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Gra warta świeczki?
Fundusze inwestycyjne stają się coraz częściej formą 
już nie tylko inwestycji, ale także oszczędności. Zyski 
osiągane z lokat bankowych czy zakupu obligacji Skarbu 
Państwa to zaledwie ułamki tego, co można zarobić dzięki 
inwestycjom w TFI. Każdy kij ma jednak dwa końce – stopa 
zwrotu zawsze jest okupiona ryzykiem. Czy w najbliższych 
latach niektóre fundusze staną się ostoją już nie tylko dla 
inwestorów, ale i dla społeczeństwa?  

StaniSław KaSzuba

Towarzystwa funduszy inwe-
stycyjnych (TFI) wywodzą się 
z krajów anglosaskich. Do cza-
su zakończenia II wojny świa-

towej instytucjami odpowiedzialnymi 
za długoterminowe inwestycje były 
tylko i wyłącznie banki. Przełom lat 50. 
ub. w. spowodował masowy wzrost za-
interesowania inwestowaniem w fun-
dusze. W Polsce, ze względu na zmia-
ny ustrojowe, utworzenie TFI stało się 
możliwe dopiero po 1991 r. Dzięki wej-
ściu w życie ustawy Prawo o publicz-
nym obrocie papierami wartościowymi 

i funduszach inwestycyjnych w 1992 r. 
mogło powstać pierwsze w Polsce to-
warzystwo – PIONEER. Warto jednak 
podkreślić, że na kolejne trzeba było 
czekać trzy lata – w 1995 r. powstały 
kolejne trzy towarzystwa funduszy 
inwestycyjnych. Dziś w naszym kraju 
działa ponad 40 TFI. Skupiają one po-
nad 650 funduszy i subfunduszy, dys-
ponując przy tym aktywami o wartości 
93 mld zł.

Można samodzielnie, 
można z funduszem
Działalność oraz wyniki finansowe 
towarzystw funduszy inwestycyjnych  
są w znacznym stopniu związane 
z ogólną koniunkturą oraz sytuacją 
na światowych rynkach finansowych. 
Jeśli ceny akcji na giełdach papie-
rów wartościowych spadają, należy 
się spodziewać także obniżki zysków 
funduszy inwestycyjnych (pomijam 
tu tzw. krótką sprzedaż umożliwiającą 
osiąganie zysku podczas spadku cen 
akcji, bo nie to jest tematem tego ar-
tykułu). Jednak TFI mogą inwestować 
nie tylko w giełdowe papiery wartoś-
ciowe, ale także w inne instrumenty 
finansowe czy prawa majątkowe (no-
minowane zarówno w polskiej, jak 
i obcej walucie).

Prawdą jest, że inwestor może do-
konać każdej z tych inwestycji samo-
dzielnie. Każdy ma przecież prawo 
do założenia rachunku maklerskiego 
i inwestowania w dowolnie wybrane 
przez siebie akcje, obligacje, surowce... 

Może też zawierać transakcje na rynku 
walutowym FOREX. Jednak zatrud-
nieni przez towarzystwa specjaliści 
nie tylko mają specjalistyczną i pro-
fesjonalną wiedzę o działaniu świa-
towych rynków finansowych oraz ich 
korelacjach z rynkami krajowymi, ale 
i odpowiednie umiejętności inwesto-
wania poparte wieloletnią praktyką. 
Dlatego powierzone im przez przecięt-
nego Kowalskiego pieniądze są o wiele 
bardziej bezpieczne, niż gdyby zain-
westował je na giełdzie papierów war-
tościowych znaną z gier lotto metodą 
chybił-trafił.

nie najgorsza 
przyszłość
Towarzystwa funduszy inwestycyj-
nych są stosunkowo młodą gałęzią 
rynku finansowego w Polsce. Jednak 
ich znaczenie stale wzrasta. W 2007 r. 
po raz pierwszy powierzyliśmy im wię-
cej pieniędzy niż bankom na lokaty. 
Największe aktywa netto zgromadził 
w ubiegłym roku najstarszy na pol-
skim rynku Pioneer Pekao TFI (patrz 
wykres str. 95).

Informacje o sposobach inwesto-
wania i dane historyczne mówiące 
o zgromadzonym kapitale są oczywi-
ście ważne. Jednak bardziej interesu-
jące wydają się perspektywy rozwoju 
tego rynku. Aby o nich prognozować, 
trzeba przyjrzeć się temu, co może wy-
darzyć się w gospodarce. Jeśli zatem 
chodzi o TFI, które inwestują w Eu-
ropie bądź Stanach Zjednoczonych, 

towarzystwa funduszy 
inwestycyjnych
Są to, najprościej rzecz ujmując, 
uczestnicy rynku kapitałowego, 
których jedynym możliwym 
przedmiotem działalności jest 
lokowanie pozyskanych od 
uczestników środków pieniężnych 
w papiery wartościowe, 
instrumenty rynku pieniężnego 
oraz inne prawa majątkowe. 
Mogą zatem tworzyć i zarządzać 
funduszami inwestycyjnymi. 
Ponadto mają prawo do 
reprezentowania funduszy przed 
osobami trzecimi oraz prawo do 
zbiorczego zarządzania portfelem 
papierów wartościowych. 
Warunkiem uzyskania statusu 
TFI jest zgoda Komisji Nadzoru 
Finansowego oraz posiadanie 
siedziby na terytorium Polski.
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reklama

