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Wartości aktualne na niedzielę, 29/04 /2018, kolor zielony oznacza wartość wyższą niż na zamknięcie poprzedniego 
tygodnia, a kolor czerwony, wartość niższą. Źródło: opracowanie własne na podstawie: investing.com 

 
 
 
Polska: Podczas kwietniowego posiedzenia Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o pozostawieniu stóp 
procentowych na niezmienionym poziomie, a ponadto, jak wynika z „minutes”, jej członkowie wyrazili 
przekonanie, że prawdopodobieństwo stabilizacji polityki w najbliższych kwartałach wzrosło. Oznacza to, że w 
przypadku braku jakichś istotnych zmian gospodarczych na świecie RPP nie zamierza zmieniać obecnego kosztu 
pieniądza jeszcze przez wiele miesięcy (Warto zaznaczyć, że na ostatnim posiedzeniu stopy na niezmienionym 
poziomie utrzymał też Europejski Bank Centralny). Dane dotyczące siły i stabilności Polskiej gospodarki znalazły 
też odzwierciedlenie w raporcie Banku Światowego, który podniósł perspektywy wzrostu PKB Polski do 4,2% 
(wobec poprzednich 4%) w 2018 roku, 3,7% (poprzednio 3,5%) w roku 2019 i 2020 do 3,5% (3,1%). Rewizję 
analitycy argumentowali tym, że gospodarka dalej będzie napędzana konsumpcją i inwestycjami, a co za tym 
idzie, dalej będzie się dynamicznie rozwijać). Dla inwestorów to ważny sygnał świadczący o wysokiej atrakcyjności 
Polski na inwestycyjnej mapie świata. 
 
Polska: Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane dotyczące bezrobocia – jak wynika z najnowszego 
raportu w marcu wyniosło ono 6,6% (wobec szacunków analityków wynoszących 6,5%). W lutym stopa ta 
wyniosła 6,8%, co oznacza, że rynek pracy w Polsce ulega ciągłej poprawie – nie tylko rośnie wynagrodzenie, ale 
spada też bezrobocie. 
 
Grecja: w 2017 roku Ateny wypracowały 4% PKB nadwyżki budżetowej (bez uwzględnienia kosztów obsługi 
zadłużenia). Jest to znacznie więcej niż oczekiwane przez kredytodawców 1,75% nadwyżki. Warto nadmienić, że 
aż do 2023 roku Grecja objęta jest programem pomocowym zapewniającym rządowi w Atenach maksymalnie 85 
mld EUR pożyczki, która ma być spłacana z nadwyżek w budżecie, które od tego roku wynosić powinny co 
najmniej 3,5% PKB. Po tym czasie Grecy wierzą, że będą w stanie nie tylko samodzielnie regulować swoje 
zobowiązania, ale również zaciągać potrzebne pożyczki na rynkach finansowych. 
 
Wielka Brytania: Wzrost PKB wyniósł w I kwartale 2018 zaledwie o 1,2% wobec oczekiwań na poziomie 1,4%. 
Oznacza to, że gospodarka Królestwa rośnie najwolniej od 2012 roku. Eksperci twierdzą, że powodem tak słabego 
wzrostu jest pogoda – w lutym i marcu w Wielkiej Brytanii wystąpiły silne śnieżyce, co z kolei przełożyło się na 
spadek aktywności gospodarczej w takich branżach jak na przykład budowlanka (spadek o 3,3%), usługi (wzrost 
o 0,3%) czy produkcja przemysłowa wzrost o 0,7%). Jak zaznacza agencja Bloomberg, są to wstępne odczyty, a w 
przypadku okresów dotkniętych nietypowymi zjawiskami pogodowymi rewizje często są bardzo znaczące -
kondycja brytyjskiej gospodarki może zatem być znacznie lepsza niż pokazują opublikowane dane. 
 
