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Wstęp 

Rynki finansowe są nieodzowną częścią życia każdego człowieka. Wiele osób jest 

bezpośrednio zaangażowanych w ich tworzenie i analizowanie, a ludzie spoza systemu 

pośrednio i bezpośrednio odczuwają wpływ światowej gospodarki na ich życie, bez 

względu na to, czy mają tego świadomość. Fundusze hedge są istotną częścią rynku  

i przez swoją działalność wywierają wpływ na różne jego aspekty. Szczególnie 

znamienite znaczenie mają fundusze amerykańskie, które zarządzają największą sumą 

aktywów. 

Podjęcie danego tematu było motywowane doświadczeniem zawodowym autora, które 

przełożyło się na chęć głębszego poznania rynku funduszy hedge. Kolejnym powodem 

wybrania danego tematu jest fakt, że fundusze hedge są fascynującymi i bardzo 

zróżnicowanymi podmiotami, co dodatkowo zachęca do zapoznania się meandrami 

związanymi z ich powstaniem i działalnością. Oprócz powyższego, zagadnienia 

związane z funduszami hedge nie są często podejmowane w polskich publikacjach, co 

dodatkowo zachęca do zajęcia się tym tematem. 

Celem pracy jest analiza funduszy hedge na świecie, ze szczególnym naciskiem na 

fundusze amerykańskie, a także opisanie działalności tych funduszy i reguł prawnych, 

w ramach których działają.  

Tezą pracy jest stwierdzenie, że fundusze hedge przeżywają obecnie stagnację, nie 

dorównując wynikom sprzed 2008 roku. Jednakże jednocześnie mogą być atrakcyjnym 

elementem portfela inwestycyjnego dla wybranych inwestorów, gdyż przyszłość rynku 

funduszy hedge jest ciężka do przewidzenia. 

Praca składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym zostały 

przedstawione informacje konieczne do zrozumienia istoty działalności funduszy 

hedgingowych, takie jak podstawowe definicje związane z tematem, cechy omawianych 

podmiotów, ich ogólny podział i struktury, w ramach których działają. W dalszej części 

rozdziału została przedstawiona geneza funduszy hedge oraz przegląd zalet i wad tych 

jednostek.  

W rozdziale drugim szczegółowo zostało opisane najważniejsze kryterium, według 

którego można rozróżnić fundusze hedge, a mianowicie stosowane przez nie strategie 

inwestycyjne. Na początku rozdziału zostały wymienione występujące w literaturze 
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rodzaje strategii, tak by w dalszej części omówić każdą z nich, wraz z wewnętrznym 

podziałem w ich ramach. Na koniec rozdziału drugiego zostały zaprezentowane dane  

o rozkładzie różnych strategii na świecie. 

W rozdziale trzecim zostały przedstawione podstawy prawne działalności funduszy 

hedge na świecie, z naciskiem na regulacje amerykańskie, nie zapominając jednakże  

o prawie unijnym i polskim. 

W rozdziale czwartym został przedstawiony rynek funduszy hedge na świecie. W 

pierwszym podrozdziale autor skupił się na ogólnych wskaźnikach związanych z 

funduszami hedge, a także na ich wynikach finansowych w podziale na strategie 

inwestycyjne w latach 2000-2020. W drugim podrozdziale przybliżone zostały jedne z 

największych firm zarządzających funduszami hedge na świecie. Natomiast w ostatnim 

podrozdziale nacisk został położony na omówienie wyników poszczególnych strategii 

inwestycyjnych w ramach wielu funduszy oferowanych przez jednego z największych 

zarządzających na świecie. 

W pracy zostały zastosowane następujące metody badawcze: przegląd literatury, analiza 

danych statystycznych, studium przypadku, wnioskowanie dedukcyjne i indukcyjne. 

W pracy zostały wykorzystane zarówno źródła polskie, jak i angielskojęzyczne  

w zbliżonym udziale ilościowym. Istotny udział prac i witryn napisanych w języku 

angielskim został podyktowany stosunkowo małą liczbą prac polskojęzycznych 

traktujących o funduszach hedge, a także tematem pracy, który bezpośrednio dotyka 

angielskojęzycznego państwa. W pracy zostały wykorzystane źródła książkowe, 

czasopisma, bazy danych oraz witryny internetowe dotyczące tematu. 
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1. Istota funduszy hedgingowych 

1.1. Definicje 

Przystępując do opisania i zrozumienia istoty funduszy hedgingowych oraz treści 

zawartych w kolejnych rozdziałach, zasadnym jawi się przytoczenie definicji 

najważniejszych pojęć, które będą występowały w pracy. Przyjętym porządkiem będzie 

przejście od pojęć ogólnych do szczegółowych, czyli od definicji funduszu, i funduszu 

inwestycyjnego, tak by na koniec móc zdefiniować fundusz hedge. 

Fundusz może być definiowany, jako instytucja finansowa gromadząca powierzone jej 

środki finansowe, aby przynosiły dochód w postaci wartości dodanej
1
. W literaturze 

można znaleźć również definicje wskazujące, że fundusz stanowią wydzielone środki 

pieniężne, przeznaczone na określony cel
2
. Inni autorzy wskazują, że są to pieniądze 

oszczędzone, zebrane lub przekazane na określony cel
3
. W otaczającym świecie można 

dostrzec wiele różnych rodzajów funduszy. Jednym z nich jest bardzo rozpoznawalny 

Narodowy Fundusz Zdrowia, dbający o jakość i dostępność świadczeń z zakresu opieki 

zdrowotnej przy wykorzystaniu uzyskanych środków
4
. Innym powszechnie znanym 

przykładem funduszy są fundusze europejskie, które przyczyniają się do wzrostu 

konkurencyjności poszczególnych krajów wspólnoty, zwalczania bezrobocia czy 

rozwoju regionów ubogich
5
. Kolejnym przykładem funduszu jest Ubezpieczeniowy 

Fundusz Gwarancyjny, zajmujący się między innymi wypłatą odszkodowań przy 

wypadkach spowodowanych przez nieubezpieczonych lub nieustalonych sprawców
6
. 

Jednak w niniejszej pracy najważniejszym rodzajem funduszy będą fundusze 

inwestycyjne oraz hedgingowe. 

Istnieje wiele definicji funduszu inwestycyjnego. W prawodawstwie polskim jest 

definiowany jako osoba prawna, której wyłącznym przedmiotem działalności jest 

                                                           
1
 D. Dawidowicz, Fundusze inwestycyjne rodzaje, typy, metody pomiaru i ocena efektywności, CeDeWu, 

Warszawa 2008, s. 9. 
2
 B. Miedziński, S. Biczyński, Słownik ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa, Państwowe 

Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1991, s. 44. 
3
 Cambridge University, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/fund odczyt z dnia 

20.09.2019 r. 
4
 Narodowy Fundusz Zdrowia, 

https://www.nfz.gov.pl/download/gfx/nfz/pl/defaultaktualnosci/370/7236/1/zalozenia_strategii_nfz.pdf 

odczyt z dnia 21.01.2020 r. 
5
 Portal Funduszy Europejskich, https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/zasady-

dzialania-funduszy/czym-sa-fundusze-europejskie/ odczyt z dnia 21.01.2020 r. 
6
 Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, https://www.ufg.pl/infoportal/faces/pages_home-page/ odczyt 

z dnia 21.01.2020 r. 
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lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach 

określonych w ustawie – również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek 

uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery 

wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe
7
. 

Natomiast według K. Perez fundusze inwestycyjne są instytucjami wspólnego 

inwestowania, których działalność polega na gromadzeniu mniej lub bardziej 

rozproszonych kapitałów inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w celu ich 

dalszej alokacji, głównie na rynku finansowym, która ma przynieść właścicielom tych 

środków oczekiwane korzyści finansowe, odzwierciedlające przede wszystkim stopień 

ich awersji do ryzyka inwestycyjnego
8
.  

Za to M. Mazur wraz z A. Chróścickim twierdzą, że fundusz inwestycyjny jest formą 

lokaty pieniężnej, która umożliwia inwestorom, za pomocą dowolnej kwoty wnoszonej 

systematycznie lub niesystematycznie, udział w majątku w postaci papierów 

wartościowych, nieruchomości lub towarów, z zachowaniem korzyści inwestycyjnych 

wynikających z profesjonalnego zarządzania oraz podziału ryzyka
9
. 

Inny autor, G. Kościelniak, stwierdza, że fundusze inwestycyjne stanowią całość 

majątku powstałego z wpłat pieniężnych udziałowców, przekształconego w majątek  

w postaci akcji, obligacji, opcji, skryptów dłużnych oraz innych papierów 

wartościowych, a także terminowych kontraktów finansowych, cichych udziałowców  

i nieruchomości
10

. 

Natomiast W. Tarczyński i M. Kunasz określają, że fundusze inwestycyjne są 

instytucjami finansowymi, które lokują powierzone sobie pieniądze w przedsięwzięcia 

mające przynieść zysk, przede wszystkim na rynkach finansowych
11

. 

W dość krótkiej definicji, K. Gabryelczyk skupia się na funduszach inwestycyjnych, 

jako instytucjach finansowych, działających we własnym imieniu, lecz na rachunek 

swoich uczestników
12

. 

                                                           
7
 Ustawa z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, Dz. U. 2004, Nr 345, poz. 45 z poźn. zm. art. 3, 

pkt 1. 
8
 K. Perez, Fundusze hedge. Istota, strategie, potencjał rynku, C. H Beck, Warszawa 2011, s. 11. 

9
 M. Mazur, A. Chróścicki, Fundusze inwestycyjne w Polsce i na świecie, „Rzeczpospolita” nr 229, 1996 

r., s. 18. 
10

 G. Kościelniak, Fundusze powiernicze, Zakamycze, Kraków 1998, s. 21. 
11

 W. Tarczyński, M. Kunasz, Rynek kapitałowy, Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego, 

Szczecin 2002., s. 45. 
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Z drugiej strony, D. Dawidowicz w rozbudowany sposób definiuje, że fundusz 

inwestycyjny stanowią profesjonalne instytucje finansowe posiadające osobowość 

prawną utworzone na czas określony lub nieokreślony, które w zależności od rodzaju  

i typu funduszu gromadzą środki pieniężne w drodze publicznego lub niepublicznego 

zbycia jednostek uczestnictwa albo poprzez emisję certyfikatów inwestycyjnych. 

Następnie środki pieniężne zgromadzone w ten sposób lokują zgodnie z celem 

inwestycyjnym ściśle według przepisów prawa i statutu, przy zachowaniu zasad 

ograniczenia ryzyka inwestycyjnego w papiery wartościowe, instrumenty rynku 

pieniężnego i inne prawa majątkowe w zamian za opłatę lub bez opłat manipulacyjnych, 

ale z uwzględnieniem opłaty za zarządzanie
13

. 

Wyżej przedstawione definicje w różnym zakresie określają fundusze inwestycyjne. 

Niektóre z nich są dość krótkie i syntetyczne, jak definicja W. Tarczyńskiego  

i M. Kunasza. Inne natomiast zawierają w sobie kompleksowy opis definiowanego 

zjawiska, tak jak przedstawił to D. Dawidowicz lub K. Perez. W niniejszej pracy 

najbardziej odpowiednią definicją funduszy inwestycyjnych będzie ta zaproponowana 

przez K. Perez, gdyż zawiera w sobie najważniejsze, zdaniem autora, cechy określające 

fundusz inwestycyjny:  

 gromadzenie środków kilku bądź wielu inwestorów; 

 otwartość na inwestorów prywatnych i instytucjonalnych; 

 alokacja środków w celu uzyskania zysku, w szczególności na rynkach 

finansowych; 

 różne stopnie awersji do ryzyka w zależności od funduszu. 

Fundusze hedge z racji swojej zróżnicowanej natury jawią się, jako ciężkie do 

zdefiniowania, jednak różni autorzy podejmują owocne próby określenia tego pojęcia. 

Poszczególne instytucje lub osoby kładą nacisk na różne cechy lub zadania, przed 

którymi stoją fundusze hedge. 

Portal hedgefundmarketing.org określa fundusze hedge jako alternatywny rodzaj 

inwestycji, który został utworzony w celu ochrony portfolio od niepewności 

rynkowych, generując jednocześnie zyski zarówno w czasie hossy, jak i bessy na 

                                                                                                                                                                          
12

 K. Gabryelczyk, Analiza aktywności funduszy inwestycyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w 

Warszawie od 1.01.1998 r. do 30.06.1999 r., [w:] Rynek pieniężny i kapitałowy, pod red.  

W. Przybylskiej-Kapuścińskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000, s. 

128. 
13

 D. Dawidowicz, op. cit., s. 12. 
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rynkach
14

. W tej definicji kluczową cechą funduszu hedge jest generowanie przez nich 

zysku niezależnie od aktualnych nastrojów panujących na giełdach. 

Natomiast poniższa definicja W. N. Goetzmanna i innych, kładzie nacisk na 

alternatywność funduszy hedge w stosunku do tradycyjnych funduszy inwestycyjnych 

oraz umiejętności zarządzających, jako podstawę takiego funduszu. W. N. Goetzmann  

i inni definiują fundusze hedge w charakterze zróżnicowanych klas firm bazujących na 

umiejętnościach zarządzających ich aktywami, które nie mogą być zakwalifikowane 

jako tradycyjne fundusze inwestycyjne i w związku z tym nie podlegają regulacjom 

prawnym dotyczącym tych funduszy
15

.  

Ponadto, definicja funduszu hedge może skupić się także na określeniu jego klientów, 

tak jak zrobił to Bank Barclays: fundusz hedge stanowi alternatywny wehikuł 

inwestycyjny, który jest dostępny tylko dla wyrafinowanych inwestorów, takich jak 

instytucje i osoby z pokaźnymi aktywami
16

. 

Oprócz powyższych, definicja funduszu hedge może opierać się na określeniu 

instrumentów, w jakie inwestuje. Według takiej definicji fundusz hedge stanowi 

otwarty fundusz inwestycyjny, dostępny dla instytucji oraz zamożnych inwestorów, 

założony w krajach offshore (zazwyczaj rajach podatkowych), korzystający z usług 

głównego brokera (prime broker), inwestujący w szerokie spektrum instrumentów, 

takich jak np. akcje, obligacje (publiczne i niepubliczne), waluty, surowce i instrumenty 

pochodne, zajmując zarówno długie, jak i krótkie pozycje, włączając w to stosowanie 

dźwigni finansowej
17

. „ 

K. Perez, łącząc różne definicje zaproponowała poniższą, zawierającą w sobie 

większość istotnych cech funduszy hedge: fundusze hedge są funduszami 

inwestycyjnymi o charakterze alternatywnym, które są oferowane głównie na 

prywatnym rynku, w związku z czym podlegają ograniczonym regulacjom prawnym  

i których zarządzający, wykorzystując swe umiejętności oraz różnorodne narzędzia  

                                                           
14

 Hedge Fund Marketing Association, http://www.hedgefundmarketing.org/hedge-fund-definition/ 

odczyt z dnia 23.09.2019 r. 
15

 W. N. Goetzmann, J. E. Ingersoll, S. A. Ross, High-water mark and hedge fund management contracts, 

„Journal of Finance”, t. 58, nr 4, sierpień, s. 1685. 
16

 Bank Barclays, https://www.barclayhedge.com/what-is-a-hedge-fund/ odczyt z dnia 23.09.2019 r. 
17

Professional Certificate in International Investment Fund Services Fund Accounting and Valuation for 

International Investment Fund Services, The Institute of Banking, Dublin, 2015, s. 130.  
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i techniki inwestycyjne, budują strategie inwestycyjne mające na celu osiągnięcie 

nieograniczonych stóp zwrotu, za co są wynagradzani w zależności od ich wielkości
18

. 

Syntezując powyższe definicje oraz korzystając z doświadczenia własnego, można 

zdefiniować fundusze hedge, jako alternatywne fundusze inwestycyjne o charakterze 

otwartym lub zamkniętym, które są dostępne dla inwestorów instytucjonalnych oraz 

zamożnych osób fizycznych, inwestujące w różnorakie instrumenty, takie jak akcje, 

waluty, papiery dłużne, surowce czy derywaty, nierzadko korzystając przy tym  

z dźwigni finansowej. Fundusze te nie podlegają ścisłej regulacji, w związku z czym 

mogą pozwolić sobie na większą swobodę działania i inwestycji, często wykorzystując 

kraje offshore (głównie raje podatkowe) do optymalizacji podatkowej. Cechują się 

dużym zróżnicowaniem między sobą i istotnym wpływem talentu osoby zarządzającej 

na wyniki funduszu, za co jest ona wynagradzana udziałem w zyskach. 

1.2. Cechy funduszy hedge 

Korzystając z informacji zawartych w definicjach i w opisach różnych autorów 

odnoszących się do funduszy hedge warto wymienić cechy, jakimi charakteryzują się te 

fundusze. 

I. Pruchnicka-Grabis zwraca uwagę na następujące cechy
19

: 

 mniejszy stopień regulacji funduszy hedge, w stosunku do innych podmiotów; 

 brak regulacji prawnych typowych dla funduszy inwestycyjnych; 

 mniejsza przejrzystość niż tradycyjne fundusze inwestycyjne; 

 brak ograniczeń w skali dźwigni finansowej; 

 powszechne stosowanie krótkiej sprzedaży; 

 brak odgórnie ustalonych limitów inwestycji w instrumenty pochodne; 

 brak limitów geograficznych; 

 duże zróżnicowanie płynności aktywów między funduszami; 

 częstsze ponoszenie ekstremalnego ryzyka, porównując z tradycyjnymi 

funduszami; 

 relatywnie wysoka stopa zwrotu połączona z wysokim ryzykiem; 

 niższa płynność niż w tradycyjnych funduszach; 

                                                           
18

 K. Perez, Fundusze hedge…, s. 26. 
19

 I. Pruchnicka-Grabias, Fundusze hedgingowe teoria i praktyka, CeDeWu, Warszawa 2013, s. 24-25. 
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 portfel inwestycyjny bardziej zdywersyfikowany niż u innych pośredników 

finansowych; 

 większe skupienie na arbitrażu, niż pośrednictwie finansowym; 

 niehomogeniczność co do stóp zwrotu, ryzyka czy stosowanych strategii; 

 skupienie na absolutnych stopach zwrotu; 

 występowanie znacznie bardziej restrykcyjnych barier wyjścia i wejścia, niż  

w przypadku zwykłych funduszy inwestycyjnych; 

 stosowanie systemu prowizyjnego, zachęcającego do generowania wyższych 

stóp zwrotu. 

Natomiast K. Perez skupia się na dziewięciu cechach funduszy hedge
20

: 

1. ograniczona przejrzystość; 

2. ograniczona płynność; 

3. ograniczona pojemność; 

4. skierowanie do specyficznych inwestorów; 

5. rozbudowana struktura opłat; 

6. zarządzający, jako partner funduszu, a nie pracownik; 

7. nietypowe formy prawne; 

8. elastyczna i zróżnicowana polityka inwestycyjna; 

9. aktywne zarządzanie i potencjalnie nieograniczona stopa zwrotu. 

Za to E. Łobodziński zwraca uwagę na cechy funduszy hedge, takie jak
21

: 

 szerokie spektrum dostępnych strategii inwestycyjnych; 

 aktywne zarządzanie funduszem; 

 korzystanie z dźwigni finansowej; 

 zarządzający funduszami jako współwłaściciele, a nie jedynie pracownicy; 

 opłaty uzależnione od zysków; 

 brak porównywania do benchmarków; istotność absolutnych stóp zwrotu; 

 ograniczanie kupowania i sprzedawania udziałów na żądanie; 

 ograniczona przejrzystość działalności. 

                                                           
20

 K. Perez, Fundusze hedge…, s. 27. 
21

 E. Łobodziński, Fundusze hedge w Polsce i na świecie, CeDeWu, Warszawa 2017, s. 82-83. 
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Szukając punktów wspólnych w cechach funduszy hedge zaprezentowanych przez 

wyżej wymienionych autorów można stwierdzić, że fundusze hedge charakteryzują się: 

 ograniczoną przejrzystością; 

 ograniczoną płynnością; 

 aktywnym zarządzaniem; 

 osobą zarządzającą, będącą głównie współwłaścicielem, a nie pracownikiem 

funduszu; 

 rozbudowanymi opłatami, uzależnionymi głównie od zysków; 

 korzystaniem z dźwigni finansowej; 

 dużym zróżnicowaniem strategii inwestycyjnych; 

 istotnością absolutnej, potencjalnie nieograniczonej, a nie relatywnej stopy 

zwrotu; 

 nietypowymi formami prawnymi i mniejszym stopniem regulacji; 

 występowaniem restrykcyjnych barier wejścia i wyjścia. 

Zdaniem autora wyżej przedstawione cechy są kluczowe, jeśli chodzi o określenie 

funduszy hedge. Do powyższych warto jednak dodać jeszcze: 

 korzystanie z szerokiego spektrum instrumentów finansowych, takich jak akcje, 

obligacje, derywaty czy kontrakty na surowce; 

 korzystanie z optymalizacji podatkowej. 

1.3. Podział funduszy hedge 

Podziału funduszy hedgingowych można dokonać ze względu na wiele kryteriów. 

Najważniejszym z nich jest podział skupiający się na stosowanych strategiach 

inwestycyjnych, który z racji swojej istotności zostanie przedstawiony w osobnym 

rozdziale. Pozostałymi kryteriami, według których można podzielić fundusze hedge są: 

 region geograficzny, dzielący fundusze według źródła pochodzenia większości 

środków pieniężnych obecnych w funduszu; 

 wielkość funduszu pod względem aktywów; 

 kraj rejestracji funduszu; 

 poziom dźwigni finansowej stosowanej przez fundusz; 

 płynność obracanych aktywów; 

 poziom ponoszonego ryzyka; 
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 poziom dywersyfikacji funduszu. 

Według I. Pruchnickiej-Grabias ze względu na kryterium geograficzne fundusze hedge 

można podzielić na
22

: 

 amerykańskie, 

 azjatyckie, 

 europejskie, 

 inne. 

Natomiast K. Perez, w przypadku kryterium geograficznego proponuje podział na 

fundusze działające na rynkach finansowych
23

: 

 lokalnych, 

 regionalnych, 

 globalnych. 

Zdaniem autora oba zaprezentowane podziały są komplementarne. Pierwszy kładzie 

większy nacisk na wskazanie dokładnego rynku, na którym działa fundusz, natomiast 

drugi eksponuje wielkość rynku, bez wskazania dokładnych regionów na mapie. 

Ze względu na wielkość, możemy wyróżnić fundusze małe, średnie, duże i bardzo duże. 

Fundusze małe zarządzają aktywami do 25 mln USD, średnie do 100 mln USD, duże do 

1 mld USD, a bardzo duże powyżej 1 mld USD
24

.  

Z punktu widzenia kraju rejestracji fundusze możemy podzielić na onshore i offshore. 

Fundusze onshore są zakładane w kraju, z którego pochodzą jego założyciele, jednak 

najczęściej określa się tak fundusze pochodzące z USA. Fundusze offshore są 

rejestrowane w innych krajach, najczęściej o znacznie mniej uciążliwych wymogach 

prawnych i podatkowych
25

. 

W przypadku poziomu dźwigni finansowej stosowanej przez fundusze możemy 

umieścić je na skali od 0 do ponad 3, jak przedstawiono na wykresie 1. 

  

                                                           
22

 I. Pruchnicka-Grabias, op. cit., s. 49. 
23

 K. Perez, Fundusze hedge…, s. 120. 
24

 T. Garbaravivius, F. Dierick, Hedge Funds and Their Implications for Financial Stability, Occasional 

Paper Series, European Central Bank, August 2005, s. 20. 
25

 F. S. Lhabitant, Handbook of hedge funds, John Wiley & Sons, Chichester 2007, s. 84-90. 
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Wykres 1 Poziomy stosowanej dźwigni finansowej w funduszach hedge 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie I. Pruchnicka-Grabias, op. cit., s. 52. 

Dźwignia finansowa jest istotnym kryterium w trakcie analizy funduszy hedge, 

ponieważ może pomóc w określeniu jak duże potencjalne zyski może wypracować dany 

fundusz oraz na jakie ryzyko naraża się inwestor. Im wyższy jest poziom stosowanej 

dźwigni finansowej, tym większe ryzyko ponosi fundusz i tym samym inwestor, 

jednakże dzięki temu istnieje szansa na większe potencjalne zyski. 

Pod względem płynności fundusze hedge można podzielić od najmniej płynnych, do 

których zaliczane są np. fundusze stosujące strategię managed futures; poprzez średnie, 

wśród których wyróżniane są fundusze dedicated short; kończąc na najbardziej 

płynnych, w skład których wchodzą np. fundusze event driven. Płynność aktywów,  

w które inwestuje fundusz może okazać się najbardziej istotna w przypadku znaczących 

odpływów kapitały. Fundusze najbardziej płynne mogą wtedy bez większych 

problemów odsprzedać posiadane aktywa, np. akcje na największych rynkach. Jednak 

jeśli w tej samej sytuacji znajdą się fundusze inwestujące w niepłynne lub mało płynne 

aktywa, np. firmy zagrożone upadłością, nieruchomości czy instrumenty dłużne  

o wysokim ryzyku niewypłacalności, to mogą znaleźć się w bardzo kłopotliwej sytuacji, 

w której zarządzający będą musieli zamykać pozycje ze znaczącą stratą, a może nawet 

nie będą w stanie znaleźć kupców na swoje aktywa.  

Pod względem ryzyka możemy sklasyfikować fundusze na konserwatywne, o średnim 

poziomie ryzyka oraz agresywne
26

. Sama analiza ryzyka obejmuje wiele płaszczyzn. 

