
 

 

WALUTY W PORTFELU 
Czy warto i gdzie je umieścić? 

WPROWADZENIE 
Po podjęciu decyzji odnośnie odpowiedniej alokacji i 

dywersyfikacji portfela, kolejną ważną decyzją jest 

kwestia walut. Część klientów instynktownie „czuje” 

zalety posiadania walut. Przede wszystkim, w ich opinii, 

są w stanie w większym stopniu zdywersyfikować swój 

majątek, którego zdecydowana większość znajduje się w 

Polsce. Faktycznie, jak będziemy starali się wykazać, 

posiadanie walut ma szereg zalet. Jak jednak umieścić 

waluty w portfelu inwestycyjnym? Które waluty wybrać? 

Która część będzie dla nich najbardziej odpowiednia? A 

może jednak lepiej zabezpieczyć ekspozycję walutową? 

M.in. na te pytania staramy się odpowiedzieć w 

niniejszej pracy. 
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WSTĘP 

Nie jest zaskoczeniem dla praktyków wealth managementu, że część zamożnych klientów „lubi” 

waluty. Czują, że w ten sposób są w stanie zdywersyfikować swój majątek, wyjść poza lokalny 

rynek, gdzie znajduje się lwia część ich aktywów. Środki w walutach, które posiadają czasami 

trzymane są na zwykłym depozycie, czasami na nieoprocentowanym koncie, czasami w końcu 

w części lub całości inwestowane. Różnie też traktowana jest ekspozycja walutowa - od czystego 

aspektu ubezpieczeniowego: „na wszelki wypadek”, po świadomą decyzję o dywersyfikacji majątku. 

Trzymanie dużych kwot waluty na depozycie, czy co gorsze na nieoprocentowanym koncie jest 

w dłuższym terminie destruktywne dla wartości tych środków, szczególnie w środowisku obecnych 

stóp procentowych. Inflacja w dzisiejszym świecie jest zjawiskiem dość uniwersalnym erodując 

realną wartość trzymanych środków. Powstaje zatem pytanie czy warto posiadać ekspozycję 

walutową? A jeżeli tak to gdzie w portfelu inwestycyjnym ją umieścić? W tym artykule spojrzymy, 

gdzie z punktu widzenia zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego można by umieścić waluty. 

Abstrahujemy tutaj od czysto ubezpieczeniowego celu ich trzymania. Analiza przedstawia punkt 

widzenia inwestora złotowego. Przedstawimy też teoretyczne powody, dla których warto 

przynajmniej rozważyć posiadanie walut w portfelu. 

Dwa główne powody, dla których warto mieć walutę 
 

Jest kilka powodów, dla których zarządzając własnym lub klienta majątkiem warto rozważyć 

ekspozycję walutową. Podstawowe dwa to: 

1. Ekspozycja walutowa pozwala na dywersyfikację majątku. 

a. Lokalne zawirowania makro: np. problemy fiskalne czy ich brat bliźniak inflacja 

z reguły wpływają osłabiająco na walutę1. Wychodząc poza walutę lokalną otrzymać 

można pewną formę ubezpieczenia od tego typu wydarzeń. 

b. W dłuższym terminie kurs walut zależy od poziomu relatywnej inflacji2. 

2. Ekspozycja walutowa, z punktu widzenia polskiego inwestora, pomaga wygładzić 

zmienność akcyjnej części portfela.  

 
1 C. M. Reinhart, K. Rogoff, This time is different. Eight Centuries of Financial Folly, Princeton University Press, 
New Jersey, 2009 r., s. 180 – 191.  
2 Credit Suisse, Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2012, 2012 r., s. 21. Zależność jest tak ścisła, 
że odchylenia od tej zasady często tłumaczy się niedoszacowaniem inflacji w oficjalnych danych. 
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a. Historycznie brak zabezpieczenia kursowego globalnego portfela akcji (MSCI 

ACWI) pozwalał zmniejszyć wahania/zmienność portfela o ponad 20%, a skalę 

maksymalnych spadków o ponad 35%. 