Stany Zjednoczone: USA zanotowały niższy niż poprzednich kwartałach wzrost gospodarczy wynoszący zaledwie 
2,3%. Co ciekawe, mimo, że trzy miesiące wcześnie Biuro Analiz Ekonomicznych podawało, że wzrost wynosi 
niemal 3%, ostatni odczyt jest lepszy, niż spodziewali się analitycy (którzy oczekiwali wzrostu na poziomie 2%). 
Głównym winowajcą tak gwałtownego spadku dynamiki jest spadek konsumpcji, która w ostatnich miesiącach 
napędzana była wydatkami na odbudowę zniszczeń po sezonie huraganów.  
 
Korea Północna i Południowa: Miniony tydzień przyniósł niespodziankę na niespotykaną od 11 lat skalę – w 
piątek miało miejsce spotkanie przywódców obu Korei. Przywódcy rozmawiali przede wszystkim o 
denuklearyzacji Północy, która w ubiegłym roku ogłosiła się mocarstwem dysponującym bronią atomową. Do 
spotkania doszło w strefie zdemilitaryzowanej dzielącej oba państwa. Obecny szczyt jest pierwszym spotkaniem 
Kima z głową zagranicznego państwa, nie licząc jego niedawnej wizyty w Pekinie.  
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Sezon wyników w USA trwa w najlepsze. Jedną ze spółek, które opublikowały w minionym tygodniu swoje 
kwartalne wyniki jest Facebook, który zaprezentował dane wyraźnie lepsze, niż konsensus oczekiwań analityków 
– zysk netto na akcje wyniósł 1,69 USD wobec oczekiwanego 1,35 USD. Co więcej lepsze były też przychody – 
11,97 mld to aż o  570 milionów więcej, niż spodziewali się inwestorzy. Jest to bardzo dobra informacja dla spółki, 
która ostatnio cierpiała z powodu skandalu związanego z nielegalnym zbieraniem i analizowaniem danych 
użytkowników serwisu przez Cambridge Analytica – firmę doradczą, która na podstawie pozyskanych danych 
tworzyła profile psychologiczne użytkowników i na ich podstawie budowała modele manipulujące treściami 
wyświetlanymi w Internecie w taki sposób, żeby maksymalnie wpłynąć na decyzję wyborczą konkretnego 
użytkownika.  
 
 
Amazon, który zaprezentował swoje wyniki w czwartek, również pokazał dane znacząco lepsze, niż oczekiwania 
– zysk na akcję wyniósł aż 3,27 USD, podczas gdy spodziewano się 1,26 USD. Powodem tak dobrych statystyk jest 
ogromny wzrost sprzedaży amerykańskiego giganta – przychody wzrosły o 43 % rok do roku. 
 
 W rezultacie tak dobrych danych akcje spółek znacząco podrożały – Amazon zyskał aż 7%, Facebook urósł o 2 %. 
 
 
 
 
 
Polski Złoty: Decyzja ECB o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie, jak i dane płynące z 
USA dotyczące tempa wzrostu gospodarczego (2,3% po pierwszym kwartale) sprawiły, że złotówka osłabiła 
się względem dolara. Inwestorzy w poszukiwaniu lepszych stóp zwrotu odwrócili się od naszej waluty, lecz jak 
zaznaczają eksperci jest to odwrót chwilowy – w najbliższych dniach oczekują oni ponownego umocnienia 
się złotówki względem dolara jako rodzaju odreagowania po ostatnich spadkach wartości naszej rodzimej waluty. 
 
 
 
 
 
Aluminium: Aluminium, które zdrożało w zeszłym tygodniu o niemal 2,2% jest ostatnio w centrum uwagi 
inwestorów. Powodem są oczekiwania inwestorów, że miliarder Oleg Deripaska, który zarządza Rusalem jednym 
z największych koncernów produkujących aluminium będzie chciał utrzymać kontrolę nad firmą. Deripaska liczy, 
że sankcje USA wobec Rusalu sprawiające, że kontrahenci z USA nie mogą prowadzić interesów z firmą Deripaski 
(co z kolei może spowodować niewypłacalność spółki) zostaną złagodzone dzięki lobbingowi rządów 
europejskich.  
 
