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Wartości aktualne na niedzielę, 22/04 /2018, kolor zielony oznacza wartość wyższą niż na zamknięcie poprzedniego 
tygodnia, a kolor czerwony, wartość niższą. Źródło: opracowanie własne na podstawie: investing.com 

 
 
 
Polska: W związku z protestem opiekunów osób niepełnosprawnych w Sejmie premier Mateusz Morawiecki 
zaproponował wprowadzenie funduszu pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych i najbardziej potrzebujących. 
Zgodnie z pomysłem premiera fundusz miałby być finansowany z nowej daniny pobieranej od najlepiej 
zarabiających. Premier zakłada, że nowy podatek obejmie 0,5% najlepiej zarabiających, lecz protestujący w 
Sejmie stanowczo nie zgadzają się z takim podejściem do rozwiązania problemu braku pieniędzy na finansowanie 
programów pomocowych. Ministerstwo Finansów ma przygotować pierwsze propozycje nowych podatków w 
ciągu najbliższych 14 dni. Wtedy też poznamy wstępne założenia nowych przepisów. 
 
USA i Chiny: Wojna handlowa pomiędzy USA i Chinami trwa w najlepsze. Po wejściu w życie ceł nakładanych na 
importowane do Chin sorgo i kauczuk, USA postanowiły zakazać sprzedaży części i oprogramowania chińskiemu 
producentowi telefonów komórkowych spółce ZTE oskarżając ją o niewywiązanie się z wcześniejszej ugody w 
sprawie potajemnego dostarczania amerykańskich urządzeń Iranowi. Przedstawiciele spółki zaznaczyli, że 
decyzja jest nieuczciwa i zapowiedziała, że będą się bronić w sądzie. Aby załagodzić konflikt na linii Waszyngton 
– Pekin wizytę w Chinach rozważa Steven Munchin, amerykański minister finansów. Jak zaznaczają eksperci taka 
wizyta, jak i rozmowy, które odbyłyby się podczas takiej wizyty z pewnością przyczyniłyby się do szybszego 
rozstrzygnięcia rozbieżności w kwestii handlu niż prowadzone obecnie konsultacje telefoniczne pomiędzy 
Munchinem a jego odpowiednikiem w Chinach.  
 
Polska: Jak podaje Główny Urząd Statystyczny ukryty dług Polski to aż 4,96 biliona PLN, czyli równowartość 275% 
PKB kraju. Czym zatem jest dług ukryty, skoro dług publiczny (czyli zadłużenie Skarbu Państwa) na koniec lutego 
wyniosło 952.016,2 mln zł? Otóż dług ukryty to inaczej wszelkie zobowiązania Państwa wobec obecnych i 
przyszłych emerytów i rencistów. We wspomnianej kwocie blisko 5 bilionów złotych aż 81,8% stanowią 
zobowiązania ZUS, 7,9% to system emerytalny służb mundurowych a 6,6% stanowią zobowiązania Państwa z 
tytułu KRUSu. W skład pozostałych 3,7% wchodzą OFE, emerytury sędziów i prokuratorów, i środki w ramach 
PPE. Publikacja danych dotyczących długu ukrytego to rezultat Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
Europy mającego na celu lepszą prezentację ryzyka niewypłacalności krajów i obligującego państwa członkowskie 
do podawania takich danych do wiadomości publicznej.  
 
