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W
ed∏ug szacunków Analiz
Online, w ciàgu pierw-
szych miesi´cy 2007 roku
nap∏yw aktywów netto

do funduszy wyniós∏ ∏àcznie ok. 14 mld
z∏otych, czyli ponad po∏ow´ Êrodków,
które ulokowano w tych produktach in-
westycyjnych w przeciàgu ca∏ego 2006
roku (25,8 mld z∏otych), który równie˝
uchodzi∏ za wyjàtkowo t∏usty dla zarzà-
dzajàcych funduszami.

Choç polski rynek funduszy jest
bardzo dynamiczny, to brakuje mu
jeszcze dojrza∏oÊci, zaÊ obecna sytu-
acja na warszawskiej gie∏dzie bynaj-
mniej nie pomaga w jej uzyskaniu.
Trwajàca na warszawskim parkiecie
wieloletnia hossa wyrobi∏a bowiem
w polskich inwestorach niew∏aÊciwà,
ra˝àco uproszczonà optyk´ spojrzenia

JAK WYBRAå 
FUNDUSZ INWESTYCYJNY?
ROBERT NOGACKI

Dynamiczny wzrost wartoÊci Êrodków ulokowanych w funduszach

inwestycyjnych jednoznacznie wskazuje na to, ˝e Polacy przekonali

si´ do tej formy oszcz´dzania i pomna˝ania kapita∏u.

WàtpliwoÊci budzi nie tylko rzetelnoÊç reklam niektórych fundu-
szy inwestycyjnych, ale tak˝e cz´Êci doradców finansowych zaj-
mujàcych si´ dystrybucjà jednostek uczestnictwa i certyfikatów
inwestycyjnych funduszy. Poni˝ej o reklamie jednego z wiodà-
cych doradców finansowych na polskim rynku, która mo˝e wy-
wo∏aç b∏´dne wra˝enie jakoby doradca ten dystrybuowa∏ fun-
dusz inwestycyjny „dajàcy” 244 proc. zysku:
Piszàc „Fundusze – 244%”, autorzy reklamy majà na myÊli
inwestujàcy na azjatyckich rynkach wschodzàcych fundusz
Templeton Asian Growth Fund, który w latach 2002–2006
rzeczywiÊcie zyska∏ 244 proc. Jednak˝e, wedle oÊwiadczeƒ
samego zarzàdzajàcego tym funduszem (Franklin Temple-
ton Investment Funds SICAV) lokaty w kraje o rynkach
wschodzàcych wià˝à si´ z wy˝szym stopniem ryzyka, co
opisano dok∏adniej w rozdziale „Zasady zabezpieczania i in-

ne czynniki ryzyka” prospektu funduszu (tylko kto czyta
prospekty?).
Klikajàc na powy˝szà reklam´, mo˝na przejÊç do formularza
kontaktowego ww. doradcy finansowego, gdzie w ma∏o wi-
docznym miejscu, drobnym druczkiem (Times New Roman;
wielkoÊç: 7,5) dopisano „wyniki osiàgni´te w przesz∏oÊci nie sà
gwarancjà osiàgni´cia podobnych wyników w przysz∏oÊci”. Pro-
blem polega jednak na tym, ˝e wiele osób mo˝e nie kliknàç na
link i dlatego nie przeczyta komunikatu „drobnym druczkiem”,
ale oglàdajàc reklam´ wyrobi sobie mylne przekonanie, ˝e fun-
dusze znajdujàce si´ w dystrybucji tego doradcy finansowego
„dajà” 244 proc. zysku.
Co ciekawe, na stronie internetowej doradcy znajduje sí  du˝ych
rozmiarów komunikat: „Chcemy zapewniç klientom mo l̋iwoÊç
Êwiadomego i racjonalnego podejmowania decyzji finansowych”.

PATRZ Z DYSTANSEM NA REKLAMY DORADCÓW FINANSOWYCH
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na rynek funduszy, zgodnie z którà
fundusze akcyjne zarabiajà „du˝o”,
mieszane „Êrednio”, a obligacji i pie-
ni´˝ne „ma∏o”. Gdyby tak by∏o w rze-
czywistoÊci, to na ca∏ym Êwiecie zarzà-
dzajàcy likwidowaliby wszystkie fun-
dusze pieni´˝ne, obligacji i mieszane,
a Êrodki z nich pochodzàce ulokowali
w funduszach akcyjnych (a najlepiej
w polskich funduszach ma∏ych i Êred-
nich przedsi´biorstw, które w ostatnim
roku zyska∏y na naszym rynku najwi´-
cej). Po co zarabiaç „ma∏o” albo „Êred-
nio”, jeÊli mo˝na zarabiaç „du˝o”?