Ropa: W ostatnich tygodniach na rynku Czarnego Złota pojawiało się bardzo wiele informacji mających wpływ na 
wartość surowca – Od zaostrzenia konfliku Jemeńskich separatystów z Arabią Saudyjską, przez dane dotyczące 
konsumpcji ropy w USA po spekulacje o przedłużeniu decyzji o ograniczeniu wydobycia przez państwa OPEC. 
Miniony tydzień również przyniósł znaczne wahania ceny surowca – wszystko za sprawą spekuilacji dotyczących 
porozumienia nuklearnego USA z Iranem (będącym siódmym największym producentem ropy na świecie). Celem 
zawartej w 2015 roku między Niemcami, Chinami, USA, Francją, Wielką Brytanią i Rosją a Iranem umowy jest 
ograniczenie programu nuklearnego prowadzonego przez Iran w zamian za zniesienie sankcji nałożonych przez 
wspomniane państwa. Jednak od czasu wyboru go na prezydenta Donald Trump niejednokrotnie krytykował 
porozumienie. W styczniu wezwał Brytyjczyków, Francuzów i Niemców do zmodyfikowania do 12 maja 
niektórych punktów umowy. Zagroził jednocześnie, że jeśli państwa te nie zareagują na to ultimatum Trump 
odmówi ponownego zawieszenia amerykańskich sankcji wobec Iranu. 
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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 
 
 
 
 
W minionym tygodniu inwestorzy znów doświadczyli dość znacznych wahań kursów akcji, lecz nie były to 
wahania specjalnie dramatyczne. Najgorzej poradził sobie WIG20, który zanotował tylko jedną wzrostową 
sesję. Powodem były przede wszystkim dane płynące zza Oceanu – wystarczy jedno spojrzenie na powyższe 
wykresy, aby zauważyć, że S&P 500 i WIG 20 zachowywały się w minionym tygodniu podobnie. Dane 
dotyczące wzrostu PKB, zapasów ropy czy spekulacji na temat zawarcia porozumienia handlowego z 
Chinami miały zresztą wpływ również na inne indeksy. Nie bez znaczenia jest też wzrost rentowności 
amerykańskich obligacji, które oscylują wokół poziomu 3% - tak więc inwestorzy mogą zarobić około 3% w 
skali roku wybierając instrumenty dużo stabilniejsze niż akcje – stąd spadki indeksów akcyjnych.  Co 
ciekawe, nawet pomimo słabych danych makroekonomicznych (szczególnie tych dotyczących wzrostu 
gospodarczego) FTSE 100 zanotował najlepszy tydzień ze wszystkich analizowanych indeksów. Tutaj 
zadecydowały dwie bardzo solidne sesje, które wywindowały indeks niemal o 2% ponad poziom otwarcia 
tygodnia.   
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FT.com: Jak donosi brytyjski dziennik, w ciągu 25 lat ETFy stały się niezwykle popularne w Stanach 
Zjednoczonych – dla przykładu w 2016 roku 7 z 10 najchętniej wybieranych instrumentów inwestycyjnych 
to właśnie ETFy. Jednak jak zaznacza Henry Hu, wykładowca University of Texas, problemem dla rynku ETF 
są przede wszystkim niedostosowane do jego potrzeb regulacje – brakuje nawet obszernej i pełnej definicji 
co czyni ETF ETFem. 