Wśród elementów, które są brane pod uwagę analizując dany fundusz można wymienić: 

 strategię stosowaną przez fundusz; 

 osobę i doświadczenie zarządzającego; 

 poziom zaangażowania środków własnych zarządzającego; 

 poziom dźwigni finansowej; 

                                                           
26

 I. Pruchnicka-Grabias, op. cit., s. 56. 
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 płynność aktywów; 

 wielkość funduszu. 

Biorąc pod uwagę ostatnie wyszczególnione kryterium, fundusze hedge można 

podzielić na bardziej lub mniej zdywersyfikowane
27

. Z zasady do najbardziej 

zdywersyfikowanych funduszy zalicza się te stosujące strategie fund of funds czy 

multistrategie, a do najmniej zdywersyfikowanych można zaliczyć fundusze skupiające 

się tylko na wybranych rynkach lub spółkach, np. niektóre fundusze emerging markets. 

1.4. Struktury inwestycyjne funduszy hedge 

Przy omawianiu funduszy hedge istotne jest wskazanie na struktury inwestycyjne,  

w ramach których mogą one funkcjonować na rynku. K. Perez wyróżnia następujące 

struktury
28

: 

1. mirror funds, 

2. master-feeder funds, 

3. managed accounts, 

4. umbrella funds, 

5. multi-class funds, 

6. side pockets. 

Fundusze lustrzane (mirror funds) polegają na utworzeniu dwóch portfeli funduszu, 

które cechują się tożsamą polityką inwestycyjną oraz dzieleniem podmiotów 

współpracujących z funduszem (doradcy inwestycyjnego, administratora). 

Podstawowymi różnicami miedzy funduszami lustrzanymi są rentowność i zawartość 

wynikające z różnic w opodatkowaniu, zależnie od klientów, którzy inwestują w dany 

fundusz, a także ze stosowania odmiennych instrumentów finansowych. Przykładowo, 

jeden fundusz hedge może zarządzać dwoma funduszami lustrzanymi, z których jeden 

może być zarejestrowany w krajach offshore i przeznaczony dla osób spoza USA,  

a drugi może działać w Stanach Zjednoczonych i kierować swoją ofertę do rezydentów.  

Fundusze podstawowe i powiązane (master-feeder funds) polegają na tworzeniu 

jednego głównego funduszu (master) i kilku funduszy powiązanych (feeder). Fundusz 

główny dokonuje wszystkich lub większości operacji finansowych i odpowiada za 

wypracowywanie zysku funduszu, a fundusze powiązane partycypują w tych zyskach 
                                                           
27

 K. Perez, Fundusze hedge…, s. 120. 
28

 Ibidem, s. 106-119. 
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poprzez wykup udziałów w funduszu podstawowym. Omawiana struktura pozwala 

zebrać kapitał od inwestorów z różnych jurysdykcji, a następnie obracać nim w ramach 

jednego podmiotu. 

Indywidualne konta instrumentów finansowych (managed accounts) opierają się na 

świadczeniu usług przez fundusze hedge dla dużych podmiotów instytucjonalnych, 

które z różnych przyczyn, takich jak np. potrzeba płynności, potrzebują indywidualnego 

podejścia. Indywidualne konta zakładane dla takich podmiotów są następnie 

prowadzone w ramach powiernictwa przez zarządzających. Dzięki temu inwestor może 

mieć większy wpływ na politykę inwestycyjną, a jeśli zaistnieje taka potrzeba, może 

sam spieniężyć posiadane instrumenty finansowe. Warto zauważyć, że najbardziej 

rozpoznawalni i rozchwytywani zarządzający raczej nie prowadzą indywidualnych kont 

dla swoich klientów. Częściej jest to domeną osób nowych na rynku lub z różnymi 

problemami z pozyskaniem inwestorów do głównego funduszu. 

Fundusze parasolowe (umbrella funds) polegają na wyszczególnieniu w ramach 

jednego funduszu hedge różnych subfunduszy, różniących się stosowanymi strategiami 

inwestycyjnymi. Dzięki temu inwestorzy powierzający środki finansowe, mogą dość 

swobodnie wybierać subfundusz, w który chcą zainwestować, zależnie od swoich 

preferencji i otoczenia rynkowego. Dla inwestorów wiąże się to z istotnymi korzyściami 

finansowymi, ponieważ przy zmianie subfunduszy nie realizują oni swoich zysków,  

a tym samym nie podlegają opodatkowaniu. Moment podatkowy dla inwestorów 

nastąpi dopiero w czasie wypłacenia środków z funduszu hedge. Struktura ta jest 

opłacalna również dla zarządzających, ponieważ prowadząc jeden fundusz ponoszą 

mniejsze koszty, niż gdyby zakładali wiele osobnych podmiotów. Ponadto mogą oni 

utrzymać klientów, którzy szukają zmiany strategii. 

Fundusze z różnymi kategoriami udziałów (multi-class funds) opierają się na 

założeniu jednego funduszu, w ramach którego funkcjonuje kilka klas udziałów. Dzięki 

temu fundusz może przykładowo różnicować opłaty, w zależności od rodzaju inwestora 

czy wielkości zainwestowanych przez niego środków. Ponadto sami inwestorzy mogą 

preferować różne metody wypłaty wypracowanych przez fundusz zysków. Dzięki 

różnym klasom, część inwestorów może otrzymać wypracowany zysk w postaci 

pieniężnej, a środki wypracowane dla pozostałych inwestorów mogą zostać 

automatycznie reinwestowane, powiększając ich zaangażowanie w funduszu. 
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Minifundusze (side pocket funds) ułatwiają funduszom inwestowanie w mało płynne 

lub niepłynne aktywa, takie jak na przykład inwestycje w nieruchomości. W przypadku 

zaistnienia niepłynnej możliwości inwestycyjnej, fundusz hedge może utworzyć 

skierowany do obecnych inwestorów minifundusz. Środki zamrożone w jego ramach 

podlegają bardziej restrykcyjnym ograniczeniom dotyczącym zakończenia inwestycji. 

Dzięki takiemu rozwiązaniu fundusz hedge chroni się przed nieprzyjemną sytuacją,  

w której znalazłby się, gdyby niepłynne aktywa stanowiłyby część głównego portfela. 

W takim przypadku, przy zwiększonym umarzaniu udziałów przez inwestorów 

istniałoby ryzyko, że niepłynna lub mało płynna inwestycja musiałaby zakończyć się 

przedwcześnie, przynosząc tym samym dużą stratę.  

1.5. Geneza funduszy hedge 

Początków istnienia funduszy inwestycyjnych można szukać w 1774 roku w Holandii  

w przedsięwzięciu o nazwie Eendragt Maakt Magt, co oznaczało „jedność daje siłę”  

i nawiązywało do holenderskiego powiedzenia
29

. Wspomniany fundusz założony przez 

Adriaana van Ketwicha powstał w celu dywersyfikacji ryzyka i umożliwienia 

inwestowania również mniej zamożnym osobom. Zebrane środki były inwestowane  

w wielu krajach ówczesnej Europy oraz Ameryce Północnej i Południowej. Produktami 

wybieranymi przez zarządzających były głównie obligacje, a sam fundusz miał 

charakter zamknięty
30

. 

Na osi czasu funduszy inwestycyjnych, kolejnym punktem był, zależnie od źródeł, rok 

1849 lub 1822. W 1822 roku w Belgii powstał fundusz Société Générale de Belgique,  

a w 1849 w Szwajcarii powstał fundusz Societe civile Genevoise d'emploi de fonds
31

. 

Jednakże współczesna historia funduszy inwestycyjnych zaczęła rozkwitać w Wielkiej 

Brytanii i Stanach Zjednoczonych na przełomie XIX i XX wieku. W 1863 roku  

R. Fleming wraz z przyjaciółmi założył Szkocko-Amerykańskie Towarzystwo 

Inwestycyjne. Powodem powstania Towarzystwa była konieczność połączenia 

                                                           
29

 S. Buczek, A. Grygiel, Zagraniczne a polskie fundusze inwestycyjne pierwsze starcie, Szkoła Główna 

Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2006, s. 65. 
30

 Portal money.pl, https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/wspolne-inwestycje-to-

sposob-na-zarabianie,45,0,1754413.html odczyt z dnia 23.09.2019 r. 
31

 K. Perez, Fundusze inwestycyjne: Rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność, Wolters Kluwer, 

Warszawa 2012, s. 15-16.  
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pieniędzy posiadanych przez jego członków w celu zainwestowania ich, głównie  

w amerykańską kolej
32

. 

Genezy funduszy hedge można szukać na początku XX wieku w USA. Pierwszym 

funduszem, który przejawiał cechy funduszy hedge, był fundusz inwestycyjny założony 

w 1926 roku przez Benjamina Grahama, który inwestował głównie w niedoszacowane 

akcje, ale istnieje również duża szansa, że stosował krótką sprzedaż
33

. Kolejnym 

istotnym funduszem był ten założony przez naukowca Karla Karstena pod koniec 

grudnia 1930 roku. Motywacją założenia funduszu była chęć sprawdzenia swoich 

modeli statystycznych, barometrów, w czasie rzeczywistym, z realnymi pieniędzmi. 

Przedsięwzięcie Karstena okazało się zaskakującym sukcesem zarówno dla niego,  

jak i innych osób partycypujących w funduszu. Przez około pół roku rentowność 

wyniosła 78% a roczna stopa zwrotu osiągnęła zawrotne 250,5%
34

.  

Istotnym momentem w historii funduszy hedge jest założony w 1949 roku fundusz 

A.W. Jones&Co. Fundusz Alfreda Winslowa Jonesa powstał jako odpowiedź na 

niewielką wiedzę z zakresu analizy rynkowej prezentowaną przez ekspertów 

pracujących na Wall Street. Fundusz został formalnie zarejestrowany jako general 

partnership a początkowy wkład wyniósł 100 tys. USD, które zostały wniesione przez 

Jonesa i cztery inne osoby. Strategia funduszu skupiała się na inwestowaniu  

w niedoszacowane akcje oraz krótkiej sprzedaży akcji przeszacowanych przy 

wykorzystaniu dźwigni finansowej
35

. Aż do 1966 roku fundusz nie zwracał na siebie 

uwagi medialnej. Zmieniło się to po opublikowaniu artykułu w magazynie „Fortune”,  

w którym ujawniono bardzo dobre wyniki funduszu – od 1955 do 1965 roku zarobił 

około 670%, pokonując najlepszy fundusz tego okresu o około 312 punktów 

procentowych. Po upublicznieniu oszałamiających wyników funduszu Jonesa świat 

finansów zapragnął powtórzyć jego sukces i niedługo po opublikowaniu artykułu 

stopniowo zaczęły powstawać nowe fundusze hedge. W 1968 roku w USA było ich 

prawdopodobnie około 140
36

. 

Ważnym kamieniem milowym w historii funduszy hedge jest osoba Warrena Buffetta, 

który założył swój fundusz w 1956 roku. Legendarny inwestor przez pierwsze 

                                                           
32

 K. Perez, Fundusze inwestycyjne…, s. 16. 
33

 K. Perez, Fundusze hedge…, s. 178-179. 
34

 Ibidem, s. 180. 
35

 A. C. Logue, Hedge Funds for Dummies, Wiley Publishing, Hoboken 2007, s. 16. 
36

 K. Perez, Fundusze hedge…, s. 182. 
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trzynaście lat istnienia funduszu zarabiał średnio 29,5% w skali roku. Skupiał się 

między innymi na arbitrażu przejęć i fuzji oraz wykorzystywał okazje związane  

z zagrożonymi papierami
37

. 

Po boomie na fundusze hedge przyszedł rok 1969, a wraz z nim bessa na rynkach 

kapitałowych. W wyniku spadku wartości wielu spółek, niedostatecznie zabezpieczone 

fundusze hedge odnotowały ogromne straty, przez które musiały zakończyć swoją 

działalność. Straty nie ominęły również doświadczonych zarządzających. Ich fundusze 

odnotowały pokaźny ujemny wynik. Przykładowo wspomniany wcześniej fundusz 

Jonesa utracił w tym czasie około 70% aktywów
38

. 

Od 1975 roku następował powolny powrót funduszy hedge na rynki kapitałowe. Do 

1985 roku fundusze te raczej pozostawały w cieniu, a ich liczba w tym okresie była 

szacowana na około 68
39

. Wzrost popularności funduszy hedge rozpoczął się po 

publikacji w 1986 roku artykułu opisującego wyniki funduszu Tiger Fund, który został 

założony przez Juliana Robertsona. Jego fundusz przez sześć lat na rynku 

wypracowywał średnio 43% rocznego zysku, co było wynikiem wyższym o około 24 

punkty procentowe niż wzrosty indeksu S&P 500. Jednakże hossa na rynkach nie mogła 

trwać wiecznie i już w niecałe 20 lat po ostatnim dużym kryzysie przyszedł czas na 

kolejny. Spadek wartości USD, wzrosty stóp procentowych do ponad 10% oraz wzrosty 

na rynkach kapitałowych stanowiły wspaniałe pole do działania dla funduszy hedge. 

Dodatkowo transformacja ustrojowa w Europie środkowej i wschodniej stanowiła 

okazję do jeszcze większych zysków. Jednakże 19 października 1987 roku miał miejsce 

„czarny poniedziałek”, który przyniósł nagłe załamanie na rynkach kapitałowych. 

Doprowadziło to do ogromnych strat wśród uczestników rynku, w tym funduszy hedge. 

„Czarny poniedziałek” odbił się na wynikach funduszy hedge, jednak już w dwa lata 

później część funduszy odrobiła straty i mogła uczestniczyć w hossie na rynkach 

finansowych, w wyniku czego już w początkach lat dziewięćdziesiątych XX wieku 

istniało około 2000 funduszy hedgingowych
40

. 
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 Portal biography.com, https://www.biography.com/business-figure/warren-buffett odczyt z dnia 

21.01.2020 r. 
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 K. Perez, Fundusze hedge…, s. 183-184. 
39

 London School of Economics, https://eprints.lse.ac.uk/24675/1/dp477.pdf odczyt z dnia 21.01.2020 r. 
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Kolejnym istotnym okresem w historii funduszy hedge były lata 1997 i 1998, czyli tak 

zwany kryzys azjatycki oraz kryzys rosyjski. W czasie jego trwania gospodarki 

rozwijające się na świecie doświadczały spadków kursów walutowych oraz znacznych 

strat na rynkach akcji. Opinia publiczna obwiniała fundusze hedge o destabilizację tych 

gospodarek. W wyniku wyżej wspomnianych kryzysów w poważne tarapaty popadł 

fundusz LTCM, który zarządzał kapitałem, który w listopadzie 1997 roku przekroczył 

7,1 mld USD. W wyniku ucieczki w stronę jakości, czyli w stronę bezpiecznych 

obligacji USA, na światowych rynkach finansowych, fundusz zanotował wysokie straty, 

gdyż jako jeden z nielicznych dokonywał krótkiej sprzedaży tych obligacji w celu 

zabezpieczenia bardziej ryzykownych papierów. Niekorzystny ruch na rynkach 

doprowadził we wrześniu 1998 roku kapitały funduszu do kwoty 925 mln USD - ponad 

siedmiokrotnie niższej niż przed rokiem. Fundusz stanął na skraju utraty płynności
41

. 

Jako, że jego bankructwo mogłoby pociągnąć za sobą także inne podmioty i 

spowodować niestabilność amerykańskiej gospodarki, Fed zdecydował się zareagować. 

23 września 1998 roku udało się zawrzeć porozumienie, w wyniku którego 14 instytucji 

finansowych zdecydowało się zawrzeć umowę o pomocy LTCM.  

W wyniku poczynionych działań inwestorzy zostali spłaceni do końca 1998 roku, banki 

biorące udział w ratowaniu funduszu osiągnęły zysk
42

, a sam fundusz przestał istnieć na 

początku 2000 roku
43

.  

Kolejnym istotnym kryzysem, który odbił swoje piętno na funduszach hedge była tak 

zwana bańka dot-comów. W jej czasie praktycznie wszystkie firmy, które wykazywały 

związek z dynamicznie rozwijającym się Internetem notowały bardzo wysokie wzrosty, 

nieuzasadnione i niepoparte realną wartością
44

. NASDAQ w czasie powiększania się 

bańki spekulacyjnej zyskał prawie 100% w okresie od września 1999 roku do marca 

2000 roku. Jednak po przebiciu bańki wartość indeksu gwałtownie spadła i do końca 

2000 roku stanowiła jedynie 50% swojej wartości. Jednakże ten kryzys nie wywarł na 

funduszach hedge tak negatywnego wpływu jak poprzednie. Było to spowodowane ich 

                                                           
41

 The Managed Fund Association, Hedge Funds: Overview and Regulatory Landscape, [w:] Hedge 

Funds Definitive Strategies and Techniques, pod red. K. S. Phillips i R. J. Surz, John Wiley & Sons, 

Hoboken 2003, s. 1. 
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 B. Johnson, The hedge fund fraud casebook, John Wiley & Sons, Hoboken 2010, s. XIX. 
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 K. Perez, Fundusze hedge…, s. 187-194. 
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gospodarki, pod red. T. Bernata, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2003, s. 131. 
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niską korelacją z rynkiem kapitałowym. Za sprawą tego, fundusze hedge zyskały opinię 

stabilnej formy inwestycji, co wpłynęło na zwiększony przypływ klientów
45

. 

Po 2001 roku fundusze hedge znacząco zwiększyły swoją kapitalizację. W 2007 roku 

aktywa zarządzane przez fundusze hedge wynosiły ponad dwa bln USD, a ich liczba 

urosła do ponad trzynastu tysięcy podmiotów. Dynamiczny rozwój został zahamowany 

przez kryzys finansowy w 2007 roku, zapoczątkowany przez kredyty subprime. Jednak 

już w dwa lata po kryzysie fundusze hedgingowe wróciły na ścieżkę wzrostu.
46

 Kryzys 

spowodował zamknięcie około 22% funduszy przy jednoczesnym spadku aktywów  

o 16%
47

. 

Przyjmując za wyznacznik aktywa funduszy, od 2009 roku do początku 2018 roku 

aktywa funduszy były w trendzie wzrostowym, z niewielkimi spadkami pod koniec 

2011 roku, na przełomie 2014 i 2015 oraz na przełomie 2016 i 2017 roku
48

. W 2017 

fundusze hedge zanotowały najlepsze wzrosty od 2010 roku
49

. Jednak już w 2018 roku 

branża zanotowała największy spadek od 2011 roku, wynoszący około 4,1%
50

. 

1.6. Fundusze hedge – zalety i wady 

Fundusze hedge, jak każdy rodzaj aktywności, a w szczególności każdy rodzaj 

inwestycji, wiążą się z określonymi zaletami i wadami. Kluczowe dla dokładnego 

zrozumienia istoty funduszy hedge jest przybliżenie wymienianych w literaturze 

pozytywnych i negatywnych aspektów działalności tych podmiotów i skutków, jakie 

mogą wiązać się z powierzeniem im swoich aktywów.  

1.6.1. Zalety 

W literaturze można znaleźć wiele pozytywnych aspektów związanych z funduszami 

hedge. Wśród często wymienianych zalet należy wskazać dodatni wpływ tych 

podmiotów na płynność rynku, za sprawą wolumenu transakcji jakich dokonują. Warto 
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podkreślić, że działalność funduszy hedge wpływa również na poprawę płynności 

aktywów, które leżą poza obszarem zainteresowania innych inwestorów, takich jak na 

przykład firmy zagrożone upadłością. Co istotne, upadające firmy również mogą zyskać 

na zaangażowaniu funduszy hedge. Dzięki środkom zainwestowanym przez fundusze 

hedge środkom, oraz nierzadko oferowanym przez nie know-how mogą one wyjść na 

prostą, na czym skorzystają wszystkie podmioty zaangażowane. Fundusz hedge będzie 

mógł z zyskiem sprzedać swoje udziały, pracownicy firmy nadal będą mieli swoje 

miejsca pracy, a właściciele firmy wciąż będą mogli nią zarządzać. 

Tabela 1 Zalety funduszy hedge z perspektywy inwestora i rynku 

Dla inwestora Dla rynku 

Ponadprzeciętna stopa zwrotu Zwiększenie płynności rynku 

Osiąganie zysków niezależnie od 

koniunktury 

Częściowe absorbowanie szoków 

rynkowych 

Niska korelacja w stosunku do 

tradycyjnych inwestycji 

Wsparcie finansowe i restrukturyzacja 

upadających przedsiębiorstw 

Umożliwienie pośredniej inwestycji w 

inaczej niedostępne klasy aktywów  

Transferowanie ryzyka między 

podmiotami oraz w czasie 

Wygładzenie krzywej zysków w długim 

terminie 

Uwolnienie banków od części mało 

płynnych aktywów, co w konsekwencji 

prowadzi do zwiększenia akcji kredytowej 

Zwiększenie dywersyfikacji Pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy 

Szybkie wykorzystywanie 

niedoskonałości rynków 

Wpływ na innowacyjność na rynkach 

finansowych  

 Finansowanie ryzykownych inwestycji 

 Poprawa efektywności rynku 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: F.S. Lhabitant, op. cit., s. 534-544; P. Coggan, Guide to 

Hedge Funds, The Economist in association with Profile Books ltd, London 2008, s. 78-90; I. 

Pruchnicka-Grabias, op. cit.,  s. 262-264; A. C. Logue, op. cit., s. 327-332. 

Kolejną zaletą wymienianą przez wielu autorów jest możliwość uzyskania 

ponadprzeciętnej stopy zwrotu, która wynika między innymi z profesjonalizmu  

i doświadczenia zarządzających, a także z samych konstrukcji funduszy.  

Z nadzwyczajnymi wynikami wiąże się również kolejna charakterystyka działalności 

omawianych funduszy, a mianowicie możliwość zarabiania zarówno w okresie hossy, 
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jak i bessy, za sprawą różnych instrumentów finansowych, zachowując jednocześnie 

niską korelację w stosunku do tradycyjnych inwestycji. 

W literaturze wymienia się również wpływ funduszy hedge na transferowanie ryzyka 

między różnymi podmiotami, a także rozkładanie go w czasie za sprawą między innymi 

instrumentów pochodnych. Fundusze hedge mogą również przyczyniać się do 

absorbowania szoków rynkowych występujących na rynkach. 

Autorzy wskazują również na pozytywny wpływ działalności funduszy hedge na wzrost 

gospodarczy i poprawę efektywności rynku. Jest to spowodowane między innymi: 

 uwolnieniem banków od części mało płynnych aktywów, co w konsekwencji 

prowadzi do zwiększenia akcji kredytowej; 

 finansowaniem ryzykownych inwestycji; 

 przecieraniem szlaków w opracowywaniu innowacji na rynkach finansowych. 

Dla inwestorów fundusze hedge mogą przynieść wartość dodaną w postaci zwiększonej 

dywersyfikacji ogólnej portfela oraz wygładzenia krzywej zysków w długim terminie. 

Poza tym powierzenie swoich środków w zarządzanie funduszom hedge może pozwolić 

na pośrednią inwestycje w inaczej niedostępne klasy aktywów, a także szybkie 

wykorzystywanie niedoskonałości rynków. W konsekwencji może doprowadzić to do 

zwiększenia ogólnych zysków inwestora. 

Omówione zalety funduszy hedge w podziale na ich wpływ na inwestora oraz na rynek 

zostały przedstawione w tabeli 1. 

1.6.2. Wady 

Przechodząc do niekorzystnych aspektów działalności i inwestowania w fundusze 

hedge, należałoby rozpocząć od wskazania wad dotykających inwestorów angażujących 

się w fundusze hedge. Jedną z częściej wymienianych niedogodności jest wysoka kwota 

wejścia do inwestycji, nierzadko wynosząca nawet miliony USD. Kolejną wymienianą 

barierą wejścia jest konieczność podjęcia decyzji w warunkach ograniczonej 

przejrzystości, przy różnicach w dostępie do informacji między inwestorami  

a zarządzającymi, poświęcając dodatkowe środki na due dilligance. Oprócz wysokich 

barier wejścia, fundusze hedge cechują się wyjątkowo wysokimi barierami wyjścia  

z inwestycji, związanymi z okresami zamrożenia kapitału czy zapisami 

uniemożliwiającymi wypłatę wszystkich środków w jednej transzy. Istotną wadą  
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z punktu widzenia inwestorów są również wysokie opłaty pobierane przez 

zarządzających funduszem, mogące wynosić nawet kilkadziesiąt procent zysku oraz 

kilka procent powierzonych aktywów. Poza tym część funduszy hedge, szczególnie 

młodych, może podejmować wysokie ryzyko inwestycyjne w celu jak najszybszego 

wypracowania ponadprzeciętnych zysków, co może skończyć się znaczącą stratą. 

Tabela 2 Wady funduszy hedge z perspektywy inwestora i rynku 

Dla inwestora Dla rynku 

Wysokie bariery wejścia Akceleracja „owczego pędu” 

Ograniczona przejrzystość 
Wysokie ryzyko podejmowane przez 

fundusze hedge 

Wysokie bariery wyjścia 
Pokusa do nieuczciwego wykorzystania 

uprzywilejowanej pozycji 

Wysokie opłaty pobierane przez 

zarządzających 

Podatność na zjawisko prania brudnych 

pieniędzy 

Ryzyko zatajania realnych wyników 

finansowych przed inwestorami 

Spekulacyjny charakter części inwestycji 

może prowadzić do ograniczenia zaufania 

do ogółu rynku finansowego 

Różnice w dostępie do informacji między 

zarządzającymi a inwestorami 

Ewentualny upadek funduszu, szczególnie 

dużego, może prowadzić do negatywnych 

konsekwencji w gospodarce 

 

Uciekanie do rajów podatkowych 

ogranicza wpływy podatkowe państw 

macierzystych 

 
Oderwanie wyceny pewnych aktywów od 

ich rzeczywistej fundamentalnej wartości 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: P. Coggan, op. cit., s. 78-90; I. Pruchnicka-Grabias, op. cit., s. 

