
P isano o nich w setkach publika-
cji zawierających pełne spek-
trum opinii – od najbardziej kry-

tycznych po pełne zachwytów. Dlaczego
tak skrajnie odbierają je inwestorzy
i analitycy rynków finansowych? A in-
stytucje nadzoru przyglądają się im z co-
raz większym niepokojem? Cóż, są jed-
ną z alternatywnych form inwestowania.
W ostatnich pięciu latach średniorocz-
ny przyrost wartości ich aktywów kształ-
tował się na poziomie 28 proc. 
Na świecie funkcjonuje ponad 8 tys. róż-
nych funduszy hedgingowych; zarzą-
dzają aktywami o wartości przekracza-
jącej bilion dolarów. Do 2008 r. może
ich być 12 tysięcy!

Są wyrafinowanymi wehikułami inwesty-
cyjnymi, przewidującymi wiele planów
działania. Praktycznie każdy reprezentu-
je inny model inwestycyjny. Różnorodne
instrumenty stosowane w tradycyjnych
strategiach zabezpieczających pełnią naj-
częściej rolę pomocniczą. Wykorzystywa-
ne są różne poziomy lewarowania, instru-
menty pochodne, krótka sprzedaż czy
arbitraż. Wszystko po to, by osiągnąć
możliwie najwyższy zysk.
Nie wolno jednak zapominać o ryzyku.
Choćby dlatego, że fundusze te należą
do grupy inwestycji nietypowych, nie-
podlegających regulacjom w zakresie li-
mitów zaangażowania czy dywersyfi-
kacji. Częstokroć wysoko lewarowanych
i niezabezpieczonych. Na dodatek ko-
rzystają z krótkiej sprzedaży oraz instru-
mentów pochodnych. Wszystko to mo-
że skutkować nadmiernym wzrostem
ekspozycji na ryzyko. Brakuje przy tym

regulacji prawnych nakładających obo-
wiązek badania przez audytora spra-
wozdań finansowych, a zarządzający
aktywami zazwyczaj nie podlegają
urzędowej weryfikacji i autoryzacji. Je-
dynym miernikiem ich umiejętności są
uzyskane wyniki zarządzania. Dlatego
też jedną z cech wyróżniających fundu-
sze hedgingowe jest wyższe niż w przy-
padku innych instytucji finansowych
uzależnienie wyniku od osoby główne-
go zarządzającego.
W większości państw nie są one nadzo-
rowane ze strony organów państwa. Nie
ma zatem precyzyjnie określonych ani
zasady oraz terminarzy wyceny akty-
wów, ani formy i zakresu udostępniania

informacji o wynikach funduszy. Stąd
ich działalność uznawana jest za mało
transparentną. 
Fundusze hedgingowe, w odróżnieniu
od powierniczych, przewidują stosun-
kowo wysokie bariery wejścia. Często
także różne restrykcje mające zapobie-
gać nagłemu wycofaniu aktywów
przez inwestorów, co mogłoby za-
chwiać polityką inwestycyjną i zawa-
żyć na losie pozostałych klientów.
Wśród ich inwestorów instytucjonal-
nych znajdują się również fundusze
emerytalne, inwestycyjne oraz fundu-

sze funduszy (umbrella). Godnymi za-
interesowania są te ostatnie. Dzięki dy-
wersyfikacji osiągają niski poziom ry-
zyka. Ich inwestycje obejmują udziały
emitowane przez fundusze hedgingo-
we działające na różnych rynkach. In-
westor może więc partycypować po-
średnio w inwestycjach w różnej klasy
aktywa, a także korzystać z zalet róż-
nych strategii inwestycyjnych czy wie-
dzy, doświadczenia i warsztatów wie-
lu zarządzających z różnych funduszy
i krajów. Wynagrodzenie, jakie fundu-
sze hedgingowe pobierają od klientów,
składa się z dwóch części: opłaty za za-
rządzanie (najczęściej 1-2 proc. warto-
ści zarządzanych aktywów) i prowizji
za wyniki (success fee – najczęściej
20 proc. osiągniętego zysku). Aby
zwiększyć motywację i wiarygodność
funduszu, zarządzający często są zo-
bligowani do angażowania swych pry-
watnych środków w zarządzane przez
siebie fundusze.

