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Jeśli wierzyć ogólnie panu-
jącej na rynku opinii, że wielu 
klientów funduszy swoje in-
westycje podsumowuje pod 
koniec roku, to wygląda na to, 
że największy zawód sprawiły 
w zeszłym roku fundusze obli-
gacji korporacyjnych.

W styczniu spokojniej
Jak podaje firma Analizy 

Online, monitorująca rynek 
funduszy, średnia stopa zwrotu 
za ubiegły rok w grupie fundu-
szy obligacji korporacyjnych 
sięgnęła 0,1 proc. Powodów do 
zadowolenia zatem nie ma, tym 
bardziej że nie brakuje takich 
strategii, które przyniosły stra-
ty. W ostatnich miesiącach roku 
do klientów najwyraźniej to do-
tarło i wielu zdecydowało się na 
wycofanie środków, co na mało 
płynnym rynku powodowało 
jeszcze większy dyskomfort 
zarządzających. Oczywiście 
umorzenia w grupie funduszy 
papierów korporacyjnych 
trwały także wcześniej. Można 
to zauważyć na wykresie przed-

Rynek długu po zimnym prysznicu
Fundusze › Strategie inwestujące w obligacje firm nie miały łatwego roku, podobnie jak ich klienci. W tym roku mogą się 
pojawić nowe problemy dla rynku długu korporacyjnego, ale wyniki funduszy mają być lepsze – liczą zarządzający.

stawiającym aktywa tej grupy. 
Rosły jedynie w styczniu, kiedy 
jeszcze mało kto zdawał sobie 
sprawę ze skali problemu, jakim 
w kolejnych miesiącach będzie 
GetBack. W marcu, a szczegól-
nie w kwietniu, umorzenia były 
już poważne i sięgały kilkuset 
milionów złotych. Taka sytuacja 
właściwie utrzymywała się do 
końca roku, jednak wrzesień, 
październik, listopad i grudzień 
przyniosły znacznie większy 
spadek aktywów niż poprzednie 
miesiące. Grudzień był jednak 
dość nietypowy w porównaniu 
z kilkoma poprzednimi miesią-
cami. Po pierwsze, aktywa oma-
wianej grupy funduszy spadły aż 
o ponad 1 mld zł, po drugie, od-
pływ kapitału dotyczył głównie 
dwóch TFI: Santandera i Noble 
Funds. W obu przypadkach – jak 
wynika z raportu Trigona DM – 
klienci wycofali ponad 400 mln 
zł przy łącznych umorzeniach 
sięgających 967 mln zł. Dotąd 

umorzenia w tej grupie rozkła-
dały się szerzej także na inne to-
warzystwa. – Zwiększone umo-
rzenia w naszych funduszach w 
ostatnich miesiącach roku były 
związane z zawirowaniami na 

rynku. Od początku tego roku 
widzimy wyraźną poprawę 
– twierdzi Jarosław Mizak, 
dyrektor działu sprzedaży i 
marketingu Noble Funds TFI. 
Podobnie sytuację ocenia Mar-
lena Janota, członek zarządu 

Santander TFI. – Umorzenia w 
ciągu ostatnich miesięcy były 
wynikiem sytuacji na global-
nym i lokalnym rynku obligacji 
korporacyjnych, ale ponieważ 
perspektywy inwestycyjne dla 
tej klasy aktywów są dobre, 
w dłuższej perspektywie nie 
spodziewamy się kontynuacji 
trendu – przewiduje Janota. 
To, że w styczniu sytuacja na 
rynku długu korporacyjnego już 
się uspokoiła, a handel odbywa 
się dość sprawnie, potwierdzają 
inni zarządzający. 

W cenie jest płynność
Co może przynieść ten 

rok funduszom obligacji 
korporacyjnych? – Biorąc pod 
uwagę, że rok 2018 był rokiem 
trudnym dla funduszy obligacji 
korporacyjnych ze względu na 
GetBack, w 2019 r. spodziewał-
bym się stabilizacji nastrojów 
wśród inwestujących w tę 

klasę aktywów i stopniowego 
zatrzymania odpływów – za-
kłada Krzysztof Kamiński, 
członek zarządu Millennium 
TFI. Zwraca jednak uwagę na 
kilka innych problemów. 

