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Chociaż odpływ oszczędności z TFI nie 
jest już tak dotkliwy, to wielu inwestorów 
nadal waha się, czy wiązać się z rodzimym 
rynkiem. Oferta funduszy inwestycyjnych 
jest dziś nieporównanie szersza niż kilka 
lat temu – polski inwestor ma pośredni 
dostęp do rynków w każdym zakątku glo-
bu. Pośrednikiem są zagraniczne, ale także 

polskie, fundusze inwestycyjne. O ile jed-
nak oferta zagranicznych inwestycji wśród 
polskich towarzystw jest stosunkowo wą-
ska i, rzec by można, z kilkoma wyjątkami 
sztampowa, to zagraniczni rywale pro-
ponują wiele wąsko wyspecjalizowanych 
produktów, koncentrujących się na wy-
branych regionach geograficznych, bran-

żach czy rodzących się dopiero gałęziach 
gospodarki.

Wejście na polski rynek zagranicznych 
funduszy inwestycyjnych stało się znacznie 
łatwiejsze po dołączeniu naszego kraju do 
Unii Europejskiej. Instytucje z UE chcące ob-
sługiwać na miejscu rodzimych klientów nie 
muszą tworzyć własnego towarzystwa – wy-
starczająca jest notyfikacja złożona w organie 
nadzorującym rynek kapitałowy. Posiadające 
europejski paszport UCITS podmioty mogą 
zatem, po spełnieniu stosunkowo łagodnych 
wymogów, dystrybuować swoje produkty. 
W rejestrze prowadzonym przez KNF znaj-
duje się obecnie (wrzesień 2008 r.) 58 towa-
rzystw zagranicznych, które prowadzą sprze-
daż jednostek uczestnictwa na terenie Polski. 
Są wśród nich zarówno uznane międzyna-
rodowe marki (JP Morgan, HSBC, Merrill 
Lynch, Franklin Templeton), jak i podmioty 
powiązane z działającymi w kraju bankami 
(np. ING, KBC, Millennium). 

Przede wszystkim 
dywersyfikacja

Dostępność funduszy inwestycyjnych 
lokujących środki poza Polską sprawia, że 
rodzimi inwestorzy mogą stosunkowo ła-
two wzmocnić dywersyfikację swoich port-
feli i, przynajmniej częściowo, uniezależnić 
się od lokalnych zawirowań na rynkach 
finansowych. Dywersyfikacja portfela to 
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Wyniki funduszy inwestujących w Polsce nie napawają w ostatnich 
miesiącach optymizmem. Klienci, często skuszeni historycznymi  
dwu-, trzycyfrowymi stopami zwrotu, dali upust swojemu rozczarowaniu, 
masowo wycofując w początku roku powierzone w zarządzanie środki. 
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termin-klucz i podstawowy czynnik, który 
powinno się mieć na uwadze, rozważając 
możliwość zakupu „zagranicznych” jedno-
stek uczestnictwa. 

Zwiększenie różnorodności posiada-
nych inwestycji może mieć, po pierwsze, 
wymiar geograficzny. Zagraniczne fundu-
sze inwestycyjne pozwalają na zakup in-
strumentów finansowych (nie tylko akcji) 
zarówno na dobrze rozwiniętych rynkach 
Europy, Azji i Ameryki Północnej, ale tak-
że w wielu regionach, które trudno byłoby 
nazwać współczesnymi stolicami finansów, 
chociaż mającymi spory potencjał wzrostu 
– krajach BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, 
Chiny), Afryce czy Oceanii. 

Po drugie, dobierając odpowiednie 
propozycje z menu funduszy zagranicz-
nych, możemy także skutecznie wspomóc 
dywersyfikację branżową naszego portfela 
inwestycji. Wyspecjalizowane fundusze 
dają klientom dostęp do dziedzin prze-
mysłu, które albo są w Polsce w ogóle 
niedostępne na giełdowym parkiecie (np. 
alternatywne źródła energii, uzdatnianie 
wody), albo reprezentowane nader nielicz-
nie na warszawskiej giełdzie (np. wydoby-
cie metali szlachetnych, biotechnologia). 

Szansie płynącej z otwarcia rynku 
funduszy towarzyszą jednak specyficzne 
zagrożenia, z których należy zdawać sobie 
sprawę. Zakup funduszy inwestycyjnych, 
których waluta bazowa jest inna niż pol-
ski złoty sprawia, że o zwrocie z inwestycji 
decyduje, poza zmianą wartości jednostki 
uczestnictwa, także aktualny kurs waluty 
obcej. Inwestor może zyskać na osłabieniu 
złotówki w okresie trwania inwestycji, ale 
możliwa jest także sytuacja odwrotna gdy 
zysk z inwestycji zjada aprecjacja krajowej 
waluty. Problem ten był ostatnio wyraźnie 
widoczny w przypadku niektórych inwe-
stycji w amerykańskim dolarze. Większość 
funduszy zagranicznych na polskim rynku 
oferowana jest w euro lub USD, chociaż 
znaleźć można także produkty rozliczane 
np. w funcie brytyjskim, japońskich jenach 
czy duńskich koronach.