Te stosowane przez fundusze hedgin-
gowe w większości opierają się na na-
stępujących instrumentach i technikach:
● krótka sprzedaż,
● instrumenty pochodne,
● lewarowanie,
● arbitraż,
● polowanie na okazje inwestycyjne, jak
fuzje, przejęcia, wykup akcji, zyski lub
straty nadzwyczajne,
● nabywanie papierów wartościowych
spółek zagrożonych bankructwem,
● obrót wierzytelnościami,

● inwestycje na rynkach
wschodzących,
● inwestycje w towary,
● wykorzystanie globalnych
trendów ekonomicznych. 
Istnieje wiele sposobów kla-
syfikacji strategii inwesty-
cyjnych. W tym materiale
korzystam ze stosowanego
przez amerykańską firmę
VAN Hedge Fund Advi-

sors, LLC z Nashville. Wyróżnia ona czte-
ry podstawowe grupy strategii inwesty-
cyjnych, zawierających łącznie 18 ich
rodzajów. 
Oto one:
● Market neutral group. Obejmuje ona: 
1. Equity market neutral
Zarządzający inwestuje zbliżone kwo-
ty kapitału w długą i krótką pozycję
w akcjach spółek, przy niskiej ekspo-
zycji na ryzyko jednej z pozycji. Długie
pozycje są zajmowane w akcjach firm,
dla których przewidywany jest wzrost
kursów, natomiast krótkie – w tych, dla
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Ten rynek u nas dopiero raczkuje. Fundusz hedgingowy
mo˝e funkcjonowaç jako specjalistyczny fundusz
inwestycyjny. To uregulowanie powoduje, 
˝e zarzàdzajàcy nimi nie posiadajà takiej swobody
prowadzenia inwestycji, jak ich koledzy za granicà.
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W ostatnich latach wzrosty indeksów 
funduszy hedgingowych przewy˝sza∏y 
niejednokrotnie, zw∏aszcza w trudnych 
dla Êwiatowej ekonomii okresach, wzrosty
indeksów opartych na akcjach. 
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których prawdopodobny jest spadek
kursów.
2. Event Driven
Zarządzający wykorzystuje zdarzenia nad-
zwyczajne w spółkach. Zajmuje zatem
odpowiednie pozycje w papierach warto-
ściowych firm, w przypadku których spo-
dziewa się zmiany ceny spowodowanej
przewidywanym wydarzeniem nadzwy-
czajnym, związanym z ich funkcjonowa-
niem. Mogą to być: restrukturyzacja, fuzja,
przejęcie, bankructwo, wykup papierów
wartościowych, zmiana ratingu spółki lub
nadzwyczajne zyski lub straty. 
3. Market Neutral Arbitrage
Licząc na nieefektywność rynku, za-
rządzający zajmuje długie i krótkie po-
zycje w różnych papierach wartościo-
wych spółki. Ich łączenie powoduje
redukcję ryzyka inwestycji. Przykła-
dem takich strategii może być zajmo-
wanie długiej pozycji w obligacjach za-
miennych na akcje oraz krótkiej pozycji
w tych akcjach. Inna to arbitraż mię-
dzy rynkiem kasowym oraz rynkiem
terminowym obligacji. Interesującą for-
mą arbitrażu jest zajmowanie przeciw-
stawnych pozycji w papierach różnych
spółek, najczęściej z tej samej branży,
na podstawie wartości odchyleń stan-
dardowych historycznych stóp zwrotu.
● Long/Short Equity Group. W jej skład
wchodzą: 
1. Aggressive Growth
Podstawą inwestycji są przewidywania
dużego wzrostu zysku na akcję. Wyko-
rzystuje się przy tym analizę fundamen-
talną lub techniczną. 
2. Opportunistic
Zarządzający dąży do jak najpełniejsze-
go wykorzystania nadarzających się
okazji inwestycyjnych na rynku. Stąd
jego podejście do inwestycji jest bardzo
elastyczne i systematycznie się zmienia. 
3. Short Selling
Zarządzający utrzymuje znacznie więk-
szą wartość pozycji krótkich niż pozycji
długich. Krótkie dotyczą akcji, dla których
przewidywany jest spadek wartości spo-
wodowany ich przewartościowaniem.
4. Value
Podstawą wyboru akcji jest relacja ich
ceny rynkowej do wartości wewnętrz-
nej firmy. Długa pozycja jest zajmowa-
na w akcjach, które są uważane za nie-
dowartościowane, a krótka w papierach
uważanych za przewartościowane.
● Directional Trading Group. Obejmuje:
1. Futures
Strategia inwestycyjna polega na zajmo-
waniu różnych pozycji w kontraktach
terminowych i opcjach. Transakcje są za-
wierane na międzynarodowych rynkach
terminowych na instrumentach na to-
wary, waluty czy stopy procentowe.