Chiny: Początek roku w wykonaniu Chińskiej gospodarki okazał się bardzo dobry – w pierwszym kwartale 2018 
PKB Państwa Środka urosło o 6,8% w ujęciu rocznym. Co ciekawe, to wynik praktycznie identyczny z tym, który 
Chińska gospodarka uzyskała w poprzednich dwóch kwartałach. Co ciekawe, tempo wzrostu w okolicach 7% 
utrzymuje się tam od drugiej połowy 2014 roku. Jednak biorąc pod uwagę rozmiar gospodarki Chin, jak i fakt, że 
podobna sytuacja nie występuje w żadnym innym kraju ciężko uwierzyć w rzetelność tych danych. Mimo 
rosnącego przekonania wśród inwestorów, iż dane publikowane przez Chiny są nieprawdopodobne potwierdzają 
je twórcy Chinese Satellite Manufacturing index – indeksu bazującego na zdjęciach satelitarnych 
uprzemysłowionych regionów Chin. Według twórców tego niekonwencjonalnego indeksu dane dotyczące 
wzrostu PKB mają pokrycie w zaobserwowanych wzrostach inwestycji w rejonach przemysłowych. 
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Polska: Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące przeciętnych wynagrodzeń w sektorze 
przedsiębiorstw, które wzrosło w porównaniu z rokiem ubiegłym o 6,8% wynosząc obecnie 4.886,56 PLN. Na 
wzrost płac wpływ ma przede wszystkim fakt, że w niektórych przedsiębiorstwach nagrody roczne wypłacane są 
właśnie po pierwszym kwartale, przez co (jak wynika z danych historycznych) należy się spodziewać, że w 
kwietniu wartość przeciętnego wynagrodzenia będzie niższa o 1-2%. Za sprawą spadku inflacji do poziomu 1,3% 
utrzymał się natomiast wzrost realnych wynagrodzeń (który wyniósł 5,37% r/r). Ponadto, korzystne dla Polski 
prognozy płyną z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który obniżył prognozę deficytu sektora finansów 
publicznych w 2018 roku do 1,9% PKB (z dotychczasowych 2,7%). Jest to kolejny sygnał, że gospodarka Polski 
rozwija się w sposób zrównoważony, a działania prowadzone przez rząd (mające na celu przede wszystkim 
uszczelnienie systemu podatkowego) przynoszą budżetowi wymierne korzyści. Warto jednak zaznaczyć, że o ile 
obniżenie prognozowanego deficytu jest rezultatem publikacji przez rząd danych lepszych, niż oczekiwał rynek, 
o tyle prognozy rządu sprzed kilkunastu miesięcy nie zakładały aż takiej poprawy sytuacji. Eksperci zaznaczają 
jednak, że o ile perspektywy krótkoterminowe są bardzo dobre, o tyle w średnim czy długim terminie (10-15 lat) 
ujawniony ostatnio raport dotyczący długu ukrytego (czyli sumarycznych zobowiązań emerytalnych na rzecz 
obecnych i przyszłych emerytów) stwarza wiele powodów do niepokoju.  
 
Unia Europejska: Rada Unii Europejskiej pozytywnie zaopiniowała porozumienie z Parlamentem Europejskim 
upraszczające korzystanie z Unijnych funduszy przez organizacje i małe podmioty. Przepisy mają sprawić, 
podstawą płatności z budżetu UE nie będą drobiazgowe rozliczenia kosztów, lecz osiągnięte wyniki czy wcześniej 
ustalone kryteria. Oznacza to np., że w przypadku braku dostępnych danych statystycznych czy historycznych 
przy szacowaniu kosztów będzie można polegać na ocenie eksperckiej. Jak wynika z komunikatu Rady 
uproszczone procedury pozwolą obu stronom skupić się bardziej na "osiąganiu celów niż gromadzeniu i 
sprawdzaniu dokumentów finansowych". Nowe, prostsze przepisy to przede wszystkim szansa dla 
przedsiębiorców i instytucji na dodatkowy zastrzyk pieniędzy z różnorodnych programów finansowych Unii w 
tym na przykład Funduszu Spójności. Ponadto autorzy przepisów twierdzą, że nowe zasady ułatwią korzystanie z 
unijnych funduszy strukturalnych na rzecz integrowania migrantów i uchodźców, a także walkę z unikaniem 
opodatkowania. Przepisy wejdą w życie w lipcu 2018 roku. 
 