Punkt drugi jest trochę w kontrze do dużej części materiałów, które generalnie zakładają, że to 

zabezpieczenie kursowe zmniejsza zmienność. Materiały te w większości są jednak adresowane do 

inwestora amerykańskiego lub ewentualnie inwestorów z rynków rozwiniętych. Z ich punktu 

widzenia faktycznie tak może być. Mało kto analizuje te kwestie z punktu widzenia inwestora rynków 

wschodzących, do których należymy. Jak będziemy starali się przedstawić w dalszej części materiału, 

jest to inna, często diametralnie różna perspektywa. Zanim jednak zaczniemy, jedna ważna uwaga: 

analiza skupi się na zdywersyfikowanym, globalnym portfelu oraz założeniem długiego horyzontu 

inwestycyjnego. Są to dwa filary, które w inwestycjach zdecydowanie promujemy. W przypadku 

skoncentrowanej pozycji na jeden rynek lub krótkim terminie inwestycyjnym niniejsza analiza 

niekoniecznie musi znaleźć zastosowanie. 

Jak w praktyce można zabezpieczyć kursowo portfel inwestycyjny? 
 

Zabezpieczenie kursowe dla zdecydowanej większości inwestorów sprowadza się do wyboru 

funduszu inwestycyjnego, który stosuje taką strategię. Wiele funduszy zagranicznych firm 

inwestycyjnych posiada jednostki tzw. PLN-hedged, czyli takie, gdzie ryzyko między walutą 

bazową/oryginalną funduszu a polskim złotym jest zabezpieczone. Również duża część funduszy 

polskich TFI wychodząc na rynki zagraniczne zabezpiecza ryzyko walutowe lub posiada fundusze 

z czystą ekspozycją na zagranicę z zabezpieczeniem walutowym.  

Próba samodzielnej konstrukcji strategii zabezpieczającej, np. z wykorzystaniem notowanych na 

GPW kontraktów terminowych, czy innych instrumentów pochodnych (np. CFD) jest zadaniem dość 

karkołomnym. Wynika to m.in. z konieczności utrzymywania depozytów zabezpieczających oraz 

rolowania wygasających pozycji (jeżeli zabezpieczenie robione jest kontraktami futures). Nie jest to 

także optymalne podatkowo rozwiązanie3. 

Brak zabezpieczenia kursowego sprowadza się z kolei do kupna funduszu w walucie bazowej (np. 

USD, EUR), kupna ETF-a z ekspozycją na rynek zagraniczny, czy budowy portfela z bezpośrednio 

kupowanych akcji lub obligacji zagranicznych. 

Zanim przejdziemy do kolejnej części pracy spójrzmy na dwa uproszczone przykłady wpływu wahań 

kursów walutowych na stopę zwrotu z inwestycji. Jak będzie można zaobserwować ryzyko kursowe 

 
3 Potencjalny brak możliwości skompensowania zysku na zabezpieczeniu ze stratami na innej części portfela.  
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potrafi znacząco zmienić stopę zwrotu oraz zmienność inwestycji - Nawet w dość długim, kilkuletnim 

okresie.  

Tabela 1. Hipotetyczny wpływ ruchu kursu walutowego na stopę zwrotu inwestycji klienta 

złotowego 

Cena 
instrumentu 
USD USD/PLN 

Stan inwestycji 
(PLN) 

Stopa zwrotu 
(PLN) 

100 3,80 380 0% 

110 4,18 418 21,00%* 

    
Cena 
instrumentu 
USD USD/PLN 

Stan inwestycji 
(PLN) 

Stopa zwrotu 
(PLN) 

100 3,80 380 0% 

110 3,42 376,2 -1,00%* 
Źródło: Investhink 

* Efekty wzajemnie nie znoszą się do zera. Wynika to z mnożenia a nie dodawania/odejmowania zmian procentowych 

ruchów kursu instrumentu i waluty. (1+((110-100)/100)) * (1+((4,18-3,80)/3,80)) = 110% (1,1) * 110% (1,1) – 1 = 21%; 

(1+((110-100)/100)) * (1+((3,42-3,80)/3,80)) = 110% (1,1) * 90% (0,9) -1 = -1% 

 

Cena instrumentu notowanego w USD rośnie o 10%. W jednym przypadku złoty się osłabia (górna 

tabela), a w drugim umacnia o taką samą wartość (38 gr. czyli 10%). Pomimo wzrostu kursu 

instrumentu wyrażonego w USD, o taką samą wartość w jednym scenariuszu ruch złotego potęguje 

zyski, a w drugim niweluje je z nawiązką. Rozsądnym wydawałoby się zabezpieczyć to ryzyko. Wtedy 

złotowa stopa zwrotu będzie dość bliska tej dolarowej. W przypadku zarządzania majątkiem nie jest 

to takie oczywiste.  

