
Lyxor ETF DAX i Lyxor ETF S&P 500  

na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 



 Jedna z największych na 

świecie i druga w Europie 

instytucja zarządzająca 

funduszami typu ETF. Należy 

do Société Générale Corporate 

and Investment Bank. 

 

 45,1 mld EUR aktywów w 

zarządzaniu – drugi pod 

względem wartości 

zarządzanych aktywów emitent 

ETF’ów w Europie. 

 

 214 funduszy ETF, opartych na  

152 indeksach giełdowych, w 

tym na głównym indeksie 

warszawskiej giełdy – WIG20. 

Lyxor Asset Management 
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Aktywa w zarządzaniu Lyxor AM 
(w mld EUR, dane na 31 marca 2011 r.) 

*  Dane dotyczą 49% udziału Lyxor w spółce joint venture z Baosteel Group -  Fortune SG Fund Management Co., Ltd. Zarządza ona portfelem inwestycji operującym głównie 

na chińskim rynku akcji, obligacji i pieniężnym, przeznaczonym dla Chińskich inwestorów.   

Źródło: Lyxor AM 



Lyxor ETF DAX Lyxor ETF S&P 500 

Data pierwszego notowania 28 czerwca 2006 r. 20 maja 2010 r. 

 

Fundusze notowane na 
zagranicznych rynkach  

 

Deutsche Boerse (Xetra), SIX, NYSE 
Euronext Paris, NYSE Euronext Brussels, 

Borsa Italiana 

 

Deutsche Boerse (Xetra), NYSE 
Euronext Paris, Borsa Italiana 

 

Aktywa funduszu  
(w mln EUR) 1 039, 80 

 

156,77 

 

 

Waluta notowań na GPW 

 

Fundusze notowane i rozliczane w PLN (bez pokrycia ryzyka walutowego) 

Liczba wyemitowanych  
jednostek (w mln) 14,81 9,06 

 

Dywidenda  

 

Brak dywidendy  Wypłata dywidendy 

 

Opłata za zarządzanie 

 

0,15% wartości inwestycji w skali roku 0,20% wartości inwestycji w skali roku 

Lyxor ETF DAX , Lyxor ETF S&P 500 

Źródło: Lyxor AM 



Nowe ETFy (dane po sesji 12.05.2011) 

 
• ETF na S&P500 

• Emitent: LYXOR AM 

• Emisja z 18.05.2010 

• Wartość jednostki = 1/100 indeksu = 13,72 USD 

• Liczba jednostek: 9.060.000 

• AUM (wartość zarządzanych aktywów): 124,3 mln USD 

• Opłata za zarządzanie: 0,2% p.a. 

• Wolumen obrotu od początku roku do 12.05.2011: 423,9 mln jednostek 

• Wartość obrotu od początku roku do 12.05.2011: 6,1 mld USD 

 

• ETF na DAX 

• Emitent: LYXOR AM 

• Emisja z 28.06.2006 

• Wartość jednostki = 1/100 indeksu = 72 EUR 

• Liczba jednostek: 14.810.000 

• AUM (wartość zarządzanych aktywów):  1,09 mld EUR 

• Opłata za zarządzanie: 0,15% p.a. 

• Wolumen obrotu od początku roku do 12.05.2011: 47,3 mln jednostek 

• Wartość obrotu od początku roku do 12.05.2011: 2,3 mld EUR 

 
Źródło: BlackRock,  Lyxor AM 



• ETFy są jednymi z najbardziej zyskujących na popularności 

produktów, które zaistniały na rynkach finansowych w ciągu ostatnich 

20 lat.  

• Od pierwszego notowania w Kanadzie w 1990 roku rynek przeszedł 

ogromne zmiany. 

• W założeniu produktu ETFy są jednostkami otwartych funduszy 

inwestycyjnych, które są notowane i handlowane na giełdach w taki 

sam sposób jak akcje. 

• Pozwalają inwestorom na łatwe uzyskanie ekspozycji na całe kraje, 

regiony, sektory gospodarki, obligacje i (co staje się coraz bardziej 

popularne) na surowce lub koszyki wymienionych aktywów.  

• Inwestowanie w instrument bazowy jest łatwe, koszty zarządzania są 

bardzo niewielkie (od 0,1% w skali roku). Płynność gwarantowana 

przez animatorów pozwala na łatwe otwarcie i zamknięcie pozycji w 

tym instrumencie. 