Unia Europejska: Zakończyły się negocjacje pomiędzy przedstawicielami Wspólnoty a Meksykiem w sprawie 
umowy o wolnym handlu, których rezultatem jest powstanie nowej umowy o wolnym handlu. Co ważne 
praktycznie cały handel pomiędzy UE a Meksykiem, wliczając w to płody rolne, nie będzie objęty cłami. Jak 
zaznaczył Jean-Claude Juncker, szef Komisji Europejskiej, „Meksyk dołącza tym samym do Kanady, Japonii czy 
Singapuru – partnerów chcących współpracować z Unią na rzecz obrony wolnego i uczciwego handlu”. Tym 
samym dla firm z UE otwiera się nowy, potężny rynek – w ramach nowych przepisów nie tylko możliwy 
będzie znaczny wzrost eksportu wieprzowiny czy mleka w proszku, bezcłowy handel czekoladą i makaronami, ale 
przede wszystkim firmy z UE i Meksyku będą mieć równe prawa, jeśli chodzi o dostęp do rządowych zamówień 
publicznych zarówno w UE, jak i w Meksyku. Przepisy zabezpieczają też firmy z UE przed utratą wartości 
intelektualnej (w porozumieniu zapisano wysokie standardy ich ochrony) i chronią przed podróbkami 340 
Europejskich spożywczych produktów regionalnych. W umowie zapisano również współpracę w zakresie walki z 
korupcją i praniem brudnych pieniędzy. Na podstawie podpisanego w sobotę porozumienia prowadzone teraz 
będą negocjacje mające na celu uzgodnienie ostatnich rozbieżności pomiędzy stronami.  
 
Stany Zjednoczone: Analitycy z Bloomberg Intelligence za pomocą stworzonego przez siebie modelu służącego 
do wykrywania otoczenia rynkowego przeprowadzili badania, z których wynika, że obecne zachowanie rynku 
akcji w Stanach – czyli stabilne fundamenty gospodarcze, niskie stopy zwrotu i podwyższona zmienność oraz 
rosnące stopy procentowe – świadczą o późnym cyklu koniunkturalnym i najbardziej przypominają sytuację z 
2005 roku. Wówczas inwestorzy mieli za sobą na początku roku już pięć podwyżek stóp, a inflacja wynosiła 
średnio 2,7% w skali roku. Co więcej, akcje po intensywnym okresie wzrostów wchodziły w czas stabilizacji. W 
późniejszych latach rosnące stopy procentowe doprowadziły do niewypłacalności wielu kredytobiorców, którzy 
zobowiązania zaciągali przy bardzo niskich stopach, co z kolei było jedną z przyczyn wybuchu kryzysu. Jeśli chodzi 
natomiast o najbliższą przyszłość to można się spodziewać niewielkich stóp zwrotu– w 2005 roku indeks S&P 500 
urósł zaledwie 3% przy sumarycznym wzroście od początku 2002 do końca 2004 roku wynoszącym aż 58%.   
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Wells Fargo: Amerykański bank został ukarany karą w wysokości miliarda dolarów. Jest to pokłosie największego  
od czasu kryzysu finansowego skandalu, który dotknął amerykański sektor bankowy. Pracownicy banku zakładali 
swoim klientom, bez ich wiedzy i zgody, nowe konta osobiste i karty kredytowe (w sumie „pdpisano” ok. 2 mln 
umów). Dzięki takim działaniom spółka notowała znaczące wzrosty sprzedaży, co z kolei przekładało się na 
aprecjację kursów akcji. Co ważne, w wyniku skandalu zwolnieni zostali tylko pracownicy tworzący fikcyjne 
umowy, a wobec nikogo z kierownictwa banku nie wyciągnięto konsekwencji.  
 
 
 
 
Frank Szwajcarski: Helwecka waluta osłabia się kolejny tydzień z rzędu, co przy umocnieniu się złotówki 
względem Euro sprawia, że frank spadł poniżej psychologicznej bariery 3,50 PLN. Analiza przyczyn takiego 
zachowania franka jest dość problematyczna, gdyż istnieją co najmniej dwie teorie dotyczące wydarzeń mających 
wpływ na spadek wartości franka względem Euro. Pierwsza z nich głosi, że jest to efekt spekulacji rynku względem 
spodziewanej podwyżki stóp procentowych w strefie Euro, która oczekiwana jest w 2019 roku. Dodając do tego 
poprawę sytuacji gospodarczej w Eurolandzie jak i spodziewane utrzymanie przez SNB ujemnych stóp 
procentowych skutkować może właśnie deprecjacją helweckiej waluty. Według drugiej teorii ostatniemu 
osłabieniu winni są rosyjscy oligarchowie, którzy po nałożeniu przez nich przez USA sankcji zaczęli 
wycofywać środki ze Szwajcarii – w wyniku restrykcji nie mają bowiem dostępu do płynnych aktywów 
ulokowanych w USA. Za tą teorią przemawia również fakt, że zachowanie franka odbiega od tego jak zachowują 
się inne „bezpieczne przystanie”, czyli aktywa, które wybierają inwestorzy w czasach rynkowych zawirowań. 
 