ETF jest „kuzynem” starszego o 70 lat funduszu inwestycyjnego, oferuje podobną ekspozycję na portfel akcji 
czy obligacji. Różnica polega na tym, że o ile cena jednostki uczestnictwa funduszu ustalana jest raz dziennie 
na koniec dnia, o tyle w przypadku ETFu cena zależy od gry popytu i podaży instrumentów, w które fundusz 
inwestuje. Sprawia to, że pomimo, iż posiada cechy funduszu inwestycyjnego, ETF przypomina nieco akcję. 
Zatem, jak zaznacza profesor Ho, niewłaściwe zdają się być zarówno regulacje dotyczące akcji, jak i funduszy 
inwestycyjnych, a z racji braku jasnych przepisów fundusze typu ETF są przez nadzór finansowy w Stanach 
Zjednoczonych traktowane nieco po macoszemu – gdy już pojawia się jakiś problem, to wtedy regulator 
stara się dopasować przepisy dotyczące akcji czy funduszy inwestycyjnych do charakterystyki problemu. 
Dodatkowo sprawę komplikuje fakt, że ETFy te inwestują na wielu rynkach jednocześnie, a często w 
skomplikowane instrumenty. Bogaty wybór możliwości sprawia, że inwestorzy zdecydowali się powierzyć 
funduszom aż 5 trylionów dolarów. 

Autor zauważa, że bez stworzenia rzetelnego szkieletu prawnego dla funkcjonowania funduszy typu ETF 
znacząco przyczyni się do rozwoju branży, co pozytywnie wpłynie na funkcjonowanie rynku ETF i 
finansowego w ogóle. 

 

Bloomberg.com: Jim Ross, uznawany przez wielu za jednego z ojców ETFów (razem ze współpracownikami 
przyczynił się do powstania SPDR S&P 500, czyli pierwszego amerykańskiego ETFu) ostrzega przed 
inwestycjami w lewarowane ETFy szczególnie teraz, gdy na rynki powróciła zmienność. Podkreśla on, że 
instrumenty takie są dobre jako inwestycja spekulacyjna, nie nadają się natomiast do inwestowania 
długoterminowego i wymagają ekstremalnego poziomu edukacji ze strony inwestorów, aby być przez nich 
zrozumianymi.  

Co prawda fundusze takie stanowią niewielki odsetek wszystkich dostępnych ETFów (na koniec marca w 
ETFach takich zgromadzono 70 miliardów dolarów, czyli 1,5% rynku wartego 4,8 tryliona dolarów), to 
wysokie ryzyko, które wiąże się z inwestycjami w takie instrumenty sprawia, że mogą one negatywnie 
wpłynąć na odbiór całej branży. Co ciekawe, są też kraje, jak na przykład Tajwan, gdzie lewarowane 
fundusze to aż 40% wszystkich dostępnych ETFów. 
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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 
 
 
 
 
 
Rynek kryptowalut zanotował w minionym tygodniu dość stabilny tydzień. Niewiele było informacji, które 
zachęcały inwestorów do gwałtownych ruchów, stąd główne kryptowaluty nie doświadczyły drastycznych zmian 
wartości. Jest to wynik przede wszystkim dynamicznej sytuacji na innych rynkach, w tym ropy, aluminium, 
obligacji czy akcji. Tym samym inwestorzy wybierali raczej inwestycje nieco bezpieczniejsze, ale z uwagi na 
wysoką dynamikę cen tych instrumentów w minionym tygodniu – przynoszące olbrzymi potencjał zysku. 
 
Ciekawostką jest natomiast spadek popytu na karty graficzne wynikający… ze spadku zainteresowania 
kryptowalutami – jak donosi NotebookCeck.net popyt na karty graficzne wykorzystywane przez „górników” do 
„kopania” kryptowalut skurczył się o 40%. Taka sytuacja z pewnością ucieszy graczy, którzy od czasu wybuchu 
kryptowalutowej gorączki mieli wiele powodów do niezadowolenia z racji ciągle rosnących cen układów 
scalonych wykorzystywanych do tworzenia tak zwanych koparek – potężnych maszyn o ogromnej mocy 
obliczeniowej przeznaczonych do rozwiązywania skomplikowanych algorytmów budujących sieć bloków 
połączonych stanowiących podstawę istnienia kryptowalut (za wykonanie jednego pełnego cyklu „górnik” 
dostaje nagrodę w postaci kryptowaluty, czyli na przykład Bitcoina). Producenci, którzy nie byli w stanie 
produkować ilości kart graficznych, które zaspokoiłyby popyt zmuszeni byli regulować zapotrzebowanie za 
pomocą ceny, na czym najbardziej ucierpieli właśnie gracze – nawet jeśli nie odstraszyła ich zawyżona cena, 
problemem nadal była bardzo niewielka dostępność układów scalonych na rynku. 
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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). 
 
