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Podsumowanie


Miesiąc po tym, jak kursy wielu technologicznych i wzrostowych spółek padły pod
naporem gwałtownie rosnących rentowności obligacji, indeks Nasdaq zdołał ustanowić
nowy rekord. Nie był to może wielki wyczyn w porównaniu z dokonaniami szerokiego
rynku na Wall Street, czy w Niemczech, gdzie podczas co drugiej sesji główne indeksy
pobijały historyczne szczyty, ale i tak można to uznać za imponujący pokaz siły giełdowej
hossy. Hossy, której póki co nic nie jest w stanie zatrzymać, a która stała się bardziej
demokratyczna niż w ubiegłym roku. Hossy, którą owładnął łatwo mutujący
i rozprzestrzeniający się wirus spekulacji.



Siła rynku akcji w USA nie powinna budzić zdziwienia biorąc pod uwagę stabilizację liczby
nowych pacjentów zarażonych koronawirusem na poziomie niższym niż na początku
stycznia. W wielu stanach znosi się restrykcje lub całkowicie otwiera gospodarkę, o czym
świadczy wypełniony po brzegi stadion Texas Rangers, czy pełne gości restauracje
na Florydzie. Amerykanie coraz więcej latają, częściej korzystają z hoteli i rezerwują
miejsca w restauracjach na skalę niewidzianą od początku pandemii. Dane wskazują, że
obok trwającego od dłuższego czasu ożywienia w przemyśle, marzec przyniósł znaczącą
poprawę w sektorze usług.



Niestety w Europie, sytuacja pandemiczna wygląda odmiennie. Restrykcje są przedłużane,
usługi pozostają zamknięte, a w Berlinie przeforsowano właśnie możliwość wprowadzenia
godziny policyjnej. Pomimo takich przeciwności losu, europejskie indeksy akcji, należą do
liderów tegorocznej globalnej hossy.



Trudno przecenić rolę szybkiego wprowadzenia w życie przez administrację Joe Bidena
Amerykańskiego Programu Ratunkowego o wartości 1,9 biliona dolarów, dzięki któremu
w ostatnich kilku tygodniach rachunki bankowe większości gospodarstw domowych w USA
zostały zasilone kwotą kilku tysięcy dolarów. Część pieniędzy zostanie wykorzystana do
zmniejszenia zadłużenia. Jednak zgodnie z deklaracjami wielu Amerykanów, istotna część
zasili giełdową spekulację, która od miesięcy zatacza coraz szersze kręgi.



Tegoroczna hossa zyskała niezwykłą odporność na wszelkie negatywne informacje. Być
może dlatego, że inwestorzy nie otrzymali żadnego ostrzegawczego sygnału ze strony
aktywów, które stały się głównym przedmiotem spekulacji ostatnich miesięcy, czyli rynku
kryptowalut. Wręcz przeciwnie, Bitcoin wciąż bije rekordy. Kryptowaluty udowodniają,
że pieniądze jednak „leżą na ulicy”, z czego skwapliwie korzystają młodzi inwestorzy,
zarażając powoli swym entuzjazmem starsze pokolenia. Choć bijące rekordy indeksy akcji
oraz nowe szczyty na Bitcoinie nie pozwalają wątpić w trwającą wciąż hossę, to jednak
zaczyna ona przybierać coraz bardziej spekulacyjną postać.
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Miesiąc pod tym, jak kursy wielu technologicznych i wzrostowych spółek padły pod naporem
gwałtownie rosnących rentowności obligacji, indeks Nasdaq zdołał ustanowić nowy rekord.
Nie był to może wielki wyczyn w porównaniu z dokonaniami szerokiego rynku na Wall Street,
czy w Niemczech, gdzie podczas co drugiej sesji główne indeksy pobijały historyczne szczyty,
ale i tak można to uznać za imponujący pokaz siły giełdowej hossy. Hossy, której póki co nic
nie jest w stanie zatrzymać, a która stała się bardziej demokratyczna niż w ubiegłym roku.
Hossy, którą owładnął łatwo mutujący i rozprzestrzeniający się wirus spekulacji. Hossy,
w której łatwo rodzą się nowe gwiazdy, choć mogą też szybko gasnąć.
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Siła amerykańskiego rynku akcji nie powinna budzić zdziwienia biorąc pod uwagę tempo
szczepień w USA oraz stabilizację nowych pacjentów zarażonych koronawirusem na poziomie
niższym niż na początku stycznia. W wielu stanach znosi się restrykcje lub całkowicie otwiera
gospodarkę, przywracając życie społeczne do normalności, o czym świadczy wypełniony
po brzegi stadion Texas Rangers, czy pełne gości restauracje i puby na Florydzie (wykresy 1-2).

https://www.wlox.com/2021/03/10/texas-reopens-businesses-capacity-lifts-mask-mandate-wednesday/

https://www.cbs7.com/2021/04/07/nearly-4-weeks-after-reopening-texas-covid-hospitalizations-continue-to-drop/

Wykres 1: Amerykańska gospodarka otwiera się coraz wyraźniej.

