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Fundusze hedgingowe jako alternatywna
klasa inwestycji1

Streszczenie
Celem pracy jest opis panującej sytuacji na rynku finansowym po pęknięciu bańki na
amerykańskim rynku nieruchomości. Negatywne wydarzenia, które miały miejsce od połowy 2007 roku zachwiały dotychczasowym schematem działań podmiotów gospodarczych i inwestorów indywidualnych na rynku finansowym. Publikowane przez instytucje
finansowe dane o ogromnych stratach miały bardzo duży wpływ na nastroje panujące na
światowych giełdach. To wszystko przekładało się na wyniki osiągane przez instytucje
wspólnego inwestowania, jakimi są fundusze inwestycyjne. Z tego też względu, wśród
klientów funduszy notujących bardzo dotkliwe straty pojawiła się potrzeba znalezienia
alternatywnego sposobu inwestowania swoich środków pieniężnych. Odpowiedzią na niestabilną sytuację rynkową okazały się fundusze hedgingowe, które z poziomu inwestycji
mało rozpoznawalnych stały się atrakcyjną formą alokacji kapitału a nie jednokrotnie
podstawą w budowaniu profesjonalnych portfeli inwestycyjnych.

Wprowadzenie
Rynek finansowy stał się obszarem podlegającym nieustannym przeobrażeniom. Jest
to wynik zmieniających się potrzeb kapitałowych przedsiębiorców oraz preferencji inwestorów, które w konsekwencji prowadzą do oferowania uczestnikom tego rynku coraz
to nowych instrumentów finansowych. Rosnąca ilość i różnorodność instrumentów spra*
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wia, że właściwy wybór formy finansowania przedsięwzięcia lub alokacji kapitału w danych warunkach gospodarczych stanowi niemały problem. Stąd niezmiernie ważne jest
poznanie istoty tych instrumentów, zarówno z perspektywy korzyści, jak i wad. Nie mniej
ważna jest także znajomość uwarunkowań ich funkcjonowania na danym rynku finansowym.
Od 1949 r., czyli od momentu powstania pierwszego na świecie funduszu hedgingowego, aż do 2007 r., wskutek rozwoju rynków finansowych nastąpiła ewolucja sektora inwestycji alternatywnych. W terminologii finansowej termin „hedging” (zabezpieczanie)
określa swoisty rodzaj transakcji podejmowany w celu zabezpieczenia się przed niekorzystnymi wahaniami cen. Określenie „fundusz hedgingowy” powinno więc oznaczać taki typ funduszu, który zmniejsza ryzyko poprzez stosowanie różnego rodzaju strategii
zabezpieczających. Takie rozumienie nazwy ma już raczej historyczne znaczenie, obecnie bowiem nazwą „fundusze hedgingowe” obejmuje się wszelkie fundusze wykorzystujące krótką sprzedaż, dźwignię finansową, faktyczne zabezpieczanie się i arbitraż.

1. Geneza oraz skutki kryzysu finansowego
Minęły już ponad dwa lata, od kiedy na rynku kredytów hipotecznych rozpoczął się
kryzys, który ze Stanów Zjednoczonych ogarnął całą Europę i świat, siejąc spustoszenie
zarówno na rynkach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Także niedawno odnotowaliśmy pierwszą rocznicę głośnego upadku ikony banków inwestycyjnych – Lehman Brothers.
Mimo, iż coraz częściej ze światowej gospodarki napływają sygnały o poprawie koniunktury, wielu ekspertów nadal uważa, że czeka nas jeszcze długi czas powrotu na
ścieżkę wzrostową. Cały okres od rozpoczęcia kryzysu można ogólnie określić, jako czas
wzmożonej zmienności i niepewności, w którym ujawniły się niebrane wcześniej pod
uwagę rodzaje ryzyka.
Trzeba pamiętać, iż ogólnoświatowy kryzys rynku finansowego i bankowego, rozpoczął się w Stanach Zjednoczonych od zapaści rynku pożyczek hipotecznych wysokiego
ryzyka. Większość ekspertów, za początkowo niewidoczne źródło współczesnej finansowej zapaści uważało upowszechnienie się w latach 90. XX w. wszelkiego rodzaju instrumentów pochodnych, które doprowadziły do oderwania rynku od przejrzystości i realnej
gospodarki. Niestety ci, którzy sceptycznie podchodzili do tego typu instrumentów i uważali je za przyszłe zagrożenie dla stabilności rynków finansowych, przez wielu byli ignorowani i dyskredytowani.
Wracając do źródeł kryzysu – upatruje się go w prostej linii – w pożyczkach hipotecznych udzielanych przy wysokim ryzyku spłaty, często osobom o marginalnych możliwościach finansowych (ang. subprime mortgage). Następnie prywatne instytucje finansowe,
w tym największe banki amerykańskie i europejskie, masowo sprzedawały owe kredyty
w postaci obligacji strukturyzowanych (MBS – mortgage-backed security) opartych na
nieruchomościach. Oficjalnie operacjom tym przyświecał cel inwestycyjny, w rzeczywistości zaś miały one charakter spekulacyjny. Świadomość ryzyka tych obligacji była niewielka, gdyż cały mechanizm odbywał się podczas trwających od dłuższego czasu wzro-
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stów na rynku nieruchomości, a czołowe instytucje ratingowe bez wahania wystawiały
wysokie oceny bezpieczeństwa wspomnianym obligacjom. Kredyty, potocznie zwane
NINJA (ang. no income- no job- no assets), brali więc nawet bezrobotni. Bankierzy również nie bali się ryzyka, trwając w przeświadczeniu, że ciągle rosnące ceny nieruchomości pokryją ewentualne straty z tytułu niespłaconych kredytów.
Jednak kolejne, negatywne wydarzenia związane z zapaścią na amerykańskim rynku nieruchomości skutkowały zawirowaniami na giełdach. Reakcją były głębokie spadki notowań na najnowsze informacje o bankrutujących bankach i ogromnych stratach
przedsiębiorstw z innych sektorów. To wszystko bezpośrednio oddziaływało na instytucje wspólnego inwestowania, jakimi są fundusze inwestycyjne. Masowe wyprzedaże akcji giełdowych obniżały ich poziom często do nieprawdopodobnie niskich wartości, co
przekładało się na sytuację funduszy inwestycyjnych. W wielu przypadkach menadżerowie funduszy nie dostosowali zarządzanych przez siebie portfeli, co przy posiadaniu dużej ilości papierów udziałowych implikowało spadek wartości ich jednostek uczestnictwa.
Nie tylko więc banki mające w swoim posiadaniu tzw. „toksyczne” aktywa dotkliwie odczuły „pęknięcie bańki” na rynku nieruchomości (ang. real estate bubble). Dotyczyło to
również funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych i domów maklerskich, które
na światowych rynkach finansowych funkcjonują na zasadzie „systemu naczyń połączonych”.
Spowolnienie gospodarcze, którego doświadczyła cała globalna gospodarka stawiała instytucje finansowe w coraz gorszej sytuacji. Z jednej strony były one zmuszone
oprzeć się pogarszającej sytuacji finansowej spowodowanej drastycznym ograniczeniem
płynności na rynku, z drugiej zaś stanęły przed koniecznością odbudowy zaufania, jakie
utraciła branża finansowa z powodu wielu spektakularnych bankructw oraz ujawnionych
malwersacji finansowych.
Kryzys sprawił, iż inne niż do tej pory czynniki wpływają na „wizerunek” rynku finansowego. Po pierwsze, nastąpiła gwałtowna zmiana postrzegania instytucji finansowych, w tym funduszy inwestycyjnych. Z punktu widzenia klienta fundusze inwestycyjne spadły z pozycji instytucji o najwyższym zaufaniu, do poziomu instytucji z małym
bądź zerowym poziomem zaufania. Po drugie nastąpiła zmiana postrzegania przez klientów indywidualnych samych produktów inwestycyjnych, czego doświadczamy nad wyraz mocno w Polsce. Oznacza to, że klienci, którzy historycznie patrzyli na produkty inwestycyjne przez pryzmat zysku nie zajmując się specjalnie tematyką ryzyka, obecnie
bardziej zainteresowani są poziomem zabezpieczeń i ryzykiem towarzyszącym ich inwestycjom. Sytuacja ta również wymusi zmiany w samej branży instytucji finansowych,
gdzie w przyszłości konstruując produkt inwestycyjny, klient najpierw będzie informowany o poziomie ponoszonego ryzyka, a dopiero potem, ile może na tym zarobić. Ostatnią rzeczą, która również w dużym stopniu może wpłynąć na kształt nie tylko polskiego
rynku finansowego, jest rosnąca rola rynkowych regulatorów. W przeszłości, kiedy
wszystko szło ku rozwiązaniom wolnorynkowym, mieliśmy do czynienia z sytuacją, kiedy instytucje finansowe wręcz „wymagały” od instytucji regulujących rynek kapitałowy
zgody na wprowadzenie coraz to nowych produktów. Oczywiście wszystko w trosce
o klienta. Obecnie regulatorzy zaczynają skrupulatniej badać wnioski dotyczące wprowadzenia nowych produktów na rynek, co niewątpliwe wpłynie na oczyszczenie ogólnej
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oferty produktowej z produktów niebezpiecznych, źle przygotowanych i wzbudzających
wiele podejrzeń.