262-264; Firma Holborn, https://holbornassets.com/blog/investments/hedge-fund-the-advantages-and-

disadvantages-of-investing-part-2-disadvantages/ odczyt z dnia 18.03.2020 r.  

Z punktu widzenia szerokiego rynku, wady funduszy hedge, czy może ryzyka z nimi 

związane, przejawiają się między innymi w spekulacyjnym charakterze części 

inwestycji, co może prowadzić do ograniczenia zaufania do ogółu rynku finansowego. 

Dodatkowo ewentualny upadek funduszu, szczególnie dużego, może prowadzić do 

negatywnych konsekwencji w gospodarce i dalszego spadku zaufania. Sama działalność 

funduszy hedge może ponadto nasilać zjawiska występujące w gospodarce, np. znaczne 
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oderwanie wycen niektórych papierów wartościowych od ich wycen fundamentalnych, 

czy akcelerowanie owczego pędu w sytuacjach kryzysowych. 

Wśród wad funduszy hedge można wymienić także te związane z ryzykiem 

nieuczciwości zarządzających tymi funduszami, co może przejawiać się w pokusach 

różnego rodzaju nadużyć swojej uprzywilejowanej pozycji, co w konsekwencji może 

doprowadzić nawet do zjawiska prania brudnych pieniędzy lub w mniej drastycznych 

przypadkach, do zatajania istotnych informacji, takich jak realne wyniki finansowe, 

przed inwestorami lub organami nadzorującymi. 

Oprócz powyższych, w opinii publicznej pojawiają się głosy, że zysk funduszy hedge 

jest wypracowany kosztem zwyczajnych ludzi, a także, że fundusze hedge są 

zainteresowane w krótkoterminowych zyskach i ograniczają rozwój przedsiębiorstw. 

Nie próbując dementować ani potwierdzać powyższych zarzutów, warto zwrócić uwagę 

na dość oczywistą wadę funduszy hedge, z punktu widzenia społeczeństwa,  

a mianowicie unikanie opodatkowania w krajach macierzystych i podejmowanie 

wysiłków by większość zysków została opodatkowana jak najniższą stawką, najczęściej 

w rajach podatkowych, co może skutkować w „jeździe na gapę” niektórych funduszy 

hedge. 

Wyżej omówione wady i ryzyka związane z funduszami hedge zostały przedstawione  

w tabeli 2. 
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2. Strategie inwestycyjne funduszy hedge 

Najistotniejszym kryterium, ze względu na które można podzielić fundusze hedge, są 

stosowane przez nie strategie inwestycyjne. Dany podział jest kluczowy, ponieważ 

dzięki niemu można przypisać fundusze ze zbliżonymi strategiami w grupy i dzięki 

temu obserwować zagregowane wyniki danych strategii inwestycyjnych. Pozwala to 

inwestorom lepiej podjąć decyzję odnośnie inwestycji w dany podmiot, biorąc pod 

uwagę między innymi ryzyko, na jakie są przygotowani czy potencjalną zmienność 

stopy zwrotu.  

Najważniejsze grupy strategii inwestycyjnych zostały przedstawione w tabeli 3. 

Tabela 3 Główne grupy strategii inwestycyjnych funduszy hedge 

K. Perez S. Antkiewicz P. Coggan S. Frush 

Strategie 

oportunistyczne 
Event-driven Event-driven Event-driven 

Strategie arbitrażu 

wartości relatywnej 

Relative value 

arbitrage 
Arbitrage funds Relative value 

Strategie taktyczne, 

inaczej kierunkowe 

Inwestycji 

taktycznych 
Directional funds Tactical 

Strategie 

hybrydowe 

Działające na 

rynkach akcji 
Equity funds Hybrid 

  Other funds  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: K. Perez, Fundusze hedge…, s. 122-170; P. Coggan, op. cit., 

s. 17-34; S. Frush, Hedge funds demystified: a self-teaching guide, McGraw-Hill, New York 2008, s. 115-

157; S. Antkiewicz, Fundusze hedgingowe jako innowacyjne fundusze inwestycyjne dla zamożnych osób 

fizycznych, „Studia Gdańskie. Wizje i Rzeczywistość” nr 4, 2007, s. 116-129. 

Wymienieni wyżej autorzy w większości wyróżniają cztery duże grupy strategii 

inwestycyjnych. Jeśli chodzi o istotę danych strategii, wśród autorów występuje 

względna zgodność. Wszyscy wymienieni autorzy, jako jedną z głównych strategii 

wymieniają strategię event-driven. Konsensus występuje również w przypadku strategii 

arbitrażu wartości relatywnej (relative value arbitrage), określanej także, jako arbitrage 

funds oraz relative value. Wszyscy autorzy wyszczególniają również strategie 

taktyczne, nazywane też kierunkowymi. Oprócz trzech głównych grup strategii, co do 

których występuje zgodność między autorami, różni naukowcy określają jeszcze 

czwartą (a nawet piątą). S. Antkiewicz i P. Coggan wymieniają fundusze działające na 
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rynkach akcji (equity funds). Natomiast K. Perez i S. Frush bezpośrednio wymieniają 

strategie hybrydowe, a P. Coggan zalicza te fundusze do innych (other funds). 

Tabela 4 Strategie inwestycyjne stosowane przez fundusze hedge według różnych 

autorów 

K. Perez: P. Coggan: S. Frush: HedgeCo: F.S. Lhabitant: 

Strategie taktyczne, 

inaczej kierunkowe: 
Equity Funds: Tactical: 

Convertible 

Arbitrage 
Long/short equity 

Long/short equity Equity long/short Long/short equity Distressed Securities Dedicated short 

Dedicated short Short-selling Selling short Emerging Markets Equity market neutral 

Managed futures Market neutral Managed futures 
Event-Driven 

Investing 
Distressed securities 

Global macro Arbitrage Funds: Macrocentric Equity-Long Only Merger arbitrage 

Emerging markets Convertible arbitrage Emerging markets Equity Short Convertible arbitrage 

Strategie arbitrażu 

wartości relatywnej: 
Statistical arbitrage Market Timing 

Fixed-income 

arbitrage 

Fixed income 

arbitrage 

Convertible arbitrage 
Fixed income 

arbitrage 
Sector-Specific Fund of Hedge Funds Emerging markets 

Fixed income 

arbitrage 
Directional Funds: Relative Value: Long/Short Equity Global Macro 

Equity market neutral 
Global macro 

managers 
Convertible arbitrage Macro Managed futures 

Strategie 

oportunistyczne: 
Managed futures Equity market neutral Market Neutral Others 

Distressed securities Event-driven: 
Fixed income 

arbitrage   

Merger arbitrage Distressed debt Event-driven: 
  

Strategie 

hybrydowe: 
Merger Arbitrage Distressed securities 

  

Multistrategie Activist funds Reasonable Value 
  

FoF Other funds: Merger arbitrage 
  

 
Multi strategy funds Opportunistic events 

  

  
Hybrid: 

  

  
Multistrategy 

  

  
Funds of Funds 

  

  
Value Based 

  
Źródło:  Opracowanie własne na podstawie: K. Perez, Fundusze hedge…, s. 122-170; P. Coggan, op. cit., 

s. 17-34; S. Frush, op. cit., s. 115-157; Portal Hedgeco.net, 

https://www.hedgeco.net/hedgeducation/hedge-fund-articles/types-of-hedge-funds/ odczyt z dnia 

09.10.2019 r.; F.S. Lhabitant, op. cit., s. 160-400. 

Oprócz ogólnego podziału strategii kluczowe dla zrozumienia funduszy hedgingowych 

jest przybliżenie szczegółowego podziału strategii inwestycyjnych, który został 

przedstawiony w tabeli 4. 
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Opis strategii inwestycyjnych, na podstawie podziału przedstawionego przez K. Perez 

został przedstawiony w dalszej części rozdziału 

2.1. Strategie taktyczne 

Strategie taktyczne, inaczej nazywane kierunkowymi, charakteryzują się wysoką 

zmiennością, spowodowaną zajmowaniem przez zarządzających krótkich i długich 

pozycji na całym spektrum instrumentów finansowych, zarówno podstawowych, jak  

i pochodnych, przy zastosowaniu wysokiej dźwigni finansowej. 

Do najważniejszych strategii w ramach tej grupy, które zostaną omówione w dalszej 

części rozdziału, należą
51

: 

 long/short equity, 

 dedicated short, 

 managed futures, 

 global macro, 

 emerging markets. 

2.1.1. Long/Short equity 

Strategia ta jest w teorii jedną z najmniej skomplikowanych. Sprowadza się ona do 

wybrania spółek, w których oczekiwane są wzrosty i zajęcie na nich pozycji długich, co 

umożliwi partycypowanie w ich prognozowanym, ponadprzeciętnym wzroście. 

Jednocześnie wybierane są spółki, w których przewidywany jest niższy niż przeciętny 

wzrost lub nawet spadek wartości. Na takich spółkach fundusz hedge zajmuje pozycje 

krótkie, dzięki czemu może zarabiać na ich spadkach
52

. Zwrot z inwestycji w tej 

strategii wynika zatem zarówno z wzrostów cen akcji kupionych na długo, jak i ze 

spadków cen akcji sprzedawanych na krótko. 

Fundusze stosujące tę strategię korzystają głównie z akcji, aczkolwiek mogą używać 

również instrumentów pochodnych, takich jak kontrakty futures czy opcje
53

. Fundusze 

dokonują wyboru spółek na dwa podstawowe sposoby: korzystając z analizy 

fundamentalnej lub statystycznej. W pierwszym modelu zarządzający funduszu 

dokonują dokładnej analizy i wyceny wartości danej spółki, przez co mogą wyznaczyć 

jej wartość fundamentalną i porównać ją z wartością rynkową. Istotnym minusem 
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analizy fundamentalnej jest jej czasochłonność, przez co jej zastosowanie może być 

ograniczone jedynie do kilku/kilkunastu spółek. Natomiast korzystając z metod 

statystycznych zarządzający mogą obserwować jednocześnie o wiele więcej spółek, 

wiążąc ich wartość rynkową z różnymi wskaźnikami (ROE, EBITDA i inne)
54

. 

2.1.2. Dedicated short 

Strategia ta opiera się jedynie na zajmowaniu krótkich pozycji. Zarządzający wybierają 

na rynku spółki, które są przewartościowane i w niedalekiej przyszłości 

prawdopodobnie stracą na wartości. Dzięki temu fundusz może osiągnąć zyski. 

Przykłady przedsiębiorstw, które mogą zainteresować zarządzających stosujących tę 

strategię to np.
55

: 

 podmioty, których wskaźniki fundamentalne uległy pogorszeniu; 

 firmy o wysokiej cenie akcji, których finanse pogorszyły się na skutek  

np. nadmiernej dźwigni finansowej lub niskich przepływów pieniężnych; 

 przedsiębiorstwa, które działają w branżach objętych zewnętrznym kryzysem; 

 firmy, w których zarządzający oszukują akcjonariuszy, poprzez np. różnorakie 

sztuczki księgowe; 

 spółki, w których kadra zarządzająca sprzedaje dużą pulę akcji. 

Ze strategią inwestowania na krótko wiążą się dość istotne ryzyka
56

:  

 ryzyko wzrostu wartości giełdowej spółek w długim okresie; 

 ryzyko żądania zwrotu akcji przez pożyczkodawcę, które wniesione w złym 

momencie może prowadzić do zrealizowania wysokiej straty; 

 zjawisko „short squeeze”, które występuje, gdy ceny akcji, na których różne 

podmioty zajmowały pozycje krótkie, rosną, co prowadzi do zamykania pozycji 

ze stratą. W konsekwencji prowadzi to do dalszego wzrostu cen akcji  

i zamykania pozycji krótkich przez kolejne podmioty. 

Dość oczywistym faktem jest, że powyższa strategia sprawdza się najlepiej w okresie 

początków bessy na rynku, gdy większa liczba spółek traci na wartości. Natomiast  

w okresie hossy może prowadzić ona do nieograniczonych strat
57

. 
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2.1.3. Managed futures 

Fundusze stosujące strategię managed futures nie są jednorodną grupą. Najważniejszą 

cechą je łączącą są instrumenty, których używają do osiągania zysku
58

. W codziennej 

działalności wykorzystują one różne kontrakty terminowe, opcje i inne instrumenty 

podstawowe i pochodne opierane między innymi na walutach, towarach czy indeksach 

giełdowych. 

Fundusze zarządzania kontraktami futures można podzielić ze względu na pięć 

czynników: 

 podejście do inwestycji, 

 wykorzystywaną analizę, 

 źródło stopy zwrotu, 

 horyzont czasowy, 

 rynki, na których działają. 

Podejście do inwestycji w strategii managed futures może być systematyczne 

(algorytmiczne), dyskrecjonalne, bądź może stanowić kombinację obu tych podejść. 

Podejście systematyczne opiera się na modelach ilościowych analizujących różne dane, 

na których podstawie informują czy dana pozycja powinna być utrzymywana, 

zwiększana bądź wyprzedawana. Z drugiej strony, podejście dyskrecjonalne opiera się 

na subiektywnych decyzjach zarządzających, popartych ich wiedzą i doświadczeniem,  

a także fundamentalną analizą wybranych rynków i instrumentów. Natomiast 

zarządzający wykorzysujący podejście mieszane starają się skorzystać z zalet i korzyści 

oferowanych przez oba wspomniane podejścia. 

Źródeł stopy zwrotu fundusze mogą upatrywać w momentum (śledzeniu trendu), 

przeciwstawianiu się trendowi (countertrend) lub spreadach i innych.  

Analiza wykonywana przez zarządzających omawianymi funduszami może być 

fundamentalna, techniczna lub może korzystać z obu tych metod w różnych 

proporcjach. 

Horyzont czasowy używany przy strategii managed futures może być krótki (1–5 dni), 

średni (6–20 dni) lub długi (więcej niż 20 dni). 
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Natomiast rynki, na których fundusze działają mogą być zdywersyfikowane, bądź 

ograniczać się do jednego sektora lub rynku
59

. 

2.1.4. Global macro 

Główną charakterystyką funduszy stosujących strategię global macro jest inwestowanie 

środków na całym świecie, bez ograniczania się jedynie do pojedynczych krajów. 

Zarządzający mają do wyboru cały wachlarz instrumentów, z których mogą wybierać 

dla jak najlepszych zysków. Nierzadko analiza jest przeprowadzana nie tylko dla całych 

państw, ale również regionów. Wewnątrz strategii global macro istnieją trzy 

podstawowe podejścia
60

. 

 Feedback based approach, który skupia się na psychologii inwestycyjnej  

i analizie obecnych trendów na rynku w nadziei na dostrzeżenie irracjonalności 

podmiotów operujących na rynkach. Nieracjonalność innych graczy na rynku 

może stworzyć szanse na potencjalne zyski. 

 Matematyczne, korzystające w dużej mierze ze skomplikowanych modeli 

matematycznych mających za zadanie przewidzieć jak w przyszłości będą 

zachowywać się rynki, biorąc pod uwagę przeszłe zdarzenia. 

 Analizy danych makroekonomicznych, które najczęściej są dostępne znacznie 

szybciej niż dane zagregowane. Dzięki temu fundusz może zareagować szybciej 

niż inni gracze na rynku. 

Warto zauważyć, że fundusze global macro często stosują dźwignie finansowe w celu 

jak najlepszego wykorzystania przewidywanych zdarzeń na rynkach finansowych
61

. 

Poza tym bardzo istotną funkcję pełnią w nich doświadczenie zarządzających, 

zwłaszcza w podejściu wykorzystującym nieracjonalność innych uczestników obrotu
62

. 

2.1.5. Emerging markets 

Strategia emerging markets nie jest jednorodna co do używanych instrumentów  

i technik. Jej najważniejszym wyróżnikiem i punktem wspólnym jest inwestowanie na 

rynkach wschodzących. Państwa rozwijające się są, co do zasady, bardziej ryzykownym 

polem inwestycji niż rynki rozwinięte, za czym idzie również wyższa premia za 
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ponoszone ryzyko
63

. Do państw rozwijających się są zaliczane między innymi państwa 

BRICS (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i RPA)
64

.  

Często spotykaną strategią w ramach rynków wschodzących jest zajmowanie długich 

pozycji na akcjach spółek i partycypowanie we wzroście ich wartości. Wybór spółek 

jest poprzedzony analizą fundamentalną biorąc pod uwagę między innymi 

uwarunkowania polityczne danego kraju. Jako, że rynki wschodzące nie posiadają 

jeszcze dostatecznie rozwiniętych rynków finansowych, nie zawsze jest możliwe 

nabycie kontraktów lub krótka sprzedaż akcji
65

. 

W przypadku rynku długu, fundusze hedge najczęściej nabywają trzy grupy 

instrumentów
66

:  

 obligacje lokalne, oferujące najwyższy zwrot z inwestycji przy wyższym ryzyku 

niż w przypadku państw rozwiniętych; 

 euroobligacje, denominowane w większości najważniejszych walut; 

 obligacje Brady’ego, czyli instrumenty denominowane w USD, emitowane 

głównie przez kraje Ameryki Łacińskiej. 

Poza powyższymi, rynki wschodzące pozwalają także na używanie strategii 

umożliwiających korzystanie z nadzwyczajnych sytuacji, arbitrażu czy spekulacji na 

walutach
67

. 

2.2. Strategie arbitrażu wartości relatywnej 

Strategie relative-value arbitrage charakteryzują się podejściem niekierunkowym, co 

oznacza, że dążą do realizacji zysku niezależnie od trendów panujących na rynkach. 

Inwestycje funduszy stosujących strategie z tej grupy polegają na zawieraniu transakcji 

na różnych powiązanych ze sobą instrumentach w celu wykorzystania różnicy w ich 

wycenach. Współcześnie w globalnej gospodarce różnice te z reguły są niewielkie, więc 

aby osiągnąć satysfakcjonującą stopę zwrotu fundusze relative-value arbitrage stosują 

bardzo dużą dźwignię finansową. 

Najpopularniejszymi strategiami w ramach tej grupy są
68

: 
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 equity market neutral, 

 convertible arbitrage, 

 fixed income arbitrage 

2.2.1. Equity market neutral 

Strategia ta jest zbliżona do omawianej wcześniej strategii long/short equity, gdyż tutaj 

również używana jest kombinacja pozycji krótkich i długich. Zasadniczą różnicą jest 

rozpatrywanie spółek we wzajemnych powiązaniach, co przy odpowiedniej proporcji  

i strukturze pozwala zminimalizować ryzyko rynkowe do zera
69

. Innymi słowy, jednym 

z głównych celów tej strategii jest neutralność portfela, która może być rozumiana na 

cztery podstawowe sposoby
70

: 

 jako neutralność pozycji długich i krótkich, czyli utrzymywanie pozycji długich 

i krótkich o tej samej wartości; 

 jako neutralność współczynnika beta, czyli brak korelacji między zwrotami  

z portfela spółek, a stopami zwrotu z indeksu; 

 jako neutralność sektorowa, czyli utrzymywanie takiej samej ekspozycji na 

długie i krótkie pozycje nie tylko w skali całego portfela, ale również 

poszczególnych sektorów; 

 jako neutralność czynników rynkowych, czyli takie zbudowanie portfela, 

korzystając z metod statystycznych i modeli matematycznych, by zrównoważyć 

zarówno czynniki sektorowe, makroekonomiczne, jak i mikroekonomiczne. 

2.2.2. Convertible arbitrage 

Strategia convertible arbitrage, czyli inaczej arbitraż obligacji zamiennych upatruje 

zysku w niedoskonałościach w wycenie instrumentów finansowych zamiennych na 

akcje: np. obligacji zamiennych. Arbitraż obligacji zamiennych opiera się na kupnie, 

często niedowartościowanych, obligacji zamiennych określonej spółki przy 

jednoczesnym zabezpieczeniu się przed zmianą cen akcji poprzez krótką sprzedaż 

odpowiedniej liczby akcji spółki. Jednocześnie fundusz może zabezpieczyć się przed 

zmianami stóp procentowych poprzez np. wykorzystanie swapów.  
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Głównym źródłem zysku w tej strategii jest różnica wyceny obligacji zamiennej i jej 

ceny rynkowej. Oprócz tego fakt posiadania obligacji pozwala czerpać zysk z kuponów. 

Trzecim źródłem zysku dla funduszu są odsetki uzyskane dzięki oprocentowaniu 

pieniędzy uzyskanych z krótkiej sprzedaży akcji
71

. 

2.2.3. Fixed income arbitrage 

Strategia fixed income arbitrage opiera się na wykorzystywaniu niedoskonałości  

w wycenach podobnych instrumentów o stałym dochodzie. W ramach strategii fixed 

income istnieje również kilka substrategii
72

. 

 Relative value, w której fundusz w celu osiągnięcia zysku wykorzystuje różnice 

w wycenie różnych instrumentów np. dokonując strippingu, czyli tworzenia 

obligacji zerokuponowych z wcześniej nabytych obligacji zwykłych. 

 Market neutral, w której podstawą zysku jest różnica w wycenach różnych 

emisji obligacji jednego emitenta. Możliwość zysku pojawia się gdyż obligacje 

wyemitowane wcześniej mają przez pewien czas niższą cenę niż najnowsza 

emisja, dzięki temu powstaje okazja do krótkiej sprzedaży obligacji  

z najnowszej emisji przy jednoczesnym zakupie starszych transz. 

 Directional trading, w której fundusz zajmuje pozycje zgodnie  

z przewidywaniami odnośnie zdarzeń i ruchów na rynku długu, takich jak 

zmiana stóp procentowych czy spreadów między różnymi walutami.   

2.3. Strategie oportunistyczne 

Strategie event driven, nazywane też oportunistycznymi lub strategiami szczególnych 

sytuacji upatrują okazji do osiągnięcia zysku w różnych niecodziennych sytuacjach 

dziejących się na rynkach, takich jak przejęcia, likwidacje, bankructwa, spory prawne, 

fuzje czy zmiany w benchmarkach. Fundusze stosujące strategie oportunistyczne ważą 

różne możliwości związane z wyżej wymienionymi wydarzeniami i na tej podstawie 

dokonują inwestycji, tak by skorzystać na niepewności na rynkach, która nieodzownie 

wiąże się ze zdarzeniami tego typu. 

Najczęściej występującymi strategiami w tej grupie są strategie distressed securities 

oraz merger arbitrage
73

 (określana również jako risk arbitrage
74

), które zostały 

przedstawione w dalszej części rozdziału. 
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2.3.1. Distressed securities 

Istota strategii distressed securities, czyli inaczej funduszy papierów zagrożonych
75

, 

opiera się na nabywaniu akcji bądź obligacji spółek w ciężkiej sytuacji finansowej. 

Mogą to być zarówno podmioty zagrożone upadłością, w trakcie restrukturyzacji, jak  

i mające przejściowe problemy z płynnością. W wyniku wspomnianych zdarzeń 

wartość rynkowa przedsiębiorstwa może znacząco spadać, co stwarza podstawę pod 

przyszłe zyski, jeśli spółka wyjdzie na prostą. W tej strategii używa się z reguły 

prostych instrumentów – akcji i obligacji. Przy nabywaniu akcji spółek z trudnościami 

fundusz może nabyć pakiet akcji umożliwiający jego zarządzającym wpływ na 

działalność spółki i poprawę jej funkcjonowania. Takiej możliwości praktycznie nie ma 

w przypadku nabycia obligacji. W ramach strategii distressed securities można 

wyróżnić podejście aktywne i pasywne. Podejście aktywne polega na zaangażowaniu 

się funduszu w sprawy spółki i próba restrukturyzacji. Zazwyczaj jest domeną 

większych funduszy, które dzięki doświadczeniu i odpowiednim zasobom mogą pomóc 

w restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Z drugiej strony podejście pasywne polega na 

nabyciu akcji lub obligacji przedsiębiorstwa bez bezpośredniego angażowania się  

w sprawy spółki. Częściej jest używane przez mniejsze fundusze
76

. 

2.3.2. Merger arbitrage 

Strategia merger arbitrage, czyli arbitrażu fuzji i przejęć, upatruje zysków w zmianach 

cen spółek w przypadku łączenia się i przejmowania spółek w obrocie giełdowym. Gdy 

następuje ogłoszenia przejęcia jednej spółki przez inną cena spółki przejmowanej  

z zasady rośnie, a przejmującej maleje. Korzystają z tego fundusze stosujące tę 

strategię. Przy odpowiednio szybkiej reakcji zrządzający mogą zająć długą pozycję na 

akcjach spółki przejmowanej i krótką, na akcjach spółki przejmującej realizując zysk, 

jeśli dojdzie do planowanego przejęcia
77

. Najistotniejszym ryzykiem tej strategii jest 

brak pewności czy przejęcie rzeczywiście dojdzie do skutku
78

. Wśród przykładowych 

sytuacji, które mogłyby uniemożliwić przejęcie wyróżnia się
79

: 

 brak zgody organów państwa nadzorującego dany rynek; 
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 brak akceptacji ceny ofertowej ze strony spółki przejmowanej; 

 pojawienie się nowego potencjalnego kupca, proponującego lepsze warunki
80

. 

