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Jednak globalne spowolnienie może 
zmniejszyć zapotrzebowanie na niektóre 
surowce, podaż zwłaszcza metali przemy-
słowych, szlachetnych oraz węgla ciągle 
boryka się z ograniczeniami. 

Za wzrostem cen surowców w ostatnich 
latach stoi przede wszystkim jeden kraj: 
Chiny. Udział Chin w światowej konsump-
cji aluminium wzrósł z ok. 15 proc. w 2001 
do blisko 30 proc. w 2007 r., miedzi z ok. 
18 proc. do 25 proc., a rudy żelaza z ok. 25 
proc. od ponad 50 proc. W przypadku ropy 
udział ten jest mniejszy i sięga niespełna 10 
proc. – konsumpcja ropy na osobę sięga 
2 baryłek rocznie, a więc jest zbliżona do 
poziomu, jaki notowała Korea Południowa 
w latach siedemdziesiątych. Za wzrostem 
popytu na surowce odpowiada wysokie 
tempo wzrostu gospodarczego w krajach 
rozwijających – nie tylko w Chinach, ale 
też w Indiach, Brazylii i krajach arabskich. 
Według danych BlackRock udział popytu 
na miedź ze strony krajów rozwijających 
się i Chin w światowej konsumpcji wzrósł 
z ok. 30 do ponad 50 proc. 

Popyt na ropę czy metale przemysłowe 
ze strony USA czy krajów Europy Zachod-
niej utrzymuje się przez kilka ostatnich lat 
na stałym poziomie, a nawet spada. 

Chiny chcą ograniczać 
uzależnienie od importu…

Olbrzymi wzrost cen surowców na 
przestrzeni ostatnich czterech lat był wy-
wołany głównie szybko rosnącym popytem 

ze strony krajów zaliczanych do rynków 
wschodzących. 

Globalne spowolnienie będzie miało 
swój wpływ także na rynki rozwijające się, 
ale minie zapewne długi okres, zanim pogor-
szenie koniunktury na świecie przełoży się na 
spowolnienie w krajach emerging markets. 
Tymczasem tylko w ciągu dwóch najbliż-
szych lat wartość planowanych inwestycji 
infrastrukturalnych w Chinach i krajach 
arabskich ma sięgnąć ok. 600 mld dolarów. 
Nie wliczając Rosji, Indii i innych mniejszych 
krajów emerging markets. Chińczycy, znając 

własne potrzeby, starają się przede wszyst-
kim rozwinąć lokalną produkcję tych metali 
przemysłowych i surowców energetycznych, 
których zasoby da się wydobywać we włas-
nym kraju. Przykładowo produkcja miedzi 
wzrosła w Chinach o ponad 100 proc., a im-
port spadł o blisko 40 proc. Z kolei popyt na 
rudę żelaza, która stanowi jeden z podstawo-
wych surowców do produkcji stali, niemal 
w całości jest zaspokajany importem, a jego 
wartość wzrosła od lutego 2004 w Chinach 
o 112 proc. Efekt? Ceny rudy żelaza wzrosły 
w 2008 r. o ok. 65 proc.

Artur ZAkrZewski 

Fundusze inwestujące w akcje spółek surowcowych w ostatnich trzech 
miesiącach zanotowały dwucyfrowe spadki. Lepiej korektę przetrwały 
fundusze bezpośrednio lokujące w surowce. 
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…ale nie ma darmowego 
lunchu

Celowym zamierzeniem industria-
lizacji jest zmniejszenie uzależnienia się 
od importu surowców z zagranicy oraz 
wytwarzanie w większym stopniu wyro-
bów wysoko przetworzonych. Wydoby-
cie i przetwarzanie surowców jest jednak 
działalnością wysoce energochłonną, 
a Chiny od wielu miesięcy borykają się 
z defi cytem energii. Wygaszanie produkcji 
w fabrykach na okres olimpiady miało nie 
tylko na celu poprawę czystości powietrza, 
ale również zmniejszenie popytu na ener-
gię elektryczną, tak aby zabezpieczyć do-
stawy na okres olimpiady. Ponad 80 proc. 
w chińskim bilansie energetycznym stano-
wi węgiel, którego cena w lipcu wzrosła 
do rekordowych 194 dolarów w Austra-
lii, głównego eksportera węgla do krajów 
azjatyckich. Powódź w Australii i trzęsie-
nie ziemi w Chinach spowodowały opóź-
nienia w zaopatrzeniu, co zmusiło chińskie 
władze do zamknięcia 3 proc. działających 
w kraju elektrowni. 

