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Fala dramatycznych spadków, które prze-
toczyły się przez światowe giełdy, sprawiła, 
że oszczędzający zwrócili baczniejszą uwagę 
na formy lokowania obarczone mniejszym 
ryzykiem. Jedną z możliwości bezpieczne-
go inwestowania posiadanych nadwyżek są 
instrumenty dłużne. 

Obligacje emitowane przez przedsię-
biorstwa o wysokim ratingu można uznać 
za dobre uzupełnienie zrównoważonego 
portfela. Pozytywna ocena wiarygodno-
ści emitenta nie jest jednak równoznacz-
na z brakiem ryzyka niewypłacalności 
– w zamian za tę niepewność otrzymu-
jemy w przypadku papierów dłużnych 
premię w postaci wyższej stopy zwrotu. 
Jeszcze mniejszym ryzykiem charaktery-
zują się papiery skarbowe – zarówno te 
o charakterze krótkoterminowym (jak np. 
bony skarbowe, treasury notes) zaliczane 
do instrumentów rynku pieniężnego, jak 
i obligacje (o okresie zapadalności powy-
żej jednego roku).

Spojrzenie na wschód
Kryzys na amerykańskim rynku finan-

sowym, rozprzestrzeniając się po całym 
globie, doprowadził do, przynajmniej 
chwilowego, zachwiania globalnej równo-
wagi gospodarczej. Rola Stanów Zjedno-
czonych jako punktu ciężkości światowej 
ekonomii została zakwestionowana – po-
wszechnie wskazuje się na słabości giganta: 
wielki dług publiczny, deficyt w handlu za-
granicznym i inne pomniejsze bolączki.

Warto przy tej okazji przypomnieć so-
bie dość popularny pogląd, że XXI wiek 
należeć będzie do Azji. Kontynent ten za-
mieszkują ponad 3 miliardy ludzi – połowa 
mieszkańców naszego globu. Siła Wschodu 
leży nie tylko w demograficznym potencja-
le, ale również w dynamicznie rozwijającej 
się gospodarce. Kraje azjatyckie odpowie-
dzialne są za około jedną czwartą świato-
wego eksportu i PKB. Co więcej, państwa 
z wschodniej części regionu zgromadziły 
olbrzymie oszczędności – ich międzyna-

rodowe rezerwy wynoszą ponad 2 biliony 
dolarów, czyli około 65 proc. światowych 
nadwyżek. Liczby te świadczą nie tylko 
o sile wschodniego kontynentu, ale rów-
nież o solidnych podstawach przyszłego 
rozwoju gospodarczego.

Na ironię zakrawa jednak fakt, że więk-
szość zgromadzonych przez Azjatów rezerw 
inwestowana jest w papiery wartościowe 
denominowane w dolarze amerykańskim 
– przede wszystkim w bony skarbowe i obli-
gacje USA. Wynika to z braku odpowiednio 
rozwiniętego i płynnego azjatyckiego rynku 
obligacji. Doświadczenia kryzysu finansowe-
go lat 1997–1998 uświadomiły krajom re-
gionu konieczność wzmocnienia lokalnego 
rynku papierów dłużnych i uniezależnienia 
się od przypływów i odpływów spekulacyj-
nego kapitału. Towarzyszyły temu inicjaty-
wy stworzenia instrumentów, które groma-
dziłyby w sobie „mix” obligacji w lokalnych 
walutach i byłyby przedmiotem wtórnego 
obrotu na azjatyckich rynkach.

Michał Kisiel 

Oferta funduszy inwestycyjnych posiadających w swoim portfelu 
zagraniczne papiery wartościowe stale się poszerza. Polski inwestor może 
dziś skutecznie zdywersyfikować swoje inwestycje, dobierając instrumenty 
z najdalszych zakątków świata. 
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Jednym z symptomów dynamicznego 
rozwoju tego segmentu finansowego ryn-
ku jest szybki wzrost emisji papierów skar-
bowych denominowanych w lokalnych 
walutach – w latach 1999–2003 rynek 
powiększył się o 40 proc. Poza Chinami 
i Japonią, aktywnymi emitentami są także 
Malezja, Filipiny, Indie i Tajwan. Co wię-
cej, emisja w lokalnych walutach, począw-
szy od 2000 roku, dominuje także poza 
rynkiem papierów skarbowych – pośród 
korporacyjnych emitentów. Wskazuje to 
na to, że azjatyckie kraje uniezależniają się, 
przynajmniej w tym względzie, od dolara 
i zaczynają podążać własną ścieżką.