Warto wspomnieć, że powyższa strategia może być używana również w odwrotny 

sposób. Gdy zdaniem zarządzających funduszem przejęcie jest zagrożone mogą oni 

zająć pozycję, umożliwiające zrealizowanie zysku w przypadku niepowodzenia 

przejęcia, tj. zajęcie krótkiej pozycji na spółce przejmowanej i długiej na spółce 

przejmującej. 

2.4. Strategie hybrydowe 

Ostatnią omawianą grupą strategii są strategie hybrydowe. Strategie hybrydowe 

opierają się na korzystaniu z różnych metod i podejść inwestycyjnych, 

zaprezentowanych w poprzednich podrozdziałach, próbując w ten sposób wypracować 

dodatnią wartość dla inwestorów. Dzięki temu mogą zwiększyć efektywność  

i dywersyfikacje swoich funduszy81. W ramach tej grupy wyróżnia się fundusze 

stosujące multistrategie oraz fundusze funduszy hedge (FoF).  

2.4.1. Multistrategie 

Zasadniczą podstawą multistrategii jest korzystanie z różnych strategii inwestycyjnych 

w ramach jednego funduszu. Zazwyczaj w ramach pracowników funduszu można 

wyróżnić kilka grup, skupionych na różnych strategiach, stosując zarówno podejście 

fundamentalne, jak i ilościowe82. Główny zarządzający może w zależności od sytuacji 

rynkowej i własnej wiedzy zmieniać proporcje w alokacji środków między różne 

strategie, tak by uzyskać jak najwyższy zwrot z inwestycji, przy jak najmniejszym 

ryzyku. W niektórych wariantach również inwestorzy mogą samodzielnie wybierać 

strategie inwestycyjne w ramach jednego funduszu, w które chcieliby zainwestować 

swoje środki. W porównaniu do FoF, fundusze stosujące multistrategie mogą oferować 

podobne korzyści, takie jak między innymi dywersyfikacja przy potencjalnie niższych 

kosztach z powodu braku dwóch poziomów opłat. Jednak w praktyce fundusze multi-

strategy są znane z pobierania stosunkowo wysokich opłat
83

. 
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2.4.2. Fundusze funduszy hedge 

Fundusze funduszy hedge (FoF), jak sama nazwa wskazuje, są funduszami, których 

strategia inwestycyjna opiera się na wyszukiwaniu funduszy, które potencjalnie 

przyniosą dodatnią, jak najwyższą stopę zwrotu i inwestowaniu w nie. Pierwsze 

podmioty tego typu powstały w 1969 roku w Europie i w 1971 roku w USA84. 

Tabela 5 Zalety i wady funduszy funduszy hedge (FoF) 

Zalety FoF Wady FoF 

Dywersyfikacja ryzyka Dwa poziomy opłat 

Due diligence (należyta staranność) 

przeniesiona na zarząd FoF 

Ryzyko niewystarczającej znajomości 

różnych strategii inwestycyjnych przez 

zarządzającego funduszem 

Dostęp do zamkniętych i nowych funduszy 
Możliwość przeciwnych transakcji 

między funduszami 

Dostęp dla mniej zamożnych inwestorów, 

niższe bariery wejścia 

Kilkumiesięczna różnica w barierach 

wyjścia między inwestorami 

inwestującymi w FoF, a funduszami 

hedge, w które inwestuje FoF 

Bieżące monitorowanie funduszy po selekcji 

Niskie ryzyko katastroficznych strat (upadku 

całego funduszu) 

Stosunkowo krótki okres, po którym można 

wyjść z inwestycji 

Bardziej stabilna stopa zwrotu 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: S. J. Brown, W. N. Goetzmann, B. Liang, Fees on Fees in 

Funds of Funds, [w:] The World of Hedge Funds Characteristics and Analysis, pod red. H. G. Fong, 

World Scientific Publishing, Singapur 2005, s. 156-157; J. Johansen, Structured Products on Fund of 

Fund Underlyings, [w:] Hedge Funds Insights in Performance Measurement, Risk Analysis and Portfolio 

Allocation, pod red. G. N. Gregoriou, G. Hübner, N. Papageorgiou, F. Rouah, John Wiley & Sons, 

Hoboken 2005, s. 571; V. Agarwal, N. Y. Naik, Hedge Funds, Hanover, Now Publishers 2005 s.44; S. 

Kirschner, i inn., op. cit., s.250-257, S. Frush, op. cit., s. 150-157. 

W tabeli 5 zostały przedstawione najczęściej wymieniane w literaturze wady i zalety 

FoF. 

Zalety związane z funduszami FoF można rozdzielić ze względu na głównych 

beneficjentów. W pierwszej kolejności będą to osoby i podmioty o stosunkowo dużym 

majątku, jednak nie tak dużym by inwestować w pojedyncze fundusze hedge, które 
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Hoboken 2006, s. 243. 
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często charakteryzują się wysokimi barierami wyjścia. Te same podmioty skorzystają 

również na dostępie do znanych funduszy, które z różnych powodów nie przyjmują 

nowych inwestorów.  

Kolejne zalety związane z inwestycją w FoF mogą zainteresować podmioty 

instytucjonalne, operujące funduszami wspólnymi, takie jak towarzystwa emerytalne 

czy zarządy miast. Tych inwestorów może zachęcać niskie ryzyko katastrofalnej straty 

oraz raczej stabilna stopa zwrotu. Nieobojętna jest także możliwość stosunkowo 

szybkiego wycofania środków z inwestycji. 

Ostatnią grupą zalet, są te związane z oszczędnością czasu przez inwestorów, na której 

skorzystać mogą wszystkie jednostki chcące zainwestować swoje środki w FoF. Dzięki 

inwestycji w FoF poszczególne podmioty nie muszą przeprowadzać czasochłonnej  

i kosztownej procedury due diligence dla wielu funduszy, a także mogą ograniczyć się 

do monitorowania tylko działalności funduszu FoF, a nie całego portfela funduszy. 

Dzięki temu po przeprowadzeniu tylko kilku analiz inwestor może uzyskać możliwość 

wysoce zdywersyfikowanej inwestycji. 

W przypadku wad, najważniejszą z nich i wymienianą w praktycznie każdej pozycji jest 

istnienie dwóch poziomów opłat dla inwestorów. Inwestor powierzający swoje środki 

FoF opłaca bezpośrednio management oraz performance fee dla tego funduszu, 

jednocześnie w sposób pośredni ponosi koszty tych samych opłat naliczanych przez 

każdy z funduszy, w które inwestuje dany FoF. Z tego powodu fundusze funduszy 

hedge mogą w rzeczywistości pobierać management fee na poziomie 2-4 %,  

a performance fee może wynieść nawet 30 %
85

. 

Kolejna wymienianą wadą FoF jest ryzyko niewystarczającej znajomości różnych 

strategii i ogólny brak dostatecznego doświadczenia zarządzającego funduszem. 

Wspomniane ryzyko jest szczególnie istotne, gdyż w przypadku funduszy funduszy 

hedge, zarządzający musi posiadać wiedzę o wielu różnych strategiach, tak by 

dokonywać odpowiednich decyzji w zależności od otoczenia rynkowego i w miarę 

możliwości przenosić środki do tych funduszy, które w danym warunkach będą radzić 

sobie najlepiej.  
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Dość istotną wadą FoF jest ryzyko zawierania przeciwstawnych transakcji przez różne 

fundusze wchodzące w skład portfela. Przez to sama inwestycja staje się mniej 

efektywna gdyż część środków, chociaż jest zainwestowana w różne instrumenty,  

w praktyce nie ma szans przynieść jakichkolwiek zysków z powodu równoważenia ich 

przez straty na przeciwnej pozycji. Wada ta jest tym bardziej doniosła, gdy rozpatrzymy 

sytuację, w której przykładowo jeden fundusz zajął pozycję długą na danej pozycji  

i osiągnął duży zysk, w konsekwencji pobierając kilkanaście procent opłaty za wyniki. 

Jednak co jeśli w tym samym czasie inny fundusz wchodzący w skład portfela 

zajmował podobną pozycję tylko o przeciwstawnym zwrocie i w konsekwencji poniósł 

stratę? W wyniku takiego zdarzenia sam wynik inwestycyjny na danym instrumencie, 

patrząc z perspektywy FoF i inwestora zrównał się do zera, jednak fundusz cały czas 

będzie musiał ponieść koszty performance fee, dla funduszu, który w wyniku transakcji 

osiągnął zysk. 

Ostatnią wymienianą wadą jest ryzyko płynności FoF, które wynika z różnic między 

barierami wyjścia dla FoF inwestującego w inne fundusze, a inwestora inwestującego  

w FoF. Jak wspomniano wcześniej, jedną z zalet dla inwestorów jest stosunkowa 

łatwość zakończenia inwestycji, nawet z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. 

Jednak w tym samym momencie FoF inwestujący w inne fundusze podlega dłuższym 

okresom, w których nie może wypłacać pieniędzy. Może to powodować znaczące 

problemy w przypadku paniki na rynkach finansowych, gdy inwestorzy będą chcieli 

wycofać swoje środki z FoF, a sam fundusz nie będzie w stanie sprostać wszystkim 

wnioskom w odpowiednim czasie. W celu zabezpieczenia przed tym ryzykiem FoF 

mogą
86

: 

 liczyć, że odpływ środków zostanie zrównoważony przez równoczesny 

przypływ innych inwestorów, jednak z zasady jest to dość ryzykowna taktyka; 

 utrzymywać bufor środków pozwalający na spłatę inwestorów, jednak środki 

zamrożone w ten sposób nie będą przynosiły istotnych zysków; 

 inwestować w fundusze o krótszym okresie wypłaty środków; 

 umożliwić handel udziałami w swoich funduszach w obrocie giełdowym. 
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Wykres 2 Liczba utworzonych i zlikwidowanych FOF w latach przed 1998 do 2018 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Firma Preqin, https://docs.preqin.com/samples/2019-Preqin-

Global-Hedge-Fund-Report-Sample-Pages.pdf odczyt z dnia 03.03.2020 r.  

Warto zauważyć, że z rynku funduszy funduszy hedge od 2013 roku corocznie 

odchodzi więcej podmiotów niż na niego wstępuje, co przedstawione zostało na 

wykresie 2. 

2.5. Rozkład strategii na świecie 

W tym miejscu pracy warto przytoczyć dane dotyczące popularności poszczególnych 

strategii zaprezentowanych w bieżącym rozdziale.  

Przedstawione na wykresach 3 i 4 dane wskazują na wysoką popularność strategii  

z grupy equity oraz macro. Strategie z grupy equity są stosowane przez prawie połowę 

wszystkich funkcjonujących funduszy, jednak zarządzają jedynie około ćwiercią 

wszystkich aktywów. Sytuacja odmienna tyczy się strategii macro, którą stosuje jedynie 

8 % funduszy, które jednak zarządzają największym procentem aktywów, dochodzącym 

nawet do 30 %.  

Na podstawie zaprezentowanych na wykresach 3 i 4 danych, można podzielić strategie 

na dwie grupy – liczniejsze, ale z mniejszą wartością aktywów ogółem, oraz mniej 

liczne, za to zarządzające większym kapitałem. Podział został przeprowadzony poprzez 

analizę udziałów poszczególnych strategii w ogólnej liczbie funduszy oraz w ogóle 

zarządzanych aktywów. Do pierwszej grupy zaliczone zostały strategie, których 

proporcja udziału w ogólnej liczbie funduszy do udziału w ogóle zarządzanych 
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aktywów była większa od 1 (czarne), a do drugiej pozostałe strategie (szare). Wyniki 

zostały zaprezentowane na wykresie 5. 

Wykres 3 Udział poszczególnych strategii funduszy hedge w ogóle funduszy ze 

względu na liczbę funduszy w 2019 roku. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Firma Preqin, https://docs.preqin.com/samples/2020-Preqin-

Global-Hedge-Fund-Report-Sample-Pages.pdf odczyt z dnia 03.03.2020 r. 

Wykres 4 Udział poszczególnych strategii funduszy hedge w ogóle funduszy ze 

względu na ilość zarządzanych aktywów funduszy w 2019 roku. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Firma Preqin, https://docs.preqin.com/samples/2020-Preqin-

Global-Hedge-Fund-Report-Sample-Pages.pdf odczyt z dnia 03.03.2020 r. 
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Wykres 5 Podział strategii inwestycyjnych ze względu na ich stosunek udziału w 

ogólnej liczbie funduszy hedge do udziału w wartości zarządzanych aktywów w 

2019 roku. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Firma Preqin, https://docs.preqin.com/samples/2020-Preqin-

Global-Hedge-Fund-Report-Sample-Pages.pdf odczyt z dnia 19.03.2020 r. 

Z zaprezentowanych danych wynika, że do pierwszej grupy, funduszy bardziej licznych 

niż dużych, zostały zaliczone fundusze stosujące strategie z grup event driven, equity, 

fixed income oraz inne. Natomiast do grupy funduszy większych, ale mniej licznych 

zostały zaliczone fundusze stosujące strategie z grup macro, multi-strategy, relative 

value oraz managed futures. Omawiany wskaźnik pozwala wyszczególnić, które 

strategie są stosowane raczej przez mniejsze fundusze (np. event driven), a które przez 

znacznie większe (np. macro). 
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3. Regulacje prawne 

Regulacje prawne powstają na przestrzeni lat w odpowiedzi na rzeczywiście lub 

potencjalnie niepożądane sytuacje i zachowania podmiotów funkcjonujących w danych 

jurysdykcjach. Ich obecność w założeniu, i często również w praktyce, poprawia 

funkcjonowanie rynków, zwiększa bezpieczeństwo jego uczestników i zapewnia lepszy 

dostęp do informacji. W kontekście rynków finansowych w literaturze wyróżnia się trzy 

filary rynku finansowego: dyscyplinę rynkową, przejrzystość oraz rzetelną 

sprawozdawczość finansową, które w konsekwencji zapewniają uczestnikom rynku 

pewność funkcjonowania. Fundusze hedge z założenia dążą do jak najmniejszych 

regulacji, gdyż ich funkcjonowanie wiąże się z elastycznością i wysokim stopniem 

skrytości. Przy okazji większych kryzysów finansowych, w opinii publicznej są 

podnoszone głosy, by mocniej uregulować działalność omawianych podmiotów, jednak 

jak na razie na żadnym rynku finansowym nie powstały ustawy odnoszące się wprost do 

funduszy hedge
87

. 

Prawne aspekty działania funduszy hedge warto rozpocząć od przedstawienia form 

prawnych, w jakich mogą funkcjonować te podmioty. W literaturze przedmiotu 

wyróżniane są trzy główne struktury prawne, w ramach których działają fundusze 

hedge
88

: 

 spółki z o. o., 

 spółki komandytowe, 

 korporacje (np. spółki akcyjne). 

Warto zauważyć, że najczęściej spotykane są dwie pierwsze formy prawne
89

. Ich 

podstawową różnicą jest odpowiedzialność finansowa i prawna osób zaangażowanych. 

W przypadku spółek z o. o. inwestorzy są wspólnikami spółki i z zasady odpowiadają 

tylko do wysokości wniesionych wkładów. Natomiast w spółce komandytowej 

wyróżniamy dwie grupy osób – komplementariuszy i komandytariuszy. 

Komplementariusze odpowiadają za zobowiązania spółki bez ograniczeń, najczęściej są 

to osoby zakładające fundusz. Komandytariusze odpowiadają za zobowiązania spółki 

tylko do wysokości wniesionego wkładu.   
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Istotnym pod względem prawnym podziałem funduszy hedge jest wyróżnienie funduszy 

onshore i offshore
90

, wspomniane w rozdziale 1. Fundusze onshore to podmioty 

założone w wysoko rozwiniętych krajach, z zasady posiadających dość obciążające 

przepisy podatkowe i wymagania formalne. Sztandarowym przykładem są Stany 

Zjednoczone, wymieniane niekiedy jako synonim funduszy onshore. Oprócz USA 

można wymienić również Japonię, Niemcy czy Wielką Brytanię. Z drugiej strony, 

fundusze offshore korzystają z przystępnych regulacji prawnopodatkowych  

w niektórych krajach, takich jak Kajmany, Luksemburg czy Bermudy. Do rejestracji  

w tych regionach zachęcają niskie obciążenia podatkowe, proste procedury zakładania 

firm czy ograniczony obowiązek informacyjny.  

3.1. Regulacje prawne działania funduszy hedge w USA 

W kontekście niniejszej pracy magisterskiej, ale również w kontekście światowym, 

najważniejszymi regulacjami odnoszącymi się do rynku funduszy hedge są przepisy 

amerykańskie. Na rynku amerykańskim głównym nadzorcą, w kontekście funduszy 

hedge, jest The U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), którego misją jest 

ochrona inwestorów, zapewnienie spójności rynków finansowych i gwarantowanie 

inwestorom równego dostępu do informacji. Działalność tego podmiotu opiera się na 

różnych ustawach, omówionych poniżej w kolejności chronologicznej
91

. 

The Securities Act uchwalony w 1933 roku. Głównym zadaniem tego aktu prawnego 

jest zadbanie by wszyscy inwestorzy mieli równy dostęp do informacji  

o sprzedawanych instrumentach finansowych oraz przeciwdziałanie oszustwom przy 

ich sprzedaży. Żeby wywiązać się z tych zadań, ustawa nakłada obowiązek 

rejestracyjny dotyczący wszystkich papierów wartościowych oferowanych na sprzedaż 

na otwartym rynku. Fundusze hedge najczęściej unikają potrzeby rejestracji 

sprzedawanych papierów poprzez kierowanie ofert do prywatnych podmiotów, które 

posiadają odpowiednią wiedzę finansową (acredited investor), dzięki której nie 

potrzebują aż takiej ochrony ze strony nadzorcy. Według treści aktu prawnego, 

inwestorem akredytowanym jest
92

: 
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 bank, firma ubezpieczeniowa, zarejestrowana firma inwestycyjna, firma rozwoju 

biznesu lub mała firma inwestycyjna; 

 plan świadczeń pracowniczych, jeśli jego zarządca (bank, firma inwestycyjna) 

podejmuje decyzje inwestycyjne lub jeśli jego aktywa przewyższają pięć mln 

USD; 

 organizacja charytatywna, korporacja lub spółka, której aktywa przekraczają 

pięć mln USD; 

 dyrektor, dyrektor wykonawczy lub komplementariusz firmy sprzedającej 

papiery wartościowe; 

 firma, w której wszyscy właściciele akcji są inwestorami akredytowanymi; 

 osoba fizyczna, której majątek samodzielny lub wspólnie z małżonkiem 

przekracza jeden mln USD; 

 osoba fizyczna, której dochód roczny przekracza 200.000 USD w każdym  

z dwóch ostatnich lat lub małżeństwo, którego dochód przekracza 300.000 USD 

na tych samych warunkach; 

 trust, którego aktywa przekraczają pięć mln USD, jeśli nie został założony w 

celu nabycia danych instrumentów finansowych.  

Inną możliwością na uniknięcie konieczności rejestracji jest kierowanie oferty do 

podmiotów zagranicznych poprzez zorganizowany fundusz offshore. Aby skorzystać  

z tej możliwości oferta nie może być kierowana do żadnej osoby będącej rezydentem 

lub obywatelem USA. Ponad to nabywca w momencie zakupu nie może przebywać  

w Stanach Zjednoczonych. Oprócz powyższych, jeśli oferowane papiery są emitowane 

po raz pierwszy, emisja musi odbyć się na działającej giełdzie papierów wartościowych. 

Natomiast, jeśli sprzedaż dotyczy już wyemitowanych papierów, ich sprzedaż musi być 

przeprowadzona na zagranicznym rynku papierów wartościowych. Na sam koniec, 

każda z zaangażowanych osób musi wiedzieć, ze dany zakup nie został przeprowadzony 

przez inwestora z USA.  

The Securities Exchange Act uchwalony w 1934 roku powołał do życia SEC. 

Głównym celem przyświecającym stworzeniu tego aktu prawnego było zapewnienie 

odpowiedniego zarządzania papierów wartościowych na rynku wtórnym i uregulowanie 

działalności giełd i brokerów. W przypadku funduszy hedge, omawiany akt prawny 

może wpłynąć na ich działalność w dwojaki sposób. Pierwszą sytuacją jest rozróżnienie 
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na dealera i tradera. Oba podmioty zajmują się kupnem i sprzedażą papierów 

wartościowych na rynkach. Zasadniczą różnicą, która pociąga za sobą konieczność 

rejestracji dealerów, jest wykonywanie transakcji na własny rachunek lub na rachunek 

innych osób. Dealerzy są pośrednikami finansowymi, pobierają opłaty za 

kupno/sprzedaż instrumentów finansowych, przez co podlegają obowiązkowi 

rejestracji. Natomiast traderzy, działając na własny rachunek nie muszą rejestrować się 

w SEC. W przypadku drugiej sytuacji wymuszającej rejestrację w SEC pod uwagę 

brana jest liczba inwestorów i wysokość aktywów. Jeśli w dany podmiot jest 

zaangażowanych ponad 500 inwestorów, a suma aktywów przekracza dziesięć 

milionów USD omawiany akt prawny wymusza rejestrację w SEC. Żeby uniknąć 

rejestracji, fundusze dbają o to, by liczba inwestorów była niższa niż 500
93

.  

Oprócz powyższych wymagań, omawiana ustawa nakłada na fundusze obowiązek 

rejestracji w SEC posiadanych akcji, gdy przekroczą one 5% wartości danej spółki lub 

opiewają na wartość 100 mln USD
94

.  

Investment Company Act, uchwalony w 1940 roku, reguluje organizację firm, które są 

zaangażowane w inwestowanie, reinwestowanie i handel papierami wartościowymi oraz 

takie, których akcje są dostępne do sprzedaży na rynku publicznym. Głównym celem 

stawianym przez ten akt jest ochrona inwestorów i zapobieganie nadużyciom. 

Realizacja postawionego celu jest prowadzona poprzez uregulowanie czterech 

aspektów: 

1. rejestracji firm inwestycyjnych; 

2. transakcji między firmami inwestycyjnymi i podmiotami, z którymi 

współpracują; 

3. kupna i sprzedaży akcji firm inwestycyjnych; 

4. odpowiedzialności dyrektorów wysokiego szczebla. 

Konieczność rejestracji w ramach omawianego aktu implikowałaby dla funduszy hedge 

daleko idące skutki. Spółki podlegające pod Investment Company Act są ograniczane 

między innymi poziomem dostępnej dźwigni finansowej, swobodnością używania 

derywatów i krótkiej sprzedaży, możliwością kupna mało płynnych aktywów, a także 

zbytnim koncentrowaniem portfolio. Aby uniknąć rejestracji i przestrzegania 
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wymienionych ograniczeń, zarządzający funduszami hedge wykorzystują wyłączenia 

występujące w ustawie. Pierwszą furtką jest ograniczenie liczby inwestorów do 

maksymalnie stu oraz nie oferowanie udziałów w funduszu na rynku publicznym. 

Drugą opcją uwalniającą od rejestracji jest oferowanie udziałów w funduszu jedynie do 

inwestorów kwalifikowanych (qualified purchasers), którymi są
95

: 

 osoby fizyczne posiadające pozycje na ponad pięć milionów USD; 

 firmy rodzinne posiadające pozycje na ponad pięć milionów USD; 

 trusty niezałożone w celu nabycia danych udziałów, w których osoby 

zaangażowane są inwestorami kwalifikowanymi; 

 wszystkie osoby działające na rachunek własny lub dla innych inwestorów 

kwalifikowanych, mające pozycje na ponad 25 milionów USD. 

Jednocześnie z powyższym, spełniony musi być warunek nie oferowania udziałów  

w funduszu na rynku publicznym. 

Investment Advisers Act, uchwalony w 1940 roku, powstał aby uregulować 

działalność doradców inwestycyjnych. Według treści ustawy za osobę będącą doradcą 

inwestycyjnym uważa się podmiot, który odpłatnie przygotowuje porady inwestycyjne 

dla innych osób i jednostek lub przygotowuje raporty i analizy odnośnie papierów 

wartościowych za wynagrodzeniem. Sama ustawa wymaga na doradcach 

inwestycyjnych konieczność rejestracji w SEC. Fundusze hedge przez długi czas 

obowiązywania ustawy unikały rejestracji i związanych z tym dodatkowych 

obowiązków za sprawą luki, która pozwalała im występować jako prywatny doradca, 

który z definicji nie podlegał rejestracji. Żeby być uznanym za prywatnego doradcę 

podmiot musiał spełnić trzy warunki
96

: 

 liczba klientów w ostatnich miesiącach musiała być mniejsza niż piętnaście 

podmiotów; 

 nie mógł określać siebie mianem doradcy inwestycyjnego; 

 nie mógł być doradcą spółki inwestycyjnej, która była zarejestrowana w SEC. 

W 2004 roku zamknięto powyższą furtkę dla funduszy hedge poprzez wprowadzenie do 

ustawy pojęcia funduszu prywatnego, co dla większości funduszy skutkowało 

koniecznością rejestracji. Według treści ustawy, za fundusz prywatny uważa się firmę, 
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która korzysta z wcześniej wymienionych wyłączeń, umożliwia swoim klientom 

wypłatę zainwestowanych środków w okresie krótszym niż dwa lata, a także stosuje 

strategie oparte na możliwościach, umiejętnościach i ekspertyzach inwestycyjnych. 

Doradca takiego funduszu posiada różne obowiązki, zależnie od wartości majątku, 

którym zarządza. Jeśli suma aktywów wynosi więcej niż 30 milionów USD, doradca ma 

obowiązek zliczenia wszystkich inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, którzy 

są klientami danego funduszu, a do 2006 roku, jeżeli wśród tych klientów znajdował się 

inny fundusz prywatny lub inwestycyjny zarejestrowany w SEC, to liczba klientów tego 

funduszu również musiała być wliczana. Zmiana w metodzie liczenia nastąpiła po 

przegranym przez SEC procesie
97

. Jeśli według tej metody, doradca naliczy 

przynajmniej 15 klientów, ma on obowiązek rejestracyjny w SEC. Jeżeli suma aktywów 

zawiera się w kwotach między 25 milionów USD i 30 milionów USD, rejestracja  

w SEC jest dobrowolna, a poniżej 25 milionów USD nie jest wymagana.  

