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Fundusze emerytalne

i fundusze arbitrażowe

(hedge funds)



1. 
Fundusze 

emerytalne



Co zaleca teoria finansów?



• Kupuj i trzymaj…

• portfel rynkowy





K. Anadu, M. Kruttli, P. McCabe, E. Osameba (2018) „The Shift from Active to Passive 

Investing: Potential Risk to Financial Stability?”,  Finance and Economics Discussion 

Series no. 2018-060, Federal Reserve Board, Washington D.C.



BlackRock (2017) Index investing supports vibrant capital markets



„Looking for Easy Games: How Passive Investing Shapes Active Management” (2017), 

Credit Suisse, 4 January

AUM Black Rock

Vanguard

State Street

Fidelity

Invesco

T. Rowe Price

BNY Mellon

Capital Group

Wellington

JP Morgan

Affiliated Managers

Templeton

Goldman Sachs

Dimansional Fund Advisors

Legg Mason

Największe fundusze akcji

2 644 mld 

81%

2 270 mld

81%

1 377 mld 

97%

1 004 mld 

17%



Dlaczego w latach 1980-2010 
fundusze aktywnie zarządzane 

przejęły całość dochodów, 
jakie przyniósł efekt skali?



1980 2010

Equity mutual funds $26 billion 3,5 trillion 135 times

Total expenses

paid to managers
$170 million $ 24 billion 141 times

Economies of scale could have been passed to customers, 

but they have been entirely captured by the asset managers

Burton G. Malkiel (2013) “Asset Management Fees and the Growth of Finance” Journal 

of Economic Perspectives, vol. 27, No. 2, pp. 97-108

The amount of underperformance is well approximated by the 

difference in the fees charges by the index and active managed  

funds.

Pensje zarządzających zależą do akcjonariuszy, 

a nie klientów funduszy inwestycyjnych



• Sharpe W. F. (2013). 

• “The Arithmetic of Investment Expenses”, 

Financial Analyst Journal, vol. 69 

• Bogle J. C. (2014).                                           

„The Arithmetic of ‘All-In’ Investment Expenses”, 

Financial Analyst Journal, no. 1, vol. 70 



Index Fund/ETF Expense ratio

Schwab Total Stocks Market Index 0.03%

Vanguard Total Stock Market 0.14%

Vanguard Total Stock Market ETF 0.04%

Vanguard International Total Stock Market Fund 0.17%

Fidelity Total Market Index Fund 0.015%

Fidelity Total International Index Fund 0.05%



Jak finansują swoje wydatki 
fundusze, które nie pobierają 

opłat za zarządzanie?



www.morningstar.com



Cost on investing: Polish investment funds

Purchase
fee

Redemption
fee

Management
fee

Domestic stocks 3,40 0,10  2,64

Foreign stocks 3,50 0,10 2,79

Domestic debt 0,70 0,10 1,03

Foreign debt 1,60 0,10 1,44

Domestic mixed 2,50 0,10 2,25

Foreign mixed 2,00 0,00 1,91

Domestic money

market
0.50 0,00 0,79

Foreign money market 1,00 0,00 0,91

June 2020



RoE



M. Cremers, M. A. Ferreira, P. Matos, L. Starks (2016). Indexing and Active Fund 

Management, Journal of Financial Economics, vol. 123, no.3



Jakie byłyby efekty 
ulokowania oszczędności 

emerytalnych na 40 lat w OFE?



 - zł

 10 000 zł

 20 000 zł

 30 000 zł

 40 000 zł

Oszczędności emerytalne Kowalskiego

Aktywa netto OFE  (opłaty: 0,6% od
aktywów; 4% od składki)

Aktywa netto funduszu inwestycyjnego
(opłaty: 2,5% od aktywów; 2,5% od
składki)

Aktywa netto funduszu hipotetycznego
(opłaty: 0,1% od aktywów; 0% od składki)

Po 40 latach funkcjonowania OFE przejęłyby ok. 40% dochodów 

z ulokowanych w nich oszczędnościach emerytalnych

A.Sławiński, D. Tymoczko (2013) Dla kogo wyspy tropikalne?, Rzeczpospolita, 10 styczeń 2013



Jaki udział powinny 
mieć fundusze 

zarządzane aktywnie?