Infl acja kontra wzrost
Tymczasem chiński rząd, aby utrzy-

mać w ryzach infl ację, utrzymuje niskie 
ceny detaliczne energii, które nie pokry-
wają rzeczywistych kosztów zakupu wę-
gla. Choć w sierpniu władze już po raz 
drugi w tym roku zdecydowały się pod-
nieść taryfy na energię łącznie o blisko 10 
proc., aby zrekompensować wzrost kosz-
tów zakupu surowca elektrowniom, ceny 
powinny być wyższe o kolejne 10 proc. 
Wyższe ceny energii oznaczają jednak do-
datkowy wzrost infl acji, która i tak pozo-
staje na wysokim poziomie i przekracza 6 
proc. Skoro możliwości zwiększania bazy 
surowcowej w własnym kraju są ograni-
czone, Chińczycy inwestują za granicą. 
W sierpniu tego roku australij ski rząd wy-
raził zgodę na zakup 12 proc. akcji przez 
konsorcjum amerykańskiego koncernu 
Alcoa i chińskiego koncernu Chinalco, 
należącego w 100 proc. do rządu w Pe-
kinie. Zakup akcji australij skiego giganta 
z branży wydobywczej ma uniemożliwić 
przejęcie Rio Tinto przez brytyjski BHP 
Billiton. W efekcie fuzji powstałby su-
rowcowy konglomerat o łącznych przy-
chodach sięgających ok. 85 mld dolarów, 

dysponujący znacznie większą siłą prze-
targową przy ustalaniu cen niż obecnie. 

Ograniczenia podaży 
ciągle aktualne…

Ograniczenia podaży nie dotyczą tylko 
Chin. Mniejsze niż planowane wydobycie 
dotyczy m.in. największego producenta 
miedzi na świecie chilij skiego Codelco, 
USA Rosja i Australia notują stagnację 
wydobycia węgla, wydobycie złota syste-
matycznie spada od czterech lat, maleje 
również produkcja ropy w krajach spoza 
OPEC (m.in. w Meksyku i Norwegii). Ot-
warta pozostaje kwestia, czy Arabia Sau-
dyjska, tak jak zapowiada, będzie zdolna 
zwiększyć wydobycie ropy w przyszłym 
roku z 10 do ok. 12 mln baryłek dzien-
nie i czy zatrzymanie wzrostu wydobycia 
tego surowca w Rosji w 2007 r. nie będzie 
oznaczać trwałej zmiany trendu. 

...ale popyt może osłabnąć
Jednocześnie globalna gospodarka 

znalazła się w fazie wyraźnego spowolnie-
nia wzrostu gospodarczego – strefa euro, 
Wielka Brytania, Japonia oraz Stany Zjed-
noczone notują pogorszenie koniunktury 
zarówno w sektorze przemysłu, jak i usłu-
gach. Najczęściej wymienianą przyczyną 
spadku cen ropy i metali przemysłowych 

jest właśnie pogorszenie koniunktury go-
spodarczej w globalnej gospodarce. Spa-
dek popytu na ropę wpłynął na umocnie-
nie dolara, który zyskał od końca czerwca 
ok. 10 proc. wobec euro pomimo ciągle 
niewyjaśnionej sytuacji w branży fi nanso-
wej oraz narastającego defi cytu w budżecie 
federalnym.

To tylko korekta?
Surowce zachowują się inaczej niż rynki 

akcji, ale z tymi inwestycjami także wiąże 
się ryzyko. Branża surowcowa należy do 
jednej z najbardziej wrażliwych na zmiany 
w globalnej koniunkturze, choć utrzymują-
ce się strukturalne ograniczenia podaży, cią-
gły wzrost gospodarczy w Chinach i wzrost 
ryzyka politycznego (program atomowy 
Iranu, konfl ikt w Gruzji, przejmowanie 
kontroli przez państwo w spółkach nafto-
wych i metalowych w Rosji) nieco osłabiły 
ten związek. Najważniejsze jednak, że fun-
damentalne przyczyny wzrostu cen surow-
ców – ograniczenia podaży przy rosnącym 
popycie ze strony krajów rozwij ających się 
– pozostają w dużej mierze aktualne. Aby 
ceny surowców zmieniły trend w długim 
terminie, Chiny musiałyby doświadczyć 
poważnego spowolnienia gospodarczego. 

