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AKTYWA POD ZARZĄDZANIEM I ADMINISTRACJĄ GRUPY
KAPITAŁOWEJ CASPAR SIĘGAJĄ PONAD 2,6 MILIARDA PLN*

*DANE NA DZIEŃ 30.04.2022
Zarządzamy aktywami Klientów - inwestując je na rynku

GRUPA
CASPAR
O FIRMIE

kapitałowym. Inwestujemy w szczególności w akcje oraz
papiery dłużne. Jesteśmy niezależni - podejmując decyzje
inwestycyjne, kierujemy się wyłącznie naszą wiedzą,
umiejętnościami oraz interesem i potrzebami Klientów.
Oferujemy również profesjonalnie i efektywnie zarządzane
fundusze inwestycyjne, w tym dedykowane zamknięte fundusze
inwestycyjne. Operujemy – między innymi - na terenie Europy
oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki.
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ZARZĄD
CASPAR ASSET MANAGEMENT SA

LESZEK KASPERSKI

BŁAŻEJ BOGDZIEWICZ

HANNA KIJANOWSKA

PREZES ZARZĄDU

WI CEPREZES ZARZĄDU

Związany z polskim rynkiem kapitałowym od

Z rynkami kapitałowymi związany od 2000

W Grupie Caspar od stycznia 2010 roku.

1997 r. Zarządza biznesem, finansami oraz

roku. Posiada licencję doradcy

Dyrektor operacyjny, obecnie nadzoruje

nadzorem nad spółkami z Grupy Caspar.

inwestycyjnego nr 203 oraz tytuł

działalność operacyjną, obszar prawny,

Założyciel oraz akcjonariusz.

Chartered Financial Analyst przyznanego

audytu wewnętrznego i zarządzania

przez CFA Institute. Dyrektor inwestycyjny.

ryzykiem.

WI CEPREZES ZARZĄDU

Akcjonariusz.
Leszek Kasperski wraz z Błażejem Bogdziewiczem łącznie posiadają pakiet kontrolny akcji.
Caspar Asset Management SA
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ZARZĄD
CASPAR TFI SA

TOMASZ SALUS

AGATA BABECKA

KRZYSZTOF JESKE

TOMASZ MICHALAK

ANDRZEJ MISZCZUK
CZŁONEK ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

WICEPREZES ZARZĄDU

WICEPREZES ZARZĄDU

Z rynkiem finansowym związany od

Absolwentka Wydziału Prawa UAM

Z Grupą Caspar związany

Osoba z ponad 20 letnim

Specjalista z doświadczeniem w

końca lat dziewięćdziesiątych. Od

w Poznaniu, ma kilkunastoletnie

od kilkunastu lat, obecnie Prezes

doświadczeniem w renomowanych

Instytucie Koniunktur i Cen w

września 2010 roku związany z Grupą

doświadczenie w pracy w

Zarządu F-Trust SA – spółki

instytucjach finansowych,

Warszawie, Banku Handlowym,

Caspar jako Regionalny Dyrektor

kancelariach prawnych

dystrybucyjnej z Grupy Caspar –

początkowo Citibank, następnie

Katedrze Finansów Uniwersytetu

Sprzedaży. Obecnie Prezes Zarządu

i obsłudze podmiotów w ramach

oraz Wiceprezes Zarządu

Union Investment TFI SA (Generali

Genewskiego oraz Capital

w Caspar TFI SA. Legitymuje się

pracy jako prawnik in-house, jest

w Caspar TFI SA.

Investments TFI SA). Obecnie

International. W latach 2010-2012

certyfikatem European Financial

członkiem Okręgowej Izby Radców

wiceprezes Zarządu Caspar TFI SA.

Andrzej pracował w AgaNola AG, a

Guide (EFG).

Prawnych w Poznaniu.

WICEPREZES ZARZĄDU

w 2013 roku związał się z Grupą
Caspar.
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ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCYCH
OD POCZĄTKU W CASPAR, BO LICZY SIĘ WIARYGODNOŚĆ I ROZWÓJ

WOJTEK KSEŃ
Pracę rozpoczął w 2000 roku, po uzyskaniu Dyplomu

BŁAŻEJ BOGDZIEWICZ , CFA
Z rynkiem związany od 2000 roku. Jest

WSH HEC Paris (specjalizacja finanse). Posiada licencję
maklera papierów wartościowych z uprawnieniami do
doradztwa inwestycyjnego nr 2513.

licencjonowanym doradcą inwestycyjnym (nr
licencji 203), posiada również tytuł CFA (Chartered
Financial Analyst). Akcjonariusz.