•There is clearly some socially useful 

role for active management.

•What is less clear is whether we need 

near nearly as much active management 

as exists. 

/Burton G. Malkiel 2013/



Reforma emerytalna - Triumf formy nad treścią?

Fragment wykładu wygłoszonego przez profesora Laurence Kotlikoffa (Boston 

University, NBER) na Kongresie Międzynarodowego Towarzystwa Ekonometrycznego 

Mexico City, Listopad 2, 2006



Reforma emerytalna w Nachos

• Nachos jest uroczym krajem położonym                  
na południe od Trójkąta Bermudzkiego.

• Banki przekonały Prezydenta, że prywatyzacja 
systemu emerytalnego jest wspaniałym 
pomysłem.

• Prezydent Nachos podejmuje decyzję, że składki 
emerytalne, w takiej samej, jak wcześniej, kwocie, 
będą wpłacane nie do ZUS, lecz do tworzonych 
przez banki funduszy emerytalnych.

Laurence J. Kotlikoff, Boston University, NBER,  2006, s. 111/112



• Prezydent przekonuje obywateli, że nie należy 
przejmować się tym, że fundusze emerytalne będą 
pobierały 2% od wpłaconych składek. Zapewnia, że 
to nic w porównaniu z zyskami, jakie osiągną 
zarządzający funduszami.

• Prezydent wpada jednak w konsternację, gdy 
dzwoni szef ZUS w Nachos i mówi mu: „Przez 
twoją reformę mogę nie mieć pieniędzy dla tych, 
którzy będą teraz przechodzili na emeryturę!” 

• Prezydent na to: “Banki coś na to poradzą”

Laurence J. Kotlikoff, Boston University, NBER,  2006, s. 111/112

Reforma emerytalna in Nachos



• Banki mówią, “Nie ma problemu. Możemy 
pożyczyć rządowi pieniądze kupując odpowiednią 
ilość obligacji skarbowych.

• Związki zawodowe mają wątpliwości co do sensu 
całej reformy: “ Wcześniej nasze składki szły od 
razu do ZUS, by ten mógł wypłacać emerytury. 
Teraz te same pieniądze (w Nachos całkowicie 
zlikwidowano I filar) docierają do ludzi starszych 
poprzez II filar, który pobiera 2% za zarządzanie.

Laurence J. Kotlikoff, Boston University, NBER,  2006, s. 111/112

Reforma emerytalna in Nachos



• Związkowcy dodają, że: 

• „Źródłem finansowania wypłat z obligacji 
skarbowych są i tak wpływy z naszych podatków, 

• a dodatkowo jeszcze musimy płacić towarzystwom 
ubezpieczeniowym za koszty związane z 
wypłacaniem naszych emerytur”.

• “Cała reforma jest pozorna i tylko zwiększa koszty”  

Laurence J. Kotlikoff, Boston University, NBER,  2006, s. 111/112

Reforma emerytalna w Nachos



• Prezydent ponownie pyta banki, co ma 
odpowiedzieć na taki zarzut.

• Banki odpowiadają: “Sprzedamy część obligacji i 
kupimy akcje. Nasze fundusze będą utrzymywały 
portfele składające się z akcji i obligacji” 

• “Stopa zwrotu funduszy emerytalnych wzrośnie. 
Pracobiorcy będą zadowoleni z prywatyzacji 
systemu emerytalnego”

Laurence J. Kotlikoff, Boston University, NBER,  2006, s. 111/112

Reforma emerytalna w Nachos



Czy Chilijczykom 
rzeczywiście podobają się 

efekty wprowadzonej 
w 1981 r reformy 

systemu emerytalnego?



