Inwestycje

Fundusze inwestycyjne
Fundusze inwestycyjne stanowią ważny segment polskiego rynku
kapitałowego. Wartość zarządzanych przez nie aktywów wynosi
około 180 mld zł.
Jan Mazurek

Tworzenie
funduszy inwestycyjnych
Fundusz inwestycyjny jest instytucją zbiorowego inwestowania, która lokuje powierzone jej środki w celu osiągnięcia
dochodu dla swoich uczestników, czyli osób, które wniosły
wkłady do funduszu. Dowodem uczestnictwa w funduszu są
jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne.
Fundusz inwestycyjny jest tworzony przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, które jest jego organem, zarządza nim
i reprezentuje w stosunkach z osobami trzecimi. Utworzenie
publicznego funduszu inwestycyjnego wymaga zgody Komisji
Nadzoru Finansowego, która następnie sprawuje stały nadzór
nad jego działalnością.
W zależności od przyjętej polityki inwestycyjnej, każdy fundusz charakteryzuje się właściwym sobie potencjałem dochodowości i poziomem ryzyka. Jednak ostateczne wyniki zależą
od umiejętności i pracy zarządzających. Z tym bywa jednak
różnie – są fundusze, które przysporzyły inwestorom zadowalające dochody, są również takie, które ponosiły straty lub nie
zarabiały, kiedy były ku temu okazje. Dlatego przy wyborze
funduszu należy zapoznać się z jego dotychczasowymi osiągnięciami, a także poznać dokonania zarządzających.
Zasady działania funduszu, w tym polityka inwestycyjna jest
określona w statut oraz w zależności od formy prawnej funduszu – prospekt informacyjny lub prospekt emisyjny. Podstawowe informacje o funduszu inwestycyjnym zawiera skrócony
dokument informacyjny (Key Investor Information Document,
KIID). Dzięki przystępnej treści i formie dokument ten jest
zrozumiały dla przeciętnie wyedukowanego inwestora.
Wycena zarządzanych aktywów funduszu jest przyprowadzana przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych z ustaloną
50

Kurier Finansowy 1(35)/2014

w statucie funduszu częstotliwością. Rejestr aktywów funduszu inwestycyjnego prowadzi bank – depozytariusz. Depozytariusz zapewnia też prawidłowość wyceny aktywów funduszu
oraz jego działania zgodnie ze statutem i prawem.
Każdy uczestnik funduszu posiada indywidualne konto, które
prowadzi towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub odrębny
podmiot – agent transferowy.

Rodzaje
funduszy inwestycyjnych
I. Kryterium formy prawnej

Istnieją trzy kategorie funduszy:
		 fundusze inwestycyjne otwarte,
		 specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte,
		 fundusze inwestycyjne zamknięte.
Fundusze inwestycyjne otwarte (FIO)
Fundusz inwestycyjny otwarty inwestuje w: papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, tytuły uczestnictwa
w funduszach inwestycyjnych i depozyty bankowe.
W celu pozyskania środków na lokaty fundusz zbywa bez
ograniczeń jednostki uczestnictwa. Są to instrumenty finansowe, jednak nie są zaliczane do papierów wartościowych. Nie
można ich sprzedać innej osobie, lecz mogą być dziedziczone.
Fundusz odkupuje jednostki uczestnictwa na każde żądanie
uczestników, a następnie umarza i dlatego liczba uczestników
i jednostek uczestnictwa jest zmienna.
Aktywa funduszu otwartego są wyceniane nie rzadziej niż
w każdym dniu zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa, w praktyce codziennie. Wartość jednostki uczestnic-
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twa oblicza się, dzieląc wartość aktywów netto
przez istniejącą w dniu wyceny liczbę jednostek uczestnictwa.
Fundusze inwestycyjne otwarte, działają
w Polsce od 1991 r. i cieszą się dużym popytem
wśród inwestorów detalicznych.

Fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ)
Fundusz inwestycyjny zamknięty emituje certyfikaty inwestycyjne, które są udziałowymi
papierami wartościowymi.
Emisja certyfikatów inwestycyjnych może być
przeprowadzona w drodze oferty niepublicznej lub publicznej. Nabywca certyfikatów
inwestycyjnych na rynku pierwotnym może
je przedstawić do wykupu w ustalonym przez
fundusz terminie lub zdeponować na rachunku papierów wartościowych.
Fundusz inwestycyjny zamknięty może inwestować w szeroką paletę aktywów:
		papiery wartościowe;
		udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością;
		instrumenty rynku pieniężnego;
		tytuły uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych;
		finansowe i towarowe instrumenty pochodne;
		własność lub współwłasność nieruchomości i statków morskich oraz użytkowanie
wieczyste;
		wierzytelności;
		waluty;
		depozyty bankowe.
Fundusz inwestycyjny zamknięty może sfinansować część inwestycji, zaciągając pożyczki i kredyty o wartości do 75 proc. aktywów
netto. Dzięki większej, w porównaniu z funduszami otwartymi, swobodzie w kształtowaniu strategii inwestowania i zarządzania tego
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Specjalistyczne fundusze inwestycyjne
otwarte (SFIO)
Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty
jest formą funduszu otwartego. Oferta nabycia
jednostek uczestnictwa takiego funduszu jest
przeznaczona dla określonej grupy osób, np.
uczestników programów emerytalnych.

Jan Mazurek – ekspert
Business Centre Club ds. rynku
kapitałowego. Posiada licencję
maklera papierów wartościowych
oraz certyfikat doradcy
w alternatywnym systemie obrotu
rynku NewConnect.

rodzaju fundusze mają możliwość tworzyć
zróżnicowane strategie inwestycyjne, pozwalające efektywnie wykorzystać środki finansowe. W efekcie daje to potencjał osiągania
wyższych dochodów niż w przypadku funduszy
otwartych. Nie zawsze jest on wykorzystany,
a nawet niektóre fundusze zamknięte okazują
się bardziej ryzykowne niż fundusze otwarte.
Fundusz inwestycyjny zamknięty przeprowadza wycenę wartości aktywów oraz wartość
aktywów netto przypadającą na jeden certyfikat inwestycyjny (WANCI) na podstawie
istniejącej w dniu wyceny liczby certyfikatów
inwestycyjnych.
Wycena aktywów funduszu powinna być przeprowadzana nie rzadziej niż raz na 3 miesiące
oraz na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na certyfikaty kolejnej emisji,
a także w dniu wykupu certyfikatów. Wykup
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certyfikatu inwestycyjnego jest przeprowadzany po cenie równej wartości aktywów netto
funduszu, przypadającej na certyfikat inwestycyjny, według wyceny z dnia wykupu.
Certyfikaty inwestycyjne mogą być przedmiotem obrotu na rynku regulowanym giełdy
papierów wartościowych, gdzie podlegają wycenie rynkowej analogicznie, jak inne papiery
wartościowe. Inwestor, który nabył certyfikaty inwestycyjne w ofercie pierwotnej może je
zdeponować na rachunku papierów wartościowych, a następnie sprzedać podczas sesji
giełdowej. Posiadacze certyfikatów inwestycyjnych zapisanych na rachunkach papierów
wartościowych mogą je również przedstawić
do wykupu.
Zdarza się, że notowania giełdowe certyfikatów inwestycyjnych różnią się od wartości
aktywów netto przypadającej na jeden certyfikat inwestycyjny. Jest to spowodowane tym,
że wycena na giełdzie podlega regułom rynkowym. Natomiast wycena aktywów funduszu odbywa się na podstawie cen składników
portfela funduszu, niejednokrotnie nienotowanych na giełdzie papierów wartościowych.
Różnice mogą ujawnić się w szczególności
w funduszach typu private equity. Ponadto od
dnia ostatniej wyceny aktywów funduszu mogły zmienić się czynniki mające wpływ na ceny
składników lokat funduszu, np. ceny złota,
w przypadku funduszu rynku metali szlachetnych. Na notowania certyfikatów inwestycyjnych ma również wpływ ogólna koniunktura
giełdowa, a także reputacja firmy zarządzającej
funduszem.
Fundusz inwestycyjny zamknięty może wypłacać uczestnikom dochody bez wykupu
certyfikatów. Taka decyzja może być podjęta
w szczególności w funduszach aktywów niepublicznych, które zrealizowały dochodową
inwestycję.