wiarygodni emitenci
Jednym z kryteriów stosowanych 

przez zarządzających funduszami inwesty-
cyjnymi przy dobieraniu poszczególnych 
inwestycji do portfela jest rating nadany 
danemu emitentowi. Chociaż przyjmuje 
się, że papiery emitowane przez suwerenne 
rządy charakteryzują się niskim ryzykiem, 
to i w tym gronie występuje dość znaczne 
zróżnicowanie ryzyka, będące pochodną 
stabilności politycznej i gospodarczej oraz 
wielu innych czynników. 

Oceny nadawane suwerenom przez 
agencje ratingowe tworzone są osobno dla 
długu w walucie krajowej (LCY) i zagra-
nicznej (FCY). Podstawowymi kryteriami 
oceny wiarygodności kredytowej dane-
go pożyczkobiorcy są: uwarunkowania 
makroekonomiczne i perspektywy ich 
zmiany, struktura gospodarki, szczegól-
nie w kontekście jej podatności na szoki 
oraz ryzyko polityczne, kondycja finansów 
publicznych, w tym kierunki zarządzania 

długiem publicznym, stabilność sektora 
finansowego, relacje z otoczeniem mię-
dzynarodowym, w szczególności kształt 
bilansu płatniczego, rozmiary i struktura 
długu zewnętrznego (publicznego i pry-
watnego).

Oceny ratingowe długu większości 
krajów azjatyckich są wysokie, co od-
zwierciedla solidne fundamenty ich gospo-
darek. Co więcej, warto pamiętać, że wiele 
z tych państw to de facto pożyczkodawcy 
na międzynarodowym rynku – finansują-
cy między innymi dług zagraniczny USA 
i innych krajów. W czołówce pod wzglę-
dem wiarygodności plasują się Singapur, 
Japonia, Chiny, Korea Południowa oraz 
Malezja. Druga grupa krajów o odrobi-
nę niższych ocenach składa się z nowych 
azjatyckich tygrysów – Indonezji, Filipin 
i Wietnamu. 

Dalekowschodnie przyprawy 
w polskim portfelu

Obligacje skarbowe krajów azjaty-
ckich nabyć można dzięki pośrednictwu 
funduszy inwestycyjnych działających 
w Polsce. Inwestorzy poszukujący tego 
rodzaju lokat nie mają jednak zbyt sze-
rokiego wyboru – wśród lokujących poza 
granicami kraju funduszy dużo popular-
niejsze są akcje niż instrumenty dłużne. 
Azjatyckie obligacje często stanowią tylko 
jeden ze składników w szerszej kompo-
zycji instrumentów zawartych w portfelu 
funduszu. Jednym z nielicznych fundu-
szy skoncentrowanych na pochodzących 
z Azji papierach dłużnych jest Templeton 
Asian Bond Fund. W jego portfelu znaj-
dują się zarówno obligacje rządowe, bony 

skarbowe, jak i instrumenty emitowane 
przez agencje rządowe oraz przedsiębior-
stwa. Pod koniec lipca największy udział 
w inwestycjach funduszu miały obligacje 
Malezji, bony skarbowe Indonezji oraz 
krótkoterminowe papiery Korei Połu-
dniowej.