Rejestracja w SEC pociąga za sobą różne obowiązki. Pierwszy z nich to formularz 

ADV podzielony na dwie części. Pierwsza z nich zawiera najważniejsze informacje  

o funduszu, o ramach jego działania, danych właścicieli i zarządzających, minimalnej 

kwoty zaangażowania inwestycyjnego, bieżącej wartości aktywów oraz danych osoby 

doradzającej. Druga część, broszura, składa się z informacji przekazywanych do 

wszystkich potencjalnych, a także obecnych klientów funduszu. Wśród najważniejszych 

punktów, które muszą znaleźć się w takiej broszurze informacyjnej wyróżnia się
98

: 

 podstawowe informacje o firmie – nazwę, adres, stronę internetową etc.; 

 opis firmy, informacje jak długo działa na rynku, jaki jest skład inwestorski; 

 opis oferowanego doradztwa i możliwość jego dostosowania; 

 opis pobieranych opłat, ich wysokość, częstotliwość i sposób pobierania oraz 

możliwość negocjacji; 

 informacje o rodzajach najczęściej obsługiwanych klientów (osoby fizyczne, 

trusty, firmy inwestycyjne) oraz o ewentualnych wymaganiach odnośnie 

wielkości zarządzanych środków; 

 metody analizy, strategie inwestycyjne oraz ryzyko straty; 

 bilans firmy. 
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Istotne jest by informacje zawarte w broszurze były aktualne, więc w przypadku 

nastąpienia istotnych zmian konieczna jest również aktualizacja broszury.  

Po prawidłowym złożeniu wyżej wymienionych dokumentów następuje rejestracja 

funduszu. Od tego momentu fundusz zaczynają obowiązywać określone reguły
99

. 

1. Stworzenie i wprowadzenie compliance manual, czyli instrukcji przestrzegania 

obowiązującego prawa, w szczególności w kontekście regulacji stworzonych 

przez SEC. Dokument powinien zawierać między innymi informacje  

o zarządzeniu portfelem, uzyskiwaniu pełnomocnictw, polityce kupna/sprzedaży 

papierów wartościowych, księgach rachunkowych, marketingu, ochronie danych 

osobowych, obliczaniu kosztów oraz wycenie aktywów. 

2. Stworzenie stanowiska CCO (Chief Compliance Officer), pilnującego 

przestrzegania przepisów prawa i compliance manual. 

3. Stworzenie kodeksu etyki. 

4. Prowadzenie i przechowywanie ksiąg i raportów, takich jak księgi i dowody 

rachunkowe, księgi doradcze, księgi osobowe oraz inne materiały, formularze  

i raporty. Przechowywanie z reguły jest konieczne przez 2 lata od stworzenia. 

5. Ograniczenie opłat od inwestorów, których aktywa przekazane pod obsługę nie 

przekraczają 750 tys. USD lub których majątek nie przekracza półtorej miliona 

USD. 

6. Poddanie się cyklicznej kontroli, przynajmniej raz na dwa lata, przeprowadzanej 

przez SEC.  

The Commodity Exchange Act, uchwalony w 1974 roku, powstał by regulować obrót 

towarów na rynku finansowym. W związku z tym jest to kolejna ustawa, której mogą 

podlegać fundusze hedge. Legislatorzy skupili się na dwóch podstawowych celach. 

1. Utworzeniu wydzielonego organu, The Commodity Futures Trading 

Commission (CFTC), zajmującego się nadzorem nad rynkiem kontraktów 

terminowych futures na towary. 

2. Uregulowaniem działalności rynku towarowego oraz rynku derywatów 

towarowych (kontraktów futures i opcji), a także uczestników obrotu – 

zarządzających portfelami, w których skład wchodzą instrumenty pochodne na 
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towary, doradców operujących na tym rynku oraz osób handlujących 

wspomnianymi instrumentami. 

Omawiany akt prawny dotyczy funduszy hedge, które handlują bądź inwestują w opcje 

i kontrakty terminowe na towary. Podmioty dokonujące takich działań są określane jako 

fundusze towarowe (commodity pools), ich zarządzający jako commodity pool 

operators, a doradcy – commodity trading advisers
100

. Według treści ustawy, wszyscy 

zarządzający i doradcy związani z funduszami towarowymi mają obowiązek rejestracji 

w CFTC i przestrzegania odpowiednich przepisów. W szczególności są to regulacje 

dotyczące przechowywania i ujawniania dokumentów, sprawozdawczości finansowej 

oraz prezentowania wyników inwestycyjnych.  

Mimo potencjalnie uciążliwych regulacji dla zarządzających, rzeczywista sytuacja nie 

jest tak rygorystyczna, bowiem większość przepisów dotyczy jedynie inwestycji 

towarowych zrealizowanych na amerykańskich giełdach derywatów towarowych. 

Korzystają z tego fundusze hedge, zwyczajnie rezygnując z transakcji na 

amerykańskich giełdach i przenosząc się na rynki pozagiełdowe OTC (over-the-

counter). 

Oprócz wyżej wymienionej konstrukcji przepisów, ustawa przewiduje kilka wyłączeń,  

z których mogą skorzystać fundusze hedge. Po pierwsze jest to zwolnienie z obowiązku 

rejestracji podmiotów, które są zarejestrowane w innych instytucjach nadzorczych, 

zajmujących się np.: rynkiem emerytalnym, bankowym lub papierów wartościowych. 

Po drugie, zarządzający funduszem jest wyłączony z konieczności rejestracji, jeśli 

zarządza jednym funduszem, nie otrzymuje za to pensji oraz nie reklamuje swoich 

działań. Trzecią możliwą furtką dla zarządzającego jest wyłączenie z rejestracji, gdy 

każdy zarządzany przez niego fundusz obsługuje mniej niż piętnastu klientów oraz 

całkowita wartość zarządzanych funduszy towarowych jest mniejsza od 200 tys. USD. 

Czwartą możliwością dostępną dla funduszy jest obsługiwanie jedynie uprawnionych 

uczestników (QEP, Qualified Eligible Participants). Nie zwalnia to z rejestracji, jednak 

pozwala pominąć niektóre wymogi ustawy. Wśród QEP można wyróżnić między 

innymi prawników, księgowych, nie-Amerykanów czy profesjonalistów działających na 

rynkach papierów wartościowych i na rynkach towarowych. Ostatnią możliwością 
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zwalniającą z rejestracji jest posiadanie przez fundusz inwestycyjny premii związanych 

z transakcjami i zabezpieczeń na rynkach towarowych nieprzekraczających 10% 

zarządzanych przez niego aktywów
101

. 

Dodd-Frank Act powstał w 2010 jako odpowiedź na wydarzenia związane  

z niedawnym kryzysem finansowym. Uchwalony dokument zmienia różne wymagania 

regulacyjne stawiane przed funduszami hedge i ich zarządzającymi. Wśród 

najważniejszych regulacji wprowadzonych przez ten akt prawny wyróżnia się
102

: 

1. usunięcie wyjątku z Advisers Act, umożliwiającego doradcom prywatnym 

uniknięcie obowiązku rejestracji, jeśli obsługują mniej niż 15 klientów, nie 

reklamują się, ani nie doradzają zarejestrowanym firmom inwestycyjnym; 

2. zmianę wysokości zarządzanych aktywów, przy których doradca inwestycyjny 

musi zarejestrować się w federalnym SEC; wcześniej rejestracja była konieczna 

od 30 mln USD, a teraz ta kwota wzrosła do 150 mln USD; 

3. wyłączenie niektórych zagranicznych doradców inwestycyjnych z rejestracji. 

Zwolnienie dotyczy doradców, którzy nie posiadają biura w USA, mają mniej 

niż 15 klientów w USA, zarządzane przez nich aktywa w USA są mniejsze niż 

25 mln USD, nie reklamują się jako doradcy inwestycyjni oraz nie doradzają 

firmom inwestycyjnym zarejestrowanym według przepisów Investment 

Company Act; 

4. wymuszenie na doradcach inwestycyjnych trzymania historycznych zapisów  

i raportów dotyczących między innymi poziomu dźwigni finansowej, wysokości 

zarządzanych aktywów czy ryzyka; 

5. zmiana definicji inwestora akredytowanego, w kwestii dotyczącej jego wartości 

netto; po zmianie do wymaganego jednego miliona USD nie jest wliczana 

wartość podstawowego miejsca zamieszkania danej osoby. 

Oprócz wyżej wymienionych, głównych aktów prawnych istnieją również inne 

regulacje dotyczące działalności funduszy hedge, takie jak:  
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 National Securities Markets Improvement Act z 1996 roku, zmieniający część 

przepisów dotyczących instrumentów finansowych oraz spółek 

inwestycyjnych
103

; 

 USA PATRIOT Act z 2001 roku, regulujący przepisy zapobiegania praniu 

brudnych pieniędzy
104

; 

 Employee Retirement Income Security Act z 1974 roku, dotyczący planów 

emerytalnych i świadczeń pracowniczych, wpływający na fundusze mające 

ponad 25% aktywów pochodzących od takich jednostek
105

; 

 JOBS Act, uchwalony w 2012 wprowadzający zmiany w marketingu funduszy 

inwestycyjnych, zezwalający na szersze reklamowanie ich działalności, jeśli ich 

klientami są jedynie akredytowani inwestorzy, a także zwiększający 

dopuszczalną liczbę inwestorów, wymienianą w The Exchange Act, z 500 

inwestorów akredytowanych do 2000 inwestorów akredytowanych, lub 500 

niebędących inwestorami akredytowanymi
106

. 

Poza omawianym prawem federalnym, w Stanach Zjednoczonych fundusze 

inwestycyjne mogą jeszcze podlegać pod prawa stanowe, nazywane Blue Sky Laws. 

Powstały one głównie w celu ochrony inwestorów przed nieuczciwą sprzedażą  

i praktykami. Omawiane prawa mogą różnić się pomiędzy różnymi stanami, ale 

zazwyczaj wymagają na firmach konieczność rejestracji ofert sprzedaży papierów 

wartościowych, a także licencjonują firmy maklerskie, ich brokerów oraz doradców 

inwestycyjnych
107

. Mimo istniejących różnic, w 1956 roku większość stanów przyjęła 

w całości lub w części Uniform Securities Act, który dla dobra potencjalnych 

zarządzających funduszami, a także dla inwestorów, uniformizuje obowiązujące 

przepisy
108

. 
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Warto zauważyć, że najbardziej liberalne i usystematyzowane przepisy dotyczące 

funduszy hedge obowiązują w stanie Delaware. Z tego powodu jest on najczęściej 

wybieranym miejscem na otworzenie funduszu hedge na terenie USA
109

 

3.2. Regulacje prawne w Europie 

W kontekście funduszy hedge, Europa jest drugim najbardziej istotnym kontynentem, 

zaraz za Ameryką Północną. Bazując na osobistym doświadczeniu autora, za kraje 

warte omówienia pod względem regulacji dotyczących funduszy hedge wybrano 

Wielką Brytanię, Irlandię i Luksemburg. Jednakże przed wyszczególnieniem regulacji 

krajowych, warto przybliżyć przepisy wprowadzone w całej Unii Europejskiej. 

3.2.1. Unia Europejska 

Regulacje Unii Europejskiej dotykające funduszy hedge zawierają się w dyrektywach, 

które następnie są implementowane przez kraje zrzeszone. Warto zauważyć, że nie 

istnieje jeden nadrzędny organ europejski sprawujący pieczę nad przestrzeganiem 

omawianych przepisów. Każdy kraj jest zobowiązany pilnować przestrzegania 

obowiązującego prawa poprzez powołane przez siebie instytucje, współpracując 

jednocześnie z analogicznymi urzędami z innych państw. Najważniejsze przepisy Unii 

Europejskiej pośrednio dotyczące funduszy hedge to dyrektywy UCITS oraz ZAFI
110

. 

Dyrektywa UCITS I (Undertakings for Collective Investments in Transferable 

Securities), wprowadzona w 1985 roku, dotyczy wszystkich podmiotów, które 

zbiorowo inwestują w papiery wartościowe. W jej ramach określono formy, w jakich 

mogą funkcjonować fundusze, zakres w jakim działają, a także wymagania odnoszące 

się do inwestowania, odkupu udziałów oraz nadzoru. Na przestrzeni lat w obliczu 

zmieniającej się rzeczywistości przepisy europejskie były aktualizowane. W latach  

90-tych ubiegłego wieku były podejmowane próby znowelizowania UCITS I, jednak 

finalnie zmiany nie zostały wprowadzone, w związku z czym UCITS II nigdy nie 

weszło w życie
111

. Natomiast w 2002 roku zostały przyjęte dwie dyrektywy 

nowelizujące, które złożyły się na powstanie dyrektywy UCITS III. Znowelizowane 

przepisy nałożyły na fundusze dodatkowe obowiązki informacyjne oraz rozszerzyły 

katalog dostępnych możliwości inwestycyjnych.  
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Kolejne istotne zmiany nastąpiły w 2011 roku wraz z wejściem w życie tak zwanej 

dyrektywy UCITS IV. Najistotniejsze zmiany wprowadzone wraz z tą dyrektywą 

przedstawiają się następująco
112

: 

 wprowadzenie paszportu europejskiego dla zarządzających funduszami UCITS; 

 uregulowanie łączenia i przejmowania funduszy; 

 pozwolenie na łączenie zasobów funduszy dzięki strukturze master-feeder; 

 uproszczenie i skrócenie procesu notyfikacyjnego; 

 unowocześnienie wymogów odnośnie standardów informacyjnych. 

Najnowszą zmianą w dyrektywach UCITS było uchwalenie w 2014 roku UCITS V, 

która głównie zmieniała wymogi dotyczące depozytariuszy oraz ich funkcjonowania
113

. 

Pierwsza implementacja tej dyrektywy miała miejsce w marcu 2016 roku, a ostatnie jej 

stadia są zaplanowane na kwiecień 2020 roku
114

. 

Dyrektywa ZAFI (zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi)  

z 2011 roku, weszła w życie w czerwcu 2016 roku. Dotyczy głównie działalności 

zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Jedną z istotnych zmian, 

która została wprowadzona wraz z tą dyrektywą jest ustanowienie kolejnej kategorii 

podmiotów – (ASI) Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej, którą nadzoruje KNF
115

. Poza 

tym, dyrektywa ZAFI powstała żeby pozwolić na nadzór i monitorowanie ryzyka 

alternatywnych funduszy inwestycyjnych, a także aby umożliwić zarządzającym tymi 

funduszami działalność na terenie całej Unii Europejskiej. Obowiązki, które spoczywają 

na zarządzających w związku z wprowadzeniem ZAFI są następujące
116

: 

 konieczność uzyskania zezwolenia na działalność w kraju macierzystym; wiąże 

się z tym obowiązek udowodnienia posiadania kwalifikacji do zarządzania 

funduszem, przedstawienie informacji na temat działania danego funduszu, jego 

polityki inwestycyjnej, charakterystyki, sposobu wyceny, zarządzania ryzykiem 

czy sprawozdawczości; 

                                                           
112

 T. Miziołek, Zmiany regulacyjne na rynku instytucji wspólnego inwestowania w Unii Europejskiej i 

ich potencjalny wpływ na funkcjonowanie rynku finansowego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia 

Oeconomica”, nr 238, 2010, s. 149. 
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 Portal Capitalmarkets.pl http://www.capitalmarkets.pl/komentarze/konsekwencje-implementacji-

dyrektyw-zafi-oraz-ucits-v odczyt z dnia 14.03.2020 r. 
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dnia 14.03.2020 r. 
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inwestycyjnych-874639 odczyt z dnia 14.03.2020 r. 
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 przekazanie inwestorom opisu polityki inwestycyjnej oraz raportów rocznych,  

w skład których wchodzą rachunek zysków i strat, bilans oraz raport  

o działalności funduszu w danym roku; 

 periodyczne informowanie organu o działalności zarządzanego funduszu, 

inwestorach posiadających przynajmniej 10% udziałów, a także o poziomie 

spełnienia wymogów kapitałowych, które dla funduszy zarządzanych w sposób 

wewnętrzny wynoszą 300 tysięcy EUR; 

 konieczność wyznaczenia depozytariusza; 

 umożliwienie organom nadzorującym ingerencji w poziom stosowanej dźwigni 

finansowej w wyjątkowych okolicznościach.  

Warto zauważyć, że dyrektywa nie dotyczy zarządzających, którzy zarządzają 

majątkiem mniejszym niż 100 milionów EUR, lub 500 milionów EUR, jeśli nie stosują 

dźwigni finansowej i nie dają inwestorom możliwości umorzenia swoich udziałów 

przez 5 lat od utworzenia funduszu.  

3.2.2. Wielka Brytania 

Nad rynkiem finansowym w Wielkiej Brytanii pieczę sprawuje FSA (Urząd Nadzoru 

Usług Finansowych), na podstawie najważniejszej ustawy dotyczącej tego zagadnienia, 

czyli uchwalonej w 2000 roku FSMA 2000 (Financial Services and Markets Act 2000). 

W Zjednoczonym Królestwie nie ma jednej ustawy dotyczącej funduszy hedge. Ich 

działalność zahacza o wspomnianą już FSMA 2000, OEIC z 2001 roku (Open Ended 

Investment Companies Regulations 2001), Promotion of Collective Investment Scheme 

Order, a także Conduct of Business Sourcebook. Wśród funduszy inwestycyjnych 

mogących działać w Wielkiej Brytanii można wyróżnić
117

: 

 otwarte fundusze inwestycyjne brytyjskie, 

 brytyjskie trusty powiernicze, 

 zagraniczne fundusze (Overseas Schemes). 

Pierwsze dwa rodzaje funduszy mogą oferować swoje usługi zarówno inwestorom 

uprawnionym, jak i klientom detalicznym. Dla klientów detalicznych fundusze mogą 

przyjąć charakter funduszy UCITS lub innych niż UCITS. 
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3.2.3. Irlandia 

W Irlandii nadzór i regulacja rynku finansowego należy do obowiązków Banku 

Centralnego Irlandii, na podstawie ustawy o reformie Banku Centralnego z 2010 roku. 

Na podstawie ustawy finansowej (Finance Act) z 1995 roku w Irlandii istnieje 

możliwość utworzenia funduszy inwestycyjnych (CIS – Collective Investment 

Schemes), które dzielą się na fundusze UCITS i inne niż UCITS. Fundusze UCITS 

mogą być tworzone w formie trustów powierniczych, spółek inwestycyjnych  

o zmiennym lub stałym kapitale a także wspólnych funduszy kontraktowych. Natomiast 

fundusze inne niż UCITS oprócz wcześniej wymienionych form, mogą działać jako 

investment limited partnership, fundusze określonych inwestorów, fundusze inwestorów 

profesjonalnych, detaliczne fundusze nieuregulowanych funduszy inwestycyjnych oraz 

fundusze inwestorów zbiorowych. Fundusze non-UCITS mogą być objęte niżej 

wymienionymi aktami prawnymi
118

: 

 Unit Trust Act z 1990, dotyczący trustów; 

 Companies Act z 1990 roku, dotyczący funduszy o stałym i zmiennym kapitale; 

 Investment Limited Partnership Act z 1994 roku, odnoszący się do investment 

limited partnerships; 

 Investment Funds, Companies and Miscellaneous Provisions Act z 2005 roku, 

regulujący wspólne fundusze kontraktowe.  

3.2.4. Luksemburg 

Luksemburg jest pionierem, jeśli chodzi o wprowadzanie unijnych dyrektyw UCITS. 

Nadzór nad rynkiem finansowym sprawuje CSSF (Komisja Nadzoru Sektora 

Finansowego), a głównym aktem prawnym dotyczącym funduszy jest prawo  

o funduszach (fund law) z 2002 roku. W Luksemburgu są wyróżniane trzy rodzaje 

funduszy inwestycyjnych
119

: 

 part I schemes („Fundusze pierwszej części”), czyli fundusze UCI, będące 

zharmonizowanymi funduszami UCITS; 

 part II schemes („Fundusze drugiej części”), czyli inne UCI (other UCIs); 

 SIF (Specialized investment funds), czyli specjalistyczne fundusze inwestycyjne.  
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3.3. Regulacje prawne w Polsce 

Do niedawna, obowiązujący stan prawny w Polsce zakładał bardzo ograniczające 

regulacje w kontekście funkcjonowania funduszy hedge. Podlegały one, tak jak 

wszystkie inne fundusze inwestycyjne, głównie pod ustawę o funduszach 

inwestycyjnych z 27 maja 2004 roku. W związku z tym w Polsce nie funkcjonowały 

fundusze hedge spełniające wszystkie podstawowe cechy charakteryzujące te podmioty. 

Zamiast tego polscy inwestorzy mieli do dyspozycji fundusze określane przez 

niektórych autorów jako pseudohedgingowe lub quasihedgingowe, które działały jako 

fundusze inwestycyjne zamknięte lub spółki prawa handlowego. Spośród innych 

funduszy wyróżniały się nowatorskimi strategiami inwestycyjnymi, jednak wciąż były 

ograniczane przepisami, które dotyczyły wszystkich funduszy inwestycyjnych
120

.  

Fundusze pseudohedgingowe mogły funkcjonować w Polsce jako
121

: 

1. FIZ (Fundusze Inwestycyjne Zamknięte), 

2. spółki prawa handlowego: komandytowo-akcyjne, z o.o. oraz akcyjne. 

Fundusze działające jako FIZ mogły między innymi stosować dźwignię finansową 

wynoszącą maksymalnie 1:0,75 oraz inwestować w wiele instrumentów, również 

pochodnych. Jednak istotną wadą takiego rozwiązania była konieczność rejestracji  

i raportowania w KNF, na równi z innymi funduszami inwestycyjnymi. Poza tym FIZ 

muszą przestrzegać wymogów dotyczących dywersyfikacji środków. 

W przypadku funduszy pseudohedgingowych, działających jako spółki prawa 

handlowego, dotyczyły ich ogólne wymogi prawa. Co do zasady były one 

niepublicznymi podmiotami, a osoby zaangażowane w ich działalność były 

wspólnikami, akcjonariuszami lub komplementariuszami, w zależności od wybranej 

formy prawnej. Każda z dostępnych form prawnych wiązała się z różnymi wadami i 

zaletami, które nie są jednak istotne w kontekście bieżącej pracy. 

W literaturze występuje również odmienne stanowisko, którego przedstawiciele 

kategorycznie przekreślają przedstawianie niektórych form wspólnego inwestowania 

                                                           
120
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jako funduszy hedge, bądź quasihedge. Wśród powodów takiego podejścia wymienia 

się między innymi
122

:  

 odmienny horyzont inwestycyjny funduszy hedge i FIZ; 

 ograniczoność stopy zwrotu do benchmarków w przypadku FIZ  

i nieograniczoność w przypadku funduszy hedge; 

 o wiele mniejsze ograniczenia dotyczące strategii inwestycyjnych, poziomu 

dźwigni finansowej i limitów inwestycyjnych w przypadku funduszy hedge; 

 zaangażowanie prywatnego kapitału zarządzającego funduszem, w przypadku 

funduszy hedge, w przeciwieństwie do FIZ; 

 ograniczone regulacje, wymagania i obowiązki raportowania, które są jedną  

z cech funduszy hedge. 

Tabela 6 Rodzaje instytucji wspólnego inwestowania w Polsce 

UCITS 
AFI (Alternatywne Fundusze 

Inwestycyjne) 

FIO (Fundusze Inwestycyjne Otwarte) ASI (Alternatywne Spółki Inwestycyjne) 

Fundusze zagraniczne 
SFIO (Specjalistyczne Fundusze 

Inwestycyjne Otwarte) 

 FIZ (Fundusze Inwestycyjne Zamknięte) 

 
UAFI (Unijne Alternatywne Fundusze 

Inwestycyjne) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: KNF, 

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Alternatywne%20Sp%C3%B3%C5%82ki%20Inwestycy

jne%20-%20interaktywny_66965.pdf, odczyt z dnia 17.03.2020 r. 

Aktualnie obowiązujące regulacje prawne, stanowiące odpowiedź na wprowadzone na 

poziomie Unii Europejskiej dyrektywy ZAFI zostały zaimplementowane przez Polskę  

4 czerwca 2016 roku w postaci ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych. 

Omawiany akt prawny wprowadził do prawa polskiego pojęcie AFI - alternatywnego 

funduszu inwestycyjnego, który jest podmiotem wspólnego inwestowania lokującym 

zebrane od inwestorów środki zgodnie z polityką inwestycyjną. Warto podkreślić, że 

definicja AFI jest rozłączna z definicją FIO, w związku z czym AFI nie może być 

otwartym funduszem inwestycyjnym jak również funduszem UCITS. Funkcjonujące na 

                                                           
122
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polskim rynku rodzaje instytucji wspólnego inwestowania zostały przedstawione w 

tabeli 6. 

Z punktu widzenia funduszy hedge i quasihedge istotne jawią się regulacje dotyczące 

ASI oraz FIZ. Alternatywne spółki inwestycyjne stanowią podmioty, które inwestują 

środki pozyskane od inwestorów zgodnie z założoną polityką, działając na rzecz swoich 

inwestorów. W Polsce zalicza się do nich spółki kapitałowe, europejskie, komandytowe 

i komandytowo-akcyjne, w których jedynym komplementariuszem jest spółka 

europejska lub kapitałowa
123

. Z zasady są one zobowiązane do uzyskania zezwolenia  

z KNF, chyba że zarządzają aktywami do 100 milionów EUR. W takim przypadku 

wystarczające będzie jedynie wpisanie do rejestru zarządzających ASI.  

