
 

  

 

 

CZY WYBIERAJĄC FUNDUSZ WARTO 

KIEROWAĆ SIĘ JEGO 
HISTORYCZNYMI WYNIKAMI? 

      

WPROWADZENIE 
Dobierając fundusze inwestycyjne do portfela 
chyba każdy z nas patrzy na ich historyczne 
zachowanie. Fundusz, który osiągał sukcesy w 
przeszłości ma dużą większą szansę na 
przyciągnięcie nowego kapitału. Ale czy z punktu 
widzenia inwestora takie podejście ma sens? 
Badania pokazują, że nie. Mało która strategia jest 
w stanie konsekwentnie osiągać wyniki lepsze niż 
konkurencja. Paradoksalnie wybieranie 
najlepszych historycznie funduszy może być mniej 
korzystnym rozwiązaniem niż skupianie się na tych 
gorszych niż średnia. 
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„Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia 
podobnych wyników.” 

„Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w 
przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym.” 

„Nie ma gwarancji, że przyszłe wyniki inwestycyjne będą zbliżone do wyników uzyskiwanych w 
przeszłości.” 

Tego typu ostrzeżenia można znaleźć w każdym materiale poświęconym funduszom 
inwestycyjnym. Wydawałoby się, że powtarzane do znudzenia powinny zapaść w pamięć 
inwestorów albo chociaż skłonić ich do refleksji. Gdy jednak spojrzymy na praktykę rynkową 
trudno oprzeć się wrażeniu, że zarówno inwestorzy indywidualni, jak i instytucjonalni bardzo 
często wybierając fundusze kierują się w dużej mierze jego ostatnimi wynikami. Jest to zresztą 
potwierdzone wieloma badaniami1, ale ten efekt łatwo zauważyć również obserwując napływy do 
funduszy. Zależność między wynikami funduszu a zainteresowaniem inwestorów jest ewidentna. 
Fundusze, które wyróżniają się na tle konkurencji notują napływy, a te, które rozczarowują muszę 
mierzyć się z odpływem kapitału. Takie zachowanie wydaje się intuicyjne. Z pewnością łatwiej jest 
wytłumaczyć sobie albo klientowi dodanie do portfela funduszu, który historycznie się sprawdzał. 
Trudno byłoby też uargumentować wybór jednego z gorszych na tle konkurencji funduszy - nikt 
przecież nie lubi przegranych. A w momencie pomyłki dyskomfort też wydaje się 
nieproporcjonalnie większy, gdy zdecydujemy się na fundusz, który miał słabe wyniki („przecież 
było widać, że sobie nie radzi”).  

Odłóżmy to wszystko jednak na bok i spójrzmy na fakty. Wbrew intuicji, fundusze historycznie 
najlepsze bardzo rzadko są w stanie powtórzyć swój sukces w przyszłości. S&P Dow Jones Indices 
publikuje regularnie tzw. Persistence Scorecard, czyli badanie pokazujące trwałość wyników 
funduszy inwestycyjnych. Obejmuje ono różne klasy aktywów i grupy funduszy, ale wnioski są 
bardzo podobne – kierowanie się przeszłymi wynikami w selekcji funduszy to w dużej mierze 
„błądzenie we mgle”. Dla przykładu, spójrzmy na wyniki przeprowadzone na grupie ok. 2000 
funduszy amerykańskich akcji. Agencja spojrzała na dwa, nienachodzące na siebie 5-letnie okresy. 
Po pierwszym okresie podzieliła fundusze względem wyników na cztery kwartyle (pierwszy kwartyl 
oznacza 25% tych, które osiągnęły w okresie 5 lat najwyższe stopy zwrotu, a czwarty – 25% 
najgorszych). Następnie zbadano zachowanie tych grup w kolejnych 5 latach.  

Wykres 1. Wyniki funduszy amerykańskich akcji w dwóch 5-letnich okresach (lata 2009-2019) 

Źródło: S&P Dow Jones Indices LLC, CRSP, 29.03.2019. 

 
1 Przykładowo, według ankiety Investment Company Institute 87% inwestorów indywidualnych patrzy na wyniki historyczne 
wybierając fundusz, a połowa z nich traktuje je jako bardzo istotną część decyzji (https://www.fa-mag.com/news/mutual-
fund-investors-still-focus-on-past-performance-40320.html). 