Skoro jednak wiodàcy profesjonaliÊci
na Êwiecie nie likwidujà funduszy obliga-
cji i nie przerzucajà Êrodków w ma∏e
i Êrednie spó∏ki notowane na GPW
w Warszawie, to – jak mo˝na si´ domy-
Êlaç – rzeczywistoÊç musi byç nieco bar-
dziej z∏o˝ona, ni˝ wydaje si´ na pierwszy
rzut oka...

By nieco przybli˝yç niuanse rynku fun-
duszy, poni˝ej zamieszczam kilka praktycz-
nych porad na temat tego, czym warto si´
kierowaç przy wyborze funduszy.

DLACZEGO CHC¢ 
INWESTOWAå W FUNDUSZE?

To fundamentalne pytanie, które
warto sobie zadaç, zanim powierzy si´ za-
rzàdzajàcym jakiekolwiek Êrodki.
W praktyce polskie fundusze mogà sta-
wiaç sobie jeden z trzech celów, z których
ka˝dy wià˝e si´ z odmiennym poziomem
ryzyka inwestycyjnego:

1) ochrona realnej wartoÊci aktywów
funduszu

2) osiàganie przychodów z lokat netto
funduszu

3) wzrost wartoÊci aktywów fundu-
szu w wyniku wzrostu wartoÊci lokat.

˚aden fundusz nie gwarantuje osià-
gni´cia celów inwestycyjnych, tym nie-
mniej ka˝dy zobowiàzuje si´ zachowaç
nale˝ytà starannoÊç w dà˝eniu do ich
osiàgni´cia, m.in. poprzez przyj´cie od-
powiednich zasad polityki inwestycyj-
nej, które obejmujà w szczególnoÊci
okreÊlenie:

1) typów i rodzajów papierów warto-
Êciowych i innych praw majàtkowych b´-
dàcych przedmiotem lokat funduszu;

2) kryteriów doboru lokat;

3) zasad dywersyfikacji lokat i innych
ograniczeƒ inwestycyjnych;

4) dopuszczalnej wysokoÊci kredytów
i po˝yczek zaciàganych przez fundusz.

Bli˝sze informacje na temat celów in-
westycyjnych i zasad polityki inwestycyj-
nej poszczególnych funduszy zawierajà
prospekty informacyjne oraz ich skróty,
które fundusze zamieszczajà na wskaza-
nych w statutach stronach interneto-
wych oraz udost´pniajà przy okazji pro-
wadzenia zapisów na jednostki uczest-
nictwa. Analizy tych dokumentów nie
warto zast´powaç konsumpcjà reklam
funduszy, które w wielu wypadkach by-
wajà zwodnicze, by nie rzecz wprost –
wprowadzajàce w b∏àd. Dlatego poprzedê
zakup jednostek uczestnictwa metodycz-
nà lekturà materia∏ów na temat wszyst-
kich funduszy znajdujàcych si´ w dystry-
bucji na terenie Polski. Zawsze pami´taj,
˝e oszcz´dnoÊci ˝ycia trudno jest stwo-

rzyç, a za to ∏atwo mo˝na je straciç na
skutek nieodpowiedzialnych decyzji in-
westycyjnych. 

NIE OGRANICZAJ SI¢ 
DO ANALIZY STÓP ZWROTU

Mo˝na odnieÊç wra˝enie, ˝e wi´k-
szoÊç decyzji inwestycyjnych dotyczà-
cych zakupu jednostek uczestnictwa
bàdê certyfikatów inwestycyjnych podej-
mowana jest na podstawie lektury zesta-
wieƒ historycznych stóp zwrotu poszcze-
gólnych funduszy. Podstawowe za∏o˝enie
tego rodzaju rankingów funduszy inwe-
stycyjnych polega na przyj´ciu, ˝e osoby,
które kiedyÊ efektywnie zarzàdza∏y fun-
duszami inwestycyjnymi, nadal potrafià
to robiç – i niewàtpliwie jest to za∏o˝enie
niepozbawione pewnej s∏usznoÊci. Tym
niemniej warto te˝ pami´taç, ̋ e na wyni-
kach funduszy odbijajà si´ równie˝ uwa-
runkowania zewn´trzne, które powodu-