W znowelizowanych przepisach na fundusze działające jako ASI, które potrzebują 

zezwolenia KNF, zostały nałożone następujące obowiązki
124

: 

 wyznaczenie depozytariusza; 

 zatrudnienie doradcy inwestycyjnego, kiedy klienci detaliczni mogą nabyć 

prawa uczestnictwa w ASI; 

 spełnienie przez zarządzających obowiązków wynikających z ustawy  

o funduszach inwestycyjnych dotyczących między innymi wymogu stażu pracy 

wynoszącego przynajmniej trzy lata na stanowiskach kierowniczych lub 

samodzielnych w firmach związanych z rynkiem finansowym; 

 okresowa wycena; 

 określenie polityki wynagrodzeń; 

 zapobieganie konfliktom interesów między zarządzającymi a inwestorami; 

 wdrożenie kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem; 

 posiadanie kapitału początkowego wynoszącego 125 tys. EUR, gdy fundusz jest 

zarządzany zewnętrznie i 300 tys. EUR, gdy jest zarządzany wewnętrznie; 

 posiadanie ubezpieczenia OC przez zarządzającego; 

 dostarczanie inwestorom i KNF raportów okresowych. 

Podmioty, które nie są zobowiązane do uzyskania zezwolenia muszą jedynie dostarczać 

do KNF sprawozdania okresowe oraz na bieżąco monitorować i raz w roku obliczać 

wartość aktywów.  

                                                           
123
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124
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4. Rynek funduszy hedgingowych 

W ostatnim rozdziale przeprowadzona została analiza rynku funduszy hedgingowych 

począwszy od przytoczenia informacji o skwantyfikowanych danych, poprzez opis 

kilku najważniejszych podmiotów na rynku, kończąc na dokładnej analizie oferty 

jednego z zarządzających. 

4.1. Rynek funduszy hedgingowych na świecie 

Rynek funduszy hedge na świecie stanowi istotny element międzynarodowej 

gospodarki. Jak przedstawiono na wykresach 6 i 7, w 2017 roku aktywa zarządzane 

przez fundusze hedge na świecie stanowiły około 4 % światowego PKB i wynosiły 

około 3200 mld USD.  

Wykres 6 Porównanie światowego PKB, kapitalizacji spółek notowanych na 

giełdach świata oraz kwoty aktywów zarządzanych przez fundusze hedge w 2017 

roku w mld USD  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Bank Światowy, 

https://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.LCAP.CD odczyt z dnia 19.03.2020r; Portal 

worldometers.info, https://www.worldometers.info/gdp/gdp-by-country/ odczyt z dnia 19.03.2020r; 

Portal pionline.com, https://www.pionline.com/article/20180119/ONLINE/180119827/hedge-fund-assets-

end-2017-at-record-3-2-trillion-hfr odczyt z dnia 19.03.2020 r. 

Warto podkreślić, że znacząca większość aktywów, około 2718 mld USD w 2019 roku, 

jest zarządzana przez fundusze hedge z USA, a około cztery razy mniej przez fundusze 

europejskie, jak można odczytać z danych zaprezentowanych na wykresie 8. 
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Wykres 7 Udział aktywów zarządzanych przez fundusze hedge w światowym PKB 

w 2017 roku 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Portal worldometers.info, 

https://www.worldometers.info/gdp/gdp-by-country/ odczyt z dnia 19.03.2020r; Portal pionline.com, 

https://www.pionline.com/article/20180119/ONLINE/180119827/hedge-fund-assets-end-2017-at-record-

3-2-trillion-hfr odczyt z dnia 19.03.2020 r. 

Wykres 8 Wartość zarządzanych przez fundusze hedge aktywów na świecie w 

listopadzie 2019 roku w mld USD 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Firma Preqin, https://docs.preqin.com/samples/2020-Preqin-

Global-Hedge-Fund-Report-Sample-Pages.pdf odczyt z dnia 19.03.2020 r. 
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Natomiast wykres 9 przedstawia wartość wskaźnika Eurekahedge Hedge Fund Index od 

grudnia 1999 roku do lutego 2020. Sam wskaźnik opiera się na skwantyfikowanych 

stopach zwrotu funduszy wchodzących w skład koszyka z wartością równą 100 dla 

grudnia 1999 roku. Jak można zauważyć rynek funduszy hedge rozwija się bez 

większych przeszkód, jedynie z okresowymi załamaniami, jak podczas kryzysu 2007-

2009.  

Wykres 9 Wartość Eurekahedge Hedge Fund Index od grudnia 1999 roku do 

lutego 2020 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Firma Eurekahedge, 

https://www.eurekahedge.com/Indices/IndexView/Eurekahedge/473/Eurekahedge_Hedge_Fund_Index# 

odczyt z dnia 20.03.2020 r. 

Interesujące dane zostały przedstawione w tabeli 7 i na wykresie 10. Jak można 

zauważyć istnieje znacząca różnica w stopach zwrotu osiąganych przez fundusze 

stosujące poszczególne strategie. Na przestrzeni dwudziestu jeden lat, jedynie strategie 

distressed debt znajdowały się w czołówce czterech strategii przynoszących najwyższą 

stopę zwrotu przez ponad połowę analizowanych lat. Z drugiej strony, jedynie trzy 

grupy strategii: managed futures, arbitrage i macro, przez ponad połowę 

analizowanych lat znajdowały się w na czterech najgorszych miejscach w rankingu.  
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Tabela 7 Częstotliwość, z jaką dana strategia inwestycyjna osiągała określone 

miejsce w rankingu pod względem wypracowanej stopy zwrotu na przestrzeni lat 

2000-2020 

 

Distressed 

Debt 

CTA/Managed 

Futures 
Arbitrage 

Fixed 

Income 
Macro 

Multi-

Strategy 

Relative 

Value 

Long/Short 

Equities 

Event 

Driven 

Najwyższ

a stopa 

zwrotu 

8 4 1 1 0 1 0 4 2 

 

 

 

 

 

 

 

3 3 0 3 3 2 0 3 4 

1 1 3 0 1 6 3 2 4 

1 0 2 7 1 1 6 2 1 

0 0 1 2 4 5 6 2 1 

1 2 6 1 4 2 3 1 1 

2 5 2 2 0 3 2 3 2 

1 0 3 2 7 1 1 1 5 

Najniższa 

stopa 

zwrotu 

4 6 3 3 1 0 0 3 1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie załącznika 2. 

Wykres 10 Częstotliwość, z jaką dana strategia zajmowała najlepsze i najgorsze 

cztery miejsca w rankingu w latach 2000-2020  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie tabeli 7. 
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Na wykresie 11 zostały zaprezentowane wspomniane wcześniej cztery grupy strategii w 

podziale na zajmowane miejsca w rankingu. Jak wynika z przedstawionych danych, 

strategia distressed debt istotnie wyróżnia się spośród pozostałych, jednakże warto 

zauważyć, że mimo najwyższej częstotliwości zajmowania pierwszego i drugiego 

miejsca w rankingu, dość często znajdowała się także na ostatniej pozycji.  

Wykres 11 Częstotliwość, z jaką dana strategia zajmowała dane miejsca  

w rankingu w latach 2000-2020  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie tabeli 7. 

Warto skonfrontować dane przedstawione wyżej z tymi przedstawionymi w tabelach 8  

i 9. W obu tabelach pogrubione zostały dane odnoszące się do czterech omawianych 

strategii. Interesujące wydaje się, że strategie distressed debt w analizowanym okresie 

oferowały najwyższą średnią stopę zwrotu, wynoszącą 10,3 %, jednocześnie notując  

w 2008 roku najniższą stopę zwrotu ze wszystkich wymienionych strategii i drugą 

najwyższą stopę zwrotu wynoszącą 35,7 % rok później. Jednocześnie, strategie 

managed futures oraz macro, przynosząc średnio odpowiednio 8,3 % i 7,4 % nie 

zanotowały w badanym okresie tak gwałtownych spadków, będąc strategiami, które 

jako jedyne zakończyły rok 2008 z dodatnią stopą procentową, w przypadku managed 

futures wynoszącą aż 19,5%.  
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Tabela 8 Stopy zwrotu z poszczególnych strategii inwestycyjnych w latach 2000-

2020 (czerwony – ujemna stopa zwrotu, pomarańczowy – stopa zwrotu dodatnia, 

niższa od średniej 8,2%, jasnozielony – stopa zwrotu wyższa od średniej, ale niższa 

od dwukrotności średniej, ciemnozielony – stopa zwrotu przynajmniej dwukrotnie 

wyższa od średniej) 

 

Distressed 

Debt 

CTA/Managed 

Futures 
Arbitrage 

Fixed 

Income 
Macro 

Multi-

Strategy 

Relative 

Value 

Long 

Short 

Equities 

Event 

Driven 

2000 11,4 21,3 17,5 10,6 14,5 15,6 17,4 19,7 12,4 

2001 16,4 9,8 9,9 14,6 10,7 12,9 13,1 10,1 13,5 

2002 6,8 21,4 8,0 10,1 11,3 10,8 9,1 1,1 2,7 

2003 33,8 17,0 11,0 15,9 21,4 21,6 22,7 23,8 23,4 

2004 20,2 7,4 5,4 9,1 6,6 12,6 8,6 11,1 14,9 

2005 11,4 8,6 4,0 6,3 10,4 11,8 7,4 13,8 10,9 

2006 16,9 10,6 11,5 8,4 10,1 16,9 12,8 15,2 17,5 

2007 9,8 15,1 8,5 5,1 14,5 15,3 12,4 14,6 9,4 

2008 -25,4 19,5 -8,0 -11,0 3,5 -9,9 -7,5 -19,0 -20,9 

2009 35,7 6,4 23,0 25,1 14,9 21,2 23,8 25,8 40,0 

2010 22,7 13,4 8,7 13,0 7,7 9,7 12,9 10,8 15,7 

2011 1,2 2,2 1,2 4,4 0,6 -1,2 0,9 -5,9 -4,4 

2012 14,3 2,8 7,2 11,7 4,9 7,9 9,8 8,5 11,1 

2013 15,3 0,8 7,5 5,9 4,4 8,3 7,0 16,3 14,4 

2014 1,8 10,1 3,5 4,5 5,2 5,3 3,5 3,9 3,3 

2015 -4,2 1,2 5,0 1,1 2,1 2,6 2,1 3,7 -0,4 

2016 13,9 2,4 5,0 6,7 3,4 5,5 7,5 3,9 10,6 

2017 4,6 2,6 5,5 6,6 4,4 8,6 6,9 13,1 9,9 

2018 6,2 -3,5 -0,6 0,2 -2,7 -3,8 0,1 -6,3 -2,7 

2019 3,5 5,4 5,7 7,9 8,5 8,2 5,1 11,2 7,2 

2020 0,8 0,3 0,3 0,0 -0,8 -1,0 -2,8 -3,1 -3,6 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie załącznika 2. 
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Tabela 9 Średnie, maksymalne i minimalne stopy zwrotu danych strategii w latach 

2000-2020 

Rodzaj strategii inwestycyjnej 
Średnia stopa 

zwrotu 

Maksymalna stopa 

zwrotu 

Minimalna 

stopa zwrotu 

Distressed Debt 10,3 35,7 -25,4 

CTA/Managed Futures 8,3 21,4 -3,5 

Arbitrage 6,7 23,0 -8,0 

Fixed Income 7,4 25,1 -11,0 

Macro 7,4 21,4 -2,7 

Multi-Strategy 8,5 21,6 -9,9 

Relative Value 8,2 23,8 -7,5 

Long Short Equities 8,2 25,8 -19,0 

Event Driven 8,8 40,0 -20,9 

Dla wszystkich 8,2 40,0 -25,4 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie tabeli 8. 

Z przedstawionych danych można wyciągnąć jeszcze kilka bardzo ciekawych 

wniosków. 

1. Fundusze hedge w długiej perspektywie, niezależnie od stosowanej strategii 

wykazują się stosunkowo wysoką stopą zwrotu, wynoszącą średnio 8,2%. 

2. W latach 2000-2009 średnia stopa zwrotu z analizowanych strategii 

inwestycyjnych wyniosła 11,8%, a w latach 2010-2019 jedynie 5,5%, co 

stanowi ponad dwukrotnie gorszy wynik. 

3. Straty w jednym roku są odrabiane już w roku następnym, żadna ze strategii nie 

przynosiła strat przez 2 lata z rzędu. 

4. Część strategii jest bardziej narażona na wysokie straty, ale też wysokie zyski 

(np. distressed debt), a inne strategie przynoszą zyski w bardziej zrównoważony 

sposób. 

4.2. Najwięksi zarządzający funduszami hedge w USA 

W bieżącym rozdziale została dokonana analiza porównawcza największych firm 

zarządzających funduszami hedge w USA. Fundusze zostały wybrane biorąc pod uwagę 

wielkość aktywów, którymi zarządzają.  
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4.2.1. Bridgewater Associates 

Firmą zarządzającą największą ilością aktywów w postaci funduszy hedge jest 

Bridgewater Associates, które w 2018 roku zarządzało kwotą wartą około 124 miliardy 

USD
125

, co stanowiło około 4% wartości zarządzanych przez wszystkie fundusze hedge 

na świecie. Firma została założona przez Ray’a Dalio w 1975 roku w Nowym Jorku
126

. 

W 2016 roku fundusz został uznany za piątą najważniejszą firmę prywatną  

w Ameryce
127

. Do jej klientów należą między innymi fundusze emerytalne, fundacje, 

rządy czy banki centralne. Fundusz stosuje strategię global macro, opierając się na 

trendach inflacyjnych czy kursach walut
128

. W zarządzie Bridgewater Associates 

zasiada pięć osób
129

:  

 Ray Dalio, założyciel funduszu, prezes i jeden z trzech współprezesów ds. 

inwestycji (Co-CIO); 

 Greg Jensen, drugi z trzech współprezesów ds. inwestycji (Co-CIO), 

prowadzący silnik inwestycyjny funduszu, odpowiedzialny głównie za strategie 

inwestycyjne oraz badania; 

 Bob Prince, ostatni z trzech współprezesów ds. inwestycji (Co-CIO), 

odpowiedzialny głównie za zarządzanie procesem inwestycyjnym; 

 Eileen Murray, jedna z dwóch współdyrektorów generalnych (Co-CEO), 

odpowiedzialna między innymi za codzienne funkcjonowanie firmy; 

 David McCormick, drugi z współdyrektorów generalnych (Co-CEO), 

odpowiedzialny między innymi za nadzorowanie strategii Bridgewater 

Associates.  

Jedną z flagowych strategii oferowanych przez fundusz jest „all weather”, czyli 

inwestycja „na każdą pogodę”. Oznacza to, że fundusz w założeniu powinien radzić 

sobie równie dobrze w okresie wzrostów i spadków na rynkach, a także w okresie 

wzrostu i spadku inflacji. Strategia uzyskuje niską podatność na zawirowania rynków 

                                                           
125

 Portal businessinsider.com, https://amp.businessinsider.com/ranked-the-10-biggest-hedge-funds-in-

the-us-2018-

5?fbclid=IwAR0UVVqb_2SmCWVAg6yOuaLW0QXcb_4YpA2WrlFozPjA_THfb8nMdQ1YhtU odczyt 

z dnia 05.10.2019 r. 
126

 Magazyn Fortune, https://fortune.com/2017/09/13/ray-dalio-bridgewater-associates-book/ odczyt z 

dnia 05.10.2019 r. 
127

 Magazyn Fortune, https://fortune.com/most-important-private-companies/ odczyt z dnia 05.10.2019 r. 
128

 Portal craft.co, https://craft.co/bridgewater-associates odczyt z dnia 05.10.2019 r. 
129

 Firma Bridgewater Associates, https://www.bridgewater.com/leadership odczyt z dnia 05.10.2019 r. 
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globalnych poprzez zastosowanie, w zmiennych proporcjach, akcji, różnego rodzaju 

obligacji czy kontraktów na surowce
 130

. 

4.2.2. AQR Capital Management 

Drugim największym zarządzającym jest AQR Capital Management, kierujący 

funduszami hedge o wartości około 90 miliardów USD w 2018 roku
131

. Firma została 

założona w 1998 roku w Nowym Yorku przez Cliffa Asnessa, Davida Kabillera, 

Roberta Kraila i Johna Liewa. Pierwszym oferowanym przez nią produktem był 

fundusz hedge
132

. W 2019 roku firma posiada dziesięć biur w siedmiu krajach, z czego 

cztery w USA. Najnowsze biuro zostało otwarte w 2019 roku we Frankfurcie.  

W 2019 r. najważniejszymi osobami w firmie były
133

:  

 Cliff Asness, współzałożyciel, dyrektor zarządzający oraz prezes ds. inwestycji 

(CIO); 

 David Kabiller, współzałożyciel i głowa działu rozwoju biznesu (business 

development), odpowiedzialny za relacje z klientami, rozwój biznesu  

i inicjatywy strategiczne; 

 John Liew, współzałożyciel, głowa działu globalnego przydziału zasobów 

(Global Asset Allocation). Odpowiedzialny za nadzór badań, zarządzania 

portfelem i handel. 

Filozofia inwestowania AQR Capital Management jest oparta na trzech filarach, tak by 

przynosić swoim klientom długoterminowe zyski
134

: 

 inwestowaniu fundamentalnym, które pomaga w przyniesieniu 

długoterminowych, powtarzalnych wyników; 

 systematyczności, polegającej na ciągłym projektowaniu, ulepszaniu  

i testowaniu różnych procesów inwestycyjnych; 

                                                           
130

 Firma Bridgewater Associates, https://www.bridgewater.com/resources/all-weather-story.pdf odczyt z 

dnia 08.10.2019 r. 
131

 Portal businessinsider.com, https://amp.businessinsider.com/ranked-the-10-biggest-hedge-funds-in-

the-us-2018-

5?fbclid=IwAR0UVVqb_2SmCWVAg6yOuaLW0QXcb_4YpA2WrlFozPjA_THfb8nMdQ1YhtU odczyt 

z dnia 18.11.2019 r.  
132

 Firma AQR Capital Management, https://www.aqr.com/About-Us/OurFirm#ourhistory odczyt z dnia 

18.11.2019 r. 
133

 Firma AQR Capital Management, https://www.aqr.com/About-Us/OurFirm odczyt z dnia 

18.11.2019 r. 
134

 Firma AQR Capital Management, https://www.aqr.com/Strategies#overview odczyt z dnia 

18.11.2019 r. 
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 starannym projektowaniu, tak by zawsze szukać dodatkowej wartości dla 

klientów. 

4.2.3. Renaissance Technologies 

Trzecim w kolejności zarządzającym pod względem aktywów funduszy hedge jest 

Renaissance Technologies z aktywami wynoszącymi 57 miliardów USD w 2018 

roku
135

. Firma została założona w 1982 roku przez Jima Simonsa.  

Strategia funduszy zarządzanych przez Renaissance Technologies opiera się  

w największym stopniu na metodach ilościowych
136

, a sam zespół tworzą głównie 

matematycy, fizycy czy informatycy
137

. 

Najbardziej znanym funduszem zarządzanych przez tę firmę jest Medallion Fund, który 

powstał w 1988 roku. Fundusz ten jest uznawany za jeden z najlepszych na świecie. 

W latach 1990-2018 przyniósł średnio 35% zysku w skali roku
138

.  

4.3. AQR Capital Management – oferowane fundusze, strategie i stopy 

zwrotu 

Do głębszej analizy została wybrana firma AQR Capital Management. Decyzja została 

podyktowana istotnym udziałem tego zarządzającego w światowym rynku funduszy 

hedge, a także stosunkowo wysoką dostępnością informacji o oferowanych przez niego 

funduszach, rozwiązaniach, strategiach i stopach zwrotu. 

AQR Capital Management oferuje różne rozwiązania inwestycyjne. W tabeli 10 zostały 

zaprezentowane wybrane fundusze oferowane przez firmę wraz z ich datą powstania i 

zwrotami z inwestycji w różnych okresach. Dane dotyczące pozostałych funduszy 

oferowanych przez firmę można znaleźć w załączniku 1. 

Prezentowane fundusze zostały wybrane pod względem następujących kryteriów: 

                                                           
135

 Portal businessinsider.com, https://amp.businessinsider.com/ranked-the-10-biggest-hedge-funds-in-

the-us-2018-

5?fbclid=IwAR0UVVqb_2SmCWVAg6yOuaLW0QXcb_4YpA2WrlFozPjA_THfb8nMdQ1YhtU odczyt 

z dnia 18.11.2019 r. 
136

 Firma Renaissance Technologies, https://www.rentec.com/Home.action?index=true odczyt z dnia 

18.11.2019 r. 
137

 Portal finance.yahoo.com, https://finance.yahoo.com/news/renaissance-technologies-return-aum-

holdings odczyt z dnia 18.11.2019 r. 
138

 Portal finance.yahoo.com, https://finance.yahoo.com/news/renaissance-technologies-return-aum-

holdings odczyt z dnia 18.11.2019 r. 
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 strategia inwestycyjna – jeden fundusz z każdej głównej grupy strategii 

inwestycyjnych; 

 data założenia funduszu – jak najwcześniejsza. 

Tabela 10 Wybrane fundusze inwestycyjne oferowane przez AQR Capital 

Management 02.2020 r. wraz ze stopami zwrotu w różnych okresach, stosowanymi 

strategiami inwestycyjnymi, datą założenia i współczynnikiem kosztów brutto. 

Nazwa 

funduszu 

Strategie 

inwestycyjne 
1YR 3YR 5YR 10YR Od założenia 

Współczynnik 

kosztów brutto 

AQR Multi-

Strategy 

Alternative 

Fund 

Alternatives, 

Multi-Strategy 
-14.97% -9.93% -4.35% - 

-1.13% 

07/18/2011 
2.41% 

AQR 

Diversified 

Arbitrage Fund 

Alternatives, 

Single Strategy 
7.69% 5.58% 4.07% 2.56% 

3.11% 

01/16/2009 
2.09% 

AQR Global 

Macro Fund 

Alternatives, 

Single Strategy 
0.70% 2.05% 1.55% - 

1.28% 

04/08/2014 
1.98% 

AQR Long-

Short Equity 

Fund 

Alternatives, 

Single Strategy 
-10.45% -4.48% 2.26% - 

6.15% 

07/16/2013 
1.78% 

AQR Managed 

Futures Strategy 

Fund 

Alternatives, 

Single Strategy 
2.52% -4.00% -4.14% 0.70% 

0.26% 

01/05/2010 
1.18% 

AQR Emerging 

Defensive Style 

Fund 

Equities, 

Emerging 

Markets 

-8.13% 2.02% -0.87% - 
-0.30% 

07/09/2012 
0.97% 

AQR 

International 

Equity Fund 

Equities, Global 

International 
-4.20% 1.07% 1.61% 4.89% 

4.87% 

08/28/2009 
0.89% 

AQR Multi-

Asset Fund 
Multi-Asset 9.48% 6.26% 3.89% - 

5.80% 

09/29/2010 
1.38% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie załącznika 1. 

W dalszej części rozdziału zostały przybliżone szczegóły związane z wymienionymi w 

tabeli funduszami hedge, a także została przeprowadzona analiza ich wyników we 

wskazanych w tabeli 10 okresach. Przed przystąpieniem do omawiania warto 

zaznaczyć, że niskie stopy zwrotu wypracowane przez fundusze są mocno powiązane z 

początkami kryzysu związanego z epidemią koronawirusa na świecie, w czasie której 

wiele parkietów giełdowych zalicza gwałtowne i głębokie spadki. Przykładowo indeks 
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SP500 od początku roku do końca lutego stracił około 10%, FTSE około 14 %, a giełdy  

w Chinach zawiesiły obrót akcjami
139

. 

AQR Multi-Strategy Alternative Fund
140

 

AQR Multi-Strategy Alternative fund jest wehikułem inwestycyjnym z AUM (asset 

under management – aktywa zarządzane) na poziomie 60 milionów USD (stan na 

27.03.2020 r.). Strategia funduszu przedstawia standardowe podejście z grupy 

multistrategii, czyli inwestowanie przy zastosowaniu wielu różnych strategii 

inwestycyjnych. W przypadku omawianego funduszu jest to dziewięć różnych strategii, 

takich jak między innymi: long/short equity, global macro, managed futures, emerging 

markets czy event driven arbitrage. Przekłada się to na bardzo wysoką dywersyfikację 

w ramach jednego funduszu. Ponad to, zarządzający dążą do niskiej korelacji z rynkami 

akcji i obligacji. Rozkład udziału poszczególnych strategii w ramach funduszu waha się 

między 6,1% dla fixed income relative value, a 13,7% dla managed futures. Liczba 

posiadanych długich pozycji w 2019 roku wynosiła 1326, a krótkich 1160.  

Minimalny udział dla osoby fizycznej został ustalony na poziomie pięciu milionów 

USD. Współczynnik kosztów brutto jest najwyższy spośród analizowanych funduszy  

i wynosi 2,41%, z czego 1,75% stanowi management fee.  

