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Wstęp
Rynek kapitałowy daje nam ogrom możliwości inwestycyjnych, który możemy dopasować do
naszych preferencji zarówno względem ryzyka jak i stopy zwrotu z inwestycji. Jednak co
zrobić w sytuacji kiedy wszystkie inwestycje w akcje zaczynając tracić? Lub po prostu
chcemy zainwestować w coś nowego, co pozwoli nam zdywersyfikować nasz portfel? Z
założenia dywersyfikacja portfela miałaby polegać na stworzeniu portfela efektywnego, który
przy zadanym ryzyku osiągałby maksymalną stopę zwrotu lub przy zadanej stopie zwrotu
osiągał minimalne ryzyko1. Jest to powiązane z korelacją występującą pomiędzy
poszczególnymi inwestycjami, które oprócz tego, że z założenia powinny zawierać
instrumenty skorelowane ze sobą w sposób odwrotny, które wzajemnie kompensowałyby
swoje straty oraz instrumenty to powinny również zawierać inwestycje słabo skorelowane z
resztą, które pozwoliłby zarabiać. Dlatego ważne jest by znać zależności, które zachodzą na
rynku i je odpowiednio wykorzystywać (wartość złota od kursu dolara itp.).

1. Sposób inwestowania
Inwestycje alternatywne są

pewnego rodzaju odskocznią od podstawowych form

inwestowania i w niektórych przypadkach zarezerwowaną dla prawdziwych znawców oraz
pasjonatów.
W inwestycje alternatywne możemy inwestować

zarówno w sposób bezpośredni jak i

pośredni.
Dla prawdziwych znawców oraz pasjonatów zapewne bezpośredni sposób inwestycji będzie
najbardziej satysfakcjonujący należy jednak pamiętać, że ryzyko spoczywające z tytułu
przechowywania i tworzenia warunków do zawierania dalszych transakcji spoczywa na
właścicielu. Dla osób skupiających się bardziej na zyskach zapewne sposób pośredni będzie
lepszy z racji tego, że osoba ta czerpie zyski z inwestycji ale nie musi się przejmować
zabezpieczeniem inwestycji przed kradzieżą czy też samodzielnym szukaniem kupców.
Należy jednak pamiętać, że od wartości inwestycji powinno się wtedy odliczyć prowizję dla
pośredników, których trzeba opłacić.

1

K. Jajuga Inwestycje, Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa,
Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2006, s.217 [Portfolio Selection. Harry Markowitz The Journal of
Finance, Vol. 7, No. 1. (Mar., 1952), pp. 77-91]
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2. Podział inwestycji alternatywnych
Inwestycje możemy podzielić na poszczególne klasy, a te z kolei na typy inwestycji. Każda
klasa charakteryzuje się cechami szczególnymi i wymaga specjalistycznej wiedzy.
Tabela 1 Klasyfikacja inwestycji alternatywnych

Klasa
Nieruchomości

Surowce

Dział sztuki

Przedmioty kolekcjonerskie

Fundusze

Typ


domy,



mieszkania,



grunty



nieruchomości komercyjne



metale szlachetne



surowce rolne



metale przemysłowe



surowce energetyczne



malarstwo



fotografia



grafika



rysunek



rzeźba



antyki



monety



znaczki



samochody klasyczne



wino whisky



kamienie szlachetne



inne kolekcje



hedgingowe



private equity



nieruchomości



fundusze funduszy



surowcowe

Źródło: A. Jagielnicki, Inwestycje alternatywne, Helion, Gliwice 2011, s.14
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2.1

Nieruchomości

W nieruchomości można inwestować zarówno w sposób bezpośredni jak i pośredni. Sposób
bezpośredni wymaga dużego nakładu pieniężnego przez co inwestycja ta w większości
przypadków finansowana jest kredytem, oczywiście nie bez powodu.
Należy pamiętać, że nieruchomość jak żadne inna inwestycja alternatywna może zostać
wynajęta, dlatego zaciągnięcie kredytu na tą inwestycję z myślą wynajmu i pobieranie z tego
tytułu pożytków jest jak najbardziej uzasadnione.
Poniżej znajdują się średnie ceny

ofertowe mieszkań w wybranych miastach Polski w

listopadzie 2017 roku.
Tabela 2 Średnie ceny ofertowe mieszkań w wybranych miastach Polski w listopadzie 2017r. [zł/mkw]
Rynek pierwotny
Średnia

