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W koszyku inwestora powinno znaleźć się 
co najmniej kilka surowców niezależnie od 
sposobu inwestowania. Inwestycja w jeden 
może stać się strzałem w dziesiątkę, ale 
może też przynieść duże straty, w momen-
cie spadku popytu na ten surowiec lub kie-
dy zwiększy się jego podaż. 

Surowce zaliczane są do bardzo zróż-
nicowanego segmentu towarów (ang. 
commodities). Z jednej strony można tu-
taj spotkać surowce energetyczne (węgiel, 
rudę uranu, ropę naftową, gaz ziemny), 
metale zaliczane do przemysłowych (ruda 
żelaza, nikiel, aluminium, miedź, ołów), 
tzw. metale szlachetne (platyna, złoto, 
srebro, pallad) i żywność (rzepak, kakao, 
pszenica, soja, kukurydza). 

Zmiany na rynku walutowym mają 
swoje odbicie także na rynku surowców, 
ponieważ ceny surowców kwotowane są 
w dolarze amerykańskim. Umacnianie się 
dolara pomaga cenom surowców poszybo-
wać na wyższe poziomy. 

Dla inwestorów powierzających swoje 
środki funduszom surowcowym istnieje 
ryzyko błędu zarządzającego funduszem, 
a także ryzyko złego zarządzania spółką, 
w którą inwestowany jest kapitał. 

Fundusze, które inwestują w surow-
ce, mają charakter otwarty lub zamknięty, 
dzięki czemu możliwe jest bardziej ela-
styczne lokowanie środków. 

W Polsce funduszy surowcowych jest 
jeszcze stosunkowo niewiele, ale podczas 
trwających ponad rok spadków na giełdzie 
papierów wartościowych pojawia się ich 
coraz więcej. Przykładami działających są 
Merrill Lynch World Mining Fund, Mer-
rill Lynch World Gold Fund, Schroders 
Alternative Solutions Commodity Fund 
(fundusz nominowany w euro, inwestujący 

w ropę i żywność), Investors Gold FIZ (in-
westuje w kontrakty terminowe na metale 
szlachetne: poza złotem – srebro, platyna 
i pallad oraz akcje spółek z tego sektora), 
Idea TFI Surowce Plus. 

W styczniu Skarbiec TFI wprowa-
dził do swojej oferty nowy subfundusz 
Skarbiec – Akcji Nowej Europy Rynków 
Surowcowych. Inwestuje on w akcje wy-
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W pierwszym półroczu 2008 r. na giełdach towarowych ceny surowców 
i produktów rolnych wzrosły najbardziej od 35 lat – o 29 proc. Inwestycje 
w surowce powinny stanowić część portfela inwestora, co można zrobić, 
kupując jednostki funduszu inwestycyjnego działającego w tym obszarze 
lub lokatę strukturyzowaną opartą na surowcach. 
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branych spółek, których działalność jest 
ściśle związana z wydobyciem lub prze-
twórstwem surowcowym, inwestuje także 
w jednostki uczestnictwa otwartych fun-
duszy inwestycyjnych zaliczanych do ka-
tegorii surowcowych.

Patrząc na wzrosty cen ropy i złota, 
jakie miały miejsce jeszcze niedawno, mo-
głoby się wydawać, że stopy zwrotu fun-
duszy inwestujących w surowce są także 
oszałamiające. Jest jednak inaczej. Wynika 
to z tego, że fundusze nie inwestują w su-
rowce bezpośrednio. Aktywa zazwyczaj lo-
kowane są w akcjach spółek związanych 
z rynkiem surowcowym, na stopę zwrotu 
ma więc wpływ koniunktura na giełdach. 
Dobre wyniki funduszy zagranicznych po-
garszał w naszym kraju mocny złoty.

W ostatnich miesiącach surowcowe 
gwiazdy straciły już swój dawny blask. Zy-
ski z funduszy surowcowych bijące wynika-
mi konkurencyjne produkty wyhamowują.

Stopy zwrotu z trzech miesięcy (II kwar-
tał br.) wyglądają jeszcze bardzo dobrze 
(Franklin Natural Resources A – acc, USD) to 
zarobek 22,1 proc., jednocześnie jeden z naj-
lepszych wyników w grupie wszystkich pro-
duktów oferowanych na krajowym rynku. 

Fortis L Fund Equity Resources World 
– cap, USD) dał zarobić w porównywal-
nym czasie 18,5 proc. 

BGF World Energy A2 (USD) – w dru-
gim kwartale wartość jednostki wzrosła 
o 17,2 proc. Innym ciekawym fundu-
szem w Polsce dostępnym od niedawna 
jest MLIIF World Gold Fund inwestujący 
w akcje spółek związanych przede wszyst-
kim z wydobyciem metali szlachetnych, 
w tym kopalni złota.