 
 
 
 
Aluminium: Biały metal lekki stał się ostatnio bohaterem z pierwszych stron gazet, a to za sprawą toczącej 
się potyczki na cła pomiędzy Chinami a USA. Należało przypuszczać, że konflikt handlowy odbije się na poziomie 
cen kruszcu, który jest obecnie najdroższy od 2011 roku. Jednak gwałtowny wzrost ceny aluminium na London 
Metal Exchange to przede wszystkim wynik zaostrzenia sankcji USA wobec Rosji, nie zaś efekt konfliktu z Chinami. 
Sankcje, które USA nałożyła na rosyjskich oligarchów wspierających politytykę Kremla dotknęły między innymi 
koncern Rusal (odpowiadający za 9% światowej podaży aluminium) prowadzony przez Olega Deripaskę, który 
zaznaczył, że „ wpisanie firmy na listę podmiotów objętych sankcjami (wskutek czego wszyscy amerykańscy 
kontrahenci nie mogą prowadzić z firmą żadnych interesów) może doprowadzić do niewypłacalności, jeśli chodzi 
o niektóre kredyty i obligacje”. Nałożenie obostrzeń USA argumentują „szkodliwą działalnością rządu Rosji na 
świecie”. Zawirowania i napięcia te doprowadziły do wzrostu wartości aluminium o blisko 20%, podczas gdy akcje 
Rusalu notowane na giełdzie w Hongkongu potaniały o blisko 65%.  
 
Ropa: Zawirowania na rynku surowców nie ominęły też czarnego złota. W minionym tygodniu cena baryłki ropy 
osiągnęłą poziom niemal 74 USD wyraźnie zmierzając ku 80-100 USD za baryłkę, do których, jak donosi agencja 
Reutersa, dążą państwa OPEC z Saudyjczykami na czele. Dążenie takie argumentowane jest rzede wszystkim 
napięciami w Syrii, zagrożeniem dla Arabii Sałyjskiej ze strony rebeliantów wspieranych przez Iran, słabym 
stanem finansów publicznych w saudyjskim królestwie, jak i prowadzonym przez kraj kosztownym programem 
reform gospodarczych. Wpływ na ceny ropy miała też niespodziewana informacja o spadku zapasów surowca w 
USA (o milion baryłek) i to pomimo rekordowo wysokiej produkcji w kraju. Barnabas Gan, ekonomista Oversea-
Chinese Banking Corp. w Singapurze zaznacza jednak, że sytuacja na rynku ropy jest uwarunkowana głównie 
politycznie, a co za tym idzie prognozy dalszych wzrostów nie muszą znaleźć odzwierciedlenia w rzeczywistości – 
szczególnie biorąc pod uwagę dane historyczne (W lipcu 2008, gdy cena czarnego złota oscylowała wokó 150 
USD za baryłkę a ekonomiści zwiastowali rychłe przebicie poziomu 200 USD w ciągu niecałego półrocza ropa 
kosztowała 40 USD za baryłkę). Inwestorzy powinni zatem zwracać szczególną uwagę na wysokość zapasów i 
wydobycia surowca, ponieważ te dwa czynniki będą miały kluczowe znaczenie dla kształtowania się poziomu 
ceny w niedalekiej przyszłości.  
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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 
 
 
 
Inwestorzy za Oceanem rozpoczęli tydzień silnymi wzrostami – paliwa dawały przede wszystkim 
napływające na rynek wyniki spółek (na Wall Street trwa obecnie sezon wyników). Jedną z gwiazd 
wtorkowego handlu okazał się na przykład Netflix, który zaskoczył analityków wyższym niż spodziewany 
wzrostem liczby użytkowników (7,4 mln vs oczekiwane 6,4 mln nowych subskrypcji), co przełożyło się na 
wzrost wartości akcji spółki o ponad 9%. Koniec tygodnia przyniósł informację o dalszym wzroście 
rynkowych stóp procentowych w Ameryce. Rentowność 2-letnich obligacji skarbowych sięgnęła 
najwyższego poziomu (2,44%) od prawie 10 lat. Dochodowość papierów 10-letnich po wzroście o 3,5 pb. 
(do 2,91%) ponownie znalazła się blisko poziomu 3,00%. Obawy o stan Amerykańskiego rynku długu 
sprawiły, że inwestorzy zaczęli realizować już wypracowane zyski i zakończyli tydzień na ledwie 0,53-
procentowym plusie (pomimo faktu, że jeszcze w środę zysk wynosił aż 1,97%).  
 