należy zapoznać się z rokowaniami 
dotyczącymi tamtych rejonów świa-
ta. W przypadku rodzimych TFI wy-
starczy przeprowadzić przynajmniej 
wstępną analizę zachowań polskie-
go rynku w najbliższych latach. Dla 

funduszy akcji zasadnicze znaczenie 
będzie miała sytuacja na warszaw-
skiej Giełdzie Papierów Wartościo-
wych. Prognozy mówią o wzroście 
głównych indeksów WIG i WIG20 
o ok. 8–12 proc., zatem zyski funduszy  

akcyjnych powinny wynieść od 10 do 
15 proc.

W przypadku funduszy zagranicz-
nych mogą to być wzrosty rzędu na-
wet 25 proc., z uwagi na to, że Europa 
powoli będzie wychodziła z kryzysu, 

Źródło: Raport Analiz Online oraz Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, http://www.ifza.pl.

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

Wartość aktywów netto w poszczególnych TFI w 2009 r. (w mln zł)
15

29
2

10
49

8

9
02

9

8
91

3

7
85

6

4
89

9

4
51

4

4
45

9

3
97

4

3
06

4

3
51

9

2
82

9

2
44

1

1
95

2

1
42

4

1
34

8

1
31

7

1
23

3

1
10

4

1
02

8

75
3

73
4

29
7

26
8

12
8

48 33 27 16

Pi
on

ee
r

Pe
ka

o
TF
I

BZ
W
BK

AI
B
TF
I

IN
G
TF
I

Av
iv
a
In
ve

st
or
s

Po
la
nd

TF
I

PK
O
TF
I

Sk
ar
bi
ec

TF
I

KB
C
TF
I

Co
pr
en

ic
us

Ca
pi
ta
l T

FI
Un

io
n

In
ve

st
m
en

t T
FI

BP
H
TF
I

Le
gg

M
as
on

TF
I

TF
I P

ZU

M
ill
en

ni
um

TF
I

IP
O
PE

M
A
TF
I

O
PE

RA
TF
I

D
W
S
Po

ls
ka

TF
I

TF
I A

lli
an

z
Po

ls
ka

Am
pl
ic
o
TF
I

N
ob

le
Fu

nd
s
TF
I

ID
EA

TF
I

In
ve

st
or
s
TF
I

TF
I S

KO
K

Q
ue

rc
us

TF
I

M
CI

Ca
pi
ta
l T

FI

SU
PE

RF
UN

D
TF
I

AK
J
TF
I

In
tr
um

Ju
st
iti
a
TF
I

BE
ST

TF
I

G
O
TF
I



96|� luty | 2010

horyzonty finansów 2010  TFI

generując wzrosty podobne do tych 
na GPW w 2009 r. Aby jednak ogra-
niczyć ryzyko, należałoby zastanowić 
się nad dywersyfikacją portfela inwe-
stycyjnego, rozszerzając go o fundu-
sze mieszane bądź zrównoważonego 
rozwoju. Warto podkreślić, że na ryn-
ku obligacji, od połowy 2008 r., trwa 
hossa, a najbliższe podwyżki stóp 
procentowych przez Radę Polityki 
Pieniężnej prognozowane są dopiero 
pod koniec 2010 r. Według analityków 
nadal znajdujemy się na tej fali hos-
sy na obligacjach, można zatem spo-
dziewać się, że fundusze te przyniosą 
w 2010 r. zyski w wysokości 5–8 proc. 
Z dużym prawdopodobieństwem moż-
na także stwierdzić, że w najbliższych 
latach nie powinno dojść do ponow-
nego gwałtownego odpływu kapitału, 
tak jak miało to miejsce na przełomie 
2007 i 2008 r. Co więcej, osiągnięty 
przez Polskę wysoki, jak na Europę, 
poziom wzrostu PKB w 2009 r. może 
zachęcić zagranicznych inwestorów 
do lokowania kapitału w jednostkach 
uczestnictwa polskich TFI, co spowo-
duje zwiększenie ich aktywów.