Hossa na rynku surowców wyraźnie 
straciła na mocy w ostatnim czasie, fundu-
sze surowcowe zanotowały nawet ujemne 
stopy zwrotu. 

Krajowe instytucje, fundusze surowco-
we miały problem z osiąganiem wyników 
porównywalnych z zachodnią konkuren-
cją. Krajowym funduszom przeszkadzał 
taniejący dolar, w których notowane są 
z reguły surowce. Investor Gold, Skar-
biec-Rynków surowcowych, Idea Surow-
ce Plus osiągały w porównywalnych okre-
sach wyniki oscylujące wokół zera lub na 
lekkim minusie.

BlackRock to jedna z największych firm 
zajmujących się zarządzaniem inwestycja-
mi globalnymi i zarządzaniem ryzykiem, 
świadczących usługi doradcze klientom in-
stytucjonalnym i indywidualnym na całym 
świecie (www.blackrock.pl). Na 30 wrześ-
nia 2007 r. wartość pro forma aktywów 
zarządzanych przez spółkę BlackRock 
wynosiła 1,3 bln dolarów ulokowanych 
w obligacjach, środkach płynnych, akcjach, 
inwestycjach alternatywnych i rynku nieru-
chomości. 

Firma rozpoczęła działalność w 1988 r. 
jako podmiot zarządzający obligacjami 
głównie na rzecz klientów instytucjonal-
nych i od tego czasu stale szukała nowych 
sposobów rozszerzenia możliwości obsługi 
swoich klientów. Ważnym etapem rozwo-
ju była fuzja z grupą Merrill Lynch Invest-
ment Managers zdecydowanie zwiększa-
jąca wartość zarządzanego majątku i – co 
jest jeszcze ważniejsze – przekształcająca 
działalność w prawdziwie globalną.

Spółka BlackRock przejęła fundusz 
funduszy Grupy Quellos Group, LLC, 

tworząc tym samym jedną z największych 
platform funduszu funduszy z 25,4 mld 
dolarów aktywów pod zarządzaniem. 

World Mining Fund należą do funduszy 
sektorowych o wysokiej klasie ryzyka. Za-
łożeniem WAF jest maksymalizacja łączne-
go zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje 
na całym świecie nie mniej niż 70 proc. ak-
tywów netto w papiery udziałowe spółek 
z sektora górniczego, wydobycia rud meta-
li, prowadzących działalność głównie w za-
kresie wydobycia metali nieszlachetnych 
i minerałów przemysłowych (rudy żelaza, 
węgiel). Fundusz może również posiadać 
papiery udziałowe spółek prowadzących 
działalność głównie w zakresie wydobycia 

BlackRock WoRld MInIng Fund 

Okres Stopa zwrotu (proc.)
dzień -4,87
tydzień -15,47
miesiąc -14,72
kwartał -35,62
pół roku -34,14
rok -14,64
dwa lata 25,99
trzy lata 99,19
cztery lata 179,55
pięć lat 260,01

Fundusze uFk – TeMpleTon asIan gRoWTh Fund (usd) 

Otwarte fundusze inwestycyjne

Nazwa Data Wartość 1 dzień 7 dni 1 miesiąc 6 mie-
sięcy 1 rok 3 lata 4 lata 5 lat

Asian Bond Fund A (a) USD 2008-09-09 12,64  0,08 0,16 -3,88 -5,74 0,48 - - -

Asian Bond Fund N (a) USD 2008-09-09 12,39  0,08 0,16 -3,95 -6,07 -0,24 - - -

Asian Flex Cap Fund A (acc) USD 2008-09-09 10,19  -2,21 -2,30 -7,11 -16,27 -24,12 - - -

Asian Flex Cap Fund N (acc) USD 2008-09-09 10,04  -2,24 -2,34 -7,21 -16,68 -24,85 - - -

Asian Growth Fund A (a) USD 2008-09-09 20,98  -1,41 -1,92 -8,26 -27,30 -28,74 47,02 94,80 124,39

Asian Bond Fund A (Mdis) USD 2008-09-09 11,38  0,09 -0,26 -4,29 -7,63 -3,23 - - -

Asian Flex Cap Fund A (Yd) USD 2008-09-09 10,18  -2,21 -2,21 -7,03 -16,28 -24,20 - - -

Asian Growth Fund A (Yd) USD 2008-09-09 19,79  -1,40 -1,93 -8,30 -27,88 -29,30 43,20 86,00 111,88

Asian Growth Fund N (acc) US 2008-09-09 29,64  -1,43 -1,95 -8,32 -27,51 -29,12 44,73 90,86 1

Źródło: http://mojefundusze.pl

Źródło: http://mojefundusze.pl
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złota, wydobycia innych metali szlachet-
nych lub wydobycia minerałów. Fundusz 
nie posiada złota ani metali.