Miasto

Gdańsk

Katowice

Kraków

Lublin

Łódź

Poznań

Rynek wtórny

Średnia różnica
% w cenach dla

Średnia

[mkw.]

metrażu

0-38

6050

8447

39,6%

38-60

5702

8343

46,3%

60-90

6365

0-38

5467

4836

-11,5%

38-60

5328

4644

-12,8%

60-90

5395

0-38

8113

8817

8,7%

38-60

7062

7500

6,2%

60-90

7518

0-38

5978

5692

-4,8%

38-60

5432

5195

-4,4%

60-90

5295

0-38

5526

3950

-28,5%

38-60

5057

4270

-15,6%

60-90

4705

0-38

7171

6776

-5,5%

38-60

6318

6352

0,5%

60-90

6286

miasta

6091

5405

7394

5479

4972

6447

cena Średnia

względem

cena

dla cena

dla Średnia

cena Rw
Rp
dla miasta

Metraż

dla metrażu

7542

4685

7492

5122

4374

5849

7916

4696

7891

5236

4229

6246

18,5%

-13,2%

-0,3%

-3,3%

-7,0%

-7,0%
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Rynek pierwotny
Średnia

Rynek wtórny

Średnia różnica
% w cenach dla

Średnia

[mkw.]

metrażu

0-38

5121

5299

3,5%

38-60

5057

4821

-4,7%

60-90

5038

0-38

8174

9772

19,5%

38-60

7552

8924

18,2%

60-90

7703

0-38

7022

7453

6,1%

38-60

6134

6594

7,5%

Wrocław

60-90

6057

Źródło:

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Ceny-ofertowe-mieszkan-grudzien-2017-Raport-Bankier-pl-

Miasto

Szczecin

Warszawa

miasta

5009

7946

6225

cena Średnia

względem

cena

dla cena

dla Średnia

cena Rw
Rp
dla miasta

Metraż

dla metrażu

4666

8949

6230

4633

9372

6513

-7,4%

16,2%

2,9%

7562812.html.pl

Z powyższej tabeli wynika, że najwięcej za metr kwadratowy płaci się w przypadku mieszkań
o metrażu 38-60 mkw. Są to mieszkania dwu-, trzy-, lub nawet czteropokojowe cieszące się
największym zainteresowaniem.
Ciekawa jest ostania kolumna informująca jaka jest tak naprawdę procentowa różnica w cenie
dla rynku wtórnego względem rynku pierwotnego. Jak można zauważyć nie w każdym
mieście występuje taka sama zależność. W Warszawie, Gdańsku, Krakowie i Wrocławiu
mieszkanie na rynku pierwotnym są relatywnie tańsze 2. Wynika to zapewne z faktu, iż na
terenie tych miast ma miejsce wiele konkurujących ze sobą inwestycji deweloperskich, które
dokonywane są na coraz dalej umieszczonych od centrum terenach miasta. Zatem na cenę ma
wpływ nie tylko konkurencja ale i lokalizacja. W Łodzi na przykład nowe mieszkania na
rynku pierwotnym mogą być w zdecydowanie wyższym standardzie niż mieszkania dostępne
w danym momencie na rynku wtórnym.
Samo zestawienie daje ciekawy obraz jednak należy pamiętać, że każde miasto
charakteryzuje się pewną specyfiką z której wynikają dane różnice co nie oznacza, że w
danym mieście bardziej opłaca się kupić mieszkanie na rynku pierwotnym niż wtórnym.
2

Przy założeniu tego samego metrażu mieszkania.
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Każdy jednak zadać sobie pytanie czy inwestycja w nieruchomość jest opłacalna, a wynajem
przyniesie wystarczający dochód aby można mówić o rentowności?
Poniżej dokonam pewnej poglądowej analizy opierając się na danych rynku wrocławskiego i
określonych założeniach co sprawi, że da ona pewien obraz ale rzeczywiste wyniki będą
inne.
Tabela 3 Założenia dotyczące parametrów inwestycji

Inwestycja: mieszkanie na wynajem
Miejscowość: Wrocław, ul. Brzoskwiniowa
Cena za mkw: 7100 zł
Metraż mieszkania: 44,08 mkw
Rynek: pierwotny (zakup od dewelopera)
Wartość nieruchomości: 312 968zł + 30 000 zł (na wykończenie)
Wkład własny: 68593,6 zł
Rata: 1214 zł3
Okres: 35 lat
Cena wynajmu: 2100 zł4

ROI=7,3%
Rentowność z tej inwestycji wyniosi dokładnie 7,3%.