Hundreds of thousands of Chileans marched in over a dozen 

cities, including the capital Santiago, to demand an end to the 

country's private pension system, July 24, 2016. | Photo: EFE





• Systemy takie jak OFE lub PPK mogłyby stanowić 
część systemu emerytalnego, gdyby oszczędności 
emerytów były lokowane w fundusze indeksowe, a 
więc zgodnie z tym, co mówią nobliści (Harry 
Markowitz, Paul Samuelson, James Tobin, Eugene
Fama, William Sharpe) i najlepsi inwestorzy 
(Warren Buffet, David Svensen).



Na ile jest prawdą, 
że fundusze aktywnie 
zarządzanie osiągają 
lepsze stopy zwrotu 
w okresach silnych 
spadków indeksów?



K. Anadu, M. Kruttli, P. McCabe, E. Osameba (2018) „The Shift from Active to Passive 

Investing: Potential Risk to Financial Stability?”,  Finance and Economics Discussion 

Series no. 2018-060, Federal Reserve Board, Washington D.C.

Także fundusze aktywnie 

zarządzane mają portfele 

mało odbiegające od 

struktury portfela rynkowego



2. 

Fundusze 
arbitrażowe

(hedge funds)



Dlaczego klasycznym
funduszom inwestycyjnym

trudno jest „pokonać” rynek?



Przy losowej zmienności indeksów bardzo 

trudno jest skutecznie wykorzystać wnioski 

płynące z analizy fundamentalnej spółek





• neutralizuje ryzyko rynkowe

• umożliwia osiąganie zysków dzięki 

analizie fundamentalnej, 

• niezależnie od kierunku zmiany 

ogólnego poziomu cen na danym 

rynku 



Fundusz Alfreda Jonesa (1949)

Krótka 

sprzedaż

akcji spółek 

określonej 

branży, których 

ceny są

przeszacowane

Zakup akcji spółek 

tej samej branży, 

których ceny są 

niedoszacowane

Arbitraż + dźwignia



Fundusz Alfreda Jonesa (1949)

Krótka 

sprzedaż

akcji spółek 

określonej 

branży, których 

ceny są

przeszacowane

Zakup akcji spółek 

tej samej branży, 

których ceny są 

niedoszacowane

Przed ryzykiem rynkowym chroni nas 

to, że wybieramy aktywa, których ceny 

zmieniają się w tendecji równolegle



Carol J. Loomis

„The Jones 

Nobody Keeps up With”

April 1966



•„The logic of the idea was very clear. It 

was a hedge against the vagaries of the 

market”.

Alfred Winslow Jones: „The Long and Short of the Founding Father”, 

Institutional Investor, August 1968



•Rosnącą popularność funduszy arbitrażowych

przyniósł zwłaszcza spadek indeksów na 

giełdzie w latach 2000-2002

•W latach 2000-2002 fundusze arbitrażowe 

obiecywały, że mogą osiągać zyski nawet w 

okresie spadku cen akcji.
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S&P 500

Indeks cen akcji



Oczywiście, czynnikami, które umożliwiły 

rozpowszechnienie się funduszy arbitrażowych 

były także: 

•(1) globalizacja rynków finansowych, która 

umożliwiła powstanie wielu rynków płynnych, 

dzięki czemu pojawiła się łatwość zawierania 

transakcji arbitrażowych, a w tym 

•(2) pojawienie się wielu rynków instrumentów 

pochodnych, których ceny zmieniają się w 

tendencji równolegle do zmian cen ich 

instrumentów bazowych.



Jakie inne transakcje 
short-long stosują dzisiaj 
fundusze arbitrażowe?



Value investing

Akcje spółek 
o niskiej
relacji wartości 
księgowej do 
wartości rynkowej
(growth stocks)

Akcje spółek 
o wysokiej 
relacji wartości 
księgowej do 
wartości rynkowej
(value stocks)

Transakcje o dłuższych 
terminach zapadalności



Large vs. small caps

Akcje 
dużych firm

Akcje 
małych firm

Transakcje o dłuższych 
terminach zapadalności



Momentum (Trend is your friend)

LosersWinners

Transakcje o dłuższych 
terminach zapadalności

• Momentum strategies

• Trend-following 
strategies

• Herding

• Managed futures



Wykorzystywanie tendencji do przeszacowywania
cen akcji charakteryzujących się wysoką betą

Akcje
z wysoką betą

Akcje 
z niską betą 

Transakcje o dłuższych 
terminach zapadalności



• The long-short hedge fund portfolios are often 

combination of several „factors”, meaning that long-

short portfolios that are regularly rebalanced to bet 

on a specific phenomenon. 