2. Inwestycje alternatywne odpowiedzią na złą koniunkturę
W tym miejscu warto zastanowić się, jakie zmiany w samym podejściu do inwestowania wymusił na klientach indywidualnych wspomniany wcześniej kryzys. Pewne jest,
iż w niedogodnym dla siebie okresie różnego rodzaju fundusze inwestycyjne nie przynosiły swoim klientom satysfakcjonujących stóp zwrotu. Wręcz przeciwnie, w wielu przypadkach straty funduszy, i de facto ich klientów były bardzo duże. Z tego też względu
wśród klientów indywidualnych samoistnie zrodziła się potrzeba lepszej i bardziej efektywnej dywersyfikacji ich portfeli, co zaowocowało dużym wzrostem popularności wszelkiego rodzaju inwestycji alternatywnych.
Sam termin inwestycji alternatywnych do tej pory nie doczekał się dokładnego zdefiniowania. Najczęściej inwestycje alternatywne określa się poprzez podanie ich charakterystycznych cech bądź przykładów tego rodzaju inwestycji. Dość często można spotkać się z określeniem, iż alternatywna alokacja kapitału jest inwestycją niebędącą inwestycją tradycyjną, gdzie tradycyjne inwestycje rozumiane są jako te rozliczane w oparciu
o pewne punkty odniesienia (benchmarki) (Gabryelczyk, 2006: 44).
Inną cechą charakterystyczną dla grupy inwestycji alternatywnych, jest negatywna
korelacja stóp zwrotu z rentownością tradycyjnych inwestycji w akcje i obligacje. Warto również nadmienić, iż w porównaniu z szablonowymi formami alokacji środków pieniężnych, jej alternatywne formy cechuje zdecydowanie niższa płynność, zaś horyzont inwestycyjny znacznie wykracza poza przeciętny czas zaangażowania środków w tradycyjne aktywa na rynku kapitałowym (Niedziółka, 2009: 10).
Inaczej mówiąc, strategia alternatywna wykorzystując nieefektywność i zmienność
tradycyjnego rynku ma na celu wypracowanie jak najlepszej stopy zwrotu dla inwestora,
nieskorelowanej z sytuacją panującą właśnie na tym rynku. Najlepszym przykładem aktywnego zarządzania kapitałem w celu uzyskania tzw. absolutnych stóp zwrotu są fundusze hedgingowe.
Chcąc scharakteryzować fundusze hedgingowe należy sięgnąć do teorii finansów
i wyjaśnić w pierwszej kolejności znaczenie samego pojęcia hedgingu. Termin ten oznacza rodzaj transakcji służącej zabezpieczeniu się przed nieoczekiwanymi zmianami cen
na rynku (Glogowski, Munch, 1996: 291). Wynika z tego, iż hedgingiem określa się
wszelkie działania mające na celu ograniczenie ryzyka inwestycji związanego z niepożądanymi zmianami cen. Pierwotnie, strategie funduszy hedgingowych bazowały na zajmowaniu jednocześnie długich i krótkich pozycji, aby dzięki temu wykorzystać nieefektywność w wycenie różnych walorów finansowych, zabezpieczając jednocześnie portfel
przed negatywnymi z punktu widzenia zarządzających ruchami cen owych instrumentów finansowych (nie tylko spadkami, lecz również wzrostami). Dlatego też często same
fundusze hedgingowe nazywane są funduszami arbitrażowymi (Sławiński, 2006: 11).
Takiej definicji odpowiadał jednak tylko pierwszy, założony w 1949 r. przez Alfreda Winslow Jonesa fundusz A.W. Jones & Co. W porównaniu z funduszem Alfreda Jo-
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nesa, dzisiejsze fundusze hedgingowe definiowane są nieco inaczej. Jedna z definicji podaje, iż fundusz hedgingowy to aktywnie zarządzany fundusz inwestycyjny, przeznaczony dla małej liczby dużych inwestorów, którzy szukają atrakcyjnych absolutnych stóp
zwrotu. Ich osiągnięcie wiąże się z wykorzystaniem szerokiego wachlarza narzędzi oraz
strategii inwestycyjnych. Fundusz taki jest zarządzany przez tzw. menadżera funduszu,
którego wynagrodzenie stanowi prowizję będącą procentem od osiągniętych zysków (Jaeger, 2003: 283).
Nie jest to jedyna definicja funduszy typu hedge. Różnice w definiowaniu wynikają
z różnorodności struktur, jaką charakteryzują się owe podmioty. Niezależnie jednak od
sposobu definiowania w literaturze przedmiotu wyróżnia się pewne stałe cechy charakteryzujące fundusze z rodziny hedge, czyli (Gabryelczyk, 2006: 44):
• aktywne zarządzanie,
• poszukiwanie atrakcyjnych absolutnych stóp zwrotu,
• zastosowanie dźwigni finansowej,
• wykorzystanie instrumentów pochodnych,
• wykorzystanie szerokiego wachlarza strategii,
• mała liczba dużych inwestorów,
• procentowy udział w zyskach menadżerów.