Co mówią badania na temat zabezpieczenia kursowego i jego braku? 

Dość rozpowszechnione, potwierdzone zresztą badaniami założenie mówi, że zabezpieczenie 

kursowe (hedging) jest w dłuższym terminie neutralne z punktu widzenia stóp zwrotu4. 

Jednocześnie, jak dowodzą badania, dzięki zabezpieczeniu kursowemu inwestor jest w stanie 

zmniejszyć zmienność/wahania wartości inwestycji. Jeżeli oczekiwany zysk jest porównywalny, 

a zmienność jest niższa - skutkuje to lepszym stosunkiem zysku do ryzyka takiego portfela.  

Spójrzmy na dwie poniższe tabele, które analizują skutek hedging-u lub jego braku w latach 1972 - 

2011. Okres analizy zakończył się 9 lat temu, jednak nie ma to dużego znaczenia dla naszych potrzeb, 

szczególnie, że obejmuje długi, 40-to letni okres. Tabela 2. (poniżej) przedstawia inwestycje z punktu 

widzenia inwestora w pojedyncze rynki. Przykładowo inwestor z Niemiec inwestuje w rynek 

 
4 Vanguard Research, The portfolio currency-hedging decision, by objective and block by block, 08.2018, s. 3 czy 
Deutsche Asset Management, The New Neutral: The long-term case for currency hedging, ETF currency white 
paper,2017 r, s. 7 lub Credit Suisse, Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2012, 2012 r. 
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szwajcarski, ze Szwecji w amerykański itd. Przeanalizowano wszelkie możliwe iteracje dla grupy 

krajów wymienionych pod tabelą. Następnie obliczono średnią dla wszystkich odczytów realną, 

roczną stopę zwrotu oraz zmienność na bazie odchylenia standardowego. Stopa zwrotu jest 

identyczna zarówno przy zabezpieczeniu, jak i bez zabezpieczenia. Jest to wynik, którego należało 

oczekiwać. Straty kursowe wynikające z zabezpieczenia jednego inwestora w jednym kraju są zyskiem 

tego w drugim. Naturalnie zatem stopy zwrotu będą takie same. Widać jednak redukcje ryzyka. 

Zmienność dla rynku akcji, czy szczególnie dla rynku obligacji jest niższa.  

Tabela 2. Realne stopy zwrotu oraz zmienność przy zabezpieczeniu i braku zabezpieczenia kursowego 
dla wybranych krajów w latach 1972 - 2011 - inwestycja w poszczególne rynki* 

Klasa aktywów Ekspozycja walutowa 
Roczna stopa zwrotu 

(średnia geometryczna) 

Odchylenie 
standardowe stóp 

zwrotu 

Rynek akcji - średnia dla 19 
rynków 

Brak zabezpieczenia 5,50% 30,00% 

Zabezpieczenie 5,50% 27,40% 

Rynek obligacji - średnia 
dla 19 krajów 

Brak zabezpieczenia 3,90% 15,60% 

Zabezpieczenie 3,90% 10,50% 
*średnia dla następujących krajów: Szwajcaria, Holandia, USA, Kanada, Dania, Norwegia, Szwecja, Australia, Nowa Zelandia, Irlandia, UK, Belgia, 
Hiszpania, RPA, Japonia, Finlandia, Francja, Włochy, Niemcy 

Źródło: Investhink na podstawie Credit Suisse, Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2012, 2012 r., s. 22. 

Tabela 3. pokazuje średni skutek inwestycji inwestorów z analizowanej grupy krajów w globalny indeks 

akcji, ważony kapitalizacją oraz globalny indeks obligacji. Z reguły indeksy były zdominowane przez USA. 