źródło: Goldman Sachs

Komentarz Dyrektora Departamentu Inwestycji

Wykres 2: Coraz więcej stanów podąża śladem Florydy i Teksasu w znoszeniu restrykcji.

źródło: https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/states-reopen-map-coronavirus.html
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Amerykanie coraz więcej latają (choć raczej wewnątrz kraju), częściej korzystają z hoteli
i rezerwują miejsca w restauracjach na skalę niewidzianą od początku pandemii. Dane
gospodarcze wskazują, że obok trwającego od dłuższego czasu ożywienia w przemyśle, marzec
przyniósł znaczącą poprawę w (najbardziej dotkniętym restrykcjami) sektorze usług.
Reprezentujący je wskaźnik ISM Services wystrzelił właśnie do poziomu niewidzianego
od dekad, a zatrudnienie wyraźnie przyspieszyło, szczególnie w branży turystyki i wypoczynku
(wykresy 3-10).
Wykres 3: Aktywność Amerykanów jest dziś najwyższa od początku pandemii.

źródło: Jefferies

Wykres 4: Amerykanie coraz chętniej wychodzą z domów.

Źródło: Jefferies
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Wykres 5: Amerykanie coraz chętniej latają samolotami, szczególnie we własnym kraju.

źródło: Jefferies

Wykres 6: Amerykanie powrócili do restauracji.

źródło: Jefferies
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Wykres 7: Mieszkańcy Teksasu i Florydy powrócili już do normalności.

Źródło: Jefferies

Wykres 8: Ameryka coraz lepiej radzi sobie z pandemią, a kolejne stany rezygnują z restrykcji.
W rezultacie sektor usług zaczął odrabiać zaległości względem przemysłu.
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Wykres 9: Sektor usług w USA odżywa dziś zdecydowanie szybciej niż w Europie, czy Japonii.

Źródło: JP Morgan

Wykres 10: Zatrudnienie w sektorach usługowych, szczególnie w branży rozrywki i
wypoczynku, w USA zaczęło zdecydowanie się poprawiać w ostatnich tygodniach.
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źródło: Bloomberg, obliczenia własne

O ile siłę rynku akcji w USA uzasadnia postęp walce z pandemią, to zachowanie europejskich
parkietów jest zaskakujące. Szczególnie giełdy w Paryżu i we Frankfurcie wydają się odporne
na wszelkie negatywne dane napływające z frontu walki z pandemią.
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Nie dość, że cała Unia Europejska jest daleko za USA i Wielką Brytanią w programie szczepień,
to jeszcze wyraźnie nie daje sobie rady z trzecią falą koronawirusa, która opanowała
środkowo-wschodnią oraz południową część kontynentu. Ponieważ trudno jest zakładać,
że Polacy, Serbowie, czy Grecy albo Niemcy i Holendrzy jednocześnie pod koniec lutego
przestali przestrzegać antypandemicznych zaleceń, wydaje się, że głównym powodem
ostatniej fali zachorowań jest sezonowa łatwość zapadania na wirusowe choroby układu
oddechowego (wykresy 11-13).
Wykres 11: Trzecia fala zakażeń SARS-COV-2 w Europie nie była przypadkiem
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Źródło: Bloomberg, obliczenia własne
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Wykres 12: Dwa szczyty hospitalizacji w Polsce, w marcu i październiku.
hospitalizacje w Polsce wg. miesięcy w 2020
roku
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Źródło: https://zdrowedane.nfz.gov.pl/local/nfz/reports.php

Wykres 13: Sezon grypowy rozpoczyna się w drugiej połowie września, ale jego końcówka
może przesuwać się w czasie, od początku lutego do końca marca.
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Źródło: http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/grypa/index.htm