Jednocześnie wzrost cen surowców 
w pierwszej połowie 2008 r., był zbyt 

Adrian Harris, Head of Business Development – Central & Eastern Europe 
and the Mediterranean Schroders Investment Management Limited
W długiej perspektywie jesteśmy optymistycznie nastawieni do inwestowania w surow-
ce. Biorąc pod uwagę wielkość nakładów inwestycyjnych na projekty infrastrukturalne 
w Chinach i krajach arabskich, a także w Rosji popyt na surowce powinien pozostać na 
wysokim poziomie. Co roku surowce ulegają głębokiej korekcie, rzędu 20–25 proc., ale dla 
inwestorów długoterminowych nie ma to większego znaczenia. Obecne spadki cen wpłynęły 
na pewien odpływ środków z tego rynku, ale ze względu na wysokie długookresowe zyski 
tylko niewielka część inwestorów zdecydowała się na likwidację swoich lokat w surowce. 
Nie obserwujemy, aby zmieniły się przyczyny, które wpływały na wzrost cen surowców 
w minionych latach. W naszej ocenie chińska gospodarka będzie kontynuowała wysokie 
tempo wzrostu gospodarczego. Umocnienie dolara wynika m.in. ze spadku cen ropy – tań-
sza ropa oznacza mniejsze wydatki na import paliw i mniejszy defi cyt handlowy w USA. 
Jednak utrzymywanie przez Europejski Bank Centralny wyższych stóp procentowych sprzyja 
notowaniom euro. Nie sądzimy, aby w dłuższym terminie były fundamentalne przesłanki 
optymizmu co do dolara, bo podwyżka stóp w USA nie nastąpi szybko. W naszej ocenie 
największe ograniczenia po stronie podaży występują na rynku metali przemysłowych i zło-
ta. Jeśli chodzi o ropę, nie byliśmy przekonani co do trwałości wzrostów cen kilka miesięcy 
wcześniej, jednak obecna korekta sprawia, ze stopniowo zmieniamy nasze nastawienie do 
tego segmentu rynku. 

Długoterminowe perspektywy dla surowców nadal dobre



TEMAT NUMERUW co zainwestować

� KURIER FINANSOWY NR 5(11)/2008

szybki – wysokie zyski przyciągnęły zbyt 
dużo gorących pieniędzy, co doprowadziło 
do przeinwestowania. Po okresie korekty 
surowce powinny powrócić do długoter-
minowego trendu wzrostowego. Szczegól-
nie mocne podstawy wydają się nadal mieć 
inwestycje w złoto i metale przemysłowe, 
gdzie równowaga między popytem a poda-
żą wydaje się najbardziej krucha. 

Jak inwestować w fundusze 
surowcowe?

Większość funduszy zagranicznych 
zarabiających na wzroście cen surowców 
i zarejestrowanych w polskiej Komisji 
Nadzoru Finansowego inwestuje w akcje 
spółek działających w branży surowcowej. 
Zdecydowanie trudniej znaleźć fundusze 
lokujące środki bezpośrednio w surowce, 
a ściślej w kontrakty terminowe na surow-
ce. Wyniki tych ostatnich wypadają zdecy-
dowanie lepiej w porównaniu z fundusza-
mi skupionymi na spółkach surowcowych, 
zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę wy-
niki za ostatni rok, który był złym okresem 
dla rynków akcji. 

Dwa fundusze surowcowe Fortis L 
Fund Commodity World i Schroder Alter-
native Solutions – Commodity należą do 

grupy funduszy inwestujących indekso-
wo i obwiniane są za spekulacyjne wzro-
sty cen surowców. Dla funduszu Fortisa 
benchmarkiem jest indeks S & P Goldman 
Sachs Commodity Index, a dla funduszu 
Schrodersa Dow Jones AIG Commodities 
Index. Różnica między tymi indeksami 
polega na tym, że w pierwszym surowce 
energetyczne (ropa, gaz) mają 73,8 proc. 
udziału, a w indeksie AIG ropa i gaz sta-
nowią łącznie tylko ok. 31 proc. Fundusz 
Schrodersa dostępny jest jak na razie wy-
łącznie w ramach polis inwestycyjnych 
Skandii czy Aegonu, natomiast fundusz 
Fortis jest dostępny w oddziałach Fortis 
Banku. 

Biorąc pod uwagę, że fundusz Schro-
dersa jest aktywnie zarządzany i w jego 
portfelu mniejszy udział ma ropa naftowa, 
wyniki, jakie uzyskuje, charakteryzują się 
mniejszymi krótkookresowymi wahania-
mi, co przekłada się na dobrą stopę zwro-
tu w długim okresie. W ciągu ostatnich 6 
miesięcy Schroder AS Commodity spadł 
o blisko 1 proc. (w dolarach i w euro), 
podczas gdy fundusz Fortisa wzrósł o bli-
sko 5 proc., także wyniki od początku tego 
drugiego wypadają lepiej. Jednak strata 
funduszu Schrodersa za ostatnie 6 miesięcy 

jest znacznie mniejsza, a wynik za dwa lata 
wyraźnie wyższy.