 
 
 
Sezon wyników w USA przełożył się na bardzo dobre zachowanie akcji z sektorów Retail i Utilities, co 
wykorzystały fundusze inwestujące w spółki z tych właśnie obszarów. Dzięki temu najlepszy z funduszy, 
Direxion Daily Retail Bull 3x zyskał aż 12,32%. W kategorii akcji amerykańskich znalazły się też fundusze 
inwestujących w akcje spółek z sektorów takich jak ochrona zdrowia czy banki regionalne. Za sprawą bardzo 
dobrych zwrotów spółek z sektora nieruchomości znakomicie poradziły sobie też spółki związane z tym 
rynkiem (Direxion Dialy Homebuilders and Suppliers 3x Bull) czy cały rynek nieruchomości (gdzie Direxion 
Daily Real Estate Bull 3x Shares zyskał aż 10,67%). W przypadku rynku surowców motywami przewodnimi 
okazały się spadki ceny srebra (spowodowane przez spadek zainteresowania inwestorów bezpiecznymi 
przystaniami z uwagi na ocieplenie się sytuacji geopolitycznej w minionym tygodniu) i wzrosty ceny ropy 
(które mogły być jeszcze większe, gdyby nie informacja o wzroście zapasów surowca w USA o mln, podczas 
gdy rynek oczekiwał spadku o 2 mln baryłek). W zestawieniu pojawiły się też takie surowce jak kokos, 
pszenica, kukurydza czy kawa, lecz wzrosty cen tych surowców napędzane są raczej koniunkturą wynikającą 
ze wspomnianej poprawy nastrojów geopolitycznych na linii USA-Chiny wynikającymi z deklaracji Trumpa, 
iż widzi on możliwość zawarcia porozumienia handlowego z Chinami. Na rynku akcji rynków wschodzących 
najczęściej gościły zatem właśnie fundusze inwestujące w Państwie Środka. W przypadku rynków 
rozwiniętych wzrosty napędzane były głównie koniunkturą, lecz ciekawostką jest wystąpienie funduszu 
inwestującego w Korei Południowej – jest to reakcja na piątkowe spotkanie głów państw Korei Północnej i 
Południowej, które dotyczyło denuklearyzacji Północy i zakończyło się osiągnięciem porozumienia w tej 
sprawie. W przypadku rynku obligacji wzrosty napędzane są głównie wzrostem rentowności amerykańskich 
papierów dłużnych, które obecnie zbliżyły się do poziomu 3% - co z kolei przekłada się też na zachowanie 
rynku akcji (inwestorzy mając do wyboru rządowe obligacje oprocentowane około 3% i akcje, z których zysk 
jest niepewny wolą wybrać te pierwsze).  
  
  