MATEUSZ JANICKI
Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego nr 710.
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

PIOTR ROJDA, CFA

W Grupie pracuje od grudnia 2014 roku.

Makler papierów wartościowych (numer licencji: 2898)
i Doradca Inwestycyjny (numer licencji: 540), posiada
tytuł CFA. W Grupie od 2015 roku.

Caspar Asset Management SA

BARTOSZ WAWRZYNÓW, PHD
Konsultant naukowy. Aktywnie związany z tematyką od
2002 roku, zgromadzona ekspertyza w dziedzinie biologii
molekularnej, biochemii i biotechnologii. Absolwent
Uniwersytetu Warszawskiego (MISMaP), stopień doktora
uzyskany na Uniwersytecie w Edynburgu.
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GRUPA CASPAR
Grupa kapitałowa Caspar składa się z 3 spółek: Caspar Asset Management SA (założyciel).
Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA oraz niezależnego dystrybutora F-Trust SA.
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CASPAR AM SA
Spółka rozpoczęła swoją działalność 3 sierpnia 2009 roku
i prowadzi działalność maklerską w zakresie zarządzania
portfelami, w skład których wchodzi jeden lub więcej
instrumentów finansowych. Spółka posiada także 3 inne
działalności maklerskie:

OFEROWANIE
Instrumentów finansowych.

PRZYJMOWANIE
oraz przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia
instrumentów finansowych.

DORADZTWO
Inwestycyjne.

Caspar Asset Management SA
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CASPAR TFI SA
Spółka rozpoczęła swoją działalność dnia 18 kwietnia
2011 roku. Głównym jej celem jest tworzenie funduszy

inwestycyjnych i zarządzanie nimi - w tym:

POŚREDNICTWO
w zbywaniu i odkupywaniu jednostek
uczestnictwa.

REPREZENTOWANIE FUNDUSZY
wobec osób trzecich.

ZARZĄDZANIE
Caspar Parasolowy FIO oraz dedykowanymi
Funduszami Inwestycyjnymi Zamkniętymi.

Caspar Asset Management SA
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F-TRUST SA
Spółka dystrybucyjna z grupy niezwiązanej kapitałowo
z jakąkolwiek dużą instytucją finansową. Pozwala to na

zachowanie niezależności, bezstronności i działania w jak
najlepiej pojętym interesie klienta.

OFEROWANIE
produktów oszczędnościowych i
inwestycyjnych.

FUNDUSZE INWESTYCYJNE
Ponad 1000 polskich i zagranicznych.

EDUKACJA
Raporty, Szkoła Inwestycyjna, wywiady,
komentarze, rankingi.
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CO NAS WYRÓŻNIA

REPUTACJA

WY N I K I I N WE S T Y C Y J N E

FILOZOFIA

ZESPÓŁ
ZARZĄDZAJĄCYCH

Kierujemy się tylko

Wielokrotnie wyróżniani

Szukamy okazji

Unikatowa metoda

interesem Klientów, nie

zarządzający i stabilne

inwestycyjnych na

selekcji spółek oparta na

jesteśmy korporacją.

wyniki długoterminowe.

całym świecie.

analizie fundamentalnej.
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W LATACH 2019 -2021
ZARZĄDZAJĄCY ODBYLI
PONAD 1300 SPOTKAŃ
BĄDŹ TELEKONFERENCJI
ZE SPÓŁKAMI Z
CAŁEGO ŚWIATA

WYBRANE SPOTKANIA
I TELEKONFERENCJE
ZARZĄDZAJĄCYCH
ZE SPÓŁKAMI W 2021R.
Caspar Asset Management SA
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ZARZĄDZANIE

FUNDUSZE INWESTYCYJNE

STRATEGIE INWESTYCYJNE

Caspar Parasolowy Fundusz

Usługa zarządzania portfelem.