Drugą łyżką dziegciu, istotną z punktu 
widzenia drobnego inwestora, jest minimal-
na wysokość wpłat ustalana przez poszcze-
gólne podmioty. Zagraniczne fundusze 
stawiają poprzeczkę dość wysoko – dolna 
granica waha się w przedziale od 1000 

(USD, euro lub innej waluty) do 4000. 
Przy tego typu ograniczeniach przeciętne-
mu klientowi trudno jest zastosować stra-
tegię uśredniania ceny zakupu instrumentu 
(dollar cost averaging – systematyczne na-
bywanie jednostek uczestnictwa za tę samą 
kwotę, np. 100 dolarów co miesiąc), która 
pozwala uniknąć wejścia w inwestycję z jed-
norazową znaczącą wpłatą na górce. Fun-
dusze, które pozwalają na mniejsze wpłaty, 
często pobierają wysoką opłatę dystrybu-
cyjną (do 5 proc.), co znacząco uszczupla 
zainwestowany kapitał.

Branżowe inwestycje
Fundusze inwestycyjne skupiające 

się na wybranej branży mogą stanowić 
interesujące uzupełnienie portfela osób, 
które skłonne są podjąć większe ryzyko 
i postawić na rozwój określonej gałęzi go-

spodarki. Spójrzmy na wybrane przykłady 
dostępnych na polskim rynku jednostek 
uczestnictwa – ich różnorodność pokazuje 
bowiem, jak bardzo poszerzył się zakres 
inwestycyjnych możliwości w zasięgu ręki 
rodzimego klienta.

Jyske Invest Biotech/HealthCare Equi-
ties to fundusz inwestujący w akcje przedsię-
biorstw z branży farmaceutycznej, biotech-
nologii oraz sprzętu i usług medycznych. 
W jego portfelu znajdują się akcje m.in. Ro-
che, Novartis, Johnson & Johnson czy Pfize-
ra. Ten sam dostawca proponuje także fun-
dusze skupione na branży IT (Jyske Invest IT 
Equities) oraz telekomunikacji (Jyske Invest 
Telecom Equities). Walutą bazową tych pro-
duktów jest dolar amerykański, a minimalny 
próg inwestycji wynosi 5000 USD.

Fortis Investments proponuje inwe-
storom Fortis L Fund Equity Resources 
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World. Jest to fundusz inwestujący w ak-
cje przedsiębiorstw związanych z szeroko 
rozumianym sektorem surowców: z gałęzi 
wydobywczej (ropy naftowej, gazu, meta-
li), chemicznej, papierniczej i budowlanej. 
Dla osób chcących bezpośrednio zaan-
gażować się w rynek surowców dostęp-
ny jest Fortis L Fund Commodity World 
– fundusz inwestujący w instrumenty po-
chodne związane z rynkiem surowców. 
Jego celem jest śledzenie wskaźnika Gold-
man Sachs Commodity Index Total Re-
turn odzwierciedlającego zmiany cen su-
rowców na globalnych rynkach. W skład 
tego wskaźnika wchodzą zarówno nośni-
ki energii, metale, metale szlachetne, jak 
i surowce żywnościowe.

Mieszane podejście do inwestowania 
w sektor surowcowy – poprzez akcje i in-
strumenty pochodne na surowce – prezen-
tuje także Schroders Surowcowy. Fundusz 
ten dostępny jest m.in. w dystrybucji ban-
ku Nordea, a w jego portfelu znajdują się 
pozycje związane z ropą naftową, złotem, 
srebrem, kukurydzą, kawą czy soją.

Wśród produktów Franklin Temple-
ton Investment Funds znaleźć można 
także kilka funduszy koncentrujących się 
na wąsko zakreślonych niszach. Franklin 
Biotechnology Discovery Fund inwestu-
je w udziały w niewielkich spółkach bio-
technologicznych i naukowo-badawczych, 

głównie z terenu USA. Chociaż nazwy 
spółek znajdujących się w portfelu fundu-
szu nie mówią laikowi wiele, to fundusz 
zdołał wypracować dodatnią stopę zwrotu 
również w ostatnim burzliwym roku. Zna-
nymi nazwami przyciąga z kolei Franklin 
Technology Fund – pozwala on rodzimym 
inwestorom na skorzystanie z sukcesów ta-
kich potentatów branży IT, jak Apple czy 
Google. Dla poszukujących okazji zainwe-
stowania w sektor energetyczny i wydo-
bywczy godny uwagi jest także Templeton 
BRIC Fund, w którego portfelu znajdują 
się akcje spółek m.in. z Rosji, Chin i Indii. 
Podobny profil, chociaż skoncentrowany 
na amerykańskim rynku, ma Franklin Na-
tural Resources Fund.