Taka interpretacja skłaniałaby do optymistycznego spojrzenia na najbliższe tygodnie,
w których to liczba przypadków Covid-19 powinna wyraźnie spadać w całej Europie. Z drugiej
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strony rodzi obawę, że za pół roku problem powróci, wraz z kolejnym sezonem grypowym.
Chris Whitty, naczelny lekarz Wielkiej Brytanii, która ustępuje jedynie Izraelowi w tempie
szczepień, stwierdził ostatnio, że Londyn będzie dążył do zaprzestania stosowania polityki
lockdownu jako metody walki z koronawirusem i zacznie traktować Covid-19 jak sezonową
grypę (ta w ostrym sezonie odpowiada ona nawet za 25 tys. zgonów wśród Brytyjczyków).

https://www.cityam.com/no-more-lockdowns-uk-will-treat-covid-like-seasonal-flu-says-chris-whitty/

Teoretycznie, przykład płynący z Izraela oraz z Wielkiej Brytanii, w których to krajach liczba
zakażonych systematycznie spada, może świadczyć o tym, że szybsze tempo szczepień
uchroniłoby kontynentalną Europę przed trzecią falą pandemii. Moim zdaniem jednak nie jest
to takie pewne. Wystarczy spojrzeć na podobnie wyglądające i spadające od stycznia krzywe
zachorowań w Irlandii Północnej (54 zaszczepionych na 100 osób) oraz w Irlandii
(22 zaszczepionych na 100, czyli nieco mniej niż w Niemczech) (wykresy 14-15).
Dziwnym trafem trzeciej fali pandemii nie ma nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale także
w Portugalii, w której skala szczepień nie odbiega od europejskiej średniej. Brak jednoznacznej
zależności pomiędzy poziomem szczepień, a skalą zakażeń widoczna jest także w USA, gdzie
stany z najniższym odsetkiem zaszczepionych (Teksas czy Alabama) mogą pochwalić się
wyraźnie spadającą liczbą chorych, w przeciwieństwie do stanów Nowy York, czy New Jersey
(wykresy 16-18).
Wykres 14: Wskaźniki skali szczepień w Europie.

Źródło: https://www.breakingnews.ie/covid-vaccine/covid-vaccine-tracker-where-are-fastest-rollouts-and-how-does-ireland-compare1099728.html
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Wykres 15: Pomimo różnic w poziomie szczepień krzywe zakażeń w Irlandii Północnej
i Irlandii wyglądają podobnie.
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źródło: Bloomberg, obliczenia własne

Wykres 16: Wielka Brytania świetnie radzi sobie ze szczepieniami, Portugalia, tak samo jak
cała Unia, znacznie gorzej, jednak skala zakażeń w obu tych państwach spada
zdecydowanie od trzech miesięcy.
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Źródło: Bloomberg, obliczenia własne
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Wykres 17: Choć USA przodują w tempie szczepienia społeczeństwa pomiędzy stanami
występują duże różnice.

źródło: https://edition.cnn.com/interactive/2021/health/us-covid-vaccinations/

Wykres 18: Skala szczepień może nie być jedynym lub najważniejszym czynnikiem
odpowiedzialnym za różnice w zachorowalności.
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Nawet doktor Anthony Fauci (uznawany za jednego z najwybitniejszych na świecie ekspertów
do spraw chorób zakaźnych) stwierdził, że nie jest pewien jak to się stało, że całkowicie
otwartego od 10 marca Teksasu nie zalała do tej pory fala nowych przypadków Covid-19.

https://nypost.com/2021/04/10/fauci-not-sure-why-texas-doesnt-have-covid-uptick-after-nixing-masks/

Niestety w Europie, a szczególnie w Polsce i w Niemczech, sytuacja pandemiczna wygląda
odmiennie. Surowe restrykcje są przedłużane, usługi pozostają zamknięte, a w Berlinie
przeforsowano właśnie możliwość wprowadzenia godziny policyjnej (wykres 19).

https://www.npr.org/sections/coronavirus-live-updates/2021/03/24/980869865/in-reversal-merkel-drops-plan-for-lockdown-in-germanyahead-of-easter?t=1618091557175

https://www.livemint.com/news/india/angela-merkel-drafts-law-for-nationwide-german-lockdown-rule-curfews-11618066564284.html

https://www.thelocal.de/20210412/german-lockdown-measures-could-last-until-the-end-of-may-or-mid-june/
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Wykres 19: Obostrzenia w Europie pozostają w mocy, a sektor usługowy wciąż ma się
znacznie gorzej niż przemysł.