Inwestycyjny Otwarty,

Indywidualnie przygotowywane strategie

Dedykowane Fundusze

specjalistyczne

Inwestycyjne Zamknięte.

Caspar Asset Management SA
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FUNDUSZE INWESTYCYJNE
CASPAR TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

CASPAR
P A R A S O L O WY
FUNDUSZ INWESTYCYJNY
OTWARTY

Caspar Asset Management SA

CASPAR AKCJI
EUROPEJSKICH
AKCYJNY, OD 02.11.2012

NAJLEPSZY FUNDUSZ 2019
EUROPEJSKICH RYNKÓW
ROZWINIĘTYCH

CASPAR GLOBALNY
AKCYJNY, OD 15.12.2015

NAJLEPSZY FUNDUSZ 2019
MIESZANY

CASPAR STABILNY
STABILNEGO WZROSTU,
OD 04.06.2019

NAJLEPSZY FUNDUSZ
STABILNY
W OKRESIE 04.06.201916.07.2020
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CASPAR TFI SPEŁNIA WSZYSTKIE
DOBRE PRAKTYKI INFORMACYJNE
WWW.CASPAR.COM.PL/DOKUMENTY/TFI/DOBRE-PRAKTYKI-INFORMACYJNE

Z przyjemnością informujemy, że subfundusze Caspar TFI SA spełniają wszystkie (5/5) Dobre Praktyki Informacyjne.
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KLUCZOWE CECHY FUNDUSZY CASPAR TFI
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CASPAR GLOBALNY

„
W części akcyjnej funduszu pojawiła się ekspozycja na surowce
rolne i metale, która w marcu 2022 roku była dalej zwiększana.
Prawdopodobieństwo scenariusza kryzysu żywnościowego rośnie z
każdym dniem wojny i cenami energii. Znaczną część inwestycji w
akcje nadal stanowią spółki biotechnologiczne i mój
długoterminowy pogląd na atrakcyjność sektora się nie zmienił.
Dalej uważam, że mamy do czynienia z rewolucją genetyczną,
która zmieni sposób leczenia i diagnozowania wielu chorób,
kreując przy tym wielomiliardowe rynki i kapitalizacje.

Przemysł i
elektronika
11,02%

Inne
10,13%

Gotówka i
ekwiwalenty
1,51%

Energetyka
34,04%

- Piotr Rojda CFA, zarządzający.
▪ wzrost ekspozycji na spółki zbrojeniowe;
▪ ekspozycja na spółki energetyczne, które korzystają na
niedoborach w podaży (m.in. braki ropy i gazu);
▪ ograniczenie ekspozycji na spółki europejskie i cykliczne;
▪ korzystanie na rosnących inwestycjach w obronność i
bezpieczeństwo energetyczne.
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Opracowanie własne, dane na 31.03.2022.

IT (Technologie
informacyjne)
18,15%

Ochrona zdrowia
25,15%

S . 16

min. pierwsza wpłata
1000 zł
min. kolejne wpłaty
100 zł

CASPAR GLOBALNY
(BLOOMBERG – CASPGLS:PW)

3 miesiące

1 rok

3 lata

YTD

Subfundusz

0,74%

-5,34%

56,30%

-14,65%

Benchmark

-1,65%

12,65%

43,29%

-5,82%

Wyniki inwestycyjne subfunduszu na 29.04.2022r.
160%
140%
120%
100%

Jednostka (S)

80%
60%
40%

Benchmark

20%
0%
-20%
-40%
gru 15

kwi 16

sie 16

gru 16

kwi 17

sie 17

gru 17

kwi 18

sie 18

gru 18

kwi 19

sie 19

gru 19

kwi 20

sie 20

gru 20

kwi 21

sie 21

gru 21

kwi 22

Benchmark: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI).
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CASPAR STABILNY

„
Udział sektora energii wzrósł w marcu 2022 roku i aktualnie stanowi
ponad 35% aktywów funduszu Caspar Globalny oraz analogicznie
około 35% części akcyjnej funduszu Caspar Stabilny. Całą
dolarową częścią dłużną Caspara Stabilnego stanowi ekspozycja
na amerykańskie obligacje inflacyjne (około 20% wartości
funduszu), w części złotówkowej dominują obligacje
zmiennokuponowe i takie o duration max 3-4 lata.

