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Napływ kapitału do funduszy inwestycyjnych a ich koszty 
 

W wielu dziedzinach życia im więcej płaci się za dany produkt (usługę), tym lepszego, bardziej 

atrakcyjnego produktu (usługi) się oczekuje. Jednakże w przypadku inwestycji finansowych zasada ta się 

nie sprawdza – im więcej płaci się za produkt finansowy w postaci opłaty za zarządzanie lub prowizji 

(opłaty) dystrybucyjnej lub transakcyjnej, tym mniejszy uzyskuje się potencjalny dochód. W 

przeciwieństwie do niedających się przewidzieć stóp zwrotu z inwestycji finansowej, koszt jest jednym z 

tych jej aspektów, które inwestor może kontrolować. Jak pokazują wyniki badań amerykańscy inwestorzy 

w coraz większym stopniu koncentrują się na tym, ile płacą za inwestycje finansowe (konkretnie – 

inwestycje w fundusze inwestycyjne), dzięki czemu mogą zachować dla siebie większą część 

wypracowanych przez fundusz zysków. Badanie Vanguarda pokazuje bowiem, w jakim stopniu 

inwestorzy ze Stanów Zjednoczonych przenoszą swoje inwestycje z kosztownych do tańszych funduszy. 

Może ono jednocześnie wskazywać, co czeka w przyszłości branżę funduszy inwestycyjnych w Europie.  

 

Migracja do niskokosztowych funduszy 

 Według najnowszego badania przeprowadzonego przez spółkę Vanguard w Stanach 

Zjednoczonych od wielu lat zauważalny jest wyraźny trend polegający na tym, że inwestorzy coraz 

częściej  „głosują nogami” jeśli chodzi o koszty dokonywanych inwestycji w fundusze. Dane na temat 

napływów netto kapitału wskazują, że od ponad dekady coraz większa grupa inwestorów przejmuje 

kontrolę nad tym, ile płacą zarządzającym aktywami. 

 

 

Źródło: Vanguard 

Wykres 1. Relacja między napływem netto kapitału a poziomem kosztów w 

amerykańskich funduszach akcyjnych i funduszach ETF 
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 W ciągu ostatnich 15 lat inwestorzy zdecydowanie preferowali fundusze charakteryzujące się 

niskimi kosztami w stosunku do funduszy o relatywnie wysokich kosztach (wykres 1). Wśród 

amerykańskich funduszy akcyjnych i funduszy ETF fundusze należące do pierwszego kwartyla biorąc pod 

uwagę wskaźnik kosztów (expense ratio), tj. fundusze o najniższych kosztach, zgromadziły w latach 2003-

2018 ok. 1,25 bln USD (1,13 bln euro) nowego kapitału netto. Wyraźnie kontrastuje to z funduszami z 

pozostałych kwartyli czyli z funduszami o wyższych kosztach, które zanotowały odpływ środków 

finansowych w tym samym okresie. 

 Kwartyl funduszy o najniższych kosztach miał medianę wskaźnika kosztów na poziomie 0,21% w 

skali roku, tymczasem w przypadku funduszy z drugiego, trzeciego i czwartego kwartyla było to 

odpowiednio 0,72%, 0,95% i 1,49%. 

 

 

Źródło: Vanguard 

Podobna tendencja jest zauważalna także na rynku amerykańskich funduszy o stałym dochodzie. 

Niemal wszystkie napływy netto kapitału do podlegających opodatkowaniu funduszy obligacji trafiły do 

niskokosztowych podmiotów (wykres 2). Do tego typu funduszy z najniższymi wskaźnikami kosztów 

(pierwszy kwartyl) trafiło w latach 2003-2018 aż 1,48 bln USD (1,34 bln euro) nowych środków 

pieniężnych (netto). Fundusze znajdujące się w drugim kwartylu pozyskały tylko 110 mld USD (99,28 mld 

euro) netto kapitału, natomiast fundusze należące do pozostałych dwóch kwartyli doświadczyły odpływu 

netto kapitału. 

 Mediana wskaźnika kosztów w przypadku najtańszych funduszy o stałym dochodzie i funduszy 

ETF wyniosła zaledwie 0,14%. W pozostałych kwartylach kształtowała się na poziomie (odpowiednio) 

0,45%, 0,63% i 1,07%. 