Benchmark funduszu stanowi HSBC 
Asian Local Bond Index, na który skła-
dają się wysokiej jakości płynne obligacje 
denominowane w walutach krajowych 
w dziewięciu krajach Azji z wyłączeniem 
Japonii. Azjatyckie papiery są także ele-
mentem portfela w kilku innych fundu-
szach tego samego dostawcy. Gromadzą-
cy inwestycje z rynków rozwijających się 
Templeton Emerging Markets Bond Fund 
wśród „top 10” krajów, z których pocho-
dzą emitenci, wymienia – obok Brazylii, 
Meksyku oraz Argentyny – Indonezję 
oraz Koreę Południową. Bony skarbowe 
Korei Południowej oraz obligacje Indone-
zji odnaleźć można też w składzie fundu-
szu Templeton Global Bond (Euro) Fund 
oraz Templeton Global High Yield Fund. 
Malezyjskie papiery skarbowe mają rów-
nież swój wkład w wynikach Templeton 
Global Bond Fund. Dla zainteresowanych 
azjatyckimi papierami dłużnymi swoje 
propozycje przygotował także BlackRock 
Global Funds. BlackRock Asian Tiger 
Bond Fund inwestuje w obligacje skarbo-
we i papiery emitowane przez przedsię-
biorstwa z krajów określanych mianem 
„azjatyckich tygrysów” – m.in. Korei 
Południowej, Filipin, Malezji i Indonezji. 
Polityka inwestycyjna funduszu dopusz-
cza zakup papierów o ratingu nieinwesty-
cyjnym (poniżej BB+) i w jego portfelu 

Oceny ratingOwe długOterminOwych zObOwiązań w walucie zagranicznej wybranych krajów azjatyckich

Rynek
Standard&Poor’s Moody’s Fitch Ratings

Ostatni rating Data nadania Ostatni rating Data nadania Ostatni rating Data nadania
Kambodża B+ luty 2008 B2 luty 2008 – –
Chiny A+ lipiec 2008 A1 lipiec 2007 A+ listopad 2007
Hongkong AA+ lipiec 2008 Aa2 lipiec 2007 AA lipiec 2007
Indonezja BB- maj 2008 Ba3 październik 2007 BB luty 2008
Japonia AA luty 2008 Aaa luty 2008 AA luty 2008
Korea Południowa A lipiec 2007 A2 lipiec 2007 A+ maj 2007
Malezja A- sierpień 2007 A3 grudzień 2004 A– listopad 2005
Filipiny BB- czerwiec 2008 B1 styczeń 2008 BB czerwiec 2008
Singapur AAA listopad 2005 Aaa listopad 2006 AAA marzec 2008
Tajlandia BBB+ październik 2006 Baa1 październik 2003 BBB+ październik 2006
Wietnam BB maj 2008 Ba3 czerwiec 2008 BB– maj 2008

Źródło: AsianBondsOnLine, http://www.asianbondsonline.adb.org/scripts/datatables.php?Graph_Title=Credit%20Ratings&SourceURL=ratings
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lokaty tego rodzaju stanowią dość istot-
ną pozycję. Obok papierów skarbowych 
w portfolio znajdują się również obliga-
cje banków (w top 10 – Export-Import 
Bank Korea, Korea Development Bank) 
i przedsiębiorstw spoza sektora finan-
sowego (m.in. Hutchinson Whampoa). 
Benchmarkiem funduszu jest JPM Asian 
Credit Index mierzący stopy zwrotu na 
azjatyckim rynku papierów dłużnych de-
nominowanych w dolarze amerykańskim 
(w ośmiu krajach oraz Hongkongu).

Papiery dłużne azjatyckiego pochodzenia 
odnaleźć także można w funduszach inwestu-

jących na ogólnie pojętych rynkach wscho-
dzących. Filipińskie i indonezyjskie inwesty-
cje gromadzi BlackRock Emerging Markets 
Bond Fund wyszukujący obiecujące papiery 
wartościowe o stałym dochodzie emitowane 
przez rządy oraz przedsiębiorstwa. Inwesto-
rzy poszukujący papierów o wysokiej ocenie 
ratingowej mogą zwrócić uwagę na Black-

Rock Government Bond Fund, w którego 
skład wchodzą papiery o ratingu inwestycyj-
nym emitowane przez rządy z krajów rozwi-
niętych, w tym Japonii. Papiery pochodzące 
z kraju kwitnącej wiśni są także częścią port-
fela BlackRock World Bond Fund. 