3. Główne cechy funduszy hedgingowych
Polityka inwestycyjna stosowana w funduszach typu hedge skoncentrowana jest na
uzyskiwaniu absolutnych stóp zwrotu. Sens tego rodzaju działań jest przeciwieństwem
tradycyjnych form zarządzania kapitałem, gdzie osiągane wyniki inwestycyjne porównuje się do benchmarków rynkowych, czyli stóp zwrotu z inwestycji w podobne klasy aktywów. Przykładem może być sytuacja, gdzie fundusz akcji oceniany jest na tle indeksu
giełdowego, a wypracowana stopa zwrotu (często ujemna) nie jest recenzowana negatywnie. Zupełnie odmienne podejście stosowane jest w odniesieniu do absolutnych stóp
zwrotu. W ich przypadku nie brana jest pod uwagę obecna sytuacja na rynku, a zarządzający funduszem jest oceniany za osiągniętą stopę zwrotu i zachowanie jej na stabilnym
poziomie w dłuższym okresie czasu. Mówi się, iż punktem wyjścia dla wyników wypracowywanych przez fundusze hedge jest zero (Jaeger, 2003: 10).
Inną ważną cechą funduszy hedgingowych (charakteryzującą te podmioty od samego początku) jest fakt, iż są one przeznaczone dla małej liczby dużych inwestorów. Zazwyczaj są to inwestorzy o zasobnych portfelach, gdyż minimalna wpłata do funduszu
waha się od kilkudziesięciu tysięcy do nawet kilkunastu milionów dolarów. Chcąc stać
się uczestnikiem funduszu hedgingowego inwestorzy indywidualni, jak również instytucjonalni muszą sprostać wysokim wymogom dotyczących ich majątku i zarobków. Wymagania te różnią się między sobą w zależności od obszaru geograficznego, na którym
działa dany fundusz.
Poza wymogami finansowymi stawianymi inwestorom fundusze hedge wprowadzają również bariery dotyczące wyjścia z ich udziałów. Ze względu na skomplikowany charakter strategii stosowanych przez te fundusze, inwestycje w fundusze hedge, podobnie
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jak private equity, charakteryzują się niską płynnością. W związku z długoterminowym
lokowaniem kapitału, czas od zgromadzenia kapitału do jego umorzenia niejednokrotnie
przekracza kilka lat. Wprowadzenie takich obostrzeń ma na celu zagwarantowanie zarządzającym pełnej swobody podejmowania decyzji inwestycyjnych i ich stabilność przez
cały okres alokacji kapitału. W przeciwieństwie do funduszy inwestycyjnych, gdzie pieniądze można wycofać codziennie, fundusze hedgingowe, nakładając na swoich inwestorów ograniczenia w tym zakresie, umożliwiają sobie utrzymywanie kapitału w mało
płynnych, lecz dochodowych aktywach. Niektóre fundusze hedge godzą się na wycofanie pieniędzy raz na kwartał bądź rok, jednak z 30–45 dniowym okresem zawiadomienia,
inne zaś stosują tzw. klauzulę lock-up period umożliwiającą wyjście z inwestycji po 3–5
latach.
Ważną cechą funduszy hedgingowych jest dwuszczeblowy system opłat stanowiących wynagrodzenie managerów, pobierany przez fundusze ze środków swoich klientów. Opłaty te są z reguły wyższe niż w tradycyjnych funduszach inwestycyjnych i komponują się z kilku składników. Podstawową opłatą pobieraną przez fundusze hedgingowe jest należność za zarządzanie aktywami – administration fee. Jej wartość oscyluje
w granicach 1–2% rocznie, przy czym naliczana jest w zależności od funduszu tygodniowo, miesięcznie bądź kwartalnie. Podstawą do naliczania tej opłaty jest wartość aktywów netto funduszu, odpowiednio ważona udziałami każdego inwestora w aktywach
podmiotu.
Oprócz opłaty za zarządzanie fundusze hedgingowe pobierają również success fee,
która stanowi wynagrodzenie za osiągane wyniki. Zwykle wynosi ona 20% osiągniętych
zysków (wypracowanej stopy zwrotu) (McCrary, 2005: 16). Często można spotkać się
z określeniem tego systemu opłat jako „2 and 20”, tzn. prowizja za zarządzanie środkami pieniężnymi w wysokości 2% oraz opłata za osiągniętą stopę zwrotu w wysokości
20%. Opisany mechanizm pobierania opłat przez fundusze hedgingowe nie przez wszystkich może być uznawanym za efektywny. Wprawdzie jego konstrukcja nagradza zarządzających wtedy, gdy osiągają satysfakcjonujące stopy zwrotu, lecz z drugiej strony może prowadzić do podejmowania przez managerów funduszy nadmiernego ryzyka inwestycyjnego w celu uzyskania osobistych korzyści majątkowych. Spora grupa osób odpowiedzialnych za zarządzanie funduszami hedge pobiera wcześniej omawianą success fee
dopiero po przekroczeniu pewnej stopy granicznej, tzw. hurdle rate. Jest ona z reguły definiowana jako benchmark rynkowy, na przykład w postaci krótkoterminowej stopy procentowej, takiej jak LIBOR (Jaeger, 2003: 193).
Inną koncepcją stosowaną przez fundusze hedgingowe jest oferowanie klauzuli high
watermarks przy pobieraniu opłaty za osiągnięte zyski. Prowizja ta wypłacana jest zarządzającym od różnicy między wartością funduszu w danym roku i jego wartością w roku
poprzednim, jednak pod warunkiem, gdy aktualna wartość przekracza historyczne maksimum wartości jednostki funduszu. Tego rodzaju uzgodnienia między menedżerami funduszy a inwestorami niewątpliwie stanowią pewnego rodzaju zabezpieczenie dla klientów funduszu i jednocześnie są skutecznym czynnikiem motywującym do osiągania wyższych stóp zwrotu. Teoria J. Rosenberga dowodzi, że zastosowanie mechanizmu high watermarks wprawdzie ogranicza wypłatę prowizji dla zarządzających, gdy wartość funduszu nie ulega systematycznemu wzrostowi, ale jednocześnie wiąże się z podejmowaniem
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większego ryzyka przez zarządzających. Odzwierciedlone jest to poprzez wyższą zmienność stóp zwrotu funduszy wykorzystujących tę koncepcję (Rosenberg, 2006). Warto
również zwrócić uwagę, iż w sytuacji zastosowania mechanizmu high watermarks zarządzający, którego fundusz odnotował stratę często traci motywację do dalszego zarządzania portfelem, gdyż stopa zwrotu, którą musi uzyskać, aby zostać wynagrodzonym
staje się trudniejsza do osiągnięcia. Zdarza się nierzadko, że w takich sytuacjach dochodzi nawet do likwidacji danego funduszu hedgingowego.
Odmiennym, w porównaniu z hurdle rate i high watermark rozwiązaniem jest tzw.
klauzula claw back, polegająca na zobowiązaniu zarządzającego do zwrotu części bądź
nawet całości prowizji od zysków w przypadku, kiedy w kolejnych okresach inwestycji
wartość aktywów netto funduszu obniży się.
Należy podkreślić, że niezależnie od rodzaju i wielkości stosowanych przez fundusze opłat za wypracowany wynik, naliczany on jest indywidualnie dla każdego uczestnika. Związane jest to przede wszystkim z faktem, iż różni inwestorzy w tym samym czasie mogą być w innej sytuacji, jeśli chodzi o zysk bądź stratę. Zdeterminowane jest to
przede wszystkim momentem rozpoczęcia inwestycji oraz realizowanej przez fundusz
strategii inwestycyjnej.
Z długoterminowym charakterem inwestycji prowadzonych przez fundusze hedgingowe związana jest także inna opłata pobierana przez niemalże wszystkie fundusze, mianowicie surrender fee. Kara za „poddanie” się inwestora indywidualnego naliczana jest
procentowo od wycofywanej wielkości kapitału. Kwota ta jest przede wszystkim odszkodowaniem dla pozostałej liczby inwestorów za poniesione koszty związane z koniecznością wcześniejszego spieniężenia części aktywów. Niewątpliwie stanowi to zysk dla samej instytucji funduszu hedge, jednak przede wszystkim surrender fee ma działać zniechęcająco na inwestorów chcących wycofać swoje środki przed końcem inwestycji.
Z działalnością funduszy hedgingowych wiąże się opinia, nie do końca wprawdzie
rzetelna, iż nie publikują one żadnych informacji o swoich inwestycjach, a nawet, że działają na pograniczu prawa. Same fundusze tłumacząc swoją politykę, motywują ją kilkoma warunkami, chociażby rodzajem klienteli, do jakiej fundusze hedge kierują swoją
ofertę. Z założenia są to instytucje przeznaczone dla małej grupy dużych inwestorów i publikacja informacji bądź reklama na dużą skalę najzwyczajniej nie leży w gestii omawianych podmiotów.
Rzeczywiście, w porównaniu z funduszami otwartymi, fundusze hedgingowe znacznie bardziej chronią informacje na temat swojej działalności. Jest to także zdeterminowane stosowanymi strategiami inwestycyjnymi, wykorzystującymi dość często zaistniałe
nieefektywności rynkowe. Mocno ograniczony dostęp do rzetelnych danych dotyczących
stóp zwrotu lub składu portfela inwestycyjnego związany jest również z tym, że fundusze mniej chętnie publikują dane w okresach, kiedy nie przynoszą wysokich zysków. Badania dowodzą, że fundusze przekazują informacje o swoich wynikach jedynie wtedy,
gdy osiągają dobre wyniki inwestycyjne, natomiast unikają raportowania, gdy osiągają
słabe wyniki. Stosowana jest również praktyka zakładania kilku funduszy hedgingowych
i publikowania informacji tylko tych najlepszych (Gabryelczyk, 2006: 48).
Nie mniej jednak, pomimo opinii inwestycji mocno ryzykownej, przeznaczonej tym
samym dla osób pozbawionych obaw przed ryzykownym działaniem, umieszczenie fun-
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duszy hedgingowych w portfelu składającym się z akcji i obligacji wpływa na niego korzystnie poprzez:
• powiększenie stopy zwrotu,
• zmniejszenie ryzyka,
• zwiększenie dywersyfikacji.

