentarz 



      Poniedziałek, 16/04/2018 
 

 
 
 
 

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. 
 
  

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

Poniedziałek, 16 Kwietnia 2018 Wydarzenie Prognoza Poprzedni

Dzień Wolny Tajlandia Święto Songkran

08:30   USD Bazowa sprzedaż detaliczna (m/m) (Mar) 0,20% 0,20%

08:30   USD Sprzedaż detaliczna (m/m) (Mar) 0,40% -0,10%

21:30   AUD Protokół z posiedzenia dot. polityki monetarnej  

22:00   CNY PKB (r/r) (Q1) 6,80% 6,80%

22:00   CNY Produkcja przemysłowa (r/r) (Mar) 6,40% 7,20%

wtorek, 17 Kwietnia 2018

04:30   GBP Średnie wynagrodzenia, z uwzględnieniem premii (Feb) 3,00% 2,80%

04:30   GBP Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (Mar) 13,3K 9,2K

05:00   EUR Nastrój Ekonomiczny ZEW w Niemczech (Apr) (0,80)            5,10               

08:30   USD Zezwolenia na budowę (Mar) 1,330M 1,321M

Środa, 18 Kwietnia 2018
Dzień Wolny Izrael Dzień Pamięci

Dzień Wolny Zimbabwe Dzień Niepodległosci

04:30   GBP Wskaźnik CPI (r/r) (Mar) 2,70% 2,70%

05:00   EUR Wskaźnik CPI (r/r) (Mar) 1,40% 1,40%

10:00   CAD Raport BoC dot. polityki monetarnej  

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

10:30   USD Zapasy ropy naftowej -0,189M 3,306M

18:45   NZD Wskaźnik CPI (k/k) (Q1) 0,50% 0,10%

21:30   AUD Zmiana zatrudnienia (Mar) 20,3K 17,5K

Czwartek, 19 Kwietnia 2018
Dzień Wolny Islandia Pierwszy Dzień Lata

Dzień Wolny Izrael Dzień Niepodległosci

Dzień Wolny Wenezuela Dzień Ruchu Niepodległości

04:30   GBP Sprzedaż detaliczna (m/m) (Mar) -0,50% 0,80%

08:30   USD Wskaźnik przemysłowy wg Fed z Filadelfii (Apr) 2120,00% 2230,00%

08:30   CAD Zmiana pozarolniczego zatrudnienia ADP 32,7K

Piątek, 13 Kwietnia 2018
Wczesne zamknięcie o 14:30 Sri Lanka Sinhala i Tamilski Nowy Rok

08:30   CAD Bazowy wskaźnik CPI (m/m) (Mar) 0,01               

08:30   CAD Podstawowa sprzedaż detaliczna (m/m) (Feb) 0,01               0,01               

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.  