Mimo wysokich opłat za zarządzanie, wyniki funduszu wypadają najgorzej spośród 

analizowanych funduszy. Roczna strata wyniosła 14,97%. Natomiast trzyletnia stopa 

zwrotu ukształtowała się na poziomie -9,93%. Poniesiona przez fundusz strata 

zmniejsza się wraz z wydłużeniem horyzontu inwestycyjnego, i tak w przypadku 

pięcioletniej stopy zwrotu możemy zaobserwować stratę na poziomie 4,35%, co 

średniorocznie przekłada się na ujemny zysk wynoszący 0,89%. Natomiast od czasu 

powstania, fundusz przyniósł stratę 1,13%, co średniorocznie sprowadza się do -0,13% 

stopy zwrotu. 

AQR Diversified Arbitrage Fund
141

 

                                                           
139

 Portal CCN, https://www.ccn.com/china-frantically-shuts-down-stock-market-to-prevent-coronavirus-

selloff/ odczyt z dnia 27.03.2020 r. 
140

 Firma AQR Capital Management, https://funds.aqr.com/funds/alternatives/aqr-multi-strategy-

alternative-fund/asaix#fees odczyt z dnia 27.03.2020 r. 
141

 Firma AQR Capital Management, https://funds.aqr.com/funds/alternatives/aqr-diversified-arbitrage-

fund/adaix#about odczyt z dnia 27.03.2020 r. 



72 

 

Fundusz AQR Diversified Arbitrage jest przykładem funduszu stosującego strategie  

z grupy arbitrażu wartości relatywnej. Zarządza aktywami wynoszącymi 493 miliony 

USD (stan na 27.03.2020 r.). Fundusz jest typowym przedstawicielem grupy relative-

value arbitrage, dążącym do wykorzystania niedoskonałości w wycenie w trzech 

głównych kategoriach: merger arbitrage, convertible arbitrage i event-driven arbitrage. 

Zaletą oferowaną przez fundusz jest jego dywersyfikacja, dzięki zastosowaniu trzech 

różnych pod-strategii z zakresu relative-value arbitrage. Oprócz tego fundusz nie jest 

skorelowany z tradycyjnymi instrumentami inwestycyjnymi, więc może stanowić 

korzystną inwestycję pod względem dywersyfikacji portfela inwestora. Większość 

inwestycji jest przeprowadzana na rynku obligacji zamiennych oraz akcji. Fundusz na 

koniec 2019 roku posiadał w swoim portfolio 285 instrumentów oraz 151 instrumentów 

sprzedanych na krótko. 

Minimalny udział w funduszu dla osoby fizycznej wynosi pięć milionów USD. 

Współczynnik kosztów brutto wynosi 2,05%, z czego 1% przypada na management fee, 

co czyni ten fundusz drugim najdroższym funduszem spośród omawianych. 

Stopy zwrotu zanotowane przez fundusz w badanych okresach były dodatnie  

i stosunkowo wysokie w każdym z analizowanych okresów. W przeciągu jednego roku 

fundusz wypracował 7,69% zysku, co jest drugim najlepszym wynikiem w zestawieniu. 

W trzyletnim okresie stopa zwrotu wynosiła 5,58%, co ponownie jest prawie 

najlepszym wynikiem spośród omawianych funduszy. Natomiast już w okresie 

pięcioletnim fundusz Diversified Arbitrage przyniósł najwyższy zysk spośród 

omawianych, wynoszący 4,07%, co średniorocznie przekłada się na stopę zwrotu na 

poziomie 0,8%. W dziesięcioletnim okresie fundusz wypracował 2,56%, co 

średniorocznie przekłada się na 0,25% zysk.  

AQR Global Macro Fund
142

  

Fundusz AQR Global Macro jest typowym przedstawicielem strategii global macro. 

Zarządza kapitałem w wysokości 25 milionów USD (stan na 27.03.2020 r.). Fundusz 

skupia się na wypracowaniu stóp zwrotu nieskorelowanych z rynkami akcji i obligacji 

poprzez inwestycje w waluty, surowce czy instrumenty o stałym dochodzie. 

Geograficznie, fundusz inwestuje na ponad stu rynkach w ponad trzydziestu krajach, co 
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przekłada się na jego wysoka dywersyfikację. Jedną z istotnych zalet funduszu 

stosującego strategię global macro jest możliwość wypracowania zysków nawet  

w czasie niedźwiedzich nastrojów na rynkach finansowych, dzięki między innymi 

dokładnemu obserwowaniu sytuacji geopolitycznej oraz wyspecjalizowanym 

wskaźnikom, co empirycznie zostało przedstawione również w podrozdziale 4.1.  

Minimalny udział w funduszu dla inwestorów indywidualnych wynosi w tym funduszu 

pięć milionów USD. Natomiast współczynnik kosztów brutto wynosi 1,98%, co plasuje 

ten fundusz na trzecim miejscu wśród omawianych funduszy pod względem wysokości 

kosztów. 

Fundusz Global Macro jest drugim funduszem spośród omawianych, który w każdym  

z analizowanych okresów wypracował dodatnią stopę zwrotu. Jednakże warto 

zauważyć, że mimo wypracowanych zysków, a nie strat, sama wysokość stóp zwrotu 

nie należy do najwyższych. W okresie jednego roku fundusz przyniósł inwestorom 

0,70%, a w okresie trzykrotnie dłuższym 2,05%. W najdłuższych perspektywach, 

pięcio- i sześcioletniej, stopy zwrotu wynosiły odpowiednio 1,55%  

i 1,28%, co średniorocznie daje wynik na poziomie odpowiednio 0,31% i 0,21%. Dla 

inwestorów powyższe dane oznaczają, że nie ważne, w którym roku zainwestowali w 

ten fundusz, biorąc pod uwagę wysokość corocznych kosztów ich stopa zwrotu na 

koniec lutego jest ujemna. 

AQR Long-Short Equity Fund
143

  

Fundusz Long-Short Equity Fund zarządza aktywami wynoszącymi około 680 

milionów USD (stan na 27.03.2020 r.). Jest typowym przykładem stosowania strategii 

long-short equity. Poszukuje zysków w kupowaniu niedowartościowanych akcji, 

jednocześnie sprzedając na krótko te przewartościowane. Specyfika funduszu zakłada 

istotne skorelowanie z światowymi rynkami akcji, jednakże dzięki aktywnemu 

zarządzaniu, w założeniu, fundusz powinien notować większe zyski w okresie hossy 

oraz niższe straty w okresie bessy, niż szeroki rynek. Omawiany fundusz charakteryzuje 

się również dużą dywersyfikacją, zarówno geograficzną, jak i branżową. Najwięcej 

środków inwestuje na rynkach amerykańskich i japońskich. Aktualnie posiada udziały 

w ponad 800 inwestycjach long i ponad 700 short.  
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Żeby zainwestować w fundusz, osoba fizyczna musi przeznaczyć na to minimum pięć 

milionów USD. Współczynnik kosztów brutto wynosi 1,78% z czego 1,1% przypada na 

management fee.  

Biorąc pod uwagę absolutną stopę zwrotu, wyniki funduszu we wszystkich badanych 

okresach pozostawiają wiele do życzenia. W ostatnim roku fundusz stracił 10,45%,  

a w okresie trzech lat 4,48%. Jedynie w dłuższych okresach, pięcioletnim i od czasu 

założenia przyniósł zysk w postaci odpowiednio 2,26% i 6,15%, co w kategoriach 

zwrotu absolutnego nie jest imponującym wynikiem. Stopa zwrotu 2,26% w przeciągu 

pięciu lat równa się średniorocznej stopie zwrotu wynoszącej około 0,45%, a więc 

znacznie niższej niż dostępne lokaty bankowe czy obligacje. Podobnie stopa zwrotu 

6,15%  

w okresie prawie siedmiu lat przekłada się na średnioroczną stopę zwrotu 0,86%. Warto 

zauważyć, że średnioroczne stopy zwrotu w każdym z analizowanych okresów były 

niższe niż roczne koszty funduszu. 

AQR Managed Futures Strategy Fund
144

  

Kolejnym funduszem hedge oferującym jedną z bardziej znanych strategii 

inwestycyjnych jest AQR Managed Futures Strategy Fund. Zarządza on kapitałem 

wynoszącym około 4 miliony USD (stan na 27.03.2020 r.). Strategia funduszu zakłada 

uzyskiwanie dodatnich stóp zwrotu z inwestycji, zarówno długich, jak  

i krótkich, w kontrakty futures i forward na akcje, obligacje, waluty czy surowce. 

Dzięki temu fundusz może zarabiać zarówno na spadkach, jak i wzrostach posiadanych 

pozycji. Dzięki specyfice używanej strategii fundusz jest dobrze zdywersyfikowany  

i może przynosić zyski nawet w obliczu gorszych wyników na tradycyjnych 

instrumentach. Większość środków fundusz inwestuje w instrumenty związane  

z akcjami (53%) oraz z surowcami (26%).  

Podobnie jak w przypadku innych funduszy, minimalny wkład osoby fizycznej wynosi 

pięć milionów USD. Współczynnik kosztów brutto wynosi 1,18%, z czego 1,05% 

przypada na management fee. 
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Fundusz managed futures jest jednym z funduszy oferowanych przez AQR, które  

w badanych okresach przyniosły w dłuższym okresie stratę, lub tylko minimalny zysk. 

Mimo tego, w perspektywie jednego roku fundusz zyskał 2,52%, co jest trzecim 

najlepszym wynikiem wśród analizowanych funduszy. Jednakże już w perspektywie 

trzyletniej fundusz przyniósł stratę wynoszącą 4%. Natomiast biorąc pod uwagę stopę 

zwrotu z pięciu lat fundusz utracił około 4,14%, co średniorocznie daje wynik na 

poziomie -0,84%. Nieznacznie lepiej fundusz wypadł w perspektywie dziesięcioletniej, 

przynosząc 0,70% zysku, co średniorocznie daje wynik 0,07%, czyli wynik praktycznie 

tożsamy z trzymaniem środków finansowych „w skarpecie”. Warto zauważyć, że 

jedynie w perspektywie jednorocznej fundusz wypracował większą stopę zwrotu od 

ogólnych kosztów inwestycji. 

AQR Emerging Defensive Style Fund
145

  

Fundusz AQR Emerging Defensive Style Fund jest jednym z funduszy oferowanych 

przez AQR, które inwestują na rynkach wschodzących. Zarządza aktywami 

wynoszącymi około 64 miliony USD (stan na 27.03.2020 r.). Strategia inwestycyjna 

prezentowana przez omawiany fundusz jest defensywną odmianą strategii emerging 

markets, co oznacza, że zarządzający funduszem starają się zapewnić możliwe niskie 

ryzyko poprzez aktywne wybieranie dużych, stabilnych spółek, cechujących się niższą 

zmiennością, wysokimi marżami i stabilnymi dochodami. Poza tym fundusz skupia się 

na zarządzaniu ryzykiem oraz dywersyfikacji. Poza tym, strategia funduszu zakłada, że 

w długim okresie nie ma uzasadnienia dla inwestycji w bardziej ryzykowne akcje  

z wysoką zmiennością. Sama konstrukcja i instrumenty, w jakie inwestuje fundusz 

wiążą się ze stratą w okresach bessy, jednakże, jak przekonują zarządzający, straty 

wykazywane przez fundusz będą mniej dotkliwe, niż te prezentowane przez szerszy 

rynek. Prawie połowa aktywów funduszu jest inwestowana w spółki z branży 

podstawowych artykułów konsumpcyjnych (23%) i branży finansowej (22%). Ogólna 

liczba spółek wchodzących w skład portfela funduszu wynosi 238. 

W przypadku omawianego funduszu granica wejścia dla inwestorów indywidualnych 

również wynosi pięć milionów USD. Współczynnik kosztów brutto wynosi 0,97%, z 
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czego 0,55% przypada na management fee. Warto zauważyć, że fundusz ma jedne z 

najniższych kosztów spośród omawianych funduszy. 

Fundusz emerging defensive style jest jednym z funduszy oferowanych przez AQR, 

które w większości badanych okresów przyniosły stratę. W perspektywie jednego roku 

fundusz stracił 8,13%, co plasuje go na trzeciej od końca pozycji spośród omawianych 

funduszy. W trzykrotnie dłuższej perspektywie czasowej fundusz prezentuje dodatnią 

stopę zwrotu wynoszącą 2,02%. Natomiast w dłuższych okresach, pięcioletnim i około 

siedmioipółletnim, fundusz ponownie notuje straty, wynoszące odpowiednio 0,87%  

i 0,30%, co średniorocznie daje -0,17% i -0,04%. Ponownie takie wyniki inwestycyjne 

nie pozwalają nawet na pokrycie kosztów związanych z inwestycją. 

AQR International Equity Fund
146

 

AQR International Equity fund skupia swoją uwagę na inwestycjach spoza USA. 

Zarządza aktywami w wysokości 160 milionów USD (stan na 27.03.2020 r.). Strategia 

funduszu opiera się na założeniu, że na stopę zwrotu z inwestycji wpływają zarówno 

wyniki określonej spółki, jak i kraj, w którym działa. Zarządzający funduszem upatrują 

zysków w trzech głównych źródłach: wyborze kraju inwestycji metodą top-down, 

wyborze branży i spółki metodą bottom-up oraz wyborze waluty metodą top-down. 

Zaletą funduszu wskazywaną przez AQR jest jego dywersyfikacja, dzięki której jest 

mniej podatny na gwałtowne zmiany. Instrumenty, w które inwestuje omawiany 

fundusz stanowią w ponad 80% instrumenty kapitałowe, takie jak akcje, ETF-y, 

kontrakty futures na indeksy czy trusty inwestujące w nieruchomości.  

Tak jak w przypadku pozostałych funduszy, możliwość inwestycji została zamknięta 

dla osób fizycznych mogących poświęcić mniej niż pięć milionów USD. Współczynnik 

kosztów brutto funduszu wynosi 0,89%, z czego 0,65% przypada na management fee. 

Wartym spostrzeżenia jest, że omawiany fundusz charakteryzuje się najniższymi 

kosztami spośród wybranych do analizy.  

Przechodząc do omówienia wyników funduszu w badanych okresach warto zauważyć, 

że AQR International Equity Fund jedynie w okresie jednorocznym zanotował ujemną 

stopę zwrotu, wynoszącą -4,2%. Natomiast zarówno w okresie trzyletnim, pięcioletnim, 
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jak i dziesięcioletnim przyniósł inwestorom skromny zysk. W trzyletnim horyzoncie 

czasowym stopa zwrotu wyniosła 1,07%, a w pięcioletnim 1,67%. Jednak w okresie 

pięcioletnim średnioroczna stopa zwrotu wyniosła jedynie 0,32%. Nieznacznie lepiej 

wyglądają wyniki wypracowane przez fundusz w okresie dziesięciu lat. Stopa zwrotu  

z okresu wyniosła 4,89%, co średniorocznie daje 0,48%. 

AQR Multi-Asset Fund
147

 

Ostatnim z analizowanych funduszy jest AQR Multi-Asset fund, który reprezentuje 

kolejną strategię z rodziny multistrategii. AUM funduszu wynosi 130 milionów USD 

(stan na 27.03.2020 r.). Fundusz skupia się na takim utrzymywaniu portfolio żeby 

ekspozycja na ryzyka kapitałowe, stóp procentowych i inflacji była w równowadze. 

Dzięki temu Multi-Asset Fund może utrzymać dywersyfikacje w długim czasie, a także 

nie naraża się nadmiernie na żadne z wymienionych ryzyk. Wśród instrumentów 

używanych przez fundusz wyróżnić można między innymi akcje, obligacje, waluty  

i surowce, a same inwestycje są przeprowadzane zgodnie z zasadą, by alokować 

większość środków w bardziej stabilne inwestycje, a mniejszą część w bardziej zmienne 

i ryzykowne pozycje. Fundusz w swoich działaniach nie stroni od grania na krótko oraz 

stosowania dźwigni finansowej w przypadku, jeśli pomaga to w ograniczaniu ryzyka. 

Podobnie jak w innych omawianych funduszach oferowanych przez AQR, pułapem, 

który musi zostać przekroczony przez osoby fizyczne, by móc zainwestować w fundusz 

jest pięć milionów USD. Współczynnik kosztów brutto kształtuje się na poziomie 

1,38%, z czego 0,75% stanowi management fee. 

Ostatni z omawianych funduszy wyróżnia się na tle innych znacząco wyższą stopą 

zwrotu w horyzoncie jedno- i trzyletnim, a także jednym z najwyższych zysków  

w dłuższych okresach. W perspektywie jednego roku fundusz przyniósł inwestorom 

9,48%. Natomiast w okresie trzyletnim 6,26%. Jednak już w dłuższej, pięcioletniej 

perspektywie fundusz wypracował 3,89% stopy zwrotu. Z jednej strony jest to jeden  

z najlepszych wyników w tym okresie wśród omawianych funduszy, jednak 

średniorocznie wynik ten daje jedynie 0,77%. Podobnie sytuacja prezentuje się w 

perspektywie dziewięcioipółletniej, w czasie której fundusz wypracował 5,8% stopy 

zwrotu, co przełożyło się na wynik średnioroczny na poziomie 0,6%. 

                                                           
147

 Firma AQR Capital Management, https://funds.aqr.com/funds/multi-asset/aqr-multi-asset-

fund/aqrix#abou0074 odczyt z dnia 27.03.2020 r. 



78 

 

Zakończenie 

Podsumowując wcześniejsze analizy należy stwierdzić, że fundusze hedge stanowią 

istotny element globalnego rynku finansowego, który zarządza aktywami stanowiącymi 

kilka procent światowego PKB. Charakteryzują się zróżnicowanym podejściem 

inwestycyjnym podzielonym na cztery główne typy wewnętrznie zróżnicowanych 

strategii. Co istotne, różne strategie inwestycyjne oferują diametralnie odmienne wyniki 

inwestycji i ekspozycje na ryzyko. W ramach niektórych strategii można spodziewać się 

bardziej zrównoważonych zysków w czasie, gdzie w przypadku innych zmienność  

z roku na rok może być znacząca. Oprócz tego część strategii wykazuje istotną 

odporność na generowanie strat, niestety kosztem wysokości zysków w pozostałych 

okresach w porównaniu do bardziej zmiennych strategii. Ponadto fundusze hedge, 

mimo, że z zasady nie powinny być skorelowane z giełdami i koniunkturą, wykazują 

podatność na globalne kryzysy i załamania gospodarcze, spowodowane na przykład 

światową epidemią. Również na poziomie pojedynczego zarządzającego można 

zauważyć, że część funduszy realizuje wysokie zyski, w czasie gdy inne notują straty.  

W tym miejscu warto również zwrócić uwagę na ciekawy podział strategii funduszy 

hedge, który został zaproponowany na podstawie danych empirycznych w podrozdziale 

2.5. W wyniku analizy dostępnych danych zaprezentowany został podział funduszy 

hedge na bardziej liczne, niż duże oraz większe, ale mniej liczne. Co może prowadzić 

do wniosków, że część strategii inwestycyjnych jest częściej używana przy obracaniu 

relatywnie małymi aktywami, inne z kolei są bardziej predestynowane do używania 

przez duże fundusze. Do pierwszej grupy zaliczone zostały strategie z grup event 

driven, equity oraz fixed income, natomiast do drugiej, strategie z grup macro, multi-

strategy, relative value oraz managed futures. 

W wyniku analizy skwantyfikowanych wyników inwestycyjnych poszczególnych 

strategii używanych przez fundusze hedge można zauważyć, że w drugim 

dziesięcioleciu XXI wieku fundusze hedge prezentują znacznie niższe stopy zwrotu w 

porównaniu do pierwszego dziesięciolecia. Z dostępnych danych wynika, że w latach 

2000-2009 średnioroczna stopa zwrotu ze wszystkich analizowanych strategii 

inwestycyjnych, bez uwzględnienia wag poszczególnych strategii, wyniosła 11,8% i 

była ponad dwukrotnie wyższa niż w latach 2010-2019. Może to wskazywać na 

powolne przemijanie ery funduszy hedge, jako miejsca, w którym można szukać 

ponadprzeciętnych zysków. Jednakże los funduszy hedge nie musi być przesądzony, a 
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gorsze zwroty z inwestycji mogą być jedynie przejściowe, tak jak miało to miejsce w 

historii tych podmiotów, między innymi w latach 1969, 1987 czy 1998. 

Warto zauważyć, że mimo iż kolebką funduszy inwestycyjnych jest Europa, to 

prawdziwy rozkwit funduszy hedge miał miejsce w USA. Wiąże się to między innymi z 

regulacjami prawnymi, które w porównaniu do innych państw rozwiniętych są tam dość 

sprzyjające dla funduszy tego typu. Niebagatelny wpływ na rozwój funduszy hedge w 

Stanach Zjednoczonych niewątpliwie ma również kultura tego państwa oraz poziom 

czołowych uczelni wyższych, które są uważane za jedne z najlepszych na świecie. 

Sprzyjające regulacje prawne i kultura związana z pieniądzem przyciągają osoby, które 

wiążą swoją przyszłość z obrotem wielkimi finansami, dzięki czemu rynek funduszy 

hedge w USA może kontynuować zajmowanie pozycji światowego lidera w tym 

segmencie. 

W czasie prowadzenia badań problem stanowiło znalezienie odpowiednich baz danych, 

gdyż fundusze hedge z racji swojej natury nie udostępniają wszystkich danych 

związanych ze swoją działalnością. Jednak nawet w przypadku udostępniania 

informacji, dostępne dane są rozproszone w różnych organizacjach kwantyfikujących 

większe liczby funduszy. Ponadto, większość organizacji sporządzających raporty  

i udostępniających bazy danych dotyczące funduszy hedge robi to w zamian za cenę 

dopasowaną do standardowych klientów korzystających z ich usług, czyli bogatych 

osób fizycznych oraz prawnych. Z tego powodu badania musiały być ograniczone 

jedynie do darmowych baz danych i informacji udostępnianych bezpłatnie. 

Temat funduszy hedge jest rozległy i głęboki, w związku z czym autorzy 

zainteresowani podjęciem tego zagadnienia mogą skupić się na różnych aspektach, 

począwszy od dokładnej analizy poszczególnych strategii inwestycyjnych i porównania 

ich wyników inwestycyjnych, poprzez analizę i porównanie otoczenia prawnego  

w różnych państwach i próbę odpowiedzi na pytanie dlaczego niektóre z nich bardziej 

przyciągają fundusze hedge, a kończąc na analizie wpływu działań funduszy hedge na 

gospodarki poszczególnych krajów, w szczególności rozwijających się. Niewątpliwie 

ciekawym zadaniem byłoby podjęcie próby zebrania danych o wszystkich funduszach 

hedge na świecie, z różnych baz danych, i przedstawienie wyników inwestycyjnych w 

podziale na strategie oraz wielkość zarządzanych aktywów. 
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Summary 

Summing up earlier analyzes, it should be stated that hedge funds are an important 

element of the global financial market, which assets under management represent a few 

percent of global GDP. They are characterized by a diversified investment approach 

divided into four main types of internally differentiated strategies. Importantly, different 

investment strategies offer radically different investment results and risk exposures. 

Under some strategies, more balanced gains can be expected over time, while for others, 

volatility from year to year can be significant. In addition, some strategies show 

significant resistance to loss generation, unfortunately at the expense of profits in other 

periods comparing to more variable strategies. In addition, hedge funds, although in 

principle should not be correlated with stock exchanges and the economic climate, show 

vulnerability to global crises and economic collapses, caused for example by the global 

epidemic. Also at the level of a single manager, it can be seen that some funds make 

high profits while others lose. 

At this point, it is also worth paying attention to the interesting division of hedge fund 

strategies, which was proposed on the basis of empirical data in section 2.5. As a result 

of the analysis of available data, there was made a division of hedge funds into two 

groups: more numerous than large and larger but less numerous. It may lead to the 

conclusion that some investment strategies are more often used when trading relatively 

small assets, while others are more predestined for use by large funds. The first cluster 

includes strategies from the event driven, equity and fixed income groups, while the 

second group includes strategies from the macro, multi-strategy, relative value and 

managed futures groups. 

As a result of the analysis of the quantified investment results of  strategies used by 

hedge funds, it can be seen that in the second decade of the 21st century hedge funds 

present significantly lower rates of return compared to the first decade. The available 

data shows that in the years 2000-2009 the average annual rate of return on all analyzed 

investment strategies, without taking into account the weights of individual strategies, 

was 11.8% which was more than twice as high as in 2010-2019. This may indicate a 

slow passing of the hedge fund era as a place where you can look for above average 

profits. However, the fate of hedge funds does not have to be prejudged, and worse 

investment returns can only be temporary, as they were in the history, for example in 

years 1969, 1987 or 1998. 
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It is worth noting that although Europe is the cradle of investment funds, the real 

flourishing of hedge funds took place in the USA. This is, inter alia, related to legal 

regulations, which, compared to other developed countries, are quite favorable for funds 

of this type. Undoubtedly, the culture of this country and the level of leading 

universities, which are considered to be among the best in the world, have a 

considerable impact on the development of hedge funds in the United States. Favorable 

legal regulations and a culture connected with money attract people who tie their future 

with trading in great finances. As a result, the hedge fund market in the US can continue 

to become a global leader in this segment. 

Finding the right databases was a problem at the time of the research, because hedge 

funds, by their very nature, do not provide all the data related to their activities. 

However, even when they are actually sharing information, the available data is 

scattered across various organizations quantifying larger numbers of funds. In addition, 

most reporting organizations are providing hedge fund databases in exchange for a price 

matched to standard customers using their services, i.e. rich natural and legal persons. 

For this reason, research had to be limited to free databases and information made 

available free of charge. 

The subject of hedge funds is extensive and deep, so that authors interested in taking 

this issue can focus on various aspects, ranging from a thorough analysis of individual 

investment strategies and comparison of their investment results, through analysis and 

comparison of the legal environment in different countries and trying to answer the 

question why some of them are more attracted to hedge funds, and ending with an 

analysis of the impact of hedge funds on the economies of individual countries, in 

particular developing ones. Undoubtedly, an interesting task would be to attempt to 

collect data on all hedge funds in the world from various databases, and to present 

investment results broken down into strategies and the size of assets under management.  