ROE=15,5%
Po uwzględnieniu podatku

3

https://www.bankier.pl/kredyty-hipoteczne/porownaj-oferty
Cena wyznaczona w oparciu o oferty mieszkaniowe o tych samych parametrach zlokalizowane na tej samej
ulicy [https://www.gumtree.pl/a-mieszkania-i-domy-do-wynajecia/wroclaw/do-wynajecia-nowe-mieszkanieprzy-ulicy-brzoskwiniowej-na-osiedlu-gaj-wraz-z-garazem/1002232061330910481731709]
4
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ROE=12,6%
Stopa zwrotu z kapitału własnego po uwzględnieniu podatku wynosi 12,5%. W
rzeczywistości wyniesie mniej, gdyż przy zakupie nieruchomości jest PCC do zapłaty, później
dochodzi podatek od nieruchomości, taksy notarialne, dodatkowe koszty kredytu itp.

Payback time= 7,96
Czyli zwrot z zainwestowanego kapitału następuje po około 8 latach. Chociaż wiadomo, że
ten okres jest znacznie dłuższy, gdyż nieruchomość należy przystosować do zamieszkania i
znaleźć najemców.

Jak można zauważyć zakup nieruchomości wiąże się z ogromnym nakładem gotówki oraz
zaangażowaniem czasu, gdyż od pomysłu na zakup nieruchomości, a jej realnym zakupem
jest bardzo długa droga (znalezienie nieruchomości, badanie zdolności kredytowej,
sprawdzanie ofert banków itp.).

Jest to rozwiązanie zdecydowanie dla osób z dobrą

zdolnością kredytową oraz sporą ilością gotówki.
Należy pamiętać, że rynek nieruchomości to nie tylko kupno pod wynajem ale również zakup
gruntu w ciekawej lokalizacji, zakup/ wynajem garażu, wynajem nieruchomości
komercyjnych itp. Poniżej wymienię najciekawsze z nich:


flipy- zakup mieszkania o słabym standardzie jego remont i sprzedaż z zyskiem. Przy
określaniu opłacalności takiej inwestycji zdecydowanie należy wziąć pod uwagę
nakłady jakie zostaną poniesione z tytułu remontu i czy wzięcie kredytu jest w ogóle
opłacalne w tym przypadku;



wynajem przestrzeni co-workingowych- czyli wynajem całej infrastruktury biurowej
na godziny lub miesiące. W czasach ciągle powiększającej się liczby startup-ów,
samodzielnych influencerów jest to naprawdę ciekawa opcja, a tym bardziej w dużym
mieście, gdzie wynajem biura jest po prostu dla niektórych nieosiągalny;
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inwestycje typu Condo- polega na tym, że deweloper wystawia na sprzedaż daną
jednostkę, hotelu, apartamentu lub biura. Właściciele są zapisywani w osobnej księdze
wieczystej. Właściciel następnie przekazuje to pomieszczenie w zarządzanie firmy
(nie interesują go remonty czy obsługa wynajmujących). W początkowym okresie
zazwyczaj czynsz jest gwarantowany, później zależy od zysków firmy zarządzającej.
Oprócz zysków korzyścią dla właściciela jest tańsze zakwaterowanie na własne
potrzeby5.

Inwestycje w nieruchomości mają zdecydowanie długoterminowy charakter co może działać
zarówno tak samo na korzyść jak i niekorzyść inwestora. Oprócz tego nie są płynne, dlatego
inwestor powinien mieć na nie, nie tylko spory zasób gotówki ale też wizję co do swoich
długoterminowych przyszłych zysków.