Przykładowo w globalnym indeksie akcji spółki amerykańskie stanowiły zazwyczaj w okolicach połowy 

indeksu5. Pierwsza konkluzja – jeszcze przed analizą skutków samego zabezpieczenia kursowego – jest 

taka, że globalna dywersyfikacja znacząco obniża zmienność. Zauważmy, że średnio inwestycja 

w pojedyncze kraje (Tabela 2.) charakteryzowała się zmiennością bliską 30%. Zabezpieczenie ryzyka 

kursowego zmniejszyło zmienność inwestycji ale różnica była niewielka (27,4% vs 30,0%). Globalny rynek 

akcji (indeks) charakteryzował się zmiennością niższą o około 30% (20,6% vs 30,0%) od inwestycji 

w rynki poszczególnych krajów (średnio). Zabezpieczenie kursowe globalnego portfela dodatkowo 

zmniejszyło wahania jednak różnice te nie są już tak wyraźne.  

 
 
 
 
 
 
 

 
5 Historycznie lepsze stopy zwrotu uzyskać można było dla globalnych portfeli ważonych PKB krajów 
wchodzących w skład indeksu. Inwestor mógł dzięki temu zniwelować m.in. wpływ pęknięcia jednej z 
największych baniek w historii rynków akcji, czyli inwestycji w rynek japoński pod koniec lat 80-tych. Udział 
japońskich akcji w globalnych indeksach przekroczył wtedy udział akcji amerykańskich. 
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Tabela 3. Realne stopy zwrotu oraz zmienność przy zabezpieczeniu i braku zabezpieczenia kursowego 
dla 19 głównych rynków w latach 1972 – 2011 – inwestycja w globalne indeksy* 

Klasa aktywów Ekspozycja walutowa 
Roczna stopa zwrotu 

(średnia geometryczna) 

Odchylenie 
standardowe stóp 

zwrotu 

Globalny indeks akcji 

Brak zabezpieczenia 4,30% 20,60% 

Zabezpieczenie 5,00% 17,80% 

Globalny indeks obligacji 

Brak zabezpieczenia 4,30% 13,50% 

Zabezpieczenie 5,10% 9,30% 

*średnia dla następujących krajów: Szwajcaria, Holandia, USA, Kanada, Dania, Norwegia, Szwecja, Australia, Nowa Zelandia, Irlandia, UK, Belgia, 
Hiszpania, RPA, Japonia, Finlandia, Francja, Włochy, Niemcy 

Źródło: Investhink na podstawie Credit Suisse, Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2012, 2012 r., s. 22. 

W analizowanym okresie zabezpieczenie kursowe, na średnim poziomie analizowanych krajów było 

wyjątkowo korzystne. Stopa zwroty była wyższa w przypadku zabezpieczenia kursowego, 

a zmienność znacząco niższa. Wyższa stopa zwrotu była spowodowana dominacją amerykańskich 

aktywów w globalnych indeksach. USD generalnie miał tendencję do osłabiania się w tym okresie, co 

pozwoliło średnio odnotować większy zysk aniżeli w pozycjach z brakiem zabezpieczenia kursowego. 

Należy zauważyć, że taka sama analiza w okresie po 2011 r. wyglądałaby już zupełnie inaczej, gdyż był 

to okres pokazu siły amerykańskiego waluty.  

Spoglądając na powyższe tabele można dojść do wniosku, że zabezpieczenie kursowe jest bardzo 

rozsądną strategią i powinno być bezwzględnie stosowane. Niekoniecznie. Spoglądając na listę 

krajów objętych analizą wyraźnie widać dominację rynków rozwiniętych, uznawanych za stabilne, 

których waluty nie mają tendencji do gwałtownych spadków w okresach zawirowań. W takich 

uwarunkowaniach zabezpieczenie kursowe faktycznie zmniejsza zmienność. Zastanówmy się, czy 

jednak decyzja o zabezpieczeniu kursowym jest tak oczywista z punktu widzenia polskiego inwestora. 