Wykres 1.
Aktywa funduszy
inwestycyjnych
(mld zł)

tywach udziałowych papierów wartościowych
wynosi co najmniej 66 proc. lub fundusz posiada benchmark odpowiadający portfelowi,
w którym udział tych papierów wartościowych
wynosi co najmniej 90 proc.
Fundusze akcji dzielą się na: fundusze uniwersalne, fundusze sektorowe, fundusze akcji małych i średnich przedsiębiorstw.
Pod względem kryterium geograficznego lokat
fundusze akcji dzielą się na:
 Fundusze rynku krajowego – nabywają akcje
głównie na Głównym Rynku Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie i NewConnect;
 Fundusze rynków zagranicznych – inwestują na rynkach zagranicznych, jako fundusze
globalne lub fundusze międzynarodowe, lokujące aktywa na rynkach międzynarodowych,
niejednokrotnie koncentrując się na określonym regionie lub grupie państw, np. rynki
wschodzące, Azja i Pacyfik czy BRIC.
 Fundusze dłużnych instrumentów finansowych – inwestują w obligacje skarbowe, obligacje korporacyjne i obligacje municypalne.
 Fundusze gotówkowe i rynku pieniężnego
– przedmiotem inwestycji są krótkoterminowe
instrumenty dłużne o niskim poziomie ryzyka,
jak bony skarbowe lub obligacje, których termin wykupu przypada w okresie jednego roku
od daty ich nabycia.
 Fundusze mieszane – posiadają w portfelu
akcje i inne udziałowe papiery wartościowe,
dłużne papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe i dzielą się na:
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II. Kryterium polityki lokacyjnej

 Fundusze akcji – inwestują głównie w akcje oraz inne udziałowe papiery wartościowe
(prawa poboru, kwity depozytowe, certyfikaty inwestycyjne). Do tej kategorii zalicza się
fundusze, w których efektywny udział w ak52
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regularny dopływ kapitału. Sprzedającymi mogą być banki lub
podmioty gospodarcze chcące zamienić należności na gotówkę.

Dlaczego warto inwestować
w fundusze?
Inwestowanie w fundusze inwestycyjne jest wygodną i efektywną formą pomnażania oszczędności. Polecane w szczególności osobom nieposiadającym odpowiedniej wiedzy o rynku
finansowym, doświadczenia lub narzędzi, ułatwiających podejmowanie racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Specjaliści
w funduszach inwestycyjnych dokonują skomplikowanych
analiz, posiadają dostęp do wielu rynków, dysponują szerokim dostępem do unikalnych danych i opracowań, zawierają transakcje na bardzo korzystnych zasadach. Dzięki temu
mogą osiągać zadowalające stopy zwrotu przy akceptowalnym
poziomie ryzyka inwestycyjnego.
Każdy inwestor może wybrać odpowiedni dla siebie fundusz,
który będzie odpowiadać jego sytuacji finansowej, tolerancji
ryzyka, i założonym celom. Inwestycje w fundusze inwestycyjne należy planować na dłuższy okres – co najmniej 3 lata.
Jednak osoby preferujące wysoką płynność inwestycji powinny lokować oszczędności w jednostki uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych otwartych lub certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych, notowanych na giełdzie
papierów wartościowych. W celu ograniczenia ryzyka warto
zainwestować w kilka funduszy o różnych strategiach inwestycyjnych. W razie wątpliwości co do
wyboru właściwego dla siebie funduszu
inwestycyjnego należy skorzystać z usług
niezależnego doradcy finansowego. 
n
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– fundusze stabilnego wzrostu;
– fundusze zrównoważone;
– fundusze aktywnej alokacji;
– fundusze z ochroną kapitału;
– inne fundusze mieszane.
 Fundusze aktywów niepublicznych (private equity) – lokują aktywa głównie w akcje spółek akcyjnych nienotowanych na giełdzie oraz udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcje spółek publicznych z zamiarem
wycofania ich ze zorganizowanego obrotu.
 Fundusze rynku surowców – koncentrują się na inwestycjach w instrumenty finansowe powiązane z rynkami surowcowymi. Inwestują przede wszystkim w akcje spółek z sektora
surowców oraz instrumenty pochodne na
surowce.
 Fundusze absolutnej stopy zwrotu
– stosują strategie inwestycyjne, które
według zarządzających pozwalają osiągnąć dodatnie stopy zwrotu, niezależnie
od koniunktury rynkowej. Nie posiadają
określonego benchmarku. W praktyce nie
zawsze udaje się im osiągnąć cel inwestycyjny i mogą też ponosić straty.
 Fundusze nieruchomości – inwestują
na rynku nieruchomości, bezpośrednio
lub poprzez spółki celowe. Zarabiają na wzroście wartości rynkowej
nieruchomości, a także na ich
wynajmie.
 Fundusze sekurytyzacyjne
– nabywają jednolite rodzajowo
pule wierzytelności przynoszące
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