Globalne fundusze sektorowe oferuje 
także BlackRock Merrill Lynch Investment 
Managers – World Energy Fund groma-
dzi akcje spółek prowadzących prace po-
szukiwawcze i wydobywcze surowców 
energetycznych. Na szansach tkwiących 
w alternatywnych źródłach energii skupia 
się z kolei New Energy Fund – propozy-
cja godna uwagi w czasach energetycznego 
kryzysu. Merrill Lynch wprowadza także 
fundusz, który koncentrować się będzie na 
przedsiębiorstwach dostarczających wodę 
(World Water Fund) – został on zarejestro-
wany w KNF pod koniec 2007 r. Zainte-
resowani przemysłem wydobycia złota po-

winni zwrócić uwagę na mogący pochwalić 
się niezłymi wynikami World Gold Fund. 
BlackRock ma w swojej ofercie również 
fundusze oparte na branży farmaceutycznej 
i usług medycznych (World Healthscience 
Fund) oraz wydobycia metali nieszlachet-
nych i surowców przemysłowych (World 
Mining Fund).

Robeco proponuje polskim inwesto-
rom fundusz Robeco Food & Agri Equi-
ties, gromadzący w swoim portfelu akcje 
przedsiębiorstw z branży rolnej i spożyw-
czej. Posiadane przez fundusz papiery 
w niemal równych proporcjach pochodzą 
z Europy i Ameryki.

HSBC Investments wśród znacznej 
liczby oferowanych funduszy ma także 
kilka dość egzotycznych. Interesującym 
przykładem jest produkt o wiele mówiącej 
nazwie Climate Change. Fundusz ten inwe-
stuje w firmy, które prowadzą działalność 
związaną z energią odnawialną, segregacją 
odpadów, oszczędzaniem i uzdatnianiem 
wody, zmniejszaniem emisji dwutlenku 
węgla itd. Inwestorzy poszukujący moż-
liwości geograficznej dywersyfikacji mogą 
w HSBC odnaleźć produkty dające dostęp 
do rynku tureckiego (HSBC GIF Turkey 
Equity), koreańskiego (HSBC GIF Korean 
Equity) czy rosyjskiego (HSBC GIF Russia 
Equity).

Specyficzne ryzyko
Zagraniczne fundusze inwestycyjne 

mogą w portfelu polskiego drobnego in-
westora pełnić rolę podobną, co przypra-
wy w dobrym daniu – szkodliwy będzie 
zarówno ich nadmiar, jak i zupełny brak. 
Szczególnie polecić je należy uwadze osób, 
które poważnie myślą o długoterminowym 
oszczędzaniu. W ich przypadku rola odpo-
wiedniej dywersyfikacji gromadzonych za-
sobów jest fundamentalna – związanie się 
na dobre i złe z losami lokalnej gospodar-
ki trudno uznać za rozważne. Dlatego też 
warto korzystać z różnorodności produk-
tów dostępnych na rynku. Przedstawione 
tu „egzotyczne” fundusze mogą wybrać nie 
tylko bardziej zasobni klienci – część z nich 
jest „opakowywana” i sprzedawana w po-
staci polis lub programów inwestycyjnych, 
w których progi wpłat są zdecydowanie 
bliższe możliwościom przeciętnego oszczę-
dzającego.  n

WyniKi Wybranych seKtoroWych funduszy inWestycyjnych

Fundusz Waluta Stopa zwrotu  
– 1 rok*

Stopa zwrotu 
– 3 lata*

Stopa zwrotu 
– 5 lat*

Jyske Invest Biotech/HealthCare Equities USD -5,46% -5,52% 10,89%
Jyske Invest IT Equities USD -12,09% 16,45% 45,09%
Jyske Invest Telecom Equities USD -1,95% 55,71% 111,20%
Fortis L Fund Commodity World (dis) USD 6,68% -12,57% -
Fortis L Fund Equity Resources World EUR 23,29% 89,46% 198,43%
Franklin Biotechnology Discovery Fund A (acc) USD 7,83% 10,25% 33,91%
Franklin Technology Fund A (acc) USD -4,03% 16,35% 50,96%
Templeton BRIC Fund A (acc) USD -1,19% - -
Franklin Natural Resources Fund A (acc) USD 9,89% 68,70% 224,71%
BlackRock World Energy Fund A (acc) USD 6,3% 53,9% 256,1%
BlackRock New Energy Fund A (acc) USD 5,6% 99,2% 273,5%
BlackRock World Gold Fund A (acc) USD 16,7% 122,5% 182,3%
BlackRock World Mining Fund A (acc) USD 11,0% 187,0% 443,5%
BlackRock World Healthscience Fund A (acc) USD 0,3% 13% 32,5%
Robeco Food&Agri Equities D EUR shares EUR -17,3% 50,8% 52,4%
Schroders Surowcowy (Schroder Alternative Solutions 
Commodity Fund) EUR 4,77% - -

* Informacje dotyczące stóp zwrotu nie pochodzą dokładnie z tych samych okresów i nie powinny stanowić podstawy do porównania wyników 
funduszy pochodzących od różnych dostawców, mają wyłącznie charakter poglądowy
Źródła: strony internetowe: Money.pl, Jyske Invest, Fortis Investments, Franklin Templeton Investment Funds, Black Rock Merrill Lynch Investment 
Managers, Robeco, Nordea Bank.