2.2

Surowce

Inwestycje w surowce są dla inwestora, który posiada wiedzę ekonomiczną oraz śledzi
ogólnoświatowe wskaźniki makroekonomiczne, a w przypadku surowców rolnych również
długoterminowe prognozy pogody.
Ekspozycję na rynek surowców możemy uzyskać w następujący sposób:
Inwestowanie w surowce w formie fizycznej
Tutaj zdecydowanym faworytem są metale szlachetne z racji relatywnie wysokiej wartości w
porównaniu do posiadanej ilości.
W tym przypadku można zakupić metal w formie sztabki, biżuterii lub monety.
Najbezpieczniejszą formą inwestycji są sztabki i monety z racji tego, że ich podrobienie jest
często nieopłacalne i bardzo trudne.
Należy jednak pamiętać, że moneta, biżuteria czy też sztabka mogą mieć zdecydowanie
wyższą cenę na rynku wtórnym niż jakby sprzedawać je uwzględniając tylko i wyłącznie
aktualną wartość złota. Co ma zatem na to wpływ?

5

http://www.condohotels.pl/wstep/
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Od czego zależy cena monety?
Cena monety zależy od:


wartości kruszcu (66-74% ceny)



kosztów wytworzenia (11-19% ceny)



marża na sprzedaży (13% ceny)

Przy zakupie monety za walutę inną niż dolar należy uwzględnić czwarty czynnik jakim jest
kurs walutowy USD/PLN (przy zakupie za złotówki). Moneta powinna być relatywnie tańsza
gdy w okresach dużej siły polskiego złotego.
Oprócz wyżej wymienionych czynników należy jeszcze wziąć pod uwagę wartość
kolekcjonerską monety. Im mniej monet z danej serii tym jest ona cenniejsza dla
kolekcjonerów6.
O czego zależy cena sztabki?
Cena sztabki zależy od:


wielkości



kosztu wytworzenia

Od czego zależy cena biżuterii?
W tym przypadku bardzo dużo płaci się za wartość artystyczną uwzględnioną w cenie,
dlatego bardziej traktuje się ją jako ozdobę niż inwestycję.

6

https://cenum.pl/
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Inwestycja w walutę państwa, którego rynek skupia się na surowcach

Źródło: Bloomberg

Kolorem pomarańczowym zaznaczono indeks reprezentujące surowce energetyczne (w tym
ropę naftową). Z kolei linią różową koronę norweską oraz na niebiesko dolara kanadyjskiego.
Inwestowanie w wyżej wymienione waluty daję ekspozycję na rynek surowców z racji tego,
że ich gospodarka opiera się w dużym stopniu na eksporcie surowców energetycznych, dzięki
czemu można zauważyć występującą pomiędzy nimi korelację.
Inwestycja w giełdę państwa, którego rynek skupia się na surowcach
Inwestycja np. w indeks RSX, czyli rosyjski indeks dużych spółek.
Zakup akcji spółki zajmującej się wydobyciem lub przetwarzaniem surowców
Inwestycja w np. w: rosyjski koncern państwowy Gazprom (największy światowy
wydobywca gazu ziemnego) [kolor różowy], amerykański Chevron Corporation
(amerykańska

korporacja

branży

energetycznej)

[kolor

fioletowy],

ExxonMobil

(amerykańska spółka paliwowa) [kolor zielony], ConocoPhilips (amerykańska korporacja
branży energetycznej) [kolor niebieski].
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Źródło: Bloomberg

Inwestycja w fundusz ETF, który opiera się na szerokim indeksie surowców
Są one najczęściej oparte na notowaniach kontraktów terminowych na konkretne surowce ale
również o spółki zajmujące się wydobyciem surowców lub uprawą towarów rolnych lub też o
surowce w formie fizycznej (metale szlachetne).
Jeżeli chcemy bezpośrednio zainwestować w taki fundusz to niestety musimy ich szukać na
światowych rynkach. Najwięcej znajdziemy na NYSE (New York Stock Exchange).
Na polskim rynku z kolei mamy dostępne tzw. fundusze surowcowe, które bardzo często w
swoich posiadają znaczną część swoich aktywów w jednostkach uczestnictwa w takich
właśnie funduszach ETF, dlatego jeżeli nie chcemy inwestować na rynkach zagranicznych i
brać ryzyka walutowego na siebie to możemy w nie zainwestować, chociaż zalecałabym
dokładniej im się przyjrzeć.
Inwestycja w instrumenty pochodne oparte o cenę surowców


kontrakty forward i futures

Tak jak kontrakt forward jest bardziej konkretną umową pomiędzy kupującym, a
sprzedającym tak kontrakt futures może być przeznaczony również dla spekulantów. Są to
inwestycje krótkoterminowe z racji tego, że kontrakty wygasają w określonym terminie.