Źródło: JP Morgan

Pomimo takich przeciwności losu, europejskie indeksy akcji, z niemieckim DAX na czele, należą
do liderów tegorocznej globalnej hossy. Nawet marcowa decyzja niemieckiego Trybunału
Konstytucyjnego skutkująca wstrzymaniem ratyfikacji długo negocjowanego i jakże
oczekiwanego europejskiego Funduszu Odbudowy, nie była w stanie zachwiać giełdami na
Starym Kontynencie. Najwyraźniej dla inwestorów z różnych zakątków świata i tak
najważniejszym punktem odniesienia są dotychczasowe dokonania monetarne oraz fiskalne,
a także zapowiedzi gigantycznych programów infrastrukturalnych w wykonaniu władz Stanów
Zjednoczonych (wykresy 20-21).
Wykres 20: Amerykanie nie ustają w dostarczaniu pomocy fiskalnej dla swojej gospodarki
(wartość programów pomocowych jako % PKB).

źródło: https://theconversation.com/joe-bidens-us-1-9-trillion-stimulus-wont-be-enough-to-reignite-world-economy-on-its-own-157252
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Wykres 21: Stymulacja fiskalna w USA może mieć największy wpływ na skalę ożywienia
w relacji do innych państw.

źródło: https://theconversation.com/joe-bidens-us-1-9-trillion-stimulus-wont-be-enough-to-reignite-world-economy-on-its-own-157252
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Z tej perspektywy trudno przecenić rolę szybkiego wprowadzenia w życie przez administrację
Joe Bidena Amerykańskiego Programu Ratunkowego o wartości 1,9 biliona dolarów, dzięki
któremu w ostatnich kilku tygodniach rachunki bankowe większości gospodarstw domowych
w USA zostały zasilone kwotą kilku tysięcy dolarów. Tym bardziej, że jeszcze w styczniu
Amerykanie otrzymali podobny, choć nieco skromniejszy, prezent od administracji Donalda
Trumpa.

Tak jak w przypadku pierwszego pakietu stymulacyjnego z marca ubiegłego roku, część
pieniędzy zostanie lub została już wykorzystana do zmniejszenia zadłużenia. Zgodnie jednak
z sondażowymi deklaracjami wielu Amerykanów, istotna część zasili giełdową spekulację,
która od miesięcy zatacza coraz szersze kręgi, wciągając nowych graczy. Szacuje się, że co
trzeci dolar może trafić na giełdę (wykres 22).

https://www.ft.com/content/51cd6faf-dc42-4d77-b232-fddf447a46fa
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Wykres 22: Im młodsi odbiorcy czeków z państwową pomocą w USA, tym większa skłonność
do angażowania części pozyskanych środków na rynkach kapitałowych

Źródło: https://www.ft.com/content/51cd6faf-dc42-4d77-b232-fddf447a46fa

https://www.marketwatch.com/story/investors-poured-record-56-8-billion-into-stock-market-funds-as-stimulus-checks-arrived11616177039

Wielu tzw. milleniallsów, szczególnie tych, którzy z rynkami zetknęli się po raz pierwszy
w okresie pandemii, jest skłonna w ten sposób zaryzykować niemal połowę środków
uzyskanych z państwowej pomocy. To właśnie ci inwestorzy wiosną ubiegłego roku zostali
uwiedzeni tweetami internetowego celebryty Davida Portnoya, a w styczniu wraz liczącą już
ponad 6 milionów grupą giełdowych graczy korzystających z platformy Reddit, rzucili
wyzwanie rekinom z Wall Street.
W ostatnich kilku miesiącach wirus spekulacji zdołał przenieść się na jeszcze młodsze
pokolenie - generację Z. Korzystając z aplikacji TikTok młodzi day traderzy, dzielą się
giełdowymi „pewniakami” i pokazują, jak w ciągu roku inwestując kilkaset dolarów
z państwowego czeku zostać milionerem. Na początku marca ruszył nawet fundusz typu ETF
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(BUZZ US), zbierając w ciągu miesiąca ponad 350 mln dolarów na inwestycje w spółki
najczęściej pojawiające się na tego typu internetowych forach. Trudno chyba o bardziej
wymowny objaw spekulacyjnej gorączki, jaka zapanowała na Wall Street w tym roku.
Jej kolejnym przejawem był sukces najnowszego dziecka z licznej rodziny funduszy
zarządzanych przez (należącą do Cathie Wood) firmę ARK Invest. Łączne aktywa funduszy
inwestujących w przełomowe innowacje mające zmienić oblicze Internetu, transportu,
medycyny czy finansów, które stały się ikoną pandemicznej fali technologicznej hossy, wzrosły
przez ostatnie półtora roku z 3 do ponad 52 mld dolarów. Nowy fundusz, mający tym razem
dać inwestorom szansę na uczestniczenie w eksploracji kosmosu, zdołał pozyskać w ciągu
zaledwie 5 dni od debiutu (30 marca) ponad 500 mln dolarów.