Obligacje
gwarantowane
przez państwo
18,41%

Gotówka i
ekwiwalenty
0,46%

Akcje
34,60%

- Piotr Rojda CFA, współzarządzający.
▪ wzrost ekspozycji na spółki zbrojeniowe;
▪ ekspozycja na spółki energetyczne, które korzystają na niedoborach
w podaży (m.in. braki ropy i gazu, niepewny Iran i Wenezuela);
▪ ograniczenie ekspozycji na spółki europejskie i cykliczne;
▪ korzystanie na rosnących inwestycjach w obronność i bezpieczeństwo
energetyczne;
▪ amerykańskie obligacje inflacyjne (USD) oraz obligacje
zmiennokuponowe i duration max 3-4 lata (PLN).
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Opracowanie własne, dane na 31.03.2022.

ETFy (Dłużne)
19,25%
Obligacje
skarbowe
27,27%
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min. pierwsza wpłata
1000 zł
min. kolejne wpłaty
100 zł

CASPAR STABILNY
(BLOOMBERG – CASPLEA:PW)

3 miesiące

6 miesięcy

1 rok

YTD

Subfundusz

1,85%

-2,00%

3,80%

-2,33%

Benchmark

-0,19%

0,04%

4,03%

-1,39%

Wyniki inwestycyjne subfunduszu na 29.04.2022r.

40%

35%

Jednostka (A)

30%
25%

Benchmark

20%
15%
10%
5%

0%
-5%
cze 19

lis 19

kwi 20

wrz 20

mar 21

sie 21

sty 22

Benchmark: 30% MSCI World Index (MXWO) + 50% stopy referencyjnej NBP (lub środka przedziału jeżeli zamiast poziomu stopy będzie określony przedział) + 20% Federal Funds Target Rate – Lower Bound (FDTRFTRL).
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CASPAR AKCJI EUROPEJSKICH

„

Przemysł i
elektronika
13,50%

Inne
18,92%

Gotówka i
ekwiwalenty
0,69%

Już od pewnego czasu w strukturze portfela zachodzą zmiany. Ich
kierunek to zwiększanie udziału sektorów, których wyniki powinny być
odporne na inflację. W tym, w szczególności, spółki energetyczne
zajmujące się wydobyciem ropy naftowej i gazu oraz spółki z obszaru
dóbr podstawowych i ochrony zdrowia. Jednocześnie mocno
zredukowany został udział firm, które ucierpią z powodu wysokich
kosztów materiałów, kosztów pracowniczych i cen energii. Takich jak
spółki przemysłowe, czy spółki cykliczne – w tym producenci dóbr
ponadpodstawowych czy półprzewodników.

- Mateusz Janicki, zarządzający.
▪
▪
▪
▪
▪

wzrost ekspozycji na spółki zbrojeniowe;
ekspozycja na spółki energetyczne;
zwiększenie poziomu gotówki w portfelu;
spółki technologiczne z długoterminowym potencjałem;
niższy udział firm z ryzykiem kosztów energii, materiałów.

Caspar Asset Management SA

Opracowanie własne, dane na 31.03.2022.

Energetyka
14,25%

Ochrona
zdrowia
16,07%

IT (Technologie
informacyjne)
36,56%
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CASPAR AKCJI EUROPEJSKICH

min. pierwsza wpłata
1000 zł
min. kolejne wpłaty
100 zł

(BLOOMBERG – CASCEEA:PW)

3 miesiące

1 rok

3 lata

YTD

Subfundusz

-16,05%

-23,85%

9,96%

-27,31%

Benchmark

-1,51%

8,65%

18,79%

-4,69%

Wyniki inwestycyjne subfunduszu na 29.04.2022r.
300%
250%
200%

Jednostka (A)

150%
100%
50%
0%
-50%
lis 12

Benchmark

cze 13

sty 14

sie 14

mar 15

paź 15

maj 16

gru 16

lip 17

lut 18

wrz 18

kwi 19

lis 19

cze 20

sty 21

sie 21

mar 22

Benchmark: MSCI Europe Net Total Return Index.
Caspar Asset Management SA
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STRATEGIA DOPASOWANA
DO POTRZEB I MOŻLIWOŚCI KLIENTA

RYZYKO
Strategia, która będzie mieściła się w przyjętym przez
Klienta zakresie ryzyka inwestycyjnego.