Fundusze alternatywne Obligacje
Akcje krajów 
rozwiniętych

Akcje rynków 
wschodzących

Akcje amerykańskie Surowce Rynek nieruchomości

AGFiQ US Market 

Neutral Size Fund
2,60%

iPath US Treasury 

Steepener Exchange 

Traded Note

3,31%
Direxion Daily South 

Korea Bull 3X Shares
5,81%

Direxion Daily India Bull 

3x Shares
4,09%

Direxion Daily Retail Bull 3X 

Shares
12,32%

VelocityShares 3x 

Inverse Silver 
10,96%

Direxion Daily Real 

Estate Bull 3x Shares
10,67%

VelocityShares Long 

LIBOR 
1,09%

iPath US Treasury 5-

year Bull 
1,88%

Deutsche X-trackers 

MSCI United Kingdom 

Hedged Equity Fund

4,85% Global X China Energy 4,04%
Direxion Daily Utilities Bull 3X 

Shares
8,59%

ProShares 

UltraShort Silver
7,23%

ProShares Ultra Real 

Estate
5,24%

FLAG-Forensic 

Accounting Long-Short 
1,04%

iPath US Treasury 5-

year Bear 
1,76%

Direxion Daily Junior 

Gold Miners Index Bear 

3X Shares

4,02%
Direxion Daily Russia Bull 

3x Shares
3,36%

PowerShares PureBeta MSCI 

USA Small Cap Portfolio
8,47%

ETRACS S&P GSCI 

Crude Oil Total 

Return Index 

7,12%
iShares Cohen & Steers 

REIT 
3,83%

Reality Shares DIVS 0,63%
Direxion Daily 7-10 

Year Treasury Bear 1x 

Shares

1,33%
Franklin FTSE Europe 

Hedged 
3,44%

Direxion Daily China 3x 

Bull Shares
2,64%

Direxion Daily Regional Banks 

Bull 3X Shares
7,51%

E-TRACS UBS 

Bloomberg CMCI 

Energy 

6,58% SPDR Dow Jones REIT 3,75%

AGFiQ US Market 

Neutral Anti-Beta Fund
0,63%

ProShares Inflation 

Expectations 
1,31%

WisdomTree Japan 

Hedged Financials Fund
2,90%

Global X China 

Industrials 
2,50%

Direxion Daily Homebuilders 

& Supplies Bull 3X Shares
6,82%

AxelaTrader 3x 

Long Brent Crude 

Oil 

5,56% Schwab US REIT 3,70%

AGFiQ Hedged Dividend 

Income Fund
0,51%

Direxion Daily High 

Yield Bear 2x Shares
1,05%

First Trust Australia 

AlphaDEX Fund
2,63% iShares MSCI Russia 2,28%

ProShares Ultra Short 

Industrials
6,42%

iPath Series B 

Bloomberg Coffee 

Subindex Total 

Return 

4,26% iShares Core U,S, REIT 3,66%

ProShares RAFI 

Long/Short
0,46%

Direxion Daily 20-Year 

Treasury Bull 3X
0,84%

AdvisorShares KIM 

Korea Equity 
2,51%

First Trust China 

AlphaDEX Fund
2,24%

ETRACS Monthly Pay 

2xLeveraged US Small Cap 

High Dividend 

5,95% Teucrium Wheat 4,11%
PowerShares KBW 

Premium Yield Equity 

REIT Portfolio

3,66%

First Trust Long/Short 

Equity Fund
0,34%

Direxion Daily 20+ Year 

Treasury Bear 1x 

Shares

0,76% Franklin FTSE France 2,50%
First Trust India NIFTY 

50 Equal Weight 
2,15%

Direxion Daily Healthcare Bull 

3x Shares
5,12%

iPath Dow Jones-

UBS Cocoa 
4,07%

iShares Residential Real 

Estate 
3,63%

JPMorgan Managed 

Futures Strategy 
0,28%

db x-trackers High Beta 

High Yield Bond 
0,75%

Legg Mason 

International Low 

Volatility High Dividend 

2,32% iShares MSCI Philippines 1,99% ProShares Ultra Utilities 5,11%

iPath Series B 

Bloomberg Natural 

Gas Subindex Total 

Return 

3,62%
First Trust S&P REIT 

Index Fund
3,63%

IQ Merger Arbitrage 0,26%
PIMCO 15+ Year US 

TIPS Index Fund
0,65% iShares Global Utilities 2,25%

ProShares Ultra FTSE 

China 50
1,93%

BMO Elkhorn DWA MLP 

Select 
4,72%

Teucrium Corn 

Fund
3,19%

ETRACS Monthly Pay 

2xLeveraged Mortgage 

REIT 
3,59%

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. 
 