Spośród funduszy akcyjnych najlepsze 
wyniki w krótkim okresie osiągnął fundusz 
Fortis L Fund Equity Energy World, który 
w ciągu ostatniego roku wzrósł o 16,8 proc. 
w euro. Dobre wyniki są zasługą ekspozycji 
m.in. na spółki węglowe i stalowe, których 
akcje należały do najlepszych inwestycji 
w gronie spółek surowcowych. W długim 
okresie najlepsze wyniki osiągnął fundusz 
BGF World Mining, który w ciągu ostat-
nich trzech lat przyniósł 103,5 proc. zysku 
w euro i 145,3 proc. w dolarach. 

Alternatywą dla zagranicznych są fun-
dusze zakładane przez krajowe TFI. Klien-
ci mają do wyboru trzy: Arka BZ WBK 
Energii FIO, Skarbiec FIO – Rynków Su-
rowcowych i Pioneer FG SFIO subfundusz 
Surowców i Energii. Mają one niestety 
krótką historię działalności, ale spośród 
nich najciekawszym funduszem wydaje się 
Arka BZ WBK Energii FIO. W ciągu ostat-
nich 6 miesięcy fundusz zanotował spadek 
tylko o blisko 3 proc., a jego polityka inwe-
stycyjna koncentruje się na doborze spółek 
nie tylko powiązanych z rynkiem ropy, ale 
także z wytwórcami energii elektrycznej 
czy alternatywnymi źródłami energii.  n

Wybrane fundusze suroWcoWe
Min.  

pierwsza 
wpłata

3 m-ce 6 m-cy
Od  

początku 
roku

1 rok 2 lata 3 lata 5 lat

Fundusze akcyjne surowcowe
BGF World Gold EUR 5000 USD/EUR -19,3% -19,0% -20,1% -1,4% -1,7% 54,5% 59,9%
BGF World Gold EUR hedged 5000 USD/EUR -23,8% -24,7% -20,3%
BGF World Gold USD 5000 USD/EUR -23,5% -24,7% -20,0% 6,1% 12,4% 86,2% 115,5%
BGF World Mining  EUR 5000 USD/EUR -22,1% -10,1% -14,8% -4,2% 33,4% 103,5% 225,7%
BGF World Mining EUR Hedged 5000 USD/EUR -26,0% -16,1% -14,7%
BGF World Mining USD 5000 USD/EUR -26,2% -16,5% -14,7% 3,0% 52,5% 145,3% 339,0%
BGF World Energy EUR 5000 USD/EUR -13,5% 3,2% -12,4% -2,9% 7,4% 14,6% 139,2%
BGF World Energy EUR Hedged 5000 USD/EUR -17,9% -3,8% -12,1%
BGF World Energy USD 5000 USD/EUR -18,1% -4,1% -12,3% 4,5% 22,8% 38,3% 222,2%
FORTIS L FUND Equity Energy World EUR 1000 USD/EUR -14,8% 6,2% -3,6% 16,8% 46,8% 67,1% 165,4%
Franklin Natural Resources Fund EUR 2500 USD/EUR -10,5% 8,5% -3,5% 3,8%
Franklin Natural Resources Fund USD 2500 USD/EUR -15,6% 0,9% -3,2% 11,6%
Fundusze surowcowe
FORTIS L Fund Commodity World USD 1000 USD/EUR -12,8% 4,7% 15,2% 41,2% 28,0%
Schroder Alternative Solutions  – Commodity USD n.a. -7,1% -0,9% 6,0% 26,4% 40,8%
Schroder Alternative Solutions  – Commodity EUR n.a. -7,1% -0,7% 6,4% 25,7% 38,3%
Fundusze akcyjne surowcowe prowadzone przez polskie TFI
Arka BZ WBK Energii FIO w PLN 1000 PLN -11,7% -2,7%
Arka BZ WBK Energii FIO EUR 250 EUR -10,8% 2,4%
Arka BZ WBK Energii FIO USD 250 USD -15,1% -0,7%
SKARBIEC FIO Subfundusz SKARBIEC – Rynków Surowcowych w PLN 500 PLN -13,4% -16,8%

Dane na 30.08.2008, źródło: Bloomberg, Analizy Online