RYZYKO

HORYZONT
HORYZONT

O C Z E K I WA N Y Z WR O T

Strategia, która zostanie przygotowana na taki okres czasu
– jaki jest akceptowany przez Klienta.

OCZEKIWANY ZWROT
Strategia składająca się z takich komponentów, które
pozwolą zaspokoić oczekiwany przez Klienta zwrot.

Caspar Asset Management SA
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STRATEGIE INWESTYCYJNE
USŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Usługa asset management polega na zarządzaniu aktywami finansowymi Klientów instytucjonalnych oraz indywidualnych w celu osiągnięcia

ponadprzeciętnych zysków.

Środki, powierzone nam przez Klienta, są inwestowane w jego imieniu i na jego rachunek w starannie

wyselekcjonowane instrumenty finansowe. Niezbędne jest tutaj wieloletnie doświadczenie, które posiadamy w zarządzaniu portfelami. Analizujemy
europejskie oraz światowe notowania giełdowe. Wiemy w co i jak zainwestować, rozważamy wiele możliwości lokowania pieniędzy,
a inwestowanie na giełdzie nie ma dla nas tajemnic.

STRATEGIA

STRATEGIA

ŚREDNIE

WYSOKIE

STABILNEGO WZROSTU AKCJI
SKONCENTROWANYCH

AKCYJNA
USA

STRATEGIA

AKCJI
SKONCENTROWANYCH

WYSOKIE

SPECJALISTYCZNA STRATEGIA

SPÓŁEK
BIOTECHNOLOGICZNYCH I
O C H R O N Y Z D R O WI A

WYSOKIE

POZIOM RYZYKA INWESTYCYJNEGO

Caspar Asset Management SA
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Caspar Asset Management SA

STRATEGIA AKCJI
SKONCENTROWANYCH

STRATEGIA SPÓŁEK
BIOTECHNOLOGICZNYCH

Strategia ograniczona jest do
maksymalnie 35 inwestycji
w spółki z całego świata, ale
dominują inwestycje na rynku
amerykańskim.

Ekspozycja na spółki
działające w obszarze
technologii medycznej i life
science (około 40%).
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STRATEGIA AKCJI
SKONCENTROWANYCH
▪ Strategia ograniczona jest do maksymalnie 35 inwestycji w spółki z całego świata, ale dominują
inwestycje na rynku amerykańskim.
▪ Preferujemy spółki z dobrymi zarządami, posiadające przewagi rynkowe nad konkurencją. Przynajmniej
część spółek z portfela powinna też generować przepływy pieniężne wyższe od tych, które można uzyskać
na rynku obligacji.
▪ W celu ograniczenia ryzyka, w pewnym zakresie, możemy inwestować w obligacje skarbowe również
emitowane przez takie państwa jak USA
(z reguły za pośrednictwem ETFów).
▪ Strategia nie jest ograniczona do spółek z żadnego sektora, aczkolwiek w ramach strategii
prawdopodobne jest stosunkowo wysokie zaangażowanie w spółki technologiczne, m.in. producentów
oprogramowania, innowacyjnego sprzętu medycznego, spółki zajmujące się handlem internetowym czy
producentów półprzewodników.
▪ Możemy też w ogóle nie inwestować w pewne sektory czy też na niektórych rynkach.
▪ Inwestycje w ramach strategii charakteryzują się bardzo wysoką płynnością.

Caspar Asset Management SA
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STABILNEGO WZROSTU AKCJI
SKONCENTROWANYCH
YT

1r

2l

3l

YTD

Strategia

1.38%

12.15%

27.18%

-4.11%

Benchmark

5.17%

14.75%

18.18%

-0.72%

Wyniki inwestycyjne na 30.04.2022r.
60%
50%
Strategia

40%
30%
20%
10%

Benchmark

0%

Benchmark 30% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 70% WIBOR 6M. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 31.07.2018r.
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STRATEGIA AKCYJNA USA
Trendy, które zmieniają globalną gospodarkę: rynek handlu elektronicznego, digitalizacja (wzrost wykorzystania danych w gospodarce),
samochody elektryczne i hybrydowe, nowe media czy biotechnologia.