Inwestorzy na Książęcej zaczęli tydzień od raczej leniwej sesji – WIG20 praktycznie cały czas 
podróżował wzdłuż poziomej linii, by ostateczny wynik ustanowić dopiero pod koniec dnia. Mocno 
rozczarowujące okazały się obroty, które wyniosły niewiele ponad 400 mln PLN. Wtorek okazał się równie 
bezbarwny – najwięcej emocji wzbudzała sytuacja przechodzącej trudności spółki GetBack, i to, pomimo że 
obrót walorami spółki został zawieszony. W czwartek nastąpiło lekkie odreagowanie, lecz bez istotnych 
danych makroekonomicznych wzrost wyniósł zaledwie 0,4%. Koniec tygodnia przyniósł osłabienie 
nastrojów inwestorów, głównie za sprawą obaw inwestorów o stan Amerykańskiego rynku długu, co 
przyniosło spadki zarówno w Stanach, jak i w Polsce.  
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Bloomberg.com: Inwestorzy wybierający japońskie ETFy zaczęli się poddawać i wycofywać środki z 
funduszy notowanych na japońskich parkietach – w samym tylko tygodniu pomiędzy 12 a 18 kwietnia ETFy 
w Kraju Kwitnącej Wiśni zanotowały 4,39 miliarda dolarów odpływu kapitału – jak wynika z danych EPFR 
zebranych przez Jefferies Hong Kong był to pierwszy tak znaczący spadek wartości aktywów w zarządzaniu 
od grudnia zeszłego roku – od tamtej pory suma aktywów netto urosła w sumie o 47,5 miliarda dolarów.  
 
Tommy Tang, strateg Jefferies zaznacza, że zanotowany ostatnio odpływ jest największym w historii. 
Dodaje, że o ile wycofanie środków z USA i inwestowanie na lokalnym rynku akcji przyniosło inwestorom z 
Japonii wiele korzyści, o tyle sytuacja zmieniła się w minionym tygodniu.   
 
Jednak dodaje on, że taki obrót spraw nie musi być jeszcze ostrzeżeniem przed zbliżającymi się spadkami. 
Analizując cztero- i trzynastotygodniowe stopy zwrotu dolarowego indeksu MSCI Japan, w przypadku 10 
największych odpływów od 2010 roku odkrył on, że całkowita stopa zwrotu po każdym takim odpływie jest 
dodatnia, a wycofanie środków przez inwestorów skutkowało wzrostami w przyszłości.  
 
Jak zaznacza agencja Bloomberga odbicie może się już zbliżać, szczególnie biorąc pod uwagę, że inwestorzy 
zagraniczni zwiększyli swoje zaangażowanie na japońskim rynku akcji o 2,3 miliarda USD w ciągu trzech 
tygodni do 13 kwietnia, podczas gdy indeks Topix ma szansę (pierwszy raz od stycznia) zakończyć tydzień 
„na zielono”.  
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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 
 
 
 
 
 
Zieleń wróciła na rynek kryptowalut. Jest to efekt między innymi przemówienia Tima Drapera, znawcy rynku 
kryptowalut i inwestora wysokiego ryzyka, który przepowiedział, że do 2022 roku Bitcoin podrożeje do 250 
tysięcy USD. Inwestor wsławił się trafną przepowiednią z 2014 roku, kiedy to przewidział, że cena 
najpopularniejszej z kryptowalut osiągnie w ciągu trzech lat poziom 10.000 USD. 
 