Założeniem Latin American Fund jest 
maksymalizacja łącznego zwrotu z inwe-
stycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70 
proc. łącznych aktywów netto w papiery 
udziałowe spółek, które mają siedzibę 
lub prowadzą przeważającą część swojej 
działalności gospodarczej w Ameryce Ła-
cińskiej.

10 największych spółek w portfelu: Pe-
trobras 9,9 proc., Vale 9,7 proc., America 
Movil 8,8 proc., Usiminas 6,8 proc., Ban-
co Bradesco 4,9 proc., Unibanco 4,9 proc., 
Bradespar 4,5 proc., Tenaris 4,5 proc., 
Banco Itru 4,3 proc., AmBev 4,0 proc.

Założeniem Asian Dragon Fund jest 
maksymalizacja łącznego zwrotu z inwe-
stycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70 
proc. łącznych aktywów netto w papiery 
udziałowe spółek, które mają siedzibę lub 
prowadzą przeważającą część swojej dzia-
łalności gospodarczej w krajach azjatyckich 
z wyłączeniem Japonii.

10 największych spółek w portfelu: 
China Mobile 4,5 proc., Samsung Electro-
nic 3,7 proc., Cnooc 3,6 proc., Hutchison 
Whampoa 3,6 proc., Tajwan Semiconduc-
tor Manu 3,0 proc., Reliance Industries 

2,6 proc., CJ Copr. 2,5 proc., Chunghwa 
Telecom Co. Ltd. 2,4 proc, Henderson 
Lend Dev 2,4 proc., Unitek Overseas 
Bank 2,3 proc.

Przez ostatnich kilka lat, głównie za 
sprawą polepszającej się koniunktury 
światowej oraz wzrostu popytu ze strony 
krajów rozwijających się (zwłaszcza Chin), 
rynek surowców notował bardzo znaczące 
wzrosty. Ostatnio procesy te wsparła słab-
nąca waluta amerykańska. 

W ciągu kilku ostatnich lat ropa zdro-
żała o 280 proc., złoto o 150 proc. 

Na niektórych surowcach korekta 
trendu była w ostatnim czasie zauważal-
na. Straty niklu i cynku w ciągu ostatnich 
12 miesięcy odpowiednio 20 i 43 proc. 
(następstwo rosnących zapasów). Cena 
miedzi ustabilizowała się na poziomie 
sprzed roku.

Na rynku surowców ważny jest wzrost 
gospodarczy wynoszący ok. 5 proc. w skali 
światowej. Prognozy informują o utrzyma-
niu na porównywalnym poziomie w ciągu 
kilku najbliższych lat, co będzie następ-
stwem bardzo szybkiego rozwoju gospoda-
rek azjatyckich tworzących duży popyt na 
większość surowców. 

Ciągle rośnie zapotrzebowanie na su-
rowce energetyczne, mamy do czynienia 
z coraz większym zapotrzebowaniem na 
energię w skali światowej (85 mln baryłek 

ropy naftowej dziennie – to aktualne zu-
życie, prognoza to wzrost zużycia do 115 
mln w roku 2015).

Ograniczone zasoby surowców spo-
wodują w niedługim czasie, że ceny będą 
wzrastać w miarę wyczerpywania się złóż. 
W interesie większości krajów dysponują-
cych zasobami będzie utrzymanie cen na 
korzystnych dla siebie poziomach, dlatego 
też będą się pojawiały zapowiedzi zmniej-
szania dziennej ilości wydobycia.

Metale nieszlachetne i wzrost zapotrze-
bowania na nie wiąże się ze zwiększającą 
się w skali świata produkcją dóbr zaawan-
sowanych technologicznie i wysoko prze-
tworzonych. 

Metale szlachetne dalej mogą drożeć ze 
względu na osłabienie się dolara, a w ta-
kich sytuacjach złoto jest środkiem ochro-
ny wartości kapitału. 

Po całkiem sporych wzrostach fundu-
szy surowcowych naturalną koleją rzeczy 
jest nadejście korekty, to zdrowy objaw 
funkcjonowania rynku. W okresie tym 
warto analizować sytuację, szukać fundu-
szy, w które można będzie zainwestować. 
Świat pędzi do przodu, coraz więcej zu-
żywamy, potrzebujemy surowców, energii 
– o tych właśnie obszarach (o funduszach 
działających w tych obszarach) warto po-
myśleć już teraz, aby móc trafnie dobrać 
składowe portfela.  n

BlackRock laTIn aMeRIcan Fund 
nIedyWIdendoWe usd

Okres Stopa zwrotu  (w proc,)
dzień -4,42 
tydzień -11,20 
miesiąc -14,22 
kwartał -28,41 
pół roku -19,98 
rok -7,68 
dwa lata 39,09 
trzy lata 93,42 
cztery lata 237,51 
pięć lat 350,45 
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