  

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

Poniedziałek, 30 Kwietnia 2018 Wydarzenie Prognoza Poprzedni

Cały dzień Ekwador, Ukraina, Czarnogóra, Węgry, Chiny Dzień pracy

Cały dzień Japonia Dzień Showa

Cały dzień Kazachstan, Wietnam, Łotwa Dzień Zjednoczenia

Cały dzień Sri Lanka Wesak

Cały dzień Argentyna Święto Brydża

10:00   USD Indeks podpisanych umów kupna domów (m/m) (Mar) 0,60% 3,10%

wtorek, 24 Kwietnia 2018

Cały dzień

Argentyna, Austria, Bahrajn, Belgia, Brazylia, 
Bułgaria, Kolumbia, Kostaryka, Chorwacja, Cypr, 

Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, 
Hongkong, Węgry, Islandia, Indonezja, Włochy, 
Jordania, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malawi, 
Malezja, Malta, Mauritius, Meksyk, Maroko, 

Namibia, Holandia,  Norwegia, Peru, Filipiny, Polska, 
Portugalia, Rumunia, Rosja, Serbia, Singapur, 

Słowacja, Słowenia, RPA, Hiszpania, Korea 
Południowa, Szwecja, Szwajcaria, Tajwan, 

Tanzania, Tajlandia, Tunezja, Turcja, Ukraina, 
Wenezuela, Zambia, Niemcy, Liban, Czarnogóra, 
Autonomia Palestyńska, Bangladesz, Chiny, Egipt, 
Bostwana, Chile, Kenia, Pakistan, Rwanda, Uganda, 

Zimbabwe, Irak, WKS, Nigeria

Święto Pracy

Cały dzień Kazachstan Dzień Zjednoczenia

Cały dzień Indie Maharashtra Day

00:30   AUD Decyzja w sprawie stóp procentowych (May) 1,50% 1,50%

00:30   AUD Oświadczenie na temat stóp procentowych RBA  

04:30   GBP Wskaźnik PMI dla przemysłu (Apr) 54,90            55,10            

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

10:00   USD Wskaźnik ISM dla przemysłu (Apr) 58,60            59,30            

14:30   CAD Przemawia prezes BoC, Poloz  

18:45   NZD Zmiana zatrudnienia (k/k) (Q1) 0,40% 0,50%

21:45   CNY Wskaźnik PMI dla przemysłu wg Caixin (Apr) 50,90            51,00            

Środa, 25 Kwietnia 2018
Cały dzień Serbia, Słowenia, Czarnogóra, Bośnia i Hercegownia Święto Pracy
Cały dzień Bangladesz Shab-e-Barat

03:55   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu w Niemczech (Apr) 58,10            58,10            

04:30   GBP Wskaźnik PMI dla sektora budowlanego (Apr) 50,90            47,00            

08:15   USD Zmiana pozarolniczego zatrudnienia ADP (Apr) 194K 241K

10:30   USD Zapasy ropy naftowej 2,170M

14:00   USD Oświadczenie FOMC  

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

Czwartek, 26 Kwietnia 2018
Cały dzień Polska, Japonia Dzień Konstytucji

04:30   GBP Wskaźnik PMI dla usług (Apr) 53,30            51,70            

05:00   EUR Wskaźnik CPI (r/r) (Apr)  1,30% 1,30%

10:00   USD Wskaźnik ISM dla usług (Apr) 58,10            58,80            

Piątek, 27 Kwietnia 2018
Cały dzień Japonia Dzień Wolny

Cały dzień Łotwa Dzień Niepodległości

08:30   USD Zmiana zatrudnienia w sektorach pozarolniczych (Apr) 185K 103K

08:30   USD Stopa bezrobocia (Apr) 0,04               0,04               

10:00   CAD Wskaźnik PMI Ivey (Apr) 60,20            59,80            

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.  