1r

2l

3l

YTD

Strategia

9.88%

50.27%

83.55%

-5.75%

Benchmark

14.43%

52.95%

67.40%

-6.55%

Wyniki inwestycyjne na 30.04.2022r.

300%
250%
Strategia

200%
150%
100%
50%

Benchmark
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maj-20

kwi-20

mar-20

lut-20

sty-20

gru-19

lis-19

paź-19

wrz-19

sie-19

lip-19

cze-19

maj-19

kwi-19

mar-19

lut-19

sty-19

gru-18

lis-18

paź-18

wrz-18

sie-18

lip-18

cze-18

maj-18

kwi-18

mar-18

lut-18

sty-18

gru-17

lis-17

paź-17

wrz-17

sie-17

lip-17

-50%

cze-17

0%

Benchmark: MSCI Daily Total Return Net USA USD (NDDUUS) Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 30.06.2017r.
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STRATEGIA AKCJI SKONCENTROWANYCH
Trendy, które zmieniają globalną gospodarkę: rynek handlu elektronicznego, digitalizacja (wzrost wykorzystania danych w gospodarce), samochody
elektryczne i hybrydowe, nowe media czy biotechnologia.
YT

1r

3l

5l

YTD

Strategia

7.41%

91.54%

202.18%

-8.11%

Benchmark

12.65%

54.92%

59.27%

-5.60%

Wyniki inwestycyjne na 30.04.2022r.
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Benchmark: Od 1 stycznia 2019 roku Benchmark ulega zmianie na następujący: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartości indeksów wchodzące w skład
Benchmarku podane w USD będą przeliczane na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 31.03.2015r.
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STRATEGIA SPÓŁEK BIOTECHNOLOGICZNYCH
I OCHRONY ZDROWIA
▪ Specjalistyczna strategia skoncentrowana w spółkach z obszaru ochrony zdrowia.
▪ Ekspozycja na spółki biotechnologiczne (około 60%), które:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Mają wyższą rentowność inwestycji w R&D ,niż duże koncerny farmaceutyczne.
Stanowią atrakcyjne cele do przejęcia.
Oferują bezpośrednią ekspozycję na nowe trendy w medycynie (IO, bispecifics, CAR-Ts, gene editing).
Oferują ekspozycję na binarne wydarzenia z dodatnią wartością oczekiwaną.
Odpowiadają za większość innowacji w przemyśle farmaceutycznym.
W długim terminie nie są skorelowane z szerokim rynkiem.

▪ Ekspozycja na spółki działające w obszarze technologii medycznej i life science (około 40%), które:

▪ Korzystają ze zmian demograficznych – rosnąca długość życia, lepszy dostęp do opieki zdrowotnej.
▪ Działają na oligopolistycznym rynku.
▪ Oferują ekspozycję na trendy takie jak postępy w diagnostyce genetycznej, wykorzystanie danych
w medycynie czy rosnący outsourcing wczesnych etapów odkrywania leków.
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SPECJALISTYCZNA STRATEGIA SPÓŁEK
BIO TECH NOLOGICZNYCH I O CH RO NY ZDRO WIA
YT

6m

1r

2l

YTD

Strategia

-39.25%

-39.50%

3.33%

-34.60%

Benchmark

6.02%

23.29%

33.99%

0.04%

Wyniki inwestycyjne na 30.04.2022r.
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Bechmark: MSCI Daily Total Return World Net Health Care USD (NDWUHC). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartość indeksu podana w USD będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu walut dla
USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 30.06.2019r.
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BIOTECHNOLOGIA
Mają wyższą rentowność

Oferują bezpośrednią ekspozycję na

inwestycji w R&D niż duże

nowe trendy w medycynie (IO,

koncerny farmaceutyczne.

bispecifics, CAR-Ts, gene editing).

Stanowią atrakcyjne
cele do przejęcia.

Oferują ekspozycję na binarne
wydarzenia z dodatnią wartością

oczekiwaną.