 

 

ETF-y – nowe produkty, nowe możliwości  



• ETF-y sa wyceniane w czasie rzeczywistym i oddają jak najbliżej 

wartość instrumentu bazowego, jest to zarządzanie pasywne, które 

nie ma na celu pobicie danego indeksu a jedynie jak najbardziej 

dokładne jego naśladowanie. 

• ETF-y są wykorzystywane przez zdecydowana większość 

inwestorów – od największych inwestorów instytucjonalnych do 

inwestorów indywidualnych dysponujących niewielkimi środkami.  

• W łatwy i tani sposób pozwalają na dywersyfikację portfela 

inwestycyjnego poprzez  wzbogacenie go o nowe aktywa, bez 

konieczności inwestowania w składowe indeksów czy pojedyncze 

indeksy z danego regionu.  

ETF-y – nowe produkty, nowe możliwości  



Zarządzający ETFami uzyskują wartości jednostek jak najbardziej  

zbliżone do wartości instrumentów bazowych poprzez : 

• Utrzymywanie koszyków akcji odpowiadajacych składowi indeksu, 

lub poprzez: 

• Replikację syntetyczną – przy wykorzystaniu instrumentów 

pochodnych – głównie SWAPów 

 

ETF-y – nowe produkty, nowe możliwości  



• ETFy sa bardziej przejrzyste niż klasyczne fundusze inwestycyjne, 

publikują wycenę jednostek wielokrotnie w ciągu dnia, są notowane 

na giełdach, publikują  codziennie skład portfela inwestycyjnego. 

 

• Dla dużych inwestorów istnieje możliwość kreacji i umarzania 

jednostek bezpośrednio u emitenta lub za pośrednictwem jego 

agentów. 

 

• ETFy charakteryzują się możliwością ciągłej zmiany liczby jednostek 

i zarządzanych aktywów 

 

ETF-y – nowe produkty, nowe możliwości  



• ETFy na większości giełd mogą być przedmiotem krótkiej sprzedaży 

(zgodnie z polskim prawem, na razie, nie mogą). 

 

• Coraz częściej występują jako fundusze typu short (ich wartość 

rośnie przy spadku wartości instrumentu bazowego) z dźwignią 

(pozwalające na 2-4 krotne zwiększenie wyniku instrumentu 

bazowego)  oraz typu short z dźwignią. Aktywa opisanych w tym 

paragrafie nie mają dużego udziału w zarządzanych aktywach, 

natomiast ich udział w obrocie na giełdach jest znaczny. Są w 

większym stopniu instrumentem „spekulacyjnym” niż inwestycyjnym.  

 

ETF-y – nowe produkty, nowe możliwości  



• Na koniec kwietnia 2011 w zarządzaniu w postaci jednostek ETF 

znajdowało się 1.469 miliardów USD (rok wcześniej 1.113 miliardów 

USD). 

 

• Wyemitowano 2.670 ETFów, (2.189 na koniec kwietnia 2010 r.) 

• ETFy są często notowane w dual- i multi- listingu (4.354 notowań 

ETFów na giełdach) 

 

• Emitentami ETFów jest obecnie 140 firm (112 rok temu) 

 

• ETFy są w obrocie na 48 giełdach (rok wcześniej na 42)  

 

• W ciągu pierwszych 4 miesięcy 2011 r. średnia dzienna wartość 

obrotu ETFami na giełdach wzrosła o 17,6% do 54,5 mld USD. 

 

 

ETF-y na Świecie (kwiecień 2011)  

Źródło: BlackRock 
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ETF-y na Świecie (kwiecień 2011)  



Źródło: BlackRock 

ETF-y na Świecie (kwiecień 2011).  

Jesteśmy w dobrym towarzystwie 



Obroty na wielu ETF-ach są często wyższe niż na najbardziej płynnych spółkach 

Źródło: BlackRock 

ETF-y na Świecie (kwiecień 2011)  



• ETF na WIG 20 – debiut 22.09.2010 

• Emitent – Lyxor AM,  emisja: 900.000 jednostek 

• 2 animatorów 

• Wartość jednostki (NAV – net asset value) – 1/10 indeksu 

WIG20 w złotych. 

• Wartość aktywów na koniec kwietnia 2011: 261,95 mln zł 

• Wolumen obrotu – od debiutu do końca kwietnia 2011:  

  572.560 jednostek 

• Wartość obrotu – od debiutu do końca kwietnia 2011: 

  158,07 mln zł 

 

 

 

 
Źródło: GPW 

ETF na WIG20 – ETFW20L  



ETFy na GPW 

Źródło: LyxorAM 