Tak czy inaczej, dalszy rozwój to-
warzystw funduszy inwestycyjnych, 
których rynek stał się jeszcze bardziej 
konkurencyjny po wejściu Polski do 
Unii Europejskiej, jest nieunikniony. 
Ostatnie analizy wskazują na rosnące 

zainteresowanie Polaków inwestycja-
mi o charakterze długoterminowym. 
Coraz więcej z nas przeznacza swoje 
oszczędności na przyszłą emeryturę 
już nie tylko w postaci obowiązkowych 

składek ubezpieczeniowych (30 proc.), 
ale świadomie wybiera TFI (10 proc.). 
Należy zatem spodziewać się wzrostu 
aktywów towarzystw w najbliższych 
latach. Nie bez znaczenia będzie tu 
także rosnący wzrost zaufania do in-
stytucji finansowych, tak mocno nad-
szarpnięty w ostatnich latach.

zamiast podsumowania
Rynki finansowe stale się rozwijają i kon-
solidują. Aby jakakolwiek inwestycja fi-
nansowa była trafna, musi być przemy-
ślana i odpowiednio przeanalizowana 
– ze szczególnym uwzględnieniem i osza-
cowaniem ryzyka. Dla osób pragnących 
uzyskać dodatkowe przychody na rynku 
kapitałowym czy finansowym jako całości 
wybór towarzystwa funduszy inwesty-
cyjnych jest niemal idealny. Powierzają 
bowiem swoje środki najwyższej klasy 
specjalistom, sami zaś wybierają jedynie 
charakter inwestycji, możliwe zyski oraz 
możliwy do zaakceptowania poziom ryzy-
ka poniesienia strat. Każda inwestycja na 
rynku finansowym nie może być, co za-
pewne wszyscy już wiedzą, rozpatrywana 
w aspekcie krótkoterminowym. Postrzega-
nie inwestycji na rynku finansowym jako 
zysku ze spekulacji jest niemożliwe i nie 
powinno mieć miejsca. W praktyce wyglą-
da to bowiem jak gra na loterii. Wygrana 
zawsze obejmuje tylko jednego szczęścia-
rza, a wszyscy w niej uczestniczący za tę 
wygraną zapłacili. Stwierdzenie to dosko-
nale opisuje spekulacyjne zyski i straty 
osiągane na rynku kapitałowym. 

Autor jest doktorantem na Wydziale  
Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu.

Rodzaj funduszu Inwestuje w: Prognozy zysków Ryzyko Dogodny okres 
inwestowania Uwagi 

Fundusze akcji Akcje spółek notowanych na 
giełdzie Bardzo wysokie (do 50 proc.) Wysokie 15–30 lat Najwyższe prowizje i opłaty za 

zarządzanie

Fundusze zrównoważone Akcje, obligacje Wysokie (do 30 proc.) Średnie 5–10 lat Bezpieczniejsza odmiana 
funduszy akcji 

Fundusze stabilnego wzrostu 40 proc. pieniędzy w akcje, 
60 proc. w obligacje Średnie (do 20 proc.) Średnie 3–5 lat Bezpieczniejsza odmiana 

funduszu akcji 

Fundusze obligacyjne Obligacje Umiarkowane (5–10 proc.) Niskie Do 2 lat Im niższe stopy, tym mniejszy 
zarobek

Fundusze rynku pieniężnego Obligacje, lokaty bankowe, 
bony skarbowe Niskie (ok. 5 proc.) Bardzo niskie Do 2 lat

Zysk na poziomie lokaty 
bankowej, łatwiej wycofać 
pieniądze 

Fundusze zamknięte
Nieruchomości, surowce, 
konkretne branże lub 
przedsiębiorstwa 

Średnie Wysokie (zależy od tego, w co 
inwestują) 8–10 lat Trudno jest wycofać środki

Fundusze zagraniczne To samo, co fundusze krajowe 
(akcje, obligacje) Zależy od rodzaju funduszu Zależy od rodzaju funduszu 

oraz od wartości waluty Zależy od rodzaju funduszu
Dają nietypowe możliwości, np. 
inwestowanie w akcje spółek 
biotechnologicznych itp. 

Fundusze typu hedge (tzw. 
podwyższonego ryzyka) 

We wszystko, na czym da 
się zarobić (surowce, waluty, 
zboża, akcje)

Bardzo wysokie Bardzo wysokie Kilka – kilkanaście lat, zależnie 
w co inwestują

Trzeba inwestować duże 
kwoty (np. 100 tys. zł), 
z każdym inwestorem 
negocjują indywidualnie 

Fundusze parasolowe W to samo, co fundusze, które 
zbierają pod swoim parasolem Zależnie od wybranej strategii Zależnie od rodzaju funduszu 3–5 lat

Grupują kilka rodzajów 
funduszy, przekazywanie 
pieniędzy z jednej grupy 
do drugiej jest zwolnione 
z podatku Belki i prowizji 

Fundusze gwarantowane Głównie obligacje, poza tym 
akcje, nieruchomości, waluty

Niskie lub umiarkowane, 
co najmniej zwrot 
zainwestowanej kwoty

Bardzo niskie Przeciętnie kilka lat Uwaga na fundusze pseudo-
gwarantowane 

Źródło: Poradnik Inwestora, http://www.tfi.pl.

Tab. 1. SPecyFIka FUnDUSzy InweSTycyjnych

Osiągnięty przez Polskę 
wysoki, jak na Europę, 

poziom wzrostu 
PKB w 2009 r. może 

zachęcić zagranicznych 
inwestorów  

do lokowania kapitału 
w jednostkach 
uczestnictwa  
polskich TFI. 




