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Ceny metali rosną praktycznie nieprze-
rwanie od 2001 roku. Inwestorzy przy-
zwyczajeni do krótszych cykli giełdowych 
mogą zastanawiać się, czy to aby nie ko-
niec hossy i czy nie jest już za późno na 
inwestycje, szczególnie biorąc pod uwagę 
ostatnie zniżki cen surowców. Ponadto 
w obliczu spowalniającej gospodarki świa-
towej słychać często wiele głosów przewi-
dujących dalszy spadek cen surowców, 
w tym metali, w wyniku spadku popytu 
ze strony krajów wysoko rozwiniętych. 
Jak jednak wskazuje analiza historyczna, 
cykle wzrostów oraz spadków cen metali 
trwają zwykle 15–20 lat. Siedem lat temu 
zakończył się okres 20-letniej bessy, obec-
nie więc rynek znajduje się w połowie lub 
nawet w jednej trzeciej fali wzrostowej. 
Nie zwraca się również uwagi na to, iż 
coraz większy popyt na metale zgłaszają 
kraje rozwijające się, które weszły w fazę 
dynamicznego rozwoju gospodarczego 
napędzanego rosnącym popytem we-
wnętrznym oraz inwestycjami. Jak prze-
widuje Międzynarodowy Fundusz Wa-
lutowy, pomimo spadku tempa wzrostu 
globalnej gospodarki w ciągu najbliższych 
dwóch lat, wzrost gospodarczy w Chi-
nach, Indiach, krajach petrodolarowych 
oraz rozwijających się krajach Azji Połu-
dniowo-Wschodniej utrzyma się powyżej 
długoterminowego trendu. Popyt w dłu-
gim terminie będzie zatem raczej rósł, 
niż spadał, co przy wysoce nieelastycznej 
podaży oraz spadających zapasach oży-
wia perspektywę powrotu rynku byka 
w sektorze surowców. Innym czynnikiem 

przemawiającym za ograniczonym po-
tencjałem spadkowym na rynku metali 
są wysokie koszty wydobycia oraz – ze 
względu na deficyt wysoko wykwalifiko-
wanych pracowników – wysokie koszty 
pracy – przykładowo spadek cen złota po-
niżej 650 dolarów zmusiłby wiele kopalni 
w Afryce do zamknięcia, co w naturalny 
sposób ograniczyłoby podaż i doprowa-
dziło do wzrostu cen tego metalu.

Należy ponadto pamiętać, iż ciągły 
wzrost cen jakichkolwiek aktywów jest cha-
rakterystyczny jedynie dla okresu powsta-
wania bańki spekulacyjnej. Dla długotermi-
nowych zdrowych trendów wzrostowych 

natomiast charakterystyczne są okresy kon-
solidacji oraz korekt spadkowych. I z taką 
korektą mamy obecnie do czynienia. 

Szerokie możliwości inwestycji 
na rynkach zagranicznych...

Przed inwestorami pragnącymi uloko-
wać swoje fundusze na rynku metali otwie-
ra się cały wachlarz możliwości – oprócz 
bezpośrednich inwestycji na giełdach to-
warowych, istnieją szerokie możliwości 
inwestycji w spółki metalowe, indeksy tych 
spółek oraz w fundusze inwestycyjne.

Te ostatnie stały się szczególnie popu-
larne w ostatnim czasie, w szczególności na 
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Rynek spotyka się z coraz większym zainteresowaniem inwestycjami 
w metale i spółki metalowe. I nie należy dziwić się tej tendencji – w sytuacji 
spadków na giełdzie, załamania na rynku nieruchomości oraz w obliczu 
rosnącej inflacji, surowce okazują się być dobrą alternatywą inwestycyjną.
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rynkach zagranicznych. Inwestorzy mogą 
wybierać spośród trzech rodzajów funduszy 
lokujących swoje aktywa na rynku metali. 
Najwyższą dywersyfikację zapewnią fundu-
sze inwestujące w spółki sektora przemysło-
wych metali kolorowych. Również fundusze 
z sektora metali szlachetnych oferują dość 
zdywersyfikowane portfolio inwestycyjne. 
Bardziej specjalistyczne są natomiast fundu-
sze skoncentrowane na rynku konkretnego 
surowca –  głównie złota. 