82 

 

Bibliografia 

Publikacje zwarte 

Agarwal V., Naik N. Y., Hedge Funds, Hanover, Now Publishers 2005. 

Antkiewicz S., Fundusze hedgingowe jako innowacyjne fundusze inwestycyjne dla 

zamożnych osób fizycznych, „Studia Gdańskie. Wizje i Rzeczywistość” nr 4, 2007. 

Aspadarec W., Przyszłość funduszy hedge na świecie i w Polsce, „Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 57, 2013. 

Brown S. J., Goetzmann W. N., Liang B., Fees on Fees in Funds of Funds, [w:] The 

World of Hedge Funds Characteristics and Analysis, pod red. Fong H. G., World 

Scientific Publishing, Singapur 2005. 

Buczek S., Grygiel A., Zagraniczne a polskie fundusze inwestycyjne pierwsze starcie, 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2006. 

Coggan P., Guide to Hedge Funds, The Economist in association with Profile Books ltd, 

London 2008. 

Dawidowicz D., Fundusze Inwestycyjne rodzaje, typy, metody pomiaru i ocena 

efektywności, CeDeWu, Warszawa 2008. 

Frush S., Hedge Funds Demystified: a self-teaching Guide , McGraw-Hill, New York 

2008. 

Gabryelczyk K., Analiza aktywności funduszy inwestycyjnych na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie od 1.01.1998 r. do 30.06.1999 r., [w:] Rynek pieniężny i 

kapitałowy, pod red. Przybylskiej-Kapuścińskiej W., Wydawnictwo Akademii 

Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000. 

Garbaravivius T., Dierick F., Hedge Funds and Their Implications for Financial 

Stability, Occasional Paper Series, European Central Bank, August 2005. 

Gierałtowska U., Inwestycja w fundusz hedgingowy jako przykład instrumentu 

alternatywnego. Doświadczenia polskie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 63, 2013. 



83 

 

Goetzmann W. N., Ingersoll J. E., Ross S. A., High-water mark and hedge fund 

management contracts, „Journal of Finance”, t. 58, nr 4, sierpień. 

Hammer D. L., Koren N. J., Haynes G. W. i inni, U.S. Regulation of Hedge Funds, 

American Bar Association, Chicago 2005, s. 184. 

Jaeger R. A., All about hedge funds, McGraw-Hill, New York 2003. 

Johansen J., Structured Products on Fund of Fund Underlyings, [w:] Hedge Funds 

Insights in Performance Measurement, Risk Analysis and Portfolio Allocation, pod red. 

Gregoriou G. N., Hübner G., Papageorgiou N., Rouah F., John Wiley & Sons, Hoboken 

2005. 

Johnson B., The hedge fund fraud casebook, John Wiley & Sons, Hoboken 2010. 

Kirschner S., Mayer E., Kessler L., The Investor’s Guide to Hedge Funds, John Wiley 

& Sons, Hoboken 2006. 

Kościelniak G., Fundusze powiernicze, Zakamycze, Kraków 1998 r. 

Lhabitant F. S., Handbook of hedge funds, John Wiley & Sons, Chichester 2007. 

Logue A. C., Hedge Funds for Dummies, Wiley Publishing, Hoboken 2007. 

Łobodziński E., Fundusze Hedge w Polsce i na świecie, CeDeWu, Warszawa 2017. 

Mazur M., Chróścicki A., Fundusze inwestycyjne w Polsce i na świecie, 

„Rzeczpospolita” nr 229, 1996 r. 

Metzger N., Shenai V., Hedge Fund Performance during and after the Crisis: A 

Comparative Analysis of Strategies 2007–2017, „International Journal of Financial 

Studies”, 2019, nr 7. 

Miedziński B., Biczyński S., Słownik ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa, 

Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1991. 

Miziołek T., Zmiany regulacyjne na rynku instytucji wspólnego inwestowania w Unii 

Europejskiej i ich potencjalny wpływ na funkcjonowanie rynku finansowego, „Acta 

Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 238, 2010. 

Niedziółka P., Fundusze hedgingowe a stabilność finansowa, Difin, Warszawa 2009. 



84 

 

Perez K., Fundusze hedge istota, strategie, potencjał rynku, C.H Beck, Warszawa 2011. 

Perez K., Fundusze inwestycyjne: Rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność, 

Wolters Kluwer, Warszawa 2012. 

Piech K., Pęknięcie „bańki internetowej” w 2000 r. a polska gospodarka, [w:] 

Problemy globalizacji gospodarki, pod red. Bernata T., Polskie Towarzystwo 

Ekonomiczne, Szczecin 2003, s. 131. 

Pruchnicka-Grabias I., Fundusze hedgingowe teoria i praktyka, CeDeWu, Warszawa 

2013. 

Tarczyński W., Kunasz M., Rynek Kapitałowy, Zachodniopomorska Agencja Rozwoju 

Regionalnego, Szczecin 2002. 

Professional Certificate in International Investment Fund Services Fund Accounting 

and Valuation for International Investment Fund Services, The Institute of Banking, 

Dublin, 2015. 

The Managed Fund Association, Hedge Funds: Overview and Regulatory Landscape, 

[w:] Hedge Funds Definitive Strategies and Techniques, pod red. K. S. Phillips i R. J. 

Surz, John Wiley & Sons, Hoboken 2003. 

 

Źródła internetowe 

https://amp.businessinsider.com 

https://craft.co/  

https://data.worldbank.org 

https://dictionary.cambridge.org 

https://docs.preqin.com 

https://eprints.lse.ac.uk 

https://finance.yahoo.com 

https://fortune.com 



85 

 

https://funds.aqr.com 

https://holbornassets.com 

https://iclg.com 

https://securities.bnpparibas.com 

https://www.alternativesoft.com 

https://www.aqr.com/  

https://www.barclayhedge.com 

https://www.biography.com 

https://www.blackstone.com 

https://www.bloomberg.com 

https://www.bridgewater.com 

https://www.capitalmanagementservicesgroup.com 

https://www.capitalmarkets.pl 

https://www.ccn.com 

https://www.eurekahedge.com 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl 

https://www.hedgeco.net 

https://www.hedgefundmarketing.org 

https://www.investmentlawgroup.com 

https://www.issa.int 

https://www.kancelaria-csw.pl 

https://www.kkwc.com 

https://www.knf.gov.pl 

https://www.eurekahedge.com/Indices/StrategyReturnMap


86 

 

https://www.managedfunds.org 

https://www.money.pl  

https://www.nasdaq.com  

https://www.nfz.gov.pl 

https://www.pb.pl 

https://www.pionline.com 

https://www.sec.gov 

https://www.ufg.pl 

https://www.worldometers.info 

Akty prawne 

Commodity and Securities Exchanges Act of 1933, Part 230 – General Rules and 

Regulations, §230.501 

Investment Company Act of 1940, sec.2 art. 51A. 

Ustawa z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, Dz. U. 2004, Nr 345, poz. 45 z 

poźn. zm. 

 

  



87 

 

Spis tabel 
TABELA 1 ZALETY FUNDUSZY HEDGE Z PERSPEKTYWY INWESTORA I RYNKU ............................................ 22 

TABELA 2 WADY FUNDUSZY HEDGE Z PERSPEKTYWY INWESTORA I RYNKU ............................................... 24 

TABELA 3 GŁÓWNE GRUPY STRATEGII INWESTYCYJNYCH FUNDUSZY HEDGE ............................................ 26 

TABELA 4 STRATEGIE INWESTYCYJNE STOSOWANE PRZEZ FUNDUSZE HEDGE WEDŁUG RÓŻNYCH AUTORÓW

 .......................................................................................................................................................... 27 

TABELA 5 ZALETY I WADY FUNDUSZY FUNDUSZY HEDGE (FOF) ................................................................ 37 

TABELA 6 RODZAJE INSTYTUCJI WSPÓLNEGO INWESTOWANIA W POLSCE .................................................. 58 

TABELA 7 CZĘSTOTLIWOŚĆ, Z JAKĄ DANA STRATEGIA INWESTYCYJNA OSIĄGAŁA OKREŚLONE MIEJSCE W 

RANKINGU POD WZGLĘDEM WYPRACOWANEJ STOPY ZWROTU NA PRZESTRZENI LAT 2000-2020 ....... 63 

TABELA 8 STOPY ZWROTU Z POSZCZEGÓLNYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W LATACH 2000-2020 

(CZERWONY – UJEMNA STOPA ZWROTU, POMARAŃCZOWY – STOPA ZWROTU DODATNIA, NIŻSZA OD 

ŚREDNIEJ 8,2%, JASNOZIELONY – STOPA ZWROTU WYŻSZA OD ŚREDNIEJ, ALE NIŻSZA OD 

DWUKROTNOŚCI ŚREDNIEJ, CIEMNOZIELONY – STOPA ZWROTU PRZYNAJMNIEJ DWUKROTNIE WYŻSZA 

OD ŚREDNIEJ) ..................................................................................................................................... 65 

TABELA 9 ŚREDNIE, MAKSYMALNE I MINIMALNE STOPY ZWROTU DANYCH STRATEGII W LATACH 2000-2020

 .......................................................................................................................................................... 66 

TABELA 10 WYBRANE FUNDUSZE INWESTYCYJNE OFEROWANE PRZEZ AQR CAPITAL MANAGEMENT 

02.2020 R. WRAZ ZE STOPAMI ZWROTU W RÓŻNYCH OKRESACH, STOSOWANYMI STRATEGIAMI 

INWESTYCYJNYMI, DATĄ ZAŁOŻENIA I WSPÓŁCZYNNIKIEM KOSZTÓW BRUTTO. ................................ 70 

 

Spis wykresów 
WYKRES 1 POZIOMY STOSOWANEJ DŹWIGNI FINANSOWEJ W FUNDUSZACH HEDGE .................................... 14 

WYKRES 2 LICZBA UTWORZONYCH I ZLIKWIDOWANYCH FOF W LATACH PRZED 1998 DO 2018 ................ 40 

WYKRES 3 UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH STRATEGII FUNDUSZY HEDGE W OGÓLE FUNDUSZY ZE WZGLĘDU NA 

LICZBĘ FUNDUSZY W 2019 ROKU. ...................................................................................................... 41 

WYKRES 4 UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH STRATEGII FUNDUSZY HEDGE W OGÓLE FUNDUSZY ZE WZGLĘDU NA 

ILOŚĆ ZARZĄDZANYCH AKTYWÓW FUNDUSZY W 2019 ROKU. ........................................................... 41 

WYKRES 5 PODZIAŁ STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZE WZGLĘDU NA ICH STOSUNEK UDZIAŁU W OGÓLNEJ 

LICZBIE FUNDUSZY HEDGE DO UDZIAŁU W WARTOŚCI ZARZĄDZANYCH AKTYWÓW W 2019 ROKU. ... 42 

WYKRES 6 PORÓWNANIE ŚWIATOWEGO PKB, KAPITALIZACJI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GIEŁDACH ŚWIATA 

ORAZ KWOTY AKTYWÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ FUNDUSZE HEDGE W 2017 ROKU W MLD USD ...... 60 

WYKRES 7 UDZIAŁ AKTYWÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ FUNDUSZE HEDGE W ŚWIATOWYM PKB W 2017 

ROKU ................................................................................................................................................. 61 

WYKRES 8 WARTOŚĆ ZARZĄDZANYCH PRZEZ FUNDUSZE HEDGE AKTYWÓW NA ŚWIECIE W LISTOPADZIE 

2019 ROKU W MLD USD .................................................................................................................... 61 

WYKRES 9 WARTOŚĆ EUREKAHEDGE HEDGE FUND INDEX OD GRUDNIA 1999 ROKU DO LUTEGO 2020 .... 62 

WYKRES 10 CZĘSTOTLIWOŚĆ, Z JAKĄ DANA STRATEGIA ZAJMOWAŁA NAJLEPSZE I NAJGORSZE CZTERY 

MIEJSCA W RANKINGU W LATACH 2000-2020 .................................................................................... 63 

WYKRES 11 CZĘSTOTLIWOŚĆ, Z JAKĄ DANA STRATEGIA ZAJMOWAŁA DANE MIEJSCA  W RANKINGU W 

LATACH 2000-2020 ............................................................................................................................ 64 

  



88 

 

Załączniki 

 

Załącznik 1 Strategie inwestycyjne, stopy zwrotu i współczynnik kosztów funduszy 

hedge oferowanych przez AQR Capital Management. Dane w interwałach 

miesięcznych na koniec lutego 2020. 

Nazwa funduszu 
Strategie 

inwestycyjne 

Roczne stopy zwrotu Współczynnik 

kosztów 

brutto 
1YR 3YR 5YR 10YR 

Od 

założenia 

AQR Alternative Risk 

Premia Fund 

Alternatives, 

Multi-Strategy 
-8.06% - - - 

-5.76% 

09/19/2017 
3.44% 

AQR Core Plus Bond 

Fund 
Fixed Income 11.62% - - - 

7.16% 

04/05/2018 
0.73% 

AQR Diversified 

Arbitrage Fund 

Alternatives, 

Single Strategy 
7.69% 5.58% 4.07% 2.56% 

3.11% 

01/16/2009 
2.09% 

AQR Emerging Defensive 

Style Fund 

Equities, 

Emerging 

Markets 

-8.13% 2.02% -0.87% - 
-0.30% 

07/09/2012 
0.97% 

AQR Emerging Multi-

Style Fund 

Equities, 

Emerging 

Markets 

-5.39% 2.65% 0.25% - 
0.52% 

05/13/2014 
0.86% 

AQR Equity Market 

Neutral Fund 

Alternatives, 

Single Strategy 

-

13.01% 
-7.31% -0.54% - 

0.95% 

10/07/2014 
2.03% 

AQR Global Equity Fund 

Equities, Global 

International 
-1.94% 3.61% 4.21% 8.43% 

5.03% 

01/04/2010 
0.82% 

AQR Global Macro Fund 

Alternatives, 

Single Strategy 
0.70% 2.05% 1.55% - 

1.28% 

04/08/2014 
1.98% 

AQR International 

Defensive Style Fund 

Equities, Global 

International 
-0.08% 4.12% 2.80% - 

5.41% 

07/09/2012 
0.64% 

AQR International Equity 

Fund 

Equities, Global 

International 
-4.20% 1.07% 1.61% 4.89% 

4.87% 

08/28/2009 
0.89% 

AQR International 

Momentum Style Fund 

Equities, Global 

International 
3.28% 5.08% 2.02% 4.74% 

5.85% 

07/09/2009 
0.61% 

AQR International Multi-

Style Fund 

Equities, Global 

International 
-1.79% 3.33% 1.08% - 

2.95% 

03/26/2013 
0.67% 

AQR Large Cap 

Defensive Style Fund 

Equities, Large 

Cap 
7.12% 10.82% 10.80% - 

13.71% 

07/09/2012 
0.39% 

AQR Large Cap 

Momentum Style Fund 

Equities, Large 

Cap 
8.17% 11.00% 8.49% 12.35% 

13.75% 

07/09/2009 
0.41% 

AQR Large Cap Multi-

Style Fund 

Equities, Large 

Cap 
1.21% 5.53% 5.39% - 

9.56% 

03/26/2013 
0.44% 

AQR Long-Short Equity 

Fund 

Alternatives, 

Single Strategy 

-

10.45% 
-4.48% 2.26% - 

6.15% 

07/16/2013 
1.78% 
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AQR Managed Futures 

Strategy Fund 

Alternatives, 

Single Strategy 
2.52% -4.00% -4.14% 0.70% 

0.26% 

01/05/2010 
1.18% 

AQR Managed Futures 

Strategy HV Fund 

Alternatives, 

Single Strategy 
2.69% -6.90% -6.95% - 

-1.29% 

07/16/2013 
1.67% 

AQR Multi-Asset Fund 
Multi-Asset 9.48% 6.26% 3.89% - 

5.80% 

09/29/2010 
1.38% 

AQR Multi-Strategy 

Alternative Fund 

Alternatives, 

Multi-Strategy 

-

14.97% 
-9.93% -4.35% - 

-1.13% 

07/18/2011 
2.41% 

AQR Risk Parity II HV 

Fund 
Multi-Asset 17.90% 8.69% 4.67% - 

5.17% 

11/05/2012 
2.10% 

AQR Risk Parity II MV 

Fund 
Multi-Asset 12.18% 6.33% 3.80% - 

4.01% 

11/05/2012 
1.19% 

AQR Risk-Balanced 

Commodities Strategy 

Fund 

Alternatives, 

Single Strategy 
-5.26% -5.03% -2.21% - 

-6.28% 

07/09/2012 
1.04% 

AQR Small Cap 

Momentum Style Fund 

Equities, Small 

Cap 
-1.10% 5.15% 4.93% 11.18% 

12.52% 

07/09/2009 
0.66% 

AQR Small Cap Multi-

Style Fund 

Equities, Small 

Cap 
-8.82% -0.75% 2.70% - 

6.71% 

03/26/2013 
0.66% 

AQR Style Premia 

Alternative Fund 

Alternatives, 

Multi-Strategy 

-

13.10% 
-5.77% -0.34% - 

1.25% 

10/31/2013 
2.32% 

AQR Style Premia 

Alternative LV Fund 

Alternatives, 

Multi-Strategy 
-6.15% -2.01% 0.56% - 

0.58% 

09/17/2014 
1.24% 

AQR TM Emerging 

Multi-Style Fund 

Equities, 

Emerging 

Markets 

-5.92% 2.53% 0.28% - 
0.71% 

02/11/2015 
0.84% 

AQR TM International 

Momentum Style Fund 

Equities, Global 

International 
4.52% 5.01% 1.93% - 

5.13% 

01/27/2012 
0.74% 

AQR TM International 

Multi-Style Fund 

Equities, Global 

International 
-1.06% 3.67% 1.44% - 

2.06% 

02/11/2015 
0.71% 

AQR TM Large Cap 

Momentum Style Fund 

Equities, Large 

Cap 
8.19% 11.04% 8.27% - 

12.68% 

01/27/2012 
0.46% 

AQR TM Large Cap 

Multi-Style Fund 

Equities, Large 

Cap 
1.26% 5.97% 5.67% - 

5.93% 

02/11/2015 
0.50% 

AQR TM Small Cap 

Momentum Style Fund 

Equities, Small 

Cap 
0.47% 5.17% 5.32% - 

10.29% 

01/27/2012 
0.91% 

AQR TM Small Cap 

Multi-Style Fund 

Equities, Small 

Cap 
-9.03% -0.76% 2.14% - 

2.34% 

02/11/2015 
1.28% 

AQR Volatility Risk 

Premium Fund 

Alternatives, 

Single Strategy 
-2.15% - - - 

-0.53% 

11/01/2018 
2.65% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Firma AQR Capital Management, https://funds.aqr.com/fund-

finder odczyt z dnia 20.03.2020 r.
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Załącznik 2 Stopy zwrotu z poszczególnych strategii inwestycyjnych w latach 2000-2020 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

CTA/Manag

ed Futures 

Distressed 

Debt 

CTA/Manag

ed Futures 

Distressed 

Debt 

Distressed 

Debt 

Long Short 

Equities 

Event 

Driven 

Multi-

Strategy 

CTA/Manag

ed Futures 

Event 

Driven 

Distressed 

Debt 

Fixed 

Income 

Distressed 

Debt 

Long Short 

Equities 

CTA/Manag

ed Futures 
Arbitrage 

Distressed 

Debt 

Long Short 

Equities 

Distressed 

Debt 

Long Short 

Equities 

Distressed 

Debt 

21,3 16,4 21,4 33,8 20,2 13,8 17,5 15,3 19,5 40,0 22,7 4,4 14,3 16,3 10,1 5,0 13,9 13,1 6,2 11,2 0,8 

Long Short 

Equities 

Fixed 

Income 
Macro 

Long Short 

Equities 

Event 

Driven 

Multi-

Strategy 

Distressed 

Debt 

CTA/Manag

ed Futures 
Macro 

Distressed 

Debt 

Event 

Driven 

CTA/Manag

ed Futures 

Fixed 

Income 

Distressed 

Debt 

Multi-

Strategy 

Long Short 

Equities 

Event 

Driven 

Event 

Driven 

Fixed 

Income 
Macro 

CTA/Manag

ed Futures 

19,7 14,6 11,3 23,8 14,9 11,8 16,9 15,1 3,5 35,7 15,7 2,2 11,7 15,3 5,3 3,7 10,6 9,9 0,2 8,5 0,3 

Arbitrage 
Event 

Driven 

Multi-

Strategy 

Event 

Driven 

Multi-

Strategy 

Distressed 

Debt 

Multi-

Strategy 

Long Short 

Equities 

Relative 

Value 

Long Short 

Equities 

CTA/Manag

ed Futures 
Arbitrage 

Event 

Driven 

Event 

Driven 
Macro 

Multi-

Strategy 

Relative 

Value 

Multi-

Strategy 

Relative 

Value 

Multi-

Strategy 
Arbitrage 

17,5 13,5 10,8 23,4 12,6 11,4 16,9 14,6 -7,5 25,8 13,4 1,2 11,1 14,4 5,2 2,6 7,5 8,6 0,1 8,2 0,3 

Relative 

Value 

Relative 

Value 

Fixed 

Income 

Relative 

Value 

Long Short 

Equities 

Event 

Driven 

Long Short 

Equities 
Macro Arbitrage 

Fixed 

Income 

Fixed 

Income 

Distressed 

Debt 

Relative 

Value 

Multi-

Strategy 

Fixed 

Income 

Relative 

Value 

Fixed 

Income 

Relative 

Value 
Arbitrage 

Fixed 

Income 

Fixed 

Income 

17,4 13,1 10,1 22,7 11,1 10,9 15,2 14,5 -8,0 25,1 13,0 1,2 9,8 8,3 4,5 2,1 6,7 6,9 -0,6 7,9 0,0 

Multi-

Strategy 

Multi-

Strategy 

Relative 

Value 

Multi-

Strategy 

Fixed 

Income 
Macro 

Relative 

Value 

Relative 

Value 

Multi-

Strategy 

Relative 

Value 

Relative 

Value 

Relative 

Value 

Long Short 

Equities 
Arbitrage 

Long Short 

Equities 
Macro 

Multi-

Strategy 

Fixed 

Income 
Macro 

Event 

Driven 
Macro 

15,6 12,9 9,1 21,6 9,1 10,4 12,8 12,4 -9,9 23,8 12,9 0,9 8,5 7,5 3,9 2,1 5,5 6,6 -2,7 7,2 -0,8 

Macro Macro Arbitrage Macro 
Relative 

Value 

CTA/Manag

ed Futures 
Arbitrage 

Distressed 

Debt 

Fixed 

Income 
Arbitrage 

Long Short 

Equities 
Macro 

Multi-

Strategy 

Relative 

Value 

Relative 

Value 

CTA/Manag

ed Futures 
Arbitrage Arbitrage 

Event 

Driven 
Arbitrage 

Multi-

Strategy 

14,5 10,7 8,0 21,4 8,6 8,6 11,5 9,8 -11,0 23,0 10,8 0,6 7,9 7,0 3,5 1,2 5,0 5,5 -2,7 5,7 -1,0 

Event 

Driven 

Long Short 

Equities 

Distressed 

Debt 

CTA/Manag

ed Futures 

CTA/Manag

ed Futures 

Relative 

Value 

CTA/Manag

ed Futures 

Event 

Driven 

Long Short 

Equities 

Multi-

Strategy 

Multi-

Strategy 

Multi-

Strategy 
Arbitrage 

Fixed 

Income 
Arbitrage 

Fixed 

Income 

Long Short 

Equities 

Distressed 

Debt 

CTA/Manag

ed Futures 

CTA/Manag

ed Futures 

Relative 

Value 

12,4 10,1 6,8 17,0 7,4 7,4 10,6 9,4 -19,0 21,2 9,7 -1,2 7,2 5,9 3,5 1,1 3,9 4,6 -3,5 5,4 -2,8 

Distressed 

Debt 
Arbitrage 

Event 

Driven 

Fixed 

Income 
Macro 

Fixed 

Income 
Macro Arbitrage 

Event 

Driven 
Macro Arbitrage 

Event 

Driven 
Macro Macro 

Event 

Driven 

Event 

Driven 
Macro Macro 

Multi-

Strategy 

Relative 

Value 

Long Short 

Equities 

11,4 9,9 2,7 15,9 6,6 6,3 10,1 8,5 -20,9 14,9 8,7 -4,4 4,9 4,4 3,3 -0,4 3,4 4,4 -3,8 5,1 -3,1 

Fixed 

Income 

CTA/Manag

ed Futures 

Long Short 

Equities 
Arbitrage Arbitrage Arbitrage 

Fixed 

Income 

Fixed 

Income 

Distressed 

Debt 

CTA/Manag

ed Futures 
Macro 

Long Short 

Equities 

CTA/Manag

ed Futures 

CTA/Manag

ed Futures 

Distressed 

Debt 

Distressed 

Debt 

CTA/Manag

ed Futures 

CTA/Manag

ed Futures 

Long Short 

Equities 

Distressed 

Debt 

Event 

Driven 

10,6 9,8 1,1 11,0 5,4 4,0 8,4 5,1 -25,4 6,4 7,7 -5,9 2,8 0,8 1,8 -4,2 2,4 2,6 -6,3 3,5 -3,6 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Firma Eurekahedge, https://www.eurekahedge.com/Indices/StrategyReturnMap odczyt z dnia 20.03.2020 r. 