Co więcej, podobnego zdania jest założyciel Fundstrat Global Advisors, Tom Lee, który twierdzi, że kolejny 
wystrzał wartości Bitcoina możliwy jest już w tym roku – prognozuje on cenę na poziomie 25.000 USD. Warto 
zaznaczyć, że póki co jego prognozy dotyczące wartości kryptowaluty okazały się bezbłędne.  
 
Ważną informację dla inwestorów w Polsce przekazał ostatnio wiceminister finansów Paweł Gruza. Zgodnie z 
decyzją Ministerstwa Finansów zmianie ulegnie sposób opodatkowania przychodów i obrotu kryptowalutami – 
dotychczasowy podatek od czynności cywilno-prawnych zostanie zastąpiony nowymi rozwiązaniami, nad którymi 
pracuje już Ministerstwo. Ministerstwo stworzyło już grupę roboczą, która w konsultacji z przedstawicielami 
branży krypto opracuje możliwie precyzyjne wytyczne do tych wyliczeń. 
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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 można opisać jednym słowem – różnorodność. Na większości analizowanych rynków ciężko 
znaleźć sektory, które były tematami przewodnimi, z wyjątkiem może rynków wschodzących, gdzie 
dominowały wzrosty wartości akcji Rosyjskich i spadki Chińskich. Zachowanie funduszy na rynku ETFów 
napędzane było przede wszystkim przez sytuację makroekonomiczną na świecie. Funduszem, który osiągnął 
najwyższe zyski jest Alexa Trader 3x Long Brent Crude Oil, który przyniósł aż 26,87% zwrotu. W kategorii 
surowców znalazł się jeszcze jeden fundusz oparty o ropę, lecz w kategorii funduszy surowcowych pojawiło 
się aż 5 funduszy opartych o metale – tutaj wzrosty napędzane były przede wszystkim wzrostem wartości 
aluminium i, w konsekwencji innych metali, w związku z nałożeniem przez USA sankcji na rosyjskich 
oligarchów. Rynek akcje Amerykańskich przyniósł przede wszystkim spadki w sektorze producentów 
półprzewodników (rezultat wprowadzenia obostrzeń w eksporcie do Chin komponentów i oprogramowania 
telefonii komórkowej), wzrosty wartości przedsiębiorstw zajmujących się wydobyciem ropy i gazu (wzrosty 
ceny ropy) oraz napędzane bardzo dobrymi wynikami wzrosty spółek z sektora FANG.W związku ze 
wzrostem rynkowych stóp procentowych rynek obligacji przyniósł spadki w obszarze długoterminowych 
obligacji (stąd silne wzrosty obligacyjnych funduszy zajmujących krótką pozycję na długoterminowych 
papierach rządowych). Wspomniana różnorodność zauważalna jest również w kategorii akcji rynków 
rozwiniętych. W zestawieniu 10 najlepszych funduszy znalazły się dwa fundusze śledzące szeroki rynek 
(Euro Stoxx50 i ProShares Ultra Europe), trzy fundusze inwestujące w konkretnych krajach (iShares MSCI 
Sweden, Global X FTSE Greece 20 i iShares Currency-hedged JPX Nikkei 400), czy dwa fundusze inwestujące 
w konkretnych sektorach (3D printing ETF czy Direxion Daily European Financials Bull 2x). Taka kompozycja 
tego tygodniowego zestawienia jest przede wszystkim bardzo wysokiej różnorodności informacji płynącej z 
rynków w minionym tygodniu. Od konfliktu celnego, przez sankcje dla rosyjskich oligarchów czy finansowe 
problemy Saudyjczyków, po zmiany na rynku rynkowych stóp procentowych, obostrzenia dotyczące 
eksportu komponentów do telefonów mobilnych z USA do Chin po osłabienie się franka szwajcarskiego. 
Wszystkie te informacje sprawiły, że mnogość kategorii, które pozwoliły wypracować znaczne zyski jes tak 
ogromna. 