 

 

Jak widać, tylko ok. 16% funduszy o najlepszych wynikach zdołało otrzymać się w pierwszej 
grupie. Zadziwiająco dużo, bo aż prawie 1/3 z nich spadła do najgorszej grupy! Z kolei część 
„średniaków” z drugiego i trzeciego kwartyla, a nawet ok. 15% historycznie najgorszych funduszy 
zdołało przebić się do czołówki. Wszystko to wygląda na zwykły powrót do średniej i przestrogę, 
żeby nie próbować ekstrapolować historycznych wyników w przyszłość. Plus jedna uwaga (tym 
razem intuicyjna) – fundusze, które były najgorsze zazwyczaj padają ofiarą likwidacji lub połączenia 
z innymi (w badaniu ponad 26% z nich podzieliła ten los, w porównaniu do ok. 11% w przypadku 
tych najlepszych).  

Bardzo podobne wnioski można wyciągnąć na podstawie analizy zachowania funduszy ocenianych 
przez serwisy zajmujące się tym rynkiem jak np. Morningstar (światowy lider), czy Analizy Online 
(podmiot, który prowadzi podobną działalność w Polsce). Morningstar nadaje funduszom 
„gwiazdki” w zależności od ich historycznego zachowania (zysk względem podejmowanego 
ryzyka). Fundusz 5-gwiazdkowy należy do 10% najlepszych w swojej kategorii. Analizy Online 
stosują podobny ranking ilościowy nadając im numery od 1 (najgorsze 15%) do 5 (najlepsze 15%). 
To czysto techniczna analiza oparta na danych historycznych. Wall Street Journal przeanalizował 
dane tysięcy funduszy ocenianych przez Morningstar od 2003 r. wyciągajac jednoznaczny wniosek 
– te wysoko oceniane były w stanie przyciągnać duże napływy, jednak wyniki większości z nich 
rozczarowywały w przyszłości. Spośród funduszy o najwyższej ocenie (5*), tylko 12% zdołało 
utrzymać się w pierwszej grupie w kolejnych 5 latach. Z kolei aż 10% z nich zachowywało się tak 
fatalnie, że spadło do najgorszej kategorii (1*), a dodatkowe 5% uległo likwidacji lub połączeniu. 
Ciekawą ewolucję ocen (i pogarszania wyników) można zabserwować na poniższym wykresie. 

Wykres 2. Zmiana ocen 5-gwiazdkowych funduszy Morningstar w czasie (po 3, 5 i 10 latach). 

 

Źródło: https://www.wsj.com/articles/the-morningstar-mirage-1508946687 



 

Z czego może wynikać takie zjawisko? Przede wszystkim, konsekwentne „pobijanie” swojej 
konkurencji jest po prostu bardzo trudne. Zarządzających, którzy są w stanie utrzymać się w ścisłej 
czołówce jest niewielu, a w wielu przypadkach o sukcesie może decydować sama konstrukcja 
portfela (np. podejmowanie wyższego ryzyka niż konkurencja na rosnącym rynku), czy nawet 
przypadek. Dodatkowo, fundusze osiągające sukces notują zazwyczaj napływy nowych środków, 
co z kolei pozwala im inwestować je w swoje, wybrane inwestycje („top picki”) prowadząc czasem 
do przewartościowania. Prowadzi to do swojego rodzaju „błędnego koła”, w którym ich wyniki 
nadal są dobre (tym razem napędzane nową gotówką), ale w długim terminie gdy dochodzi do 
powrotu do średniej (zakładamy tutaj, że większość zarządzających nie jest w stanie regularnie bić 
konkurencji), powoduje to konieczność redukcji pozycji w top-pickach oraz odpływ kapitału od 
rozczarowanych inwestorów. Tę schematyczną sytuację prezentuje poniższy wykres. 

Wykres 3. „Błędne koło” wyników zarządzających funduszami 

 

Źródło: Cornell B., Hsu J., Nanigian D. “Does Past Performance Matter in Investment Manager Selection?” Journal of 
Portfolio Management, vol. 43, no. 4 (Summer): 33–43, 2007. 

Duże napływy kapitału po okresie dobrych wyników, a następnie odwrót środków w momencie 
ich pogorszenia to bardzo często obserwowane zjawisko. Na poniższym przykładzie jednego z 
funduszy można zobaczyć jak duże może być zależność między wynikami historycznymi 
(reprezentowanymi gwiazdkami Morningstar) a przepływami środków inwestorów. 