kontrakty CFD

Czyli kontrakty różnic kursowych. Otrzymana zapłata za kontrakt zależy od różnicy miedzy
kursem kupna a kursem sprzedaży kontraktu. Na bazie zmiany kursów surowców rozlicza się
11

końcowy wynik transakcji. Dzięki kontraktom CFD można zarabiać na wzrostach cen
surowców.


opcje

Prawo wynikające opcji polega na sprzedaży lub kupnie określonego surowca po z góry
ustalonej cenie w dniu wygasania opcji.

Inwestowanie w surowce wymaga już trochę lepszego rozeznania w rynku. Mamy dużo
więcej instrumentów, które dają nam ekspozycję na rynek surowców niż w przypadku
nieruchomości jednak należy je dobrze poznać by umiejętnie móc się nimi posługiwać. No i
oczywiście oprócz sprawdzania notowań, śledzimy sytuację gospodarczą na świecie jeżeli
nie chcemy by nas one w pewnym momencie zaskoczyły. Być może nie musimy ponosić tak
ogromnych nakładów inwestycyjnych jak w przypadku nieruchomości ale zdecydowanie
musimy poświęcić więcej naszego czasu na obserwację tego rynku.

2.3

Dzieła sztuki

Ten sposób lokowania kapitału jest zarezerwowany dla znawców tematu. Inwestycja
zdecydowanie nie jest płynna, dlatego osoby, które inwestują tylko dla osiągnięcia zysku
mogą się na niej zawieść. Jeżeli mimo wszystko chcemy zacząć inwestować w sztukę
zdecydowanie należałoby zacząć od sięgnięcia po czasopisma branżowe np.: „Artysta i
Sztuka” , „Arteon”. Na stronie http://www.e-antyki.com można zobaczyć jak kształtują się na
przykład ceny poszczególnych antyków lub obrazów na stronie https://www.gallerystore.pl.
Można spojrzeć chociaż z ciekawości . Tutaj zdecydowanie bardziej od oczekiwaniami co do
zysku powinni się kierować upodobaniami.
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Mariola Świgulska
Dziecko Ziemi - obraz olejny
Cena : 79710 PLN

Źródło: https://www.gallerystore.pl/malarstwo-olejne/mariola-swigulska/dziecko-ziemi

Cenniejsze są pracę artystów już nieżyjących oraz reprezentujących styl do którego twórca
już nie powróci. Kupując pracę należy zwrócić uwagę czy jest podpisana. Należy również
pamiętać, że największą cenę osiągają obrazy olejne, najniższą zaś prace wykonane
technikami graficznymi. Możemy również zainwestować w samego artystę to już jest bardziej
wspieranie ludzi wybitnie uzdolnionych niż sama inwestycja. Zainteresowanych odsyłam do
literatury przedmiotu, gdyż sam sposób oceniania dzieł, antyków itp. wymaga wymagałby
dość szerokiego omówienia.

2.4

Przedmioty kolekcjonerskie

Tak jak w przypadku dzieł sztuki są to również inwestycje dla znawców tematu i
prawdziwych pasjonatów. Mają one zdecydowanie bardziej charakter sentymentalny. Sposób
inwestycji w każdy z przedmiotów kolekcjonerskich tak jak w przypadku dzieł sztuki mógłby
13

zostać szeroko omówiony, skupię się jednak na według mojej subiektywnej oceny
najciekawszych produktach inwestycyjnych jakim jest wino i whisky.
Inwestycja w wino
Na cenę wina ma wpływ:


miejsce pochodzenia



marka



wiek



klasa jakościowa (skala Roberta Parkera)



wielkość produkcji.