4. Rodzaje funduszy hedgingowych
W związku z dużą liczbą funduszy hedgingowych niezwykle trudno dokonać jednoznacznej ich klasyfikacji, stąd najczęściej do ich opisu przyjmuje się klasyfikację strategii stosowanych przez te podmioty. Aby osiągnąć wysokie, nieskorelowane z sytuacją
rynkową stopy zwrotu, fundusze hedge stosują przeważnie dźwignię finansową oraz krótką sprzedaż. Nie można im przypisać jednej konkretnej strategii inwestowania. Fundusze
hedge można raczej określić jako podmioty, które stosują strategie inwestycyjne wykraczające poza krąg strategii tradycyjnych. Mogą one wykorzystać w zasadzie każdą nadarzającą się możliwość inwestycyjną, w dowolnej klasie aktywów.
Z tego też względu fundusze hedgingowe charakteryzują się wielką różnorodnością.
Trudno stworzyć klasyfikację, która obejmowałaby wszystkie ich rodzaje. Posługując się
metodologią firmy badawczej CSFB Tremont, można wyróżnić 10 głównych strategii inwestycyjnych stosowanych przez fundusze hedgingowe (Gabryelczyk, 2006: 52):
• Equity market neutral – znoszące się wzajemnie krótkie i długie pozycje nieskorelowane z ruchami na rynku akcji i walut,
• Mutli-strategy – równoczesne wykorzystanie kilku strategii,
• Event driven – strategie związane z nadzwyczajną sytuacją konkretnego przedsiębiorstwa,
• Convertible arbitrage – wykorzystywanie nieefektywności cenowych na rynku akcji oraz instrumentów zamiennych,
• Fixed income arbitrage – wykorzystywanie nieefektywnej wyceny pomiędzy powiązanymi instrumentami dłużnymi,
• Global macro – strategie kierunkowe bazujące na analizie sytuacji makroekonomicznej,
• Emarging markets – inwestycje w akcje i instrumenty o stałym dochodzie na rynkach wschodzących,
• Long/short equity – kierunkowe strategie z wykorzystaniem akcji oraz instrumentów pochodnych rynku akcji,
• Managed futures – wykorzystywanie instrumentów pochodnych w oparciu o analizę fundamentalną lub techniczną,
• Dedicated short bias – portfele akcji oraz dyrewatów, których pozycja netto jest
krótka.
Celem strategii Equity Market-neutral jest osiąganie stałych zysków przy bardzo niskiej ekspozycji na ryzyko rynku. Strategia ta nastawiona jest na wykorzystywanie nieefektywności rynku w wycenie spółek i zazwyczaj polega na jednoczesnym zajęciu długiej i krótkiej pozycji na porównywalnych walorach na danym rynku, przy zaangażowa-
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niu podobnej ilości kapitału. Pozwala to wyeliminować ryzyko rynku i pozostawić jedynie ryzyko wynikające z niepewności, co do kształtowania się względnej różnicy cen akcji. Zazwyczaj zarządzający takimi funduszami chronią się również przed ryzykiem kursowym. Wybór akcji, co do których przewidywany jest wzrost lub spadek dokonywany
jest przy zastosowaniu analizy fundamentalnej lub technicznej. Typowym zastosowaniem
takiej strategii jest wykorzystanie różnicy w cenie dwóch rodzajów równouprawnionych
akcji tego samego przedsiębiorstwa w przypadku fuzji2. Zarządzający może lokować kapitał na wybranym obszarze geograficznym bądź rozszerzyć zasięg swojego działania na
rynku globalnym.
Fundusze z grupy Event-driven, zarabiają na niepewności związanej z wydarzeniami dotyczącymi konkretnej spółki takimi jak przejęcie, fuzja, restrukturyzacja, widmo
bankructwa. Charakteryzują się średnim poziomem korelacji stóp zwrotu z sytuacją panującą na rynku. W przypadkach zdarzeń nadzwyczajnych wahania kursu w znacznie
większym stopniu zależą od rozwoju sytuacji w danej spółce niż od zachowania się rynku. Istotną zaletą strategii tego typu jest fakt, że umożliwiają one osiągnięcie znaczących
profitów nawet przy trendzie spadającym lub trendzie bocznym panującym na rynku.
Głównym ryzykiem przeprowadzania takich inwestycji jest niefinalizowanie danej transakcji. Fundusze tego typu osiągają zyski zbliżone do giełdowych, jednak są mniej ryzykowne niż bezpośrednie zaangażowanie się na rynku (McCrary, 2005: 24).
Jednym z rodzajów funduszy wchodzących w skład kategorii Event-driven są fundusze typu Risk (Merger) Arbitrage. Strategia arbitrażu ryzykiem, nazywana również Merger Arbitrage, wykorzystuje fakt niedowartościowania spółek, co do których istnieje szansa, że staną się przedmiotem przejęcia albo wezmą udział w fuzji. Na ogół zarządzający
takim funduszem zajmuje długą pozycję na walorach spółki przejmowanej i krótką na
przejmującej.
W czasie negocjacji poprzedzających fuzję lub przejęcie w grę wchodzi ryzyko, że
transakcja nie dojdzie do skutku – czy to z powodu niemożliwości osiągnięcia satysfakcjonujących obie strony warunków, czy to ze względu na ryzyko regulacyjne, czyli interwencję agend państwowych. Z tego powodu akcje spółki przejmowanej wyceniane są
przez rynek niżej, niż wynikałoby to z przesłanek fundamentalnych. Fundusze typu Risk
Arbitrage różnią się, jeśli chodzi o stopień ryzyka, jakie gotowe są ponieść. Niektórzy zarządzający inwestują tylko wtedy, jeśli spółki ogłosiły już oficjalnie plany fuzji/przejęcia,
inni opierają się nawet na samych pogłoskach.
Inną strategią zaliczaną do grupy Event-driven jest strategia Distressed Securities.
Strategia ta, jest bardzo podobna do omawianej powyżej i polega na inwestycji w akcje