Lasse Heje Pedersen (2019). Efficiently Inefficient. How Smart Money Investors 

& Market Prices are Determined, Princeton University Press, p. 135-136



Jaka jest główna 
pozytywna rola 

funduszy arbitrażowych?



Rycerze Alfy

Informacyjna efektywność rynków finansowych eliminuje anomalie 

cenowe (odchylenia cen od ich fundamentalnych poziomów)



W pogoni za α arbitrażyści….



...upłynniają kolejne rynki finansowe

IRS

FRA

CDS

CIRS

Arbitraż



• Turnover is higher for hedge funds than for mutual 

funds

• Hedge funds hold smaller stocks, value stocks, past 

winners 

• Hedge funds hold less liquid, cheaper and less 

covered (by analysts) stocks

Griffin J. M., Jin X. (2009) „How Smart are the Smart Guys?. A Unique View from 

Hedge Fund Stocks Holdings” The Review of Financial Studies, vol. 22 pp. 2531-2570



Brazier (2018) „An evolving financial system: don’t leave it too late, simulate. 

Bank of England



• According market reports,

• about 30% of the trading volume on the New York 

Stock Exchange and the London Stock Exchange is 

by hedge funds. 

• Hedge funds accounts for 45% of the transaction 

volume in emerging bonds, 

• 47% in distressed debt, 

• and 25% of high-yield bonds. 

• Hedge funds accounted for 55% of the credit 

derivatives trading volume.



Jakie podstawowe strategie 
stosują fundusze arbitrażowe?



2004

Long/Short Equity

31%

Even driven

19%
Global macro

11%

Fixed income 

arbitrage

7%

Covertible arbitrage

7%

Equity market 

neutral

6%

Managed futures

5%

Other

14%

Transakcje przeciwstawne bez 

całkowitego  zneutralizowania 

ryzyka rynkowego : 

„Mogę nie mieć racji , 

ale chyba mam”



2004

Long/Short Equity

31%

Even driven

19%
Global macro

11%

Fixed income 

arbitrage

7%

Covertible arbitrage

7%

Equity market 

neutral

6%

Managed futures

5%

Other

14%

Merger arbitrage

Share buybacks



2004

Long/Short Equity

31%

Even driven

19%
Global macro

11%

Fixed income 

arbitrage

7%

Covertible arbitrage

7%

Equity market 

neutral

6%

Managed futures

5%

Other

14%

Gra na zmiany sytuacji 

w gospodarkach 

różnych krajów 



2004

Long/Short Equity

31%

Even driven

19%
Global macro

11%

Fixed income 

arbitrage

7%

Covertible arbitrage

7%

Equity market 

neutral

6%

Managed futures

5%

Other

14%

Przeciwstawne 

transakcje

na rynku obligacji

i swapów procentowych

(np. LTCM)
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Long/Short Equity

31%

Even driven

19%
Global macro

11%

Fixed income 

arbitrage

7%

Covertible arbitrage

7%

Equity market 

neutral

6%

Managed futures

5%

Other

14%
Spekulacja na rynku

obligacji zamiennych
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Long/Short Equity

31%

Even driven

19%
Global macro

11%

Fixed income 

arbitrage

7%

Covertible arbitrage

7%

Equity market 

neutral

6%

Managed futures

5%

Other

14%

Spekulacja na rynkach

terminowych (np.

kontraktów na ropę)



2004

Long/Short Equity

31%

Even driven

19%
Global macro

11%

Fixed income 

arbitrage

7%

Covertible arbitrage

7%

Equity market 

neutral

6%

Managed futures

5%

Other

14%



Skąd bierze się popyt 
na fundusze arbitrażowe?