Największe ryzyko ale też zyski cechuje inwestycja w wino młode (en primeur). Dokonuje się
zakupu młodego wina w beczkach i poddaje się je leżakowaniu od sześciu do ośmiu miesięcy,
później rozlewa do butelek i znów poddaje leżakowaniu jeszcze przez około osiemnaście
miesięcy. Po tym okresie wino jest oceniane i trafia na rynek. Po takim okresie wino może
zdrożeć nawet o 200%, jeśli jednak okaże się, że smak lub zapach nie jest udany to zysk jest
zaledwie kilkunastprocentowy i nie pokrywa kosztów leżakowanie i rozlewania w butelki.
Aby móc w obserwować rynek win powstał indeks londyńskiej giełdy win Liv-ex.

Źródło: https://www.liv-ex.com/staticPageContent.do?pageKey=Fine_Wine_Investables

Indeks Liv-ex Fine Wine Investables indeksuje najbardziej "inwestycyjne" wina na rynku około 200 win z 24 najlepszych zamków w Bordeaux pokazując tym samym koniunkturę na
rynku win.
To co może mieć również wpływ na cenę wina to rosnąca liczba ludzi zamożnych na świecie,
zmiana struktury spożycia napojów alkoholowych czy też zjawiska pogodowe dlatego oprócz
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odczytu samego indeksu należy czytać raporty pogodowe, które możemy znaleźć na stronie
giełdy.
Należy także pamiętać, że rynek wina nie jest ściśle regulowany co może stanowić nie małą
pokusę dla oszustów i różnego rodzaju naciągaczy. Ponadto w Polsce możemy mieć problem
ze sprzedażą takiego wina z racji tego, że nie ma rynku win inwestycyjnych. Możemy to
zrobić na aukcji co wiąże się z zapłatą nie małej prowizji.
Ocenę poszczególnych win możemy znaleźć na stronie www.robertparker.com w zakładce
„Wine Advocate”, która jest dostępna niestety tylko dla użytkowników opłacających roczny
abonament wynoszący 99 USD (najlepsze wino może osiągnąć nawet 100 punktów).
Inwestycja w whisky
Kolejnym alkoholem inwestycyjnym jest whisky. Najbardziej cenione są szkockie: Single
Malt oraz Single Cask. Produkuje je się ze słodu jęczmiennego suszonego na paleniskach
torfowych. Zawartość butelki Single Cask w całości pochodzi z jednej beczki natomiast
zawartość butelki Single Malt nie wykracza poza obręb jednej destylarni. Przed rozlaniem do
butelek rozcieńcza się ją wodą źródlaną i wzbogaca aromat nutą owocową. Obydwa typy
produkuje się w niewielkiej ilości przez co cena za butelkę wynosi kilkaset euro, a roczny
wzrost wartości może wynieść od 15% do 30%.

Źródło: http://www.rarewhisky101.com
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Rare Whisky Apex 1000 Index jest to indeks, który odzwierciedla cenę 1000 najbardziej
poszukiwanych butelek szkockiej whisky Single Malt.
Za pośrednictwem strony www.worldwhiskyindex.com można handlować butelkami whisky.
Siedziba firmy, która prowadzi wymianę znajduje się w Holandii. Najdroższa whisky
znajdująca się na platformie aukcyjnej kosztuje 79 000 euro. Jest to Single Malt z 1919 roku o
nazwie Springbank.

Źródło: https://www.worldwhiskyindex.com/whisky.asp?i=3936

Można zainwestować w whisky na kilka sposobów. Kupując whisky: w butelce na platformie
aukcyjnej, w beczce w gorzelni lub inwestując przez firmy pośredniczące (Stilnovisti, Wealth
Solutions). Należy jednak pamiętać, że jest to zdecydowanie inwestycja długoterminowa na
którą należy przygotować 5000 euro czyli około 21 000 złotych. Przy magazynowaniu należy
doliczyć koszty w wysokości ok. 2% wartości inwestycji w skali roku (-0,1% za każde 5000
euro dodatkowej wartości).