Zabezpieczenie kursowe a zmienność portfela - obligacje 

Spróbujmy ustalić, czy i - jeżeli już - to gdzie w portfelu inwestycyjnym umieścić waluty. W naszym 

materiale na temat obligacji skarbowych wskazywaliśmy, że ryzyko walutowe w obligacyjnej części 

portfela nie jest wskazane6. W praktyce inwestycyjnej zaleca się pełne zabezpieczenie ekspozycji 

walutowej obligacji. Wynika to z faktu, że zmienność stóp zwrotu rynków obligacyjnych jest z reguły 

znacząco niższa aniżeli zmienność samej waluty. Budując kotwicę portfela, dodatkowe ryzyko 

kursowe jest niewskazane7. Naturalnie odnosimy się do bezpiecznej części portfela, która powinna 

 
6 Investhink, Obligacje skarbowe cz. 1, 2019 r., s. 4. 
7 Vanguard Research, To hedge or not to hedge? Evaluating currency exposure in global equity portfolios, 
09.2014 r., s. 7. 
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być głównie zbudowana z obligacji skarbowych, ewentualnie uzupełnionych o obligacje korporacyjne 

o ratingu inwestycyjnym. 

Wykres 1. Wpływ zabezpieczenia kursowego na zmienność obligacyjnej części portfela w USA, UK, 

Australii i Kanadzie (dla globalnego indeksu obligacji) w latach 1999 – 2016 

 

Źródło: Vanguard Research, The portfolio currency-hedging decision, by objective and block by block, 08.2018 r., s. 5. 

Na przykładzie Australii, Kanady UK i USA można zauważyć, że niezabezpieczony kursowo portfel 

obligacji charakteryzował się prawie trzy razy większą zmiennością aniżeli portfel, gdzie ryzyko 

walutowe zostało zabezpieczone. Niższe oczekiwane stopy zwrotu z tej części portfela i niska 

zmienność powodują, że zabezpieczenie kursowe jest wskazane. Stosunkowo niewielkie wahanie 

kursu walutowego może spowodować stratę lub nieproporcjonalny zysk tej klasy aktywów w danym 

okresie. Analizując przykład polskiego inwestora sprawa wygląda równie lub nawet bardziej 

dynamicznie. 
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Wykres 2. Stopy zwrotu ETF-a replikującego indeks amerykańskich obligacji o ratingu 

inwestycyjnym z punktu widzenia inwestora USD oraz PLN (brak zabezpieczenia kursowego) 

w okresie 2004 – 04.2020 r.* (2004 = 100) 

 

Źródło: Investhink, iShares, Stooq.pl, na podstawie odczytów miesięcznych. 

* Zwyczajowo wykorzystywany przez nas okres analizy dla polskich aktywów – od roku wstąpienia Polski do UE. Polska 

gospodarka i rynek finansowy na przestrzeni ostatnich 30-tu uległy tak znaczącej transformacji, że analiza wcześniejszych 

okresów może nie mieć większego sensu.  

 

W analizie wykorzystano ETF-a na obligacje amerykańskie o ratingu inwestycyjnym. Indeks posiada 

znaczący udział amerykańskich obligacji skarbowych i z reguły reaguje wzrostami w warunkach 

zawirowań rynkowych. Można powiedzieć, że jest to odpowiednik tej „bezpiecznej przystani”, której 

inwestorzy szukają podczas rynkowych sztormów. Stopy zwrotu ETF-a charakteryzowały się dość 

niską roczną zmiennością (odchyleniem standardowym) na poziomie 3,30%. Gdyby inwestor nie 

zabezpieczył ryzyka walutowego, fluktuacje USD/PLN zwiększyłyby zmienność do poziomu 14,13%. 

Jest to poziom bliski rynkom akcji. Inwestor doświadczyłby też kilku okresów znaczących spadków. 