– Emitenci papierów korpora-
cyjnych wchodzą w fazę spowol-
nienia i potencjalnego pogarsza-
nia wyników, co może skutkować 
dla nich wzrostem kosztu długu. 
W ujęciu globalnym oznaczać 
to też może wzrost wskaźnika 
niewypłacalności i dalszy spadek 
cen obligacji korporacyjnych. 
Warto jednak odnotować, że w 
IV kwartale nastąpił już istotny 
wzrost rentowności w tym 
segmencie, który przy jedno-
czesnym spadku rentowności 
obligacji skarbowych stanowi 
atrakcyjną alternatywę przy 
średnich poziomach rzędu 4–6 
proc. – zauważa Kamiński. Jak 
przewiduje, te dwa zjawiska 
powinny wzajemnie się neutra-
lizować. 

Na lepszy rok liczy Quercus, 
który ostatnio rozbudował 
ofertę o nowe fundusze dłuż-
ne. – Mamy nadzieję, że na 
inwestorów nie czekają takie 
niespodzianki, jak w ubiegłym 
roku (GetBack). Kondycja 
finansowa liczących się emi-
tentów jest dobra lub bardzo 
dobra. Liczba emisji raczej 
powinna utrzymywać się na 
niskim poziomie – przewiduje 
prezes Sebastian Buczek. 
Przyznaje, że pod znakiem 
zapytania stoi kwestia napły-
wów do funduszy dłużnych i 
tym samym popyt z ich strony. 

– Zakładamy, że w niektórych 
przypadkach obligacje zostaną 
zastąpione kredytami banko-
wymi – ocenia Buczek. 

Izabela Sajdak, zarządzająca 
BPS TFI, spostrzega, że po-
czątek roku przyniósł wzrost 
zainteresowania papierami 
komercyjnymi, ale przede 
wszystkim emitentów o naj-
niższym ryzyku kredytowym. 
Zdaniem Sajdak pomimo 
negatywnego nastawienia do 
rynku obligacji nieskarbowych 
wydaje się, że nastąpiło pewne 
oczyszczenie. – Oczekuję, że 
ten rok będzie dobry dla rynku 
obligacji korporacyjnych, choć 
powinniśmy zapomnieć o bar-
dzo wysokich stopach zwrotu, 
ponieważ teraz w cenie jest 
płynność – podkreśla.

Modele wyceny
Towarzystwa czekają obec-

nie na rozporządzenie ministra 
finansów, zakładające odejście 
od wyceny liniowej aktywów 
nienotowanych na giełdzie. 
Tego typu papiery stanowią 
dużą część portfeli niektórych 
funduszy obligacji korpora-
cyjnych, więc zmiana sposobu 
wyceny mogłaby się odbić 
na wycenie. – Projekt rozpo-
rządzenia jest na końcowym 
etapie uzgodnień wewnątrz-
resortowych. Przekazanie 
projektu do uzgodnień mię-
dzyresortowych i konsultacji 
społecznych planowane jest 
na przełomie stycznia i lutego 
– usłyszeliśmy w MF.  
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Niedawno na GPW 
zadebiutował pierwszy ETF 
stworzony według polskiego 
prawa, uruchomiony przez 
AgioFunds TFI. Towarzystwo 
zapowiada wprowadzanie 
kolejnych ETF-ów. Jakie to 
ma znaczenie dla polskiego 
rynku? To rewolucja czy 
raczej ewolucyjna rozbudowa 
oferty?

Chciałbym, żeby była to 
rewolucja, ale będziemy 
mieć raczej do czynienia z 
ewolucją, czyli pojawianiem 
się kolejnych tego typu 
produktów, uruchamianych 
– być może – przez kolejne 
podmioty. Nie spodziewam 
się, żeby krajowy rynek nagle 
został zasypany mnóstwem 
tego rodzaju ofert. Wiele 
będzie zależało od tego, jak 
sobie poradzi ten pierwszy, 
czyli Beta ETF WIG20TR. 
Podobnie było w 2010 r., kiedy 
pojawiły się na GPW fundusze 
Lyxora. Wszyscy zastanawiali 
się, jak one sobie poradzą. 

Ponieważ wtedy – mówiąc 
oględnie – niespecjalnie się im 
udało, to też nikt nie poszedł 
śladem Lyxora. Miejmy 
nadzieję, że teraz inwestorzy 
bardziej otworzą się na 
fundusze pasywne.

Dlaczego teraz miałoby się 
udać, skoro fundusze Lyxora 
nie wzbudziły powszechniej-
szego zainteresowania? Czy 
ze względu na ich charakter?