Do pierwszej grupy należy amerykań-
ski Vanguard Precious Metals and Mi-
ning Fund – jeden z największych fundu-
szy związanych z rynkiem metali. Jest to 
fundusz o długoterminowym horyzoncie 
inwestycyjnym. Co najmniej 80 proc. ak-
tywów lokowane jest w spółki zajmujące 
się poszukiwaniem, wydobyciem, obróbką 
oraz dystrybucją metali i minerałów. Więk-
szość środków inwestowana jest w spółki 
związane z rynkiem złota, srebra oraz 
platyny, reszta lokowana jest w spółkach 
z sektora metali przemysłowych (miedź, 
cynk, cyna, nikiel, aluminium). Fundusz 
inwestuje głównie w spółki brytyjskie,  
amerykańskie oraz kanadyjskie – w sumie 
ponad połowa aktywów ulokowana jest 
w spółki z wymienionych krajów.  Za po-
zostałe 20 proc. aktywów funduszu kupo-
wane jest złoto oraz srebro. Ta struktura 
inwestycji jest bardzo charakterystyczna 
dla funduszy aktywnych na rynku przemy-
słowych metali kolorowych. 

Natomiast jednym z typowych fun-
duszy inwestujących na rynku metali szla-
chetnych jest amerykański DWS Gold and 
Precious Metals Fund. W portfelu fundu-
szu znajdują się spółki związane z sekto-
rem złota, srebra i platyny oraz metale, 
co stanowi minimum 80 proc. aktywów. 
Pozostałe 20 proc. może być ulokowane 
w obligacje spółek działających w branży 
metali szlachetnych. Kryterium doboru 
akcji do portfolio jest między innymi ich 
płynność. Fundusz analizuje spółki pod 
kątem sposobu zarządzania, jakości rud 
metali wydobywanych przez spółki, sto-
sowanych technologii oraz kosztów zwią-
zanych z obróbką surowców. Wszystkie te 
czynniki mają bowiem wpływ na możliwy 
potencjał wzrostu firmy, który stanowi 
główne kryterium doboru spółek. Fundusz 
nie stosuje dywersyfikacji – oznacza to, iż 

może skoncentrować środki w kilku spół-
kach o największym potencjale, co z kolei 
podnosi ryzyko inwestycji. 

Wśród funduszy europejskich aktywnych 
na rynku metali można wymienić szwajcar-
ski UBS Equity Fund Gold skoncentrowany 
głównie na rynku złota. Jak wszystkie fundu-
sze surowcowe, posiada on długoterminowy 
horyzont inwestycyjny. Większość środków 

lokowana jest w spółki z indeksu HSBC 
Global Gold Index, w spółki zajmujące się 
poszukiwaniem, wydobyciem oraz przerób-
ką złota, a także w spółki inwestujące w sek-
torze złota. Przy ustalaniu składu portfolio 
fundusz zwraca uwagę na cele strategiczne 
oraz pozycję rynkową spółki, jej zyskowność 
w przeszłości, a także potencjał wzrostu 
w dalszej perspektywie. W celu osiągnię-
cia optymalnej relacji ryzyka do zwrotu, 
fundusz dywersyfikuje swoje udziały pod 
względem geograficznym. Na koniec sierp-
nia ponad połowa aktywów funduszu sku-
piała się w czterech największych spółkach 
indeksu HSBC Global Gold – Barric Gold 
Corpration, Gold Corporation, Newmont 
Mining oraz Newcrest Mining. Bardzo po-
dobną strukturę inwestycyjną posiada rów-
nież szwajcarski Credit Suisse Equity Fund 
Global Gold. 

Dość ciekawym funduszem jest Glo-
bal Miners ETF oferowany przez Van 
Eck Global Investors – jednego z lide-
rów na rynku funduszy inwestujących 
w metale. Globar Miners to tak zwany 
Exchange Traded Fund, który replikuje 
Amex Gold Miners Index – indeks sku-
piający 31 spółek zajmujących się wydo-
byciem złota oraz srebra. Fundusz ten 
jest dobrą alternatywą dla inwestorów 
zainteresowanych ulokowaniem swoich 
środków w indeks surowcowy. Jednost-

ki funduszu stanowią przedmiot handlu 
giełdowego, dzięki czemu inwestycja 
w nie charakteryzuje się wysoką płynnoś-
cią, elastycznością zajmowanych pozycji 
(można zająć krótką lub długą pozycję 
w funduszu) oraz swobodą, jeśli chodzi 
o moment wejścia i wyjścia z inwestycji. 
Fundusz ten jest przeznaczony zarówno 
dla inwestorów o długim, jak i krótkim 

horyzoncie inwestycyjnym. Fundusze 
typu ETF stają się coraz popularniejszą 
alternatywą dla tradycyjnych funduszy 
inwestycyjnych.