•Investment funds that 

•can’t short, 

•can’t leverage, 

•can’t use derivatives 

• instead gave their money to hedge funds who 

can.

Satyajit Das’s Blog“Fear and Loathing in Derivatives – Woodstock for Hedge Funds”

http://www.wilmott.com/blogs/satyajitdas/index.cfm/2006/7/2 July 2, 2006



•Average hedge fund gained a mere 3% in 

2014 versus an 11% rise in the 
Standard&Poors Index.

•That’s hardly worth paying a hedge fund 
outsized 2 percent ,management fees plus a 
20 percent cut of the profits.

„Barry Ritholtz (2015) „The Most Fascinating Investing Paradox” 

Wall Street Journal, 12 February

Dlaczego „wszyscy” 
są przekonani, 
że jest inaczej?



•The entire hedge industry is designed to 
channel assets into hedge funds.

• Everyone:

•consultants

•advisers

•funds of funds,

•capital introduction groups of primer brokers –

•recommends investing in hedge funds.

• Nobody is providing the opposite view.

How Do Hedge Funds Get Away With It? Eight Theories

„http://www.newyorker.com/news/

john-cassidy/how-do-hedge-funds-get-away-with-it-eight-theories 2014 May 14

http://www.newyorker.com/online/blogs/johncassidy/2014/05/how-hedge-funds-get-away-with-it.html


• Niestety, bardzo długo instytucje 
nadzorcze nie informowały 
inwestorów indywidualnych, że      
w długim okresie najlepszym 
rozwiązaniem jest lokowanie 
oszczędności w funduszach 
indeksowych. 



•Badania Malkiela i Sahy wykazały, że w okresie 

1995 to 2003, fundusze arbitrażowe miały 

przeciętnie ujemną alfę w wysokości -3,5% 

B. Malkiel, A. Saha, „Hedge Funds: Risk and Return”, 

Financial Analyst Journal, 61, no. 6, 2005, pp. 80-88

Dlaczego więc zamożni inwestorzy 
lokują w nich pieniądze?

Czy tylko dlatego, ze stać ich 
na podejmowanie ryzyka?



Dochód

Jest jednak 
jeszcze jeden powód



Dochód

Podatek od dochodu

35%



FUNDUSZ

ARBITRAŻOWY
Dochód

Podatek od dochodu

35%



FUNDUSZ

ARBITRAŻOWY
Dochód

Zyski 
kapitałowe

Podatek od dochodu

35%Podatek od zysków kapitałowych

15%



Jaka jest podstawowa słabość 
strategii relative value?



•The problem is that while the profit 

opportunity might be easily captured, the 

resulting profit is very small. 

Richard Bookstaber, A Demon of Our Own Design, 2007, s. 101



•The very act of using large leverage increases 

the likelihood that things will go against you. 

•“A spread trade is like a stick with s…t on both 

ends” 

Richard Bookstaber, A Demon of Our Own Design, 2007, s. 101



•Fundusze arbitrażowe i dealing roomy banków 

stosują się dźwignie;

•by zwiększyć stopę zwrotu. 



„Jesteśmy jak wielki odkurzacz, zbierający 

miedziaki na całym globalnym rynku 

finansowym” /LTCM/



„Zbieracie  miedziaki spod 

walca drogowego, 

który zmierza w waszą stronę”
/Nassim Taleb/ 



•In 2008 hedge fund returns averaged – 20%

•Over 3 300 hedge funds out of 9 000 ceased 

operations. 

Satyajit Das, 2011, s 285



• The boom in computer-driven hedge funds in recent 

years meant there was a risk that many used the same 

basic models, and so selected the same stocks. 

• All were badly hit early in the month when their 

computers failed to anticipate the degree of overlap 

between their models, leading to heavy selling of 

stocks in which all had invested.