ZASTRZE˚ENIA DO RZETELNOÂCI REKLAM FUNDUSZY
W po∏owie czerwca Komisja Nadzoru Finansowego zakaza∏a reklam trzech funduszy in-
westycyjnych. Powodem by∏o nierzetelne – w ocenie KNF – przedstawienie informacji
o stopach zwrotu. „Je˝eli piszemy, ˝e mo˝emy zarobiç 170 czy 300 proc., wytwarzamy
u konsumenta, który nie jest specjalistà, wra˝enie, ˝e fundusz jest substytutem lokaty
bankowej. Uwa˝amy, ˝e takie dzia∏anie jest nie fair” – dowodzi∏ przedstawiciel orga-
nów nadzoru. „JeÊli informuj´ wielkimi literami, ˝e fundusz mo˝e zarobiç 170 proc.,
a potem fundusz zarobi 70 proc., to u konsumenta powstaje wra˝enie, ˝e gdzieÊ mu
zgin´∏o jego 100 proc. Zaczyna traciç zaufanie do rynku” – wyjaÊnia∏.
Na poczàtku lipca KNF podj´∏a uchwa∏´ odnoÊnie form przekazu reklamowego doty-
czàcego funduszy inwestycyjnych. Zgodnie w zawartymi w niej wytycznymi przekaz re-
klamowy dotyczàcy funduszu inwestycyjnego nie powinien:
a) odwo∏ywaç si´ do danych nieprawdziwych lub nieudokumentowanych;
b) byç prezentowany z pomini´ciem istotnych danych, w sposób, który mo˝e wywo-
∏aç wra˝enie, ̋ e sytuacja funduszu inwestycyjnego, ryzyko inwestycji lub prawdopodo-
bieƒstwo osiàgni´cia zysku przez inwestorów sà korzystniejsze, ni˝ gdyby by∏y ocenia-
ne na podstawie pe∏nych danych;
c) w inny sposób wywieraç nierzetelny wp∏yw na podejmowane przez inwestorów de-
cyzje nabycia jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych.
W przypadku gdy w przekazie reklamowym dotyczàcym funduszu inwestycyjnego jest
mowa o lokatach funduszu zapewniajàcych bezpieczeƒstwo inwestycji lub o mo˝liwo-
Êci osiàgni´cia zysków bàdê dochodów, przekaz ten powinien w sposób wyraêny infor-
mowaç o ryzyku inwestycyjnym, co najmniej poprzez ∏àczne wskazanie, ˝e:
a) fundusz nie gwarantuje realizacji za∏o˝onego celu inwestycyjnego ani uzyskania
okreÊlonego wyniku inwestycyjnego,
b) uczestnik funduszu musi liczyç si´ z mo˝liwoÊcià utraty przynajmniej cz´Êci wp∏aco-
nych Êrodków,
c) szczegó∏owy opis czynników ryzyka znajduje si´ odpowiednio w prospekcie informa-
cyjnym, prospekcie emisyjnym, memorandum informacyjnym albo w warunkach emi-
sji, wraz ze wskazaniem miejsca, w którym dany dokument jest publicznie dost´pny.
Wed∏ug zaleceƒ KNF perswazyjne elementy przekazu reklamowego nie powinny stwa-
rzaç u odbiorcy przekonania o pewnoÊci zysku z inwestycji w fundusz.
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jà, ˝e efektywnoÊç poszczególnych ro-
dzajów inwestycji jest zmienna bez
wzgl´du na indywidualne zdolnoÊci za-
rzàdzajàcych. Dlatego te˝ historyczne
stopy zwrotu nie tylko nie dajà si´
w prosty sposób prze∏o˝yç na prognozy
przysz∏ych wyników, ale w niektórych
wypadkach bywa wr´cz odwrotnie.
Âwietne wyniki w nieodleg∏ej przesz∏o-
Êci mogà sygnalizowaç wyczerpywanie
si´ potencja∏u danego rynku, co oznacza
˝e w przysz∏oÊci mo˝emy spodziewaç si´

stagnacji albo strat na rynku funduszy
inwestujàcych w dany sektor.

Warto tak˝e zwróciç uwag´, jakie
koszty i op∏aty wià˝à si´ z udzia∏em w da-
nym funduszu. W szczególnoÊci nale˝y pa-
mi´taç, ˝e przy zapisach na certyfikaty in-
westycyjne funduszy zamkni´tych oraz
przy ich wykupywaniu mogà byç pobiera-
ne op∏aty manipulacyjne. Op∏aty tego ro-
dzaju mogà byç równie˝ pobierane przy
zbywaniu i odkupywaniu jednostek
uczestnictwa funduszy otwartych. Poza

op∏atami manipulacyjnymi z aktywów
funduszu sà pokrywane koszty dzia∏ania
funduszu i wynagrodzenie za zarzàdzanie.