Inwestycje w zagraniczne fundusze me-
talowe wiążą się z koniecznością wniesienia 
wkładu początkowego wysokości od 1 tys. 
do nawet 100 tys. dolarów Pojawia się jednak 
pytanie, w jaki sposób polski inwestor może 
skorzystać z możliwości ulokowania swoich 
środków w zagranicznym funduszu. Najlepiej 
byłoby, gdyby jednostki funduszu były roz-
prowadzane na rynku polskim. Niestety jedy-
nym zagranicznym funduszem, który można 
nabyć za pośrednictwem polskich instytucji 
finansowych, jest BlackRock World Mininf/
Gold Fund. W pozostałych przypadkach ko-
nieczne byłoby otworzenie konta bankowego 
w kraju, w którym rozprowadzane są jednost-
ki wybranego funduszu.

Warto jednak dodać, iż rozpoczynając 
inwestycyjną przygodę na rynku metali, 
inwestorzy powinni liczyć się ze zwiększo-
nym ryzykiem – ceny akcji spółek zwią-
zanych z rynkiem metali są bowiem sto-
sunkowo wrażliwe na zmianę warunków 
ekonomicznych w skali globalnej, zmiany 
regulacji oraz wzrost ryzyka politycznego. 
Ponadto inwestorzy kupujący jednostki 
funduszy zagranicznych, denominowane 
w walucie obcej są narażeni dodatkowo na 
ryzyko kursowe.

J
Jak przewiduje Międzynarodowy Fundusz Walutowy, 
pomimo spadku tempa wzrostu globalnej gospodarki 
w ciągu najbliższych dwóch lat, wzrost gospodarczy 
w Chinach, Indiach, krajach petrodolarowych oraz 
rozwijających się krajach Azji Południowo-Wschodniej 
utrzyma się powyżej długoterminowego trendu.
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...w Polsce dużo skromniejsze
Powyższy opis stanowi dość ogólny za-

rys i charakterystykę rynku funduszy inwe-
stycyjnych aktywnych na rynku metali szla-
chetnych. Oferta zagraniczna jest bowiem 
bardzo szeroka – praktycznie każdy bank 
inwestycyjny posiada swój własny fundusz 
związany z rynkiem metali. Inaczej niestety 
wygląda sytuacja na rynku krajowym. Na 
polskim rynku istnieje jedynie kilka możli-
wości zainwestowania w fundusze surow-
cowe w ogóle. Zainteresowani inwestycja-
mi w jednostki funduszy metalowych mają 
zaledwie trzy możliwości.

Pierwszą z nich jest Investor Gold FIZ – 
jedyny polski fundusz, którego główny przed-
miot inwestycji stanowi sektor metali. Jest to 

fundusz inwestycyjny zamknięty należący do 
firmy Investors TFI SA. Inwestycja w fun-
dusz inwestycyjny zamknięty charakteryzuje 
się brakiem możliwości sprzedaży jednostek 
uczestnictwa w dowolnym momencie. In-
westorzy mogą odsprzedawać swoje  udziały 
jedynie w terminach określonych w statucie 
funduszu. Dzięki takim regulacjom fundusze 
inwestycyjne zamknięte posiadają szersze 
możliwości alokacji swoich aktywów, także 
w instrumenty o podwyższonym ryzyku. Ak-
tywa Investor Gold FIZ lokowane są przede 
wszystkim w notowane na rynkach zagra-
nicznych instrumenty pochodne, których 
cena zależy od notowań metali szlachetnych 
– złota, srebra oraz palladu. Część środków 
może być ulokowana w akcje spółek zajmu-
jących się poszukiwaniem oraz wydobyciem 
metali szlachetnych. Fundusz stosuje dywer-
syfikację swojego portfela inwestycyjnego. 
Z drugiej strony jednak Investor Gold FIZ 
należy do funduszy podwyższonego ryzyka, 
gdyż stosuje dźwignię finansową wielkości 
2:1, która umożliwia zainwestowanie na 

rynku metali nawet do 200 proc. aktywów 
funduszu. Zakup jednostek funduszu jest 
możliwy jedynie w ramach zorganizowanych 
emisji publicznych.