https://www.cnbc.com/2021/03/29/ark-invests-arkx-space-exploration-etf-to-begin-trading-on-tuesday.html

Nie przeszkodził temu fakt, że flagowy produkt - ARK Innowacji - zaliczył niemal 30-proc.
spadek w ciągu poprzednich kilku tygodni, podczas technologicznej „rzezi” towarzyszącej
gwałtownemu wzrostowi rentowności obligacji (wykres 23). Co zaskakujące i niespotykane
w normalnych czasach, liczba tytułów uczestnictwa tego działającego od 2014 roku funduszu
jest dziś wyższa niż w przed rozpoczęciem korekty. Jakby nikt się jej nie przestraszył.
Wykres 23: Szybki wzrost rentowności obligacji dał się we znaki najbardziej innowacyjnym
spółkom wchodzącym w skład portfela ubiegłorocznej gwiazdy, funduszu ARK Innowacji.
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Rynkowe turbulencje nie ominęły ostatnio także rozgrzanego do czerwoności rynku
pierwotnego, a szczególnie inwestycyjnego objawienia poprzednich 12 miesięcy, czyli
specjalnych wehikułów służących do przejmowania prywatnych firm (SPAC). Szukający okazji
w IPO inwestorzy musieli ostatnio pogodzić się z niemal 30-proc. stratą podczas debiutu
uznawanej za technologiczną, a zajmującą się dowozem jedzenia spółki Deliveroo. Był to
jednocześnie największy od dekady i najsłabszy w historii debiut na londyńskiej giełdzie.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-31/deliveroo-ipo-raises-2-1-billion-in-biggest-u-k-deal-this-year

https://www.ft.com/content/bdf6ac6b-46b5-4f7a-90db-291d7fd2898d
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W przypadku SPAC, szok inwestorów wywołała znacznie niższa od oczekiwań wycena
przejmowanej przez wehikuł CCIV firmy Lucid Motors mającej stać się konkurencją dla Tesli.
Przepołowienie się notowań przejmującej spółki, która zdążyła od stycznia do połowy lutego
wzrosnąć sześciokrotnie, miało prawo otrzeźwić wielu zwolenników kupowania
przysłowiowego kota w worku.
Żadne z tych wydarzeń nie było jednak w stanie zatrzymać hossy na Wall Street i zepsuć
rynkowych nastrojów (wykres 24).
Wykres 24: Jeśli indeks S&P500 na co drugiej sesji w ostatnim miesiącu bije rekordy trudno
się dziwić, że nastroje inwestorów na Wall Street są rekordowo dobre.
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Nawet wymuszona likwidacja potężnie zlewarowanego funduszu Archegos, skutkująca
miliardowymi stratami kilku czołowych banków inwestycyjnych świata oraz wyprzedażą akcji
wartych ok 50 mld dolarów, nie wywołała większego zamieszania na giełdach.
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https://www.cnbc.com/2021/03/27/archegos-capital-forced-position-liquidation-contributes-to-viacom-discovery-plunge.html

https://www.ft.com/content/073509cd-fe45-44d2-afac-cace611b6900

Tegoroczna hossa zyskała niezwykłą odporność na wszelkie negatywne informacje. Być może
dlatego, że inwestorzy nie otrzymali żadnego ostrzegawczego sygnału ze strony aktywów,
które stały się głównym przedmiotem spekulacji ostatnich miesięcy, czyli rynku kryptowalut.
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Wręcz przeciwnie, Bitcoin i Ether wciąż biją rekordy, a korekty są tak płytkie i krótkie, że nie są
w stanie zachwiać pewności siebie krypto entuzjastów. Kapitalizacja promowanego niedawno
przez Elona Muska Dogecoina przekroczyła właśnie 16 mld dolarów (10 miejsce w rankingu),
choć jeszcze w Wigilię ledwo przekraczała 100 mln dolarów. Sam Musk, który od miesiąca jest
Technokrólem w Tesli, stwierdził ostatnio, że jeśli stanie się bohaterem jakiegoś skandalu,
to powinno się go określać jako Elongate. Już następnego dnia (26 marca) powstała
kryptowaluta o takiej nazwie, której kapitalizacja po dwóch tygodniach osiągnęła niemal 300
mln dolarów. Nieźle, jak na parodię jednego tweeta (wykres 25).

https://www.wsj.com/articles/elon-musk-gets-new-title-of-technoking-of-tesla-11615813693

https://twitter.com/elonmusk?lang=pl

https://www.elongate.cc/about
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Wykres 25. Parodia tweeta Elona Muska okazała się po dwóch tygodniach od
niespodziewanego powstania projektem wartym niemal 300 mln dolarów.