lub papiery dłużne podmiotów przechodzących różnego rodzaju trudności finansowe lub
operacyjne. Często są one w trakcie reorganizacji wskutek ogłoszenia bankructwa albo zachodzi podejrzenie, że mogą zbankrutować w niedalekiej przyszłości. Fundusze Distressed Securities realizują swoje zyski w dwóch przypadkach. Po pierwsze, spółkę udaje się
uratować i przywrócić do dobrej kondycji finansowej, co skutkuje wzrostem jej wartości.
Drugą możliwością jest jej likwidacja z egzekucją długów, nabytych wcześniej poniżej
ich wartości. Dodatkowo, zarządzający takimi funduszami starają się wykorzystać prze2
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widywane pogorszenie się kondycji spółek do wykreowania zysku, tym samym zajmują
na walorach finansowych owych podmiotów krótkie pozycje, licząc na rychły spadek ceny. Ze względu na niską płynność aktywów, w jakie inwestuje fundusz wymagany okres
inwestycji jest bardzo często wydłużony do kilku lat (Ziarko-Siwek, Gabryelczyk, 2008:
60).
Fundusze Convertible Arbitrage stosują technikę arbitrażu na instrumentach zamiennych, takich jak obligacje zamienne. Fundusze te stawiają sobie za cel wykorzystanie do
zarobku nieefektywnej wyceny wartości instrumentu zamiennego, w relacji do wartości
akcji danego przedsiębiorstwa.
Arbitraż instrumentów zamiennych, takich jak obligacje albo akcje preferowane zamienne na akcje zwykłe, wykorzystuje nieadekwatną względną wycenę instrumentu zamiennego oraz akcji danego przedsiębiorstwa. Zarządzający zajmuje na ogół długą pozycję na instrumencie zamiennym i krótką na akcji. Stosowana dźwignia mieści się zazwyczaj w przedziale od 2 do 10-krotności zaangażowanego kapitału.
W strategii Fixed Income Arbitrage zarządzający do wypracowania zysku wykorzystuje nieprawidłową wycenę instrumentów o stałym dochodzie, takich jak na przykład
obligacje rządowe bądź korporacyjne. Menedżer funduszu zajmuje jednocześnie pozycje
długie i krótkie na rynku kasowym lub instrumentów pochodnych. Zarządzający najczęściej stosują arbitraż na instrumentach wzajemnie ze sobą powiązanych, na przykład danym papierze oraz kontrakcie futures na ten papier. Podręcznikowym przykładem takiej
strategii jest kupno obligacji rządowej i jednoczesna sprzedaż kontraktu terminowego
opiewającego na nią.
Warto zwrócić uwagę na fakt, iż w związku z różnicami w oprocentowaniu sięgającymi zaledwie kilku lub kilkunastu punktów bazowych, fundusze stosujące strategie Fixed Income Arbitrage najczęściej posługują się wysoką dźwignią, aby ostateczny zysk
z ich inwestycji był zadowalający. Pomimo to zmienność stóp zwrotu osiąganych przez
tego rodzaju fundusze jest niska, co wynika z względnej neutralności tej strategii wobec
rynku. Strategia Fixed Income Arbitrage należy do najbardziej skomplikowanych i wymaga od zarządzającego wysokich kwalifikacji. Fundusze tego typu są postrzegane jako
bardziej ryzykowne niż mogłaby na to wskazywać ich charakterystyka.
Strategia Macro (Global Macro) stosowana przez fundusze hedgingowe jest najbardziej agresywną i jednocześnie elastyczną strategią stosowaną przez wszystkie fundusze
hedge. Strategia ta opiera się na przewidywaniu rozwoju światowych trendów gospodarczych i wskaźników, takich jak stopy procentowe czy inflacja, które determinują sytuację
na rynku akcji, walut lub poziom stóp procentowych. W celu uzyskania ponadprzeciętnych zysków zarządzający nie analizuje sytuacji pojedynczych spółek czy innych aktywów finansowych, ale raczej całe klasy aktywów lub regiony geograficzne, gdzie zamierza ulokować zgromadzony kapitał. Fundusze tego typu w początkowej fazie były funduszami akcji, lecz z czasem w ich portfelu znalazły się również waluty i instrumenty
dłużne. Fundusze Global Macro grają na silnych trendach, dlatego nie zabezpieczają zajmowanych pozycji. Stopy zwrotu są najwyższe ze wszystkich rodzajów funduszy. Zmienność osiąganych wyników jest mniejsza niż przeciętnie na rynku akcji, ale równocześnie
większa niż funduszy wykorzystujących inne strategie (Gabryelczyk, 2006: 54). Skala
działań funduszy Global Macro jest tak duża, iż są w stanie wpływać na cały rynek, na
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którym aktualnie przeprowadzają transakcje, wykorzystując przy tym lewarowanie lub instrumenty pochodne. Znanym przykładem wpływu funduszy Macro na otoczenie są spekulacje Georgea Sorosa z początku lat 90. XX w. zmierzające do dewaluacji funta szterlinga.
Fundusze Emarging Markets stosują strategię, która zakłada inwestowanie na rynkach krajów o gospodarkach mniej rozwiniętych, ale mających duży potencjał wzrostowy. Jest to strategia nietypowa, oparta wyłącznie na kryterium geograficznym, charakteryzująca się dużą zmiennością stóp zwrotu, co wynika z niskiego stopnia rozwoju i wyższej amplitudy wahań rynków finansowych w krajach wschodzących. Niski stopień rozwoju przejawia się nie tylko w często małej kapitalizacji giełdy i wynikającej z tego niskiej płynności, ale również w braku wielu instrumentów normalnie wykorzystywanych
do kontrolowania ryzyka, takich jak krótka sprzedaż albo kontrakty futures. Z tego względu fundusze mają tendencję do zdecydowanego przeważenia na długich pozycjach3.