2. Macro
Podstawą decyzji inwestycyjnych są
przewidywania globalnych trendów eko-
nomicznych. Analizuje się takie czynni-
ki, jak inflacja, stopy procentowe, poli-
tyka ekonomiczna i sytuacja polityczna.
3. Market Timing
Zarządzający dąży do wykorzystania
krótkoterminowych zmian na różnych
rynkach. Przewidując zmiany, przeno-
si się kapitał – dla osiągnięcia zysku
bądź uniknięcia straty.
● Speciality Strategies Group. To nastę-
pujące strategie:
1. Emerging Markets
Wierząc w potencjał rozwojowy rynków
wschodzących, zarządzający inwestuje
w papiery wartościowe emitowane
przez firmy i państwa z mniej rozwinię-
tymi systemami ekonomicznymi. Rów-
nież Polska stanowi dla inwestorów za-
chodnich rynek wschodzący. 
2. Income
Podstawą decyzji inwestycyjnych są ak-
tualne wyniki finansowe spółek. Najczę-
ściej nabywa się akcje, których wyce-
na rynkowa jest zaniżona.

3. Multi Strategy
Stosowanych jest kilka rodzajów strate-
gii inwestycyjnych jednocześnie. Pozio-
my zaangażowania aktywów dla każdej
z nich mogą ulegać zmianom w zależ-
ności od aktualnej sytuacji rynkowej.
W ostatnich latach fundusze hedgingo-
we interesują się nowymi obszarami in-
westycyjnymi. Do preferowanych sek-
torów należą: surowce, energetyka,
private equity, nieruchomości, derywa-
ty kredytowe, finansowanie średnich
przedsiębiorstw i fundusze notowane
na giełdach.

W ostatnich latach wzrosty indeksów
funduszy hedgingowych przewyższały
niejednokrotnie, zwłaszcza w trudnych
dla światowej ekonomii okresach, wzro-
sty indeksów opartych na akcjach. Dla
przykładu – podczas bessy na rynku ak-
cji w latach 2000-2002, kiedy to MSCI
Word Equity Index, S&P500 Index oraz
światowy indeks funduszy powierni-
czych spadały z roku na rok, osiągając 
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w końcu stratę na poziomie ponad
20 proc., indeksy funduszy hedgingowych
wyszły obronną ręką, osiągając dodatnie
stopy zwrotu. W ciągu ostatnich 18 lat
średnia roczna stopa zwrotu funduszy
hedgingowych na świecie wyniosła
15,7 proc., podczas gdy S&P500 wzra-
stał rocznie o 12 proc. a MSCI World
Equity Index o 6,8 proc. W ostatnich
trzech latach tradycyjne fundusze  in-
westycyjne  miały przewagę nad hed-
gingowymi. Nie wiadomo jednak, czy
taka tendencja się utrzyma w przyszło-
ści. Zwłaszcza że wzrost indeksu fundu-
szy hedgingowych za 2005 r. wy-
niósł 8,4 proc., a i bieżący rok może
okazać się pomyślny dla nich – przyrost
VAN Hedge Fund Index za pierwszy
kwartał 2006 r. wyniósł 4,5 proc.
W latach 2001-2005, jak też w ostatnim
roku, najlepsze wyniki dały inwestycje
na rynkach wschodzących (Strategia
Emerging Markets). Dobre wyniki uzy-
skali także zarządzający stosujący stra-
tegie Opportunistic oraz Value. Wypada
dodać, że zgodnie ze strategią Value za-
inwestowano 25 proc. wartości portfela
wszystkich funduszy hedgingowych. 
Bardzo dobrze radzą sobie one w okre-
sach przesileń politycznych czy kryzy-
sów finansowych. Potwierdzeniem tej
tezy mogą być zmiany indeksów akcji
i funduszy hedgingowych podczas
światowych przesileń historycznych.
Negatywne skutki tamtych zdarzeń
w znacznie mniejszym stopniu dotknę-
ły fundusze hedgingowe niż inwestycje
tradycyjne. Wzbogacenie portfela inwe-
stycji tradycyjnych inwestycjami w fun-
dusze hedgingowe może przynieść
inwestorowi dodatkowe korzyści wyni-
kające z dywersyfikacji. Wykorzystując
model Markowitza, można ustalić opty-
malny skład portfela zawierającego ak-
tywa inwestycji tradycyjnych i fundu-
szy hedgingowych. Charakteryzuje się
on niższym ryzykiem niż poszczególne
jego składniki. Im niższy współczynnik
korelacji stóp zwrotu pomiędzy aktywa-
mi tradycyjnymi a udziałami funduszy
hedgingowych, tym korzyści z dywer-
syfikacji są większe.