Wykres 2. Zmiana ocen Morningstar a przepływy środków na przykładzie funduszu Permanent Portfolio 

 

Źródło: https://www.wsj.com/articles/the-morningstar-mirage-1508946687 



 

Co ciekawe, badania pokazują, że strategia oparta na doborze funduszy o słabych historycznie 
wynikach może przynieść lepsze efekty niż ta premiująca fundusze najlepsze w przeszłości2. Działa 
tutaj ten sam mechanizm opisany na Wykresie 3, według którego słaby fundusz notuje odpływ 
środków, co z kolei wymusza na nim wyprzedaż aktywów, prowadząc do ich niedowartościowania. 
Zakładając, że zarządzający się nie mylił w ocenie spółek, w dłuższym terminie ich wyceny 
wzrastają, a fundusz osiąga dobre wyniki. Z praktycznego punktu widzenia trudno pewnie byłoby 
przekonać się do doboru funduszy najsłabszych, ale wyniki badań powinny przynajmniej skłonić 
wielu inwestorów do rewizji swoich założeń. Bez wątpienia trzeba zwrócić uwagę, że typowe 
zachowanie wielu inwestorów polegające na zamianie funduszy mających za sobą słabszy okres 
na te, którzy właśnie zanotowały świetnie wyniki okazuje się być bardzo słabą strategią. 

Jakie są więc praktyczne lekcje z przytoczonych badań?  

§ Wyciąganie dalekosiężnych wniosków na podstawie wyników historyczych funduszy to 
trochę tak, jakby jechać autem kierując się lusterkiem wstecznym. Pokazuje nam to jedynie 
jak zachowywały się dane strategie w przeszłości i niewiele więcej.  

§ Mało który fundusz jest w stanie konsekwentnie notować wyniki lepsze niż konkurencja. 
W dłuższym terminie zachodzi zjawisko powrotu do średniej i dotychczasowi liderzy 
spadają na niższe pozycje.  

§ Fundusze o bardzo dobrych wynikach często padają ofiarą własnego sukcesu, a odpływy 
po okresie gorszego zachowania mogą być równie silne, jak pierwotne napływy. 

§ Strategia zamiany funduszy o słabych wynikach w ostatnim okresie na te o lepszych 
zazwyczaj nie przynosi spodziewanego efektu. 

§ Unikanie funduszy historycznie najgorszych zmniejsza ryzyko, że wybrany przez nas 
fundusz zostanie zlikwidowany lub połączony.  

Czym więc się kierować dokonując selekcji funduszy, jeśli nie historycznymi wynikami? To dużo 
szerszy temat, do którego postaramy się odnieść w osobnym opracowaniu. W praktyce doradztwa 
inwestycyjnego oraz literaturze najwięcej miejsca poświęca się analizie jakości instytucji, samego 
procesu inwestycyjnego3, sposobów wynagradzania zarządzających4, czy ich zaangażowania 
kapitałowego5. Gdybyśmy mieli jednak wybrać jeden prosty wskaźnik, na który powinniśmy 
zwrócić uwagę w pierwszej kolejności – są to koszty. Wiele badań wskazuje, że im wyższe koszty 
funduszu dla jego uczestnika (m.in. opłata za zarządzanie, opłata za sukces i inne koszty bieżące), 
tym gorszy wynik w przyszłości6. Dlatego zamiast rozpoczynać poszukiwanie funduszy od 
spojrzenia na historyczne stopy zwrotu, dużo lepszą strategią może być po prostu analiza, ile 
każdego roku za nie płacimy. 

 

 
2 Cornell B., Hsu J., Nanigian D. “Does Past Performance Matter in Investment Manager Selection?”, op.cit. 
3 Cornell B., „Investment Strategies and Investment Track Records”, The Journal of Portfolio Management, Vol. 
37, No. 4 (2011). 
4 Ma L., Y. Tang, J.P. Gomez, „Portfolio Manager Compensation and Mutual Fund Performance”, Working paper 
2012, SSRN 2024027 
5 Khorana A., H. Servaes, L. Wedge, „Portfolio Manager Ownership and Fund Performance.” Journal of Financial 
Economics, Vol. 85, No. 1 (2007). 
6 Przykładowo: Kinnel R. “Predictive Power of Fees, Why Mutual Fund Fees Are So Important”; Morningstar 
Manager Research, May 2016. 
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