Strategia Long/short equity. jest strategią cieszącą się zdecydowanie największą popularnością i przynosząca najwyższe absolutne stopy zwrotu. Polega na kupnie akcji niedowartościowanych, przy jednoczesnej krótkiej sprzedaży walorów spółek przeszacowanych pochodzących z tego samego sektora. Fundusze Long/short equity stanowią grupę
bardzo niejednorodną, o różnej ekspozycji na ryzyko rynku i różnej wysokości stosowanej dźwigni. Niektórzy zarządzający grają na długich pozycjach, inni na krótkich albo
zachowują się neutralnie wobec rynku. W tym ostatnim przypadku zbliżają się do strategii Equity Market-neutral, omawianej wcześniej w kategorii funduszy o niskiej ekspozycji na ryzyko rynku.
Dziś modelowym przykładem strategii Long/short jest portfel typu 130/30, gdzie
30% portfela przeznaczana jest na krótką sprzedaż, a środki pozyskane w ramach tego zabiegu służą do zlewarowania części zorientowanej na wzrosty. Skumulowana pozycja
długa wynosi zatem 130%. Sam fakt, iż udział pozycji długich względem krótkich jest
zdecydowanie wyższy ma swe podstawy w tzw. „świadomości rynku”, który z zasady
kieruje się w górę. Spadkowe ruchy zawsze traktowano jako korektę. Skala owych korekt
może w wielu przypadkach zdecydować o kondycji finansowej wielu przedsiębiorstw,
trzeba więc być przygotowanym na spadki na rynkach, zwłaszcza, jeśli jest to dobra okazja do wypracowania zysku.
Strategia Managed Futures polega na lokowaniu kapitału w kontrakty terminowe notowane na światowych rynkach opiewające na instrumenty finansowe oraz towary. W celu zminimalizowania strat wykorzystywane są automatyczne systemy transakcyjne, które mają zaprogramowany maksymalny poziom ryzyka w obrębie danej pozycji rynkowej. Wszystkie pozycje otwarte są bezustannie kontrolowane tak, aby stopień ryzyka pozostawał na bezpiecznym pułapie. Dzięki uaktualnianym na bieżąco danym automatyczne systemy transakcyjne dopasowują się do wahań rynkowych i zamykają bądź otwierają nowe pozycje. W ten sposób straty są bardzo szybko ograniczane, a zyski mogą spokojnie rosnąć. Jest to jedna z podstawowych zasad inwestycyjnych, które są fundamentem skutecznego inwestowania. Należy również podkreślić, że decyzje inwestycyjne
w większości podejmowane są bez udziału czynnika ludzkiego, który jest często najsłab3
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szym, choć niekiedy niezbędnym ogniwem całego procesu dokonywania transakcji. Zamiast analiz przeprowadzanych przez analityków wykorzystywane są specjalne złożone
funkcje matematyczne (czasem nawet sieci neuronowe), które na podstawie wykresów
cen generują odpowiednie sygnały wejścia i wyjścia na dany rynek, które są następnie natychmiast realizowane przez system. Z racji tego, że w wielu przypadkach zajmowane pozycje mają charakter krótkookresowy wykorzystanie komputerów i automatycznych systemów monitorujących transakcje jest niemal niezbędne, ponieważ pozwala zareagować
bardzo szybko na wszelkie zmiany zachodzące na danym rynku. Innym ważnym elementem strategii funduszy Managed Futures jest zasada podążania za trendem, co jest odzwierciedleniem psychologii wielu inwestorów, którzy w swoich działaniach na giełdach
kierują się w dużej mierze czynnikami emocjonalnymi. Z tego względu do oceny sytuacji panującej na danym rynku stosowane są narzędzia analizy technicznej, które wykorzystują m.in. psychologiczne poziomy wsparcia i oporu, które można zaobserwować na
wykresach cenowych konkretnych aktywów.
Strategia Dedicated Short Bias jest wykorzystywana przez fundusze, których polityka inwestycyjna określa wielkość ekspozycji w długie i krótkie pozycje na rynku kapitałowym. W przypadku strategii Long/short wielkość ekspozycji zależna jest od aktualnego trendu, natomiast strategia Dedicated Short Bias wymusza na zarządzającym utrzymywanie bardzo dużej przewagi krótkich pozycji oraz koncentrację na generowaniu zysków
na akcjach o dużym potencjale spadku cen. Wybór akcji oparty jest na analizie rynku.
Natomiast decyzja o sprzedaży walorów może bazować na zapowiedzi o pojawieniu się
silnego konkurenta w branży lub informacji o oczekiwanych słabych wynikach, które
wpłyną na przewartościowanie waloru. Strategia ta na początku nazywana była Short only, jednak uległa przekształceniu i dopuszcza ekspozycję w długie pozycje na rynku akcji. Częściowa zmiana strategii uległa przekształceniu umożliwiając grę na wzrost cen
akcji w czasie hossy, gdzie utrzymywanie 100% krótkich pozycji byłoby nieracjonalne.
Obecnie fundusze zorientowane na spadki cen akcji są cennym elementem budowania
kompletnego portfela inwestycyjnego.
Strategie stosowane przez fundusze hedgingowe są tak zróżnicowane, że nie sposób
wymienić ich wszystkich. Jak podają niektóre źródła, fundusze hedge inwestują nawet
w hollywoodzkie produkcje. Rozmiary tych inwestycji są znaczące i zbliżają się do ok.
1 mld USD. Jak podaje czasopismo Bloomberg Markets, od 2005 r. do początku 2007 r.,
fundusze hedgingowe oraz private equity zainwestowały 4,5 mld USD w produkcje kinowe uważając, że można zarobić na nich więcej niż na rynkach finansowych (Pruchnicka-Grabias, 2008: 22).