Dynamiczny rozwój funduszy hedgin-
gowych przy braku specjalnych uregu-
lowań, jest poważnym wyzwaniem dla
instytucji nadzorujących rynki finan-
sowe. Zwolennicy wprowadzenia re-
gulacji przytaczają wiele argumentów
„za”, takich jak wymóg transparentno-
ści rynków finansowych, konieczność
zapewnienia stabilności rynków finan-
sowych, bezpieczeństwa inwestorów,

przestrzegania standardów uczciwej
praktyki oraz integracji systemów fi-
nansowych. 
Unia Europejska nie posiada regulacji do-
tyczących funduszy hedgingowych. Funk-
cjonują one na zasadach określonych
przez prawo dotyczące instytucji zbioro-
wego inwestowania w zbywalne papiery
wartościowe (Undertakings for Collecti-
ve Investment in Transferable Securities,
„UCITS”). Regulacje Komisji Europejskiej
dotyczące tych podmiotów są oparte
na dyrektywach określanych mianem
„UCITS III”. W porównaniu z poprzednio
obowiązującymi uregulowaniami, złago-
dzono nieco politykę inwestycyjną. Do-
puszczono na przykład większy udział in-
strumentów pochodnych i lewarowania.
Jest zatem szansa na dostosowanie obec-
nych regulacji europejskich do natury fun-
duszy hedgingowych.
Ze względu na globalny charakter dzia-
łania funduszy hedgingowych, podno-
szone są coraz częściej głosy o koniecz-
ności koordynacji regulacji i nadzoru
na poziomie międzynarodowym. Za-

pewne wzrost liczby funduszy i warto-
ści zarządzanych przez nie aktywów do-
prowadzi do zmian w funkcjonowaniu
tego sektora rynku finansowego, zwłasz-
cza w zakresie przejrzystości oraz dostę-
pu dla inwestorów detalicznych.

W naszym kraju, jak dotąd, rynek fundu-
szy hedgingowych znajduje się we wstęp-
nej fazie rozwoju. Ustawa z 2004 r. o fun-
duszach inwestycyjnych zezwala na ich
powstawanie. Fundusz hedgingowy
w Polsce może funkcjonować jako spe-
cjalistyczny fundusz inwestycyjny (sfi).
Takie uregulowanie powoduje, że zarzą-
dzający nimi nie posiadają takiej swobo-
dy prowadzenia inwestycji, jak ich kole-
dzy za granicą. Do dziś powstało u nas
zaledwie kilka funduszy tego typu. Inwe-
stują one w akcje, obligacje, nierucho-
mości, papiery sekurytyzacyjne, określo-
ne grupy spółek, waluty, towary oraz
instrumenty pochodne – na rynku kra-
jowym i zagranicznym. ■
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