2.5

Fundusze

Inwestycje w fundusze są pośrednią formą inwestycji, która nie wymaga od inwestora
specjalistycznej wiedzy. Inwestor powierza swoje środki zarządzającym w zamian za
jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne danego funduszu z nadzieją na wzrost
wartości jego aktywów i ich późniejsze umorzenie (j.u.) lub odsprzedaż (c.i.) z zyskiem.
Inwestując jednak w fundusze, należy zwrócić uwagę na szereg opłat z którymi można mieć
do czynienia (opłata manipulacyjna, opłata za zarządzanie itp.), które w skuteczny sposób
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pomniejszają jego potencjalne zyski. Jednak plusem takiego rozwiązania jest fakt, że inwestor
może mieć za ich pośrednictwem pewną ekspozycję na dany rynek (fundusz nieruchomości,
surowców) za relatywnie małą kwotę (fundusz inwestycyjny otwarty).
Fundusze hedgingowe
Są to fundusze, które z założenia powinny zarabiać zarówno w okresie hossy jak i bessy na
rynku. Ich polityka inwestycyjna ma charakter agresywny i często spekulacyjny. W
warunkach polskich takie fundusze noszą miano funduszy absolutnej stopy zwrotu. W ofercie
na polskim rynku znajdziemy:


absolutnej stopy zwrotu alternatywne



absolutnej stopy zwrotu dłużne



absolutnej stopy zwrotu konserwatywne



absolutnej stopy zwrotu uniwersalne

Plusem

tych funduszy jest elastyczna polityka inwestycyjna, która nie zmusza ich do

trzymania określonego procenta swoich aktywów w danym instrumencie finansowym oraz
ma z góry określony poziom oczekiwanej stopy zwrotu. Nie trzeba zatem sprawdzać, czy
fundusz na przykład przebił swój benchmark ( o ile jest w ogóle został określony).
Fundusze private equity
Są to fundusze, które inwestują w przedsiębiorstwa na różnym etapie ich rozwoju.
Tabela 4 Strategie inwestycyjne funduszy private equity
Strategia

Przedmiot inwestycji

Tryb finansowania

Warunki rynkowe korzystne
dla działalności

Wykup

lewarowany Duże,

(LBO)

dojrzałe

i stabilne Dłużne

z dodatkiem Niskie

stopy

procentowe

własnego. oraz

dobra

kondycja

kapitału

przedsiębiorstwa

Wysoka dźwignia
Venture capital

przedsiębiorstw

Małe i średnie przedsiębiorstwa. Finansowanie kapitałem Aktywne
Start-up’s

–

firmy własnym

rozpoczynające działalność

na

i płynne

różnych kapitałowe,

etapach rozwoju firmy proces

rynki

intensywny

fuzji

i przejęć

na

rynkach
Finansowanie
kapitału

wzrostu Dojrzałe firmy o sprawdzonych Finansowanie kapitałem Aktywne
modelach

biznesowych, własnym,

poszukujące kapitału na rozwój nabycie

i płynne

najczęściej kapitałowe,
udziałów proces

fuzji

rynki

intensywny
i przejęć

na
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Strategia

Przedmiot inwestycji

Tryb finansowania

Warunki rynkowe korzystne
dla działalności

bądź

restrukturyzację mniejszościowych

działalności, ekspansję na nowe

rynkach,

dobra

kondycja

przedsiębiorstw

rynki lub przejęcia
Fundusze mezzanine

Wykup lewarowany, fundusze Finansowanie długiem Aktywne
venture

capital,

inwestycje z możliwością

bezpośrednie

konwersji

na

własny
Fundusze specjalne

Przedsiębiorstwa w złej kondycji Finansowanie
finansowej,

kapitał proces

fuzji

intensywny
i przejęć

na

rynkach
upadłości

wymagające i kapitałem własnym – przedsiębiorstw,

innowacje

dłużne Wzrost

projekty w zależności od potrzeb sektorowe
inwestycje

regulacyjne

jednorazowe
Fundusze funduszy

kapitałowe,

rynki

liczby

restrukturyzacji,
specjalne,

i płynne

Fundusze private equity

oraz

zmiany

i prawne

na

rynkach
Kapitał własny

Różne

Źródło: J. Gray, D. Rodgers Introduction to Private Equity and Infrastructure Investing, SOA Investment
Symposium 2015