5. Wyniki funduszy hedgingowych
Rok 2008 był najsłabszym okresem działania w ciągu całej historii rynku funduszy
hedge. Było to niewątpliwie skutkiem wielu niespotykanych dotąd zdarzeń na rynku finansowym. W tym czasie indeks Credit/Suisse Tremont Hedge Fund Index będący benchmarkiem szerokiego rynku funduszy hedge stracił na wartości 19%. Wynik ten, w porównaniu z sytuacją na rynku akcji opisywaną przez indeksy MSCI World oraz S&P 500,
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które straciły na wartości odpowiednio 42,1% i 37% nie jest katastrofalny, jednak reprezentuje pierwszą stratę rynku funduszy hedge od ponad 6 lat (tabela 1)4. Jak podaje serwis Credit/Suisse Tremont, w 2008 r. fundusze hedge straciły około 582 mld USD z zarządzanych kapitałów, i jedynie 21% podmiotów działających na rynku w omawianym
okresie wypracowało dodatnią stopę zwrotu (14% wypracowało dodatnią dwucyfrową
stopę zwrotu).
Tabela 1. Stopa zwrotu z indeksów w okresie od stycznia do grudnia 2008 r.

Stopa zwrotu

Credit/Suisse Tremont
Hedge Fund Index

MSCI World

S&P 500

Barclays Global
Aggregate Bond*

–19,1%

–42,1%

–37,0%

5,2%

*

Indeks odzwierciedlający zachowanie się amerykańskich papierów skarbowych, obligacji przedsiębiorstw oraz dłużnych
papierów wartościowych zabezpieczonych na nieruchomościach i innych aktywach.
Źródło: Credit/Suisse Tremont.

Odnotowana w 2008 r. 19% strata funduszy hedgingowych wyrażona zmianą indeksu Credit/Suisse Tremont, była wyraźnym sygnałem o pogorszeniu się jakości zarządzania kapitałem, prezentowanej przez fundusze hedge. Przełożyło się to na pogorszenie nastrojów wśród inwestorów powierzających swoje środki opisywanym instytucjom. Jak
wynika z danych Credit Suisse prawie ¼ środków, które straciły fundusze hedgingowe
w 2008 roku, związane były z przedwczesnym wycofywaniem kapitału przez klientów indywidualnych.
Mimo trwającej dużej zmienności na światowych rynkach, w pierwszym kwartale
2009 roku zauważono wyraźną stabilizację wyników funduszy hedge, a indeks Credit/Suisse Tremont Hedge Fund Index na koniec marca uzyskał dodatnią stopę zwrotu na poziomie 0,9%. Działania funduszy hedgingowych w okresie od stycznia do marca 2009 roku cechowała bardzo mała zmienność oraz korelacja z ryzykiem rynkowym, czego nie
można powiedzieć o tradycyjnych instrumentach finansowych, czyli akcjach i obligacjach, których indeksy spadły odpowiednio o 11% i 3,3% (rys. 1).
Pozytywny wynik w I kw. 2009 r. potwierdzają również dane z poszczególnych sektorów rynku funduszy hedgingowych. W porównaniu z 2008 r. większa grupa funduszy
wypracowała pozytywną stopę zwrotu. Oprócz tego, zmianie uległ rozmiar maksymalnych spadków odnotowywanych przez fundusze, co bez wątpienia świadczy o spokoju
i mniejszych wahaniach cechujących działania managerów funduszy.
O operatywności funduszy hedgingowych świadczą utrzymujące się wzrosty w II
i III kw. bieżącego roku. W lipcu 2009 r. rynek funduszy hedgingowych odzwierciedlony indeksem Credit Suisse/Tremont Hedge Fund Index odnotował kolejną, dodatnią stopę zwrotu, na poziomie 2,54%. Tym samym, od początku roku fundusze hedge zarobiły
9,9% i był to najlepszy wynik od 1998 r. Najefektywniej w tym okresie radziły sobie fundusze z kategorii Convertible Arbitrage, zarabiając dla swoich klientów średnio 31,14%,
najgorzej natomiast fundusze z grupy Dedicated Short Bias (–17,28%), co jest oczywiście skutkiem sprzyjającej ostatnio koniunktury na światowych giełdach.
4