Odpowiadają

W długim terminie nie są

za większość innowacji.

skorelowane z szerokim rynkiem.
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CASPAR LINE
UNIKATOWA PLATFORMA DO MONITOROWANIA INWESTYCJI
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CASPAR LINE
UNIKATOWA PLATFORMA DO MONITOROWANIA INWESTYCJI

Nieograniczony dostęp do swojego

Dostęp do komentarzy

Dostęp do wersji mobilnej platformy

portfela inwestycyjnego w Caspar

inwestycyjnych oraz analiz

CasparLine – aplikacji dostępnej

Asset Management SA.

przygotowywanych przez

dla systemów Android oraz iOS.

Możliwość kontrolowania
i podglądania inwestycji o

zarządzających Caspar Asset
Management SA.

Są to niezwykle szybkie i
nowoczesne rozwiązania, które

dowolnej porze dnia i nocy, z

Dzięki CasparLine będziesz zawsze

pozwolą Ci mieć nieograniczony

dowolnego miejsca na świecie –

na bieżąco z sytuacją rynkową.

kontakt ze stanem portfela

przy wykorzystaniu dowolnego
urządzenia z internetem.

Dowiesz się wszystkiego, co wpływa

inwestycyjnego.

na posiadane przez Ciebie

Narzędzia udostępniane są jedynie

Wygoda i bezpieczeństwo Twoich

strategie inwestycyjne i poznasz

klientom Caspar Asset

inwestycji są priorytetem.

prognozy naszych specjalistów.

Management SA.
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ZASTRZEŻENIA PRAWNE
Niniejszy dokument ma charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ani usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego. Nie
należy go traktować jako rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Materiały i informacje prezentowane w niniejszym dokumencie służą
jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. W szczególności, informacje
te nie stanowią rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 89 z późn. zm), jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).
Caspar Asset Management S.A. i Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działają na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego.

Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.
Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie
stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości. Jeżeli w treści materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są własne obliczenia Caspar TFI. Ryzyko
wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszym dokumencie, ponosi wyłącznie inwestor.
Szczegółowe informacje o Caspar Parasolowy Funduszu Inwestycyjnym Otwartym znajdują się w Prospekcie Informacyjnym oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów,
dostępnych na stronie internetowej Towarzystwa - www.caspar.com.pl, w jego siedzibie lub u dystrybutorów. Subfundusze Caspar Akcji Europejskich, Caspar Globalny wchodzące
w skład Caspar Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego cechują się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Subfundusze Caspar Stabilny oraz Caspar
Globalny mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa lub instrumenty dłużne. Żaden
z subfunduszy Caspar Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych.
Caspar AM zapewnia, że dołożyła należytych starań, aby zamieszczone informacje dotyczące oferowanych produktów i usług były przedstawione rzetelnie i były oparte na
kompetentnych źródłach, jednak nie mogą zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. W przypadku wykrycia usterek, Caspar AM dołoży wszelkich starań w celu
niezwłocznego skorygowania informacji.
Caspar AM informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka w ramach usług świadczonych przez Caspar AM jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii
inwestycyjnej wybranej przez klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz
w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia
gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty. Jednocześnie informacje o wysokiej stopie zwrotu z portfela uzyskane w przeszłości nie stanowią gwarancji jej
osiągnięcia ani obecnie, ani w przyszłości.
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ZASTRZEŻENIA PRAWNE
Przed zleceniem Caspar AM usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych należy zapoznać się z Regulaminem świadczenia usług zarządzania aktywami przez Caspar AM,
który zawiera szczegółowe informacje na temat warunków świadczenia ww. usługi, dostępnych strategii inwestycyjnych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem, zgodnie z określoną
strategią inwestycyjną.
Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie
z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca. Przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się równe wagi dla wszystkich portfeli zarządzanych zgodnie z daną strategią.
Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają
naliczonej części zmiennej Mieszanej Opłaty za Zarządzanie. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane
wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie
określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar AM.
Prezentowane dane pochodzą ze źródeł własnych Caspar AM i służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą
podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Przedstawione wyniki inwestycyjne zarządzania są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników
w przyszłości.
Z inwestowaniem w portfele wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą
podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe
notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.
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