Fundusze alternatywne Obligacje
Akcje krajów 
rozwiniętych

Akcje rynków 
wschodzących

Akcje amerykańskie Surowce Rynek nieruchomości

ProShares Long 
Online/Short Stores 

3,71%
Barclays Inverse U,S, 
Treasury Aggregate 

11,29% Global X FTSE Greece 20 5,69%
Direxion Daily Russia Bull 

3x Shares
8,42%

Direxion Daily Semiconductor 
Bear 3x Shares

13,05%
AxelaTrader 3x 

Long Brent Crude 
Oil 

26,87%
ETRACS Monthly Pay 
2xLeveraged MSCI US 

REIT 
4,90%

AGFiQ US Market 
Neutral Value Fund

2,52%
iPath US Treasury Long 

Bond Bear Exchange 
Traded Note

8,30%
iShares MSCI Global 

Select Metals & Mining 
Producers 

4,45%
Direxion Daily China 3x 

Bear Shares
7,89%

Direxion Daily S&P Oil & Gas 
Exploration & Production Bull 

3x Shares
11,87%

iPath Series B 
Bloomberg Nickel 

Subindex Total 
Return 

9,46%
Direxion Daily Real 

Estate Bear 3x Shares
2,63%

AGFiQ US Market 
Neutral Momentum 

Fund
1,84%

Direxion Daily 20-Year 
Treasury Bear 3X

6,37% ProShares Ultra Europe 4,14%
ProShares UltraShort 

China 50
5,01%

ETRACS 2xMonthly 
Leveraged S&P MLP Index 

8,93%
VelocityShares 3x 

Long Silver 
9,03%

ProShares Ultra Short 
Real Estate

1,43%

VelocityShares Long 
LIBOR 

1,82%
iPath US Treasury 5-

year Bear 
6,31%

Direxion Daily European 
Financials Bull 2x Shares

3,97%
Direxion Daily CSI 300 
China A Share Bear 1X 

Shares
3,66%

ProShares Ultra Short 
Consumer Goods

8,65%

iPath Series B 
Bloomberg 
Aluminum 

Subindex Total 
Return 

8,44%

Credit Suisse X-Links 
Monthly Pay 

2xLeveraged Mortgage 
REIT 

1,06%

JPMorgan Event Driven 1,33%
UltraPro Short 20+ 

Year Treasury
6,29%

iShares Currency 
Hedged JPX-Nikkei 400 

3,79% VanEck Vectors Russia 3,04%
Direxion Daily Energy Bull 3X 

Shares
8,05%

DB Base Metals 
Double Long 

7,14%
ProShares Short Real 

Estate
0,64%

JPMorgan Managed 
Futures Strategy 

1,31%
iPath US Treasury 10-
year Bear Exchange 

Traded Note
6,11%

PowerShares Shipping 
Portfolio

3,44% iShares MSCI Russia 2,75%
Direxion Daily Aerospace & 

Defense Bull 3X Shares
7,87%

E-TRACS UBS 
Bloomberg CMCI 

Energy 
6,58%

iShares Europe 
Developed Real Estate 

0,63%

SPDR SSgA Multi-Asset 
Real Return 

1,14%
UltraShort Barclays 
20+ Year Treasury

4,11% 3D Printing 3,33%
VanEck Vectors Russia 

Small-Cap 
2,68%

Direxion Daily Natural Gas 
Related Bull 3X Shares

7,73%
iPath Dow Jones-

UBS Cocoa 
6,12%

ETRACS Monthly Pay 
2xLeveraged Mortgage 

REIT 
0,56%

IQ Hedge Event-Driven 
Tracker 

1,05%
ProShares Ultra High 

Yield
3,35% iShares MSCI Sweden 3,25%

ProShares Short FTSE 
China 50

2,57%
ETRACS 2xMonthly 

Leveraged Alerian MLP 
Infrastructure Index 

7,19%
ProShares Ultra 

Silver
5,59%

ETRACS Monthly Pay 
2xLeveraged Mortgage 

REIT 
0,50%

FLAG-Forensic 
Accounting Long-Short 

0,66%
iPath US Treasury 2-
year Bear Exchange 

Traded Note
2,76%

Deutsche X-trackers 
MSCI All World ex US 
High Dividend Yield 

Hedged Equity 

3,23% iShares MSCI Turkey 1,88%
ProShares Ultra Short 

Semiconductors
7,19%

PowerShares DB 
Base Metals Fund

5,20%
First Trust Heitman 

Global Prime Real Estate 
0,46%

AGFiQ Hedged Dividend 
Income Fund 0,65%

Direxion Daily 7-10 
Year Treasury Bear 3X 2,66%

Direxion Daily EURO 
Stoxx 50 Bull 3X Shares 3,16% Franklin FTSE Russia 1,87%

BMO REX MicroSectors 
FANG+ Index 3X Leveraged 6,90%

ProShares Daily 3x 
Long Crude 4,93%

NuShares Short-Term 
REIT 0,44%

Najlepsze ETFy wg kategorii 
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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%