Fundusze nieruchomości
Są to inwestycję długoterminowe, które dają ekspozycję na rynek nieruchomości. Zalecany
termin inwestycji wacha się od sześciu do dziesięciu lat przez co bardzo ciężko jest badać ich
efektywność z racji tego, że najstarsze (zaledwie cztery) z nich rozpoczęły swoją działalność
dopiero w 2014 roku. Fundusze nieruchomości nie cieszą się zbyt dobrą sławą w Polsce z
racji tego, że w przeszłości odnotowywały spore ujemne stopy zwrotu. Wbrew pozorom nie
są to nowe instrumenty, gdyż pierwszy fundusz nieruchomości zaczął działać wystartował w
2004 roku, jednak rynek polski nie do końca sprzyja zarządzającym danych funduszy
nieruchomości. Obecnie funduszem nieruchomości z największą stopą zwrotu jest GO FUND
Property FIZ7.
Fundusze surowcowe
Czyli fundusze oparte o rynek surowców. Według analizy większość funduszy surowcowych
skupiała się na inwestowaniu w sposób pośredni niż bezpośredni. Większość z nich inwestuje
7

https://www.analizy.pl/fundusze/fundusze-inwestycyjne/notowania/firma/--/produkt/-/grupa/NIE_UN/nazwa/--/typ-jednostki/podstawowe/typ/last/data/--/limit/30/strona/1/sort/1/sort_dir/ASC/
[25.02.2018]
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w zagraniczne fundusze surowcowe lub fundusze surowcowe ETF. Mamy zatem w takim
przypadku do czynienia bardziej

z funduszem funduszy niż z samym funduszem

surowcowym, chociaż mimo wszystko daje on ekspozycję na rynek surowców i czerpie zyski
z korzystnej koniunktury na niej występującej. Problem polega na tym, że końcowy inwestor
ma mocno „obcięte” zyski z racji faktu, że przeszły przez dwa lub więcej funduszy i przez
dodatkowe opłaty8. Same wyniki też niestety nie napawają optymizmem9. Zatem zanim
inwestor postanowi dokonać takiej inwestycji powinien najpierw zapoznać się z wynikami
funduszy.
Fundusze ETF
Inaczej fundusze indeksowane. Z założenia naśladują dany indeks nie starając się go przebić.
Dużym plusem przemawiającym za inwestycją w takie fundusze są mniejsze opłaty za
zarządzanie. Oprócz zainwestowania w sposób bezpośredni można zainwestować w sposób
pośredni w fundusz ETF poprzez inny fundusz, który lokuje w nim swoje aktywa.
Fundusze funduszy
Czyli inwestowanie w fundusz, który inwestuje w inne fundusze. Jest to zwiększenie
dywersyfikacji mającej na celu ograniczenie ryzyka poprzez zwiększenie liczby inwestycji w
portfelu ale też zmniejszenie potencjalnych zysków

dla końcowego inwestora. To

rozwiązanie jest dla osób, które nie chciałyby mieć zbyt mocnej ekspozycji na przykład dany
rynek.

Podsumowanie
Jak można zauważyć inwestycje alternatywne dają duże pole do popisu dla potencjalnego
inwestora. Tak naprawdę każdy mógłby znaleźć coś dla siebie. Bez wątpienia większość z
tych inwestycji jest zarezerwowana dla sprawnych znawców lub już nawet pasjonatów mimo
to zawsze warto przyjrzeć się temu rynkowi, bo zawsze może on nas miło zaskoczyć.

8

A. Tkacz, Wykorzystanie wybranych wskaźników w analizie oceny efektywności funduszy surowcowych w
latach 2012-2016, s.42
9
https://www.analizy.pl/fundusze/fundusze-inwestycyjne/notowania/firma/--/produkt/-/grupa/COM_XX/nazwa/--/typ-jednostki/podstawowe/typ/last/data/--/limit/30/strona/1/sort/1/sort_dir/ASC/
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3. Spis przydatnych stron

1. Inwestycje typu Condo
http://www.condohotels.pl/wstep/
2. Centrum numizmatyczne
https://cenum.pl/
3. Sztabki złota


https://mennicazlota.pl/zloto/sztabki-zlota.html



https://goldenmark.com/pl/zloto/sztabki-zlota/



https://fabrykazlota.pl/zlote-sztabki.html
4. Inwestycja w whisky

https://www.worldwhiskyindex.com -siedziba firmy umożliwiająca nieskrępowany handel
butelkami znajduje się w Holandii.
http://www.rarewhisky101.com -indeksy związane z rynkiem whisky
5. Londyńska giełda win
https://www.liv-ex.com/home.do
6. Notowania funduszy
https://www.analizy.pl/fundusze/
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