źródło: https://poocoin.app/tokens/0x2A9718defF471f3Bb91FA0ECEAB14154F150a385

Zresztą o ukrytej wartości, jaka tkwi w kilku słowach umieszczonych na twitterze przez znaną
osobę mogliśmy się przekonać parę dni wcześniej, gdy pierwszy tweet Jacka Dorseya
(założyciela Twittera) został sprzedany za 2,9 mln dolarów w formie najnowszej zabawki
blockchainowej rewolucji, tokenu NFT (wykres 26).

https://futuristspeaker.com/business-trends/non-fungible-tokens-create-a-hot-new-market-for-digital-art/

https://www.theblockbeats.com/en/news/22808
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Wykres 26: Najnowsza zabawka blockchainowej rewolucji, tokeny NFT, zyskała w tym roku
niesamowitą popularność.

źródło: https://www.theblockbeats.com/en/news/22808

Kryptowaluty udowodniają, że pieniądze jednak „leżą na ulicy”, z czego skwapliwie korzystają
młodzi inwestorzy, zarażając powoli swym entuzjazmem starsze pokolenia. Choć bijące
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rekordy indeksy akcji oraz nowe szczyty na Bitcoinie nie pozwalają wątpić w trwającą wciąż
hossę, to jednak zaczyna ona przybierać coraz bardziej spekulacyjną postać.
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Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter reklamowy. Opracowany został przez Investors TFI S.A. w związku z zarządzaniem
funduszami inwestycyjnymi. Materiał oraz zawarte w nim prognozy stanowią wyłącznie wyraz poglądów jego autora i oparte
zostały na stanie wiedzy aktualnym na dzień jego sporządzenia. Przy sporządzeniu materiału i zawartych w nim prognoz oparto
się na informacjach pozyskanych z powszechnie dostępnych i uznanych za wiarygodne źródeł, dokładając należytej staranności,
aby informacje zamieszczone w niniejszym materiale były rzetelne, niemniej jednak nie można zagwarantować ich poprawności,
kompletności i aktualności. Investors TFI S.A. zastrzega sobie możliwość zmiany przedstawionych opinii, w tym w przypadku
zmiany sytuacji rynkowej, bez konieczności powiadamiania o niej adresatów niniejszego materiału. Investors TFI S.A. nie
gwarantuje ziszczenia się scenariuszy lub prognoz zamieszczonych w niniejszym materiale, w szczególności przedstawione
informacje (historyczne i prognozowane) nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Materiał niniejszy nie stanowi oferty publicznej ani publicznego oferowania w zakresie nabycia lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych ani oferty w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
Wnioski wyciągnięte na podstawie przedstawionych komentarzy i prognoz nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego
z inwestycją w papiery wartościowe oraz inne instrumenty ﬁnansowe. Decyzje inwestycyjne, co do inwestowania w fundusze
inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektem Informacyjnym/Prospektem Emisyjnym
funduszu, zawierającym szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa/certyﬁkatów inwestycyjnych funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. W/w Prospekty Informacyjne/Prospekty Emisyjne dostępne są w punktach dystrybucji funduszy, w siedzibie Investors TFI S.A. oraz na stronie www.investors.pl.
Dotychczasowe wyniki funduszy inwestycyjnych nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors
TFI S.A. ani zarządzane przez nie fundusze nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych funduszy. Przy nabyciu
jednostek uczestnictwa/certyﬁkatów inwestycyjnych funduszy pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości
określonej w Prospekcie Informacyjnym/Prospekcie Emisyjnym funduszu. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu jednostek uczestnictwa/certyﬁkatów inwestycyjnych lub konwersji
jednostek uczestnictwa. Wartość certyﬁkatów/jednostek uczestnictwa może cechować się dużą zmiennością, w związku z czym
uczestnik funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty części wpłaconego kapitału. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki
uczestnictwa/certyﬁkaty inwestycyjne funduszy obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podstawie Ustawy
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób ﬁzycznych (t.j.: Dz.U. z 2012361 z późn. zm.).
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