Być może, chociaż nie 
przeceniałbym kwestii 
sposobu replikacji, czyli w 
przypadku Lyxora syntetycz-
nej, a AgioFunds fizycznej. 
Myślę, że wtedy się nie udało, 
bo krajowi inwestorzy nie 
byli do tego przygotowani 
ze względu na brak wiedzy 
o tego typu produktach. 
Minęło prawie dziewięć lat 
i oczywiście jest pod tym 
względem lepiej, choć ten 
postęp w świadomości mógłby 
być większy. Poprawiła się 
zarówno wiedza o samych 
funduszach pasywnych, jak i 

świadomość wpływu kosztów 
na wyniki inwestycji. Miejmy 
nadzieję, że dzięki temu 
zainteresowanie ETF-ami 
będzie większe.

Niedawno fundusze 
indeksowe uruchomiło 
także PZU. Dlaczego takie 
niskokosztowe produkty 
wprowadzają polskie TFI, a 
nie firmy z międzynarodo-
wym kapitałem?

Odpowiedź jest prosta. Na 
postawie dotychczasowych 
doświadczeń doszły pewnie 
do wniosku, że nie ma 
możliwości zarabiania na 
takich produktach w Polsce. 
Z drugiej strony niedawno 
Franklin Templeton AM TFI 
informowało, że rozważa 
wprowadzenie do sprzedaży 
EFT-ów ze swojej globalnej 
oferty. Kolejne produkty będą 
się zatem pojawiać, jednak 
nie natychmiast, raczej na 
przestrzeni lat.
Czy barierą mogą być długie 
procedury? Agio wprowadze-

nie ETF-u zajęło aż cztery 
lata.

Agio musiało przetrzeć 
szlaki, pojawiła się zupełnie 
nowa forma prawna – fundusz 
portfelowy. Kolejnym krajo-
wym instytucjom z pewnością 
nie będzie zajmować to tak 
wiele czasu. Natomiast w 
przypadku zagranicznych 
podmiotów chodzi przecież 
tylko i wyłącznie o notyfi-
kowanie zagranicznych, już 

istniejących produktów i 
wprowadzenie ich na polski 
rynek. To kwestia od kilku do 
kilkunastu tygodni.
Jak ten rynek wygląda na 
Zachodzie? Dominują już 
fundusze pasywne?

W USA fundusze aktywnie 
zarządzane to około 60 proc. 
rynku, a pasywne – 40 proc., 
jednak ta różnica się zmniej-
sza. Z kolei w Europie średnio 
ETF-y i fundusze indeksowe 

to około kilkunastu procent 
rynku. Ogólnie jednak napływ 
netto kapitału do funduszy 
pasywnie zarządzanych jest w 
USA znacznie wyższy niż do 
aktywnych. Taka tendencja 
pewnie się utrzyma, choć 
wiele będzie zależało od 
koniunktury na rynkach akcji. 
W ostatniej dekadzie nie było 
bessy i ciężko powiedzieć, 
jak w razie spadków będą 
reagować inwestorzy.
A jakie są zagrożenia w 
związku z rosnącą pozycją 
funduszy pasywnych?

Zacznijmy od tego, że 
fundusze pasywne raczej 
nie zdominują rynku. Ta 
tendencja, o której wspomnia-
łem, powinna wyhamować i 
raczej nie dojdzie do tego, by 
ETF-y stanowiły większość 
rynku. Potencjalne niebezpie-
czeństwa oczywiście istnieją. 
Choćby to, że najpopularniej-
sze ETF-y często inwestują 
w największe, najbardziej 
znane spółki (np. z indeksu 
S&P 500). Kiedy dojdzie do 
odwrócenia trendu, mogą 
się zmierzyć z największymi 
odpływami, co jeszcze pogłębi 
spadki. Ale wcale tak być nie 
musi. Pokazują to doświad-
czenia z lat 2008–2009, kiedy 
inwestujący w ETF-y byli 
bardziej zachowawczy, choć 
rynek był wtedy oczywiście 
zupełnie inny niż dziś. 
Pojawiają się też opinie, że 
fundusze pasywne nie angażu-
ją się tak mocno w corporate 
government spółek, choć to 
też się powoli zmienia.  

pytania do...

Tomasza Miziołka
prof. Uniwersytetu Łódzkiego, twórcy etf.com.pl
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Wiedza o funduszach pasywnych 
poprawia się, choć powoli

Gdy PPK się rozwiną, łatwiej będzie 
realizować duże projekty – mówi 
Leszek Milczarek, prezes MS TFI.
„Pracownicze plany kapitałowe to szansa 
dla polskiego przemysłu”
9 stycznia 2019 r.

PLANY PAŃSTWOWEGO TFI
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