Najlepsze ETFy miesiąca  
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Źródło: Zestawienie najlepszych i najgorszych funduszy powstało w oparciu o opracowaną przez Capital Lab metodologię oceny. Bierze 
ona pod uwagę takie aspekty jak koszty, odchylenie od indeksu, płynność i wielkość funduszu, oraz stopy zwrotu za ostatni rok. Na 
podstawie tych danych obliczany jest współczynnik, który jest podstawą oceny długoterminowej jakości funduszu. Prezentowane w 
zestawieniu fundusze to fundusze pasywne o błędzie śledzenia względem indeksu (tracking error) mniejszym niż 3,5%. 
 
 
 
 
W 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  
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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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Poniedziałek, 23 Kwietnia 2018 Wydarzenie Prognoza Poprzedni

Cały dzień Turcja - Święto Niepodległości i Dzień Dziecka

03:30   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu w Niemczech (Apr)  57,60            58,20            

10:00   USD Sprzedaż istniejących nieruchomości (Mar) 5,55M 5,54M

15:30   CAD Przemawia prezes BoC, Poloz  

21:30   AUD Wskaźnik CPI (k/k) (Q1) 0,50% 0,60%

wtorek, 24 Kwietnia 2018

04:00   EUR Wskaźnik nastrojów biznesowych Ifo w Niemczech (Apr) 102,80          103,20          

10:00   USD Wskaźnik zaufania konsumentów wg Conference Board (Apr) 126,00          127,70          

10:00   USD Sprzedaż nowych nieruchomości (Mar) 625K 618K

Środa, 25 Kwietnia 2018
Cały dzień Australia - Dzień ANZAC
Cały dzień Nowa Zelandia - Dzień ANZAC
Cały dzień Wietnam - Festiwal Króli Hung
Cały dzień Egipt - Dzień Wyzwolenia Synaju

07:00   TRY Benchmarkowa jednotygodniowa stopa procentowa (Apr) 8,00% 8,00%

07:00   TRY Stopa depozytowa overnight (Apr) 7,25% 7,25%

10:30   USD Zapasy ropy naftowej -1,429M -1,071M

16:15   CAD Przemawia prezes BoC, Poloz  

Czwartek, 26 Kwietnia 2018
Cały dzień Tanzania - Dzień Unii

07:45   EUR Oprocentowanie depozytów -0,40% -0,40%

07:45   EUR ECB Marginal Lending Facility 0,25% 0,25%

07:45   EUR Decyzja w sprawie stóp procentowych (Apr) 0,00% 0,00%

08:30   USD Bazowe zamówienia środków trwałych (m/m) (Mar) 0,50% 1,00%

08:30   EUR Konferencja prasowa EBC  

Aprox.   JPY BoJ - decyzja w sprawie polityki pieniężnej (r/r)  

Aprox.   JPY BoJ - raport o prognozach gospodarczych (r/r)  

Piątek, 27 Kwietnia 2018
Cały dzień Dania - Dzień Modlitwy

Cały dzień Namibia - Dzień Wolności

Cały dzień Słowenia - Dzień Oporu Przeciwko Okupantowi

Cały dzień Republika Południowej Afryki - Dzień Wolności

Aprox.   JPY Konferencja prasowa BoJ  

03:55   EUR Zmiana bezrobocia w Niemczech (Apr) -15K -19K

04:30   GBP PKB (k/k) (Q1)  0,30% 0,40%

04:30   GBP PKB (r/r) (Q1)  1,40% 1,40%

06:30   RUB Decyzja w sprawie stóp procentowych (Apr) 7,00% 7,25%

08:30   USD PKB (k/k) (Q1)  2,00% 2,90%

10:00   GBP Przemawia prezes BoE, Carney  

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.  