 

 

 

 

Wykres 2. Relacja między napływem netto kapitału a poziomem kosztów w 

amerykańskich funduszach o stałym dochodzie i funduszach ETF 
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Niższe koszty – wyższe stopy zwrotu 

 Badanie Vanguarda ujawniło również rozbieżność wyników inwestycyjnych między funduszami o 

najniższych i najwyższych kosztach. W okresie ostatnich 10 lat (kończąc na 31 grudnia 2018 r.) fundusze 

niskokosztowe osiągnęły lepsze wyniki inwestycyjne niż fundusze charakteryzujące się wyższymi 

kosztami we wszystkich (!) 14 analizowanych kategoriach: fundusze akcji dużych spółek wartościowe, 

fundusze akcji dużych spółek o mieszanym stylu inwestycyjnym, fundusze akcji dużych spółek wzrostowe, 

fundusze akcji średnich spółek wartościowe, fundusze akcji średnich spółek o mieszanym stylu 

inwestycyjnym, fundusze akcji średnich spółek wzrostowe, fundusze akcji małych spółek wartościowe, 

fundusze akcji małych spółek o mieszanym stylu inwestycyjnym, fundusze akcji małych spółek wzrostowe, 

fundusze krótkoterminowych obligacji rządowych, fundusze krótkoterminowych obligacji korporacyjnych, 

fundusze średnioterminowych obligacji rządowych, fundusze średnioterminowych obligacji 

korporacyjnych i fundusze obligacji wysokodochodowych (wykres 3). 

 

 

Źródło: Vanguard 

 Wniosek jest prosty: inwestorzy w niskokosztowych funduszach płacąc mniej zatrzymują więcej 

dla siebie. To pokazuje dlaczego opłaty stanowią tak istotną kwestię przy wyborze funduszy. Wysokie 

koszty są jednym z największych wrogów udanego inwestowania. Znaczna część badań wskazuje, że nie 

tylko wysoki koszt jest główną przeszkodą w osiągnięciu sukcesu, ale także niski koszt jest w 

rzeczywistości jednym z najlepszych predyktorów przyszłych wyników inwestycyjnych (wyższej stopy 

zwrotu). Szczególnie istotne jest, aby inwestorzy kontrolowali koszty w długim okresie.  Podobnie jak w 

przypadku stóp zwrotu, wpływ kosztów z czasem zwiększa się, co spowalnia postęp inwestorów w 

osiąganiu celów. Znaczenie kosztów dla wyników inwestycyjnych dotyczy wszystkich funduszy, bez 

względu na to czy są aktywnie czy pasywnie zarządzane. 

 

 

 

Wykres 3. Mediana  annualizowanej dziesięcioletniej stopy zwrotu funduszy o 

najniższych i najwyższych kosztach (pierwszy i ostatni kwartyl) 
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Świadomość kosztów w Europie 

 Migracja amerykańskich inwestorów do niskokosztowych funduszy może stanowić ważną lekcję 

dla branży zarządzania aktywami w Europie. Europejscy inwestorzy stają się coraz bardziej świadomi 

wagi kosztów w inwestowaniu. Nowe regulacje prawne kładące większy nacisk na opłaty, takie jak 

dyrektywa MiFID II  w Unii Europejskiej czy RDR (Retail Distribution Review) w Wielkiej Brytanii, 

przyspieszają zwrot w kierunku tańszych funduszy. Rosnące wykorzystanie internetowych narzędzi do 

porównywania kosztów i wyników inwestycyjnych również pozwala inwestorom lepiej zrozumieć jak 

istotny wpływ na stopy zwrotu mogą mieć wysokie koszty inwestycji. 

 Również pojawienie się funduszy ETF podnosi świadomość w zakresie kosztów inwestycji. Jako 

instrumenty inwestycyjne, które wykorzystują głównie pasywne podejście do zarządzania aktywami, 

fundusze ETF pozwoliły inwestorom uzyskać prosty, tani dostęp do wielu rynków. 

 

Na podstawie artykułu „Investors are voting with their feet on costs” opublikowango przez Vanguard opracował: 

Tomasz Miziołek 

www.etf.com.pl 

 

 

Niniejsza analiza została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych. Zawarte niej treści stanowią 

wyraz osobistych poglądów autora, nie mają charakteru rekomendacji, porady inwestycyjnej i nie są 

związane ze świadczeniem usług doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu odpowiednich przepisów 

prawa. Serwis etf.com.pl nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód wynikających z 

wykorzystania informacji zamieszczonych w raporcie.  

Publikowanie niniejszej analizy w Internecie, prasie i innych mediach, w całości lub w części, wymaga 

pisemnej zgody autora serwisu etf.com.pl. 

 