W ofercie Jyske Invest inwestor po-
szukujący dalekowschodnich papierów 
dłużnych powinien zwrócić uwagę na fun-
dusz Jyske Invest Emerging Market Bonds. 
Wśród dynamicznie rozwijających się 
młodych rynków zarządzający wybrali In-
donezję i Filipiny. Również indonezyjskie 
papiery, obok tajlandzkich i malezyjskich, 

znajdują się wśród inwestycji Jyske Invest 
Emerging Local Market Bonds.

Wyspecjalizowany fundusz skoncen-
trowany na azjatyckim rynku obligacji zna-
leźć można także pośród gamy produktów 
inwestycyjnych Schroders. Schroder Asian 
Bond gromadzi przede wszystkim obligacje 
rządowe (niemal 60 proc. portfela) z krajów 

takich, jak Singapur, Indonezja, Korea Po-
łudniowa, Filipiny czy Chiny wraz z Hong-
kongiem. Dla inwestorów szczególnie za-
interesowanych ostatnim z wymienionych 
terytoriów przygotowano Schroder Hong 
Kong Dollar Bond Fund, w którego skład 
wchodzą dłużne papiery emitowane przez 
rząd i bank centralny. Skarbowe obligacje 
japońskie stanowią z kolei składnik Schro-
der Global Bond Fund. 

Bezpieczne inwestycje?
Inwestując w papiery wartościowe 

o stałym dochodzie, godzimy się na niższe 
stopy zwrotu w zamian za mniejszą zmien-
ność wyników. Obligacje i krótkotermino-
we papiery dłużne mogą stanowić drugą 
nogę naszego portfela – tę bezpieczniejszą, 
co nie oznacza, że zupełnie pozbawioną ry-
zyka. Azjatyckie inwestycje mogą być cie-
kawą alternatywą dla inwestorów, którzy 
chcieliby mocniej zdywersyfikować swoje 
portfolio. Region ten to przecież zarówno 
czołówka krajów uprzemysłowionych (Ja-
ponia, Korea), ale także kraje dynamicznie 
wspinające się po kolejnych szczeblach 
cywilizacyjnego rozwoju (Indonezja, Fili-
piny, Malezja). Dystrybuowane w Polsce 
fundusze pozwalają nam skorzystać z tej 
różnorodności, a inwestor pragnący wyjść 
poza utarte inwestycyjne ścieżki na pewno 
znajdzie coś dla siebie.  n

Fundusze Obecne na azjatyckim rynku

Fundusz Waluta Stopa zwrotu – 1 rok* Stopa zwrotu – 3 lata* Stopa zwrotu – 5 lat*

Templeton Asian Bond Fund N USD USD 2,23 – –

Templeton Emerging Markets Bond Fund N USD USD 5,92 31,35 66,10

Templeton Global Bond (Euro) Fund N EUR EUR -2,85 -1,31 –

Templeton Global Bond Fund N USD USD 7,00 26,64 50,94

Templeton Global High Yield Fund A USD USD -0,10 (6 m-cy) – –

BlackRock Asian Tiger Bond Fund A USD USD 1,6 16,7 32,6

BlackRock Emerging Markets Bond Fund A USD USD 2,0 30,1 –

BlackRock Global Government Bond Fund E USD USD 1,2 5,1 11,4

BlackRock World Bond Fund A USD USD 3,5 7,2 22,3

Jyske Invest Emerging Market Bonds USD USD -9,06 8,65 42,10

Jyske Invest Emerging Local Market Bonds EUR EUR 3,21 – –

Schroder Asian Bond A1 USD USD -0,9 11,4 24,3

Schroder Global Bond A1 USD USD 0,6 8,4 18,5

Schroder Hong Kong Dollar Bond A1 HKD HKD 3,9 9,8 9,7
* 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

Źródło: strony internetowe: Jyske Invest, Franklin Templeton Investment Funds, Black Rock Merrill Lynch Investment Managers, Schroders

Wwiększość zgromadzonych przez azjatów rezerw 
inwestowana jest w papiery wartościowe denominowane 
w dolarze amerykańskim – przede wszystkim w bony 
skarbowe i obligacje usa.