Credit/Suisse Tremont.
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„Wybicie się z dołka” i poprawa negatywnych wyników z 2008 r. świadczy nie tylko o formie „bezpiecznej przystani”, jaką w okresie kryzysu są fundusze hedgingowe,
lecz także o umięjętności managerów funduszy do szybkiego dostosowania swoich portfeli do panującej na rynku sytuacji. Może to tylko i wyłącznie pozytywnie rokować na
przyszłość.
Wyniki funduszy hedge w ostatnich miesiącach pozwalają stwierdzić, iż „wymarcie” tego segmentu rynków finansowych okazała się zbyt pochopną prognozą. Szereg indeksów obrazujących stopy zwrotu z tych instytucji pokazały, że inwestorzy dzięki tym
wehikułom zarabiali częstokroć kilka razy więcej niż uczestnicy rynków akcji, gdzie
ostatnio nie brakowało okazji do pomnożenia swojego majątku.
Dynamiczny rozwój funduszy oraz nieustanny wzrost wartości aktywów będących
w ich posiadaniu zostały osiągnięte przede wszystkim dzięki innowacyjnym strategiom,
na których opierają się dokonywane inwestycje. Fundusze nie ograniczają się bowiem
tylko do inwestycji w akcje czy obligacje skarbowe. Stosują bardziej zaawansowane sposoby konstruowania portfeli inwestycyjnych, opierając się w dużym stopniu na arbitrażu, akceptując krótkoterminowe spadki wartości aktywów, czy wreszcie wykorzystując
światowe rynki dyrewatów.
Odpowiednie proporcje poszczególnych aktywów w portfelach funduszy hedgingowych sprawiają, że powstają strategie zarówno nisko, jak i średnio skorelowane z rynkiem
akcji. Niska korelacja oznacza odporność funduszy na wahania rynku, czyli wyższą stabilność osiąganych wyników. Z kolei średnia korelacja funduszy z rynkiem akcji oznacza co prawda podwyższony poziom ryzyka, wiąże się jednak ze zdecydowanie wyższymi okresowymi stopami zwrotu.
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Zalety funduszy hedgingowych zostały szybko zauważone i docenione przez inwestorów na „dojrzałych” rynkach finansowych. Obecnie, także rynek wschodzący dostrzega
korzyści płynące z inwestowania w fundusze hedge. Bez wątpienia, wzrost wiedzy o dostępnych alternatywnych formach pomnażania kapitału wpłynie na to, że także w Polsce liczniejsza niż obecnie grupa inwestorów, przekona się wkrótce do tej formy inwestowania.
Cały czas, trzeba jednak pamiętać, iż mimo zapewnień zarządzających są to fundusze ryzykowne, skierowane do bardziej doświadczonych i mimo wszystko bogatszych
inwestorów, którzy będą potrafili wykorzystać właściwości tych funduszy.
Mimo niedogodności związanych z charakterem inwestycji funduszy hedge (np. ryzyko zmian czy ryzyko płynności), korzyści płynące z innowacji inwestycyjnych stosowanych przez zarządzających funduszami hedge sprawiają, iż grono klientów tych funduszy z roku na rok się powiększa. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszą się fundusze funduszy hedgingowych, które elastycznie dostosowują swoją strategię inwestycyjną do sytuacji na rynkach finansowych. Analiza wyników funduszy pokazuje, że sektor
ten wypada zdecydowanie korzystniej od tradycyjnego sektora akcyjnego. Nie można
przy tym zapominać, iż inwestycję w fundusze hedgingowe należy traktować przede
wszystkim jako inwestycję o długim horyzoncie czasowym.
Prognozy dotyczące rynku funduszy hedgingowych przewidują dynamiczny rozwój
tej branży w nadchodzących latach. Szacuje się, że w 2009 r. wartość aktywów zainwestowanych w fundusze typu hedge wyniesie 2 bln USD, a w 2013 r. już 4 bln USD (Ziarko-Siwek, Gabryelczyk, 2008: 73). Oznacza to podwojenie się wartości aktywów funduszy hedge na świecie w cyklu 3–4-letnim. Nie bez znaczenia dla rozwoju i osiągania
znacznych zysków jest inna forma prawna funduszy hedge, która zapewnia elastyczność
i możliwość stosowania znacznie bardziej wyszukanych strategii niż klasyczny fundusz
inwestycyjny.

Zakończenie
Podsumowanie chciałbym rozpocząć stwierdzeniem, że wyniki funduszy hedgingowych pokazują, iż nawet w okresie kryzysu dobrze sprawdzają się alternatywne formy inwestowania. To czyni fundusze hedgingowe o wiele bardziej efektywnymi niż inne fundusze.
Panujący na światowych rynkach kryzys dogłębnie zweryfikował dotychczasowe podejście inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w kwestii powierzania wolnych
środków pieniężnych instytucjom do tego przeznaczonym. Duże straty funduszy inwestycyjnych zrodziły ogromną potrzebę lepszej dywersyfikacji i podziału swoich portfeli inwestycyjnych. Stosowane tradycyjne strategie inwestycyjne w wielu przypadkach okazały się zupełnie nieskuteczne w obliczu finansowej zapaści. W tych warunkach na pierwszy plan wysunęły się fundusze hedgingowe, które dzięki swoim niekonwencjonalnym
metodom inwestowania, wypracowywały swoim klientom dodatnie stopy zwrotu. Pomimo opinii instytucji pośrednio odpowiedzialnych za negatywne wydarzenia na rynku kapitałowym, fundusze hedge na pewno pozostaną ciekawą, a przede wszystkim wartościową i efektywną formą dywersyfikacji oszczędności.
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Hedge Funds As a Alternative Investment Opportunities
Summary
Hedge fund which became a popular alternative investment is a collective term for
different types of investment fund. A common feature of these funds is that they have
absolute earnings targets, that is they set targets for earnings irrespective of developments
on, for example, the stock exchange.
The paper deals with the current problem of the financial crisis and the effect it made
worldwide for many institutional and private investors. It discusses the role played by
hedge funds in developments on the financial markets, and to what extent they are affected
by the effects of the crisis, as a recurring feature of every financial crisis. It also shows
a wind range of strategies used by hedge funds to achieve their goal.
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