Pozostałe dwie możliwości wyczerpują 
inwestycje w BlackRock World Mining Fund 
oraz BlackRock World Gold Fund – jedyne 
fundusze zagraniczne (należące do Merill 
Lynch), których jednostki uczestnictwa moż-
na nabyć w Polsce. Pierwszy z nich inwestuje 
nie mniej niż 70 proc. aktywów w papiery 
wartościowe spółek zajmujących się poszu-
kiwaniem, eksploatacją oraz rozwojem złóż 
rud metali nieszlachetnych oraz surowców 
przemysłowych. Może on jednak  posiadać 
także udziały w spółkach z sektora metali 
szlachetnych. Odnośnie alokacji geograficz-

nej,  fundusz charakteryzuje się wysokim 
zaangażowaniem w Europie oraz Ameryce 
Łacińskiej. Wśród spółek największy udział 
w portfelu stanowią takie giganty surowco-
we, jak: BHP Biliton, Rio Tinto, Vale, Xtrata 
oraz Impala. World Gold Fund natomiast lo-
kuje minimum 70 proc. w spółki związane 
z rynkiem złota oraz innych metali szlachet-
nych. Fundusz posiada największe zaanga-
żowanie w spółki Ameryki Północnej oraz 
Południowej. W portfelu spółek dominują 
również największe spółki z sektora metali 
szlachetnych – Barrick Gold, Kingross Gold 
oraz Newcrest Mining. Żaden z funduszy 
nie posiada złota ani innych metali w swo-
im portfelu. Minimalna wpłata początkowa 
do funduszu wynosi 5 tys. dolarów lub euro, 
natomiast wysokość wpłat uzupełniających 
to co najmniej 1000 euro lub USD.

Wśród polskich funduszy otwartych  
największe zaangażowanie na rynku metali 
szlachetnych posiada Subfundusz Pioneer 
Surowców i Energii – do 50 proc. jego akty-
wów inwestowane jest bowiem w austriacki 

fundusz Pioneer Funds Austria Gold Stock, 
który z kolei lokuje swoje środki w akcje spó-
łek związanych z wydobyciem i obróbką złota 
i innych metali szlachetnych. Reszta aktywów 
jest lokowana w sektorze energetycznym lub 
na rynku instrumentów pochodnych na su-
rowce. Jest to fundusz o zdecydowanie dłu-
goterminowym horyzoncie inwestycyjnym. 
Minimalny początkowy wkład inwestycyjny 
wynosi 1000 zł, a minimalna wpłata uzupeł-
niająca 500 zł. W zależności od wysokości 
wkładu początkowego pobierane są określo-
ne opłaty dystrybucyjne – od  0,5 do 5 proc. 
Ponadto co miesiąc naliczana jest opłata za 
zarządzanie środkami wysokości 0,2 proc. 
od kwoty na rachunku inwestycyjnym.

Lepiej jeszcze trochę poczekać
Być może w obecnym momencie, kiedy 

praktycznie wszystkie rynki spadają, rzeczy-
wiście lepiej byłoby wstrzymać się z inwesty-
cjami. Jednak odbicie powinno nadejść wraz 
z uspokojeniem się nastrojów inwestycyjnych 
i „uodpornieniem” inwestorów na pesymi-
styczne perspektywy dla gospodarek wysoko 
rozwiniętych. Coraz większy wpływ na kon-
dycję globalnej gospodarki zaczynają mieć 
bowiem kraje rozwijające się z dynamicznie 
rosnącym przemysłem i ogromnym poten-
cjałem wzrostu popytu konsumpcyjnego oraz 
inwestycyjnego. W momencie, w którym in-
westorzy bardziej świadomie zaczną patrzeć 
na siłę gospodarek wschodzących, rynek me-
tali powróci do trendu wzrostowego.

W przypadku uspokojenia się nastrojów 
inwestycyjnych na giełdach i powrotu wzro-
stów cen metali, największe spółki związane 
z rynkiem metali będą jednymi z najdyna-
miczniej zwyżkujących na rynku. Straciły 
one bowiem w ostatnim czasie na fali wy-
przedaży akcji zawiązanej z kryzysem, jaki 
dotknął rynki finansowe. Ich fundamenty 
wciąż jednak pozostają silne, a ceny rynko-
we nie odzwierciedlają ich wartości rzeczy-
wistej wyrażonej w NPV.  n

Dom Maklerski TMS Brokers SA jest pierwszym 
licencjonowanym podmiotem specjalizującym 
się w rynku FOREX w Polsce. Jest liderem 
zarówno w zakresie doradztwa walutowego 
jak i pośrednictwa w obrocie instrumentami 
finansowymi na rynku FOREX oraz instrumentami 
futures i CFD na światowych rynkach długu, akcji, 
indeksów giełdowych oraz surowców. 
www.tms.pl@www.tmsdirect.pl

RRozpoczynając inwestycyjną przygodę na rynku 
metali, inwestorzy powinni liczyć się ze zwiększonym 
ryzykiem – ceny akcji spółek związanych z rynkiem 
metali są bowiem stosunkowo wrażliwe na zmianę 
warunków ekonomicznych w skali globalnej, zmiany 
regulacji oraz wzrost ryzyka politycznego.