PODSUMOWANIE
Pewien komentator polskiego rynku

kapita∏owego na pytanie, jaki fundusz in-
westycyjny wybraç, zaproponowa∏ dwa
wyjàtkowo przekorne rozwiàzania (przy
za∏o˝eniu, ˝e ma byç to inwestycja na mi-
nimum 5–10 lat). Jedno polega na tym,
aby wyciàç z gazety nazwy wszystkich
funduszy interesujàcego nas typu (np. ak-
cji, obligacji), wrzuciç je do kapelusza i wy-
losowaç jeden z nich. Drugie rozwiàzanie
polega na tym, aby wybraç fundusz, który
w danym momencie jest najgorszy w inte-
resujàcym nas segmencie rynku. Choç
obie te propozycje mo˝na traktowaç
z przymru˝eniem oka, to tkwi w nich ziar-
no prawdy. O polskim rynku kapita∏owym
mo˝na bowiem powiedzieç, ˝e nie ma na
nim naprawd´ z∏ych funduszy inwestycyj-
nych – bywajà tylko fundusze kupowane
w nieodpowiednim momencie albo niepa-
sujàce do naszych celów inwestycyjnych.
Dlatego w pierwszej kolejnoÊci warto spo-
glàdaç na skutecznoÊç, z jakà fundusz re-
alizuje swojà polityk´ inwestycyjnà, a nie
na historyczne stopy zwrotu. ■

Wi´cej na stronie www.skarbiec.biz

350 000 euro – to minimalna kwota, jakà przyjmuje w zarzà-
dzanie Forexmax Limited z siedzibà w Londynie, elitarna firma
zarzàdzajàca Êrodkami na rynku walutowym, której us∏ugi sà
dost´pne w Polsce dzi´ki notyfikacji Komisji Nadzoru Finanso-
wego;
350 000 euro – tyle samo powierzy∏bym najlepszym specjali-
stom od zarzàdzania inwestycjami ukierunkowanymi na Euro-
p´ Wschodnià, niezale˝nej szwedzkiej firmie asset managment
East Capital, która zarzàdza m.in. funduszami Russian Fund,
Baltic Fund, Eastern European Fund, Balkan Fund oraz Turkish
Fund. Niestety, fundusze nie sà jeszcze dost´pne w Polsce;
100 000 euro – subfundusz OPERA Universa, zarzàdzany przez
Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Fundusz cechu-
je bardzo du˝a dywersyfikacja dopuszczalnych inwestycji, jak
równie˝ polityka aktywnego zarzàdzania, która pozwala szyb-
ko i elastycznie reagowaç na zmiany sytuacji rynkowej;
100 000 euro – Investor Fundusz Inwestycyjny Zamkni´ty. Po-
dobnie, jak w przypadku OPERA Universa, polityka inwestycyj-
na Investor FIZ przypomina zasady dzia∏ania funduszy hedgin-
gowych: poza obligacjami i akcjami notowanymi na polskim
rynku Investor FIZ wykorzystuje obligacje i akcje notowane na

rynkach zagranicznych, a ponadto instrumenty pochodne na
indeksy, waluty, towary i energi´. Investor FIZ stosuje ró˝no-
rodne strategie inwestycyjne, polegajàce m.in. na wykorzysty-
waniu pozycji d∏ugich i krótkich, czy kombinacji instrumentów,
pozwalajàce osiàgaç zyski nie tylko przy wzrostach indeksów,
ale równie˝ podczas ich spadków;
100 000 euro – Superfund TREND Plus Powiàzany FIO. Jest to
fundusz inwestycyjny otwarty, który poÊrednio umo˝liwia za-
inwestowanie kapita∏u w ponad sto rodzajów kontraktów ter-
minowych notowanych na Êwiatowych rynkach finansowych
i towarowych. Co prawda w ostatnim czasie wyniki funduszy
Superfund nie wypadajà zachwycajàco na tle funduszy lokujà-
cych Êrodki na warszawskim parkiecie (a momentami mogà
wr´cz skutecznie p∏oszyç inwestorów...), tym niemniej w d∏u-
giej perspektywie czasowej Superfund, którego wyniki nie sà
skorelowane z sytuacjà na gie∏dach papierów wartoÊciowych,
mo˝e prezentowaç si´ ca∏kiem korzystnie na tle wyczerpujà-
cych swoje mo˝liwoÊci rozwoju funduszy akcji.
Zestawienie nie bierze pod uwag´ ofert inwestycyjnych, które
nie by∏y dost´pne w chwili jego sporzàdzenia (m.in. poza okre-
sem subskrypcji).

W CO ZAINWESTOWA¸BYM W¸ASNY MILION EURO, CZYLI SUBIEKTYWNY WYBÓR PROPOZYCJI INWESTYCYJNYCH