• Most quant models are backward looking and 

when there are substantial changes in 

volatility, they struggle

Financial Times, September 10, 2007



Tang K., Xiong W. (2010). Index Investment and Financialization of Commodities, 

NBER Working Paper, no. 16385, September



Dlaczego fundusze arbitrażowe 
stosują niższe dźwignie niż banki, 
mimo, że to właśnie je określa się 

w literaturze jako 
Highly Leveraged Institutions?



A. Ang, „Hedge Fund Leverage”, NBER Working Paper No. 16801, February 2011



FUNDUSZ
ARBITRAŻOWY

=
Inwestycyje

alternatywne
+

Elastyczne

stosowanie

dźwigni



Dlaczego duże banki 
tworzyły fundusze arbitrażowe?



• Banks love hedge funds. 

• Investments banks set up ‘incubators” to help 
budding traders create them 

• Investment banks helped set them up, invested in 
them, and traded with them. A whole new service 
developed – ‘prime brokerage’.

• This combined :

• settling and clearing hedge fund trades, 

• execution services 

• and (the most lucrative) lending money to hedge 
funds against the value of securities that the fund 
had. 

Satyajit Das, 2006, s 309



HF

SBPE

VC SF

BANK

+



•At their peak, hedge funds accounted for 30-

40 percent of total investment bank earnings.

Satyajit Das, 2011, s 285

Dlaczego ?



• Wall Street’s edge is knowledge and integration. The large 
investment banks know more than any other institutions and 
organizations about the economy. 

• Through their asset management and retail investors arms 
they can sense the mood of savers before it translates into 
marketplace action. 

• Through their broker-dealer businesses they have their 
fingers on the pulse of market movements as they happen, 
tracking prices formations and customers flows. 

• Through their corporate advisory departments they can learn 
of strategic changes in the way the business world is thinking. 

• Through diverse groups of businesses such as consumer 
credit and insurance they are able to anticipate significant 
changes in the real economy. 

• Integration as practiced by the world’s big investment banks 
is what converts knowledge into The Edge

Phillip Augar, 2005



Jakie są, nie licząc szczęścia, 

recepty na Alfę?



• Mr James Simons, president of hedge fund group 

Renaissance Technologies took home $1.7 bn last 

year. That makes Mr Simons the most successful 

fund manager of all time, ahead of legendary 

investors including George Soros. 

• Renaissance has reportedly spent $600 million on 

computers and other technology. Mr Simons and 

his army of PhD’s gather mountains of data and 

search for patterns, or “signals” that will tell them 

what is going to happen. The signals highlight 

anomalies.

Financial Times, April 28, 2007



Czy fundusze arbitrażowe 
szukają Alfy tylko przy 
wykorzystaniu modeli 

ekonometrycznych?



• In 2004, Tower Automotive, which supplies truck frames 
to the auto industry, borrowed roughly $580 million. As its 
financial condition deteriorated, Tower began looking for 
an additional loan to improve its cash position. 

• Banks that had participated in the earlier loan were willing 
to make concessions, on the view that the new loan might 
enable Tower to avert bankruptcy. 

• Hedge fund participants, on the other hand, would have 
none of it, which meant no concession under the existing 
loans and therefore no new loan. Two months later, 
Tower filed for Chapter 11.

H. Sender, „Hedge Funds Shake Up Lending Arena”, Wall Street Journal, July 18, 2005



•Hedge funds also had shorted Tower stock -
that is, they borrowed its stock and stood to 
profit if the value of the stock declined.

H. Sender, „Hedge Funds Shake Up Lending Arena”, Wall Street Journal, July 18, 2005





Podsumowanie: 
czym różnią się 

fundusze arbitrażowe 
od klasycznych funduszy 

inwestycyjnych?



AKTYWNIE 

ZARZĄDZANE

FUNDUSZE

INWESTYCYJNE

FUNDUSZE

ARBITRAŻOWE

Stosują
portfele odniesienia

Nie stosują
portfeli odniesienia

Stosują
dźwignię

Nie stosują
dźwigni

Podejmują
ryzyko rynkowe

Zabezpieczają się przed 

ryzykiem rynkowym