Największym był ten z okresu 2004 – 2008 kiedy stopa zwrotu wyniosłaby -38%. W mniej odległej 

perspektywie, w okresie 11.2016 – 01.2019, stopa zwrotu inwestora wyniosłaby -18%. W tych 

samych okresach sam ETF w USD zarobił odpowiednio 17 i 2%. Summa summarum w całym okresie 

analizy stopy zwrotu okazały się porównywalne. Zadać jednak trzeba tutaj pytanie jak wielu 

inwestorów zniosłoby tak duże wahania bezpiecznej części portfela? I jaka część, w odpowiedzi na 

wyraźnie gorsze zachowanie stóp zwrotu w stosunku do stóp zwrotu waluty bazowej, zamknęłaby 

swoje inwestycje w wyżej opisanych okresach? 

Duża zmienność niekoniecznie jest więc pożądaną charakterystyką dla tej części portfela 

inwestycyjnego. Kurs USD/PLN posiada pozytywną korelację z rynkami uznawanych za bezpieczne 
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aktywa. Korelacja USD/PLN z analizowanym rynkiem, w analizowanym okresie wyniosła 0,56. 

Oznacza to, że ponadprzeciętnym stopom zwrotu z rynku obligacji (ucieczka od ryzyka, recesja) 

towarzyszyło ponadprzeciętne osłabianiu się złotego8. Pozytywna korelacja z rynkiem obligacji 

działała pro cyklicznie na stopy zwrotu, zwiększając zmienność. Dobre czasy dla rynku obligacji 

zmieniły się w rewelacyjne w przypadku braku zabezpieczenia. Słabsze z kolei okresy w bardzo 

słabe. Rynkowe zawieruchy powodują napływy i wzrost kursu aktywów bezpiecznych oraz wyprzedaż 

walut rynków wschodzących, w tym złotego. Okresy odwilży, szukania przez inwestorów ryzyka kładą 

presję na bezpiecznych aktywach wspierając kursy walut rynków wschodzących, w tym PLN. Co 

ciekawe, ruchy kursu walutowego odpowiadały za aż 76% zmienności stóp zwrotu całej inwestycji.  

Powyższa analiza wspiera argument za zabezpieczaniem ekspozycji obligacyjnej w bezpiecznej, 

obligacyjnej części portfela9. Upraszczając, można powiedzieć, że posiadając ekspozycję na 

zagraniczne rynki obligacyjne bez zabezpieczenia walutowego kupowana jest de facto waluta, której 

oprocentowanie/rentowność jest po prostu wyższa niż standardowy depozyt.  

Zabezpieczenie kursowe a zmienność portfela - akcje 

Sprawa jest mniej oczywista w przypadku rynku akcji. Rynek akcji posiada wysoką zmienność. Same 

wahania kursów walutowych nie wpływają już tak znacząco na zmienność i wpływ redukcji ryzyka, 

w wyniku zabezpieczenia walutowego, spada wraz z upływem czasu. Poniżej prezentujemy wykres 

obrazujący perspektywę wcześniej analizowanej grupy 19 krajów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Innymi słowy dynamicznym wzrostom rynku obligacji uznawanych za bezpieczne towarzyszą dynamiczne 
wzrosty kursu USD/PLN co oznacza osłabianie się złotego (np. USD/PLN 3,80 -> 4,18). Oznacza to, że za jednego 
USD jesteśmy w stanie kupić więcej złotych. 
9 Więcej na temat budowy bezpiecznej części portfela: Investhink, Obligacje skarbowe cz. 1, 2019 r. oraz 
Investhink, Obligacje skarbowe cz. 2, 2019 r. 
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Wykres 3. Redukcja ryzyka wynikająca z zabezpieczenia kursowego dla 19 głównych rynków w 

latach 1900 – 2011 (C – średnio na poziomie kraju, W – światowy indeks, E – portfel o równych 

wagach poszczególnych krajów) 

 

Credit Suisse, Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2012, 2012 r., s. 24. 

Hedging walutowy redukował zmienność ale im dłuższy horyzont inwestycyjny tym ten efekt był 

coraz mniejszy. W niektórych przypadkach zabezpieczenie kursowe wręcz zwiększało zmienność, np.: 

dla globalnych indeksów obligacji w horyzoncie 8 lat. W przypadku części akcyjnej efekt w dłuższym 

horyzoncie (8 lat) też był mieszany, szczególnie w latach 1972 – 2011. 

To jednak, jak kurs walutowy wpływa na zmienność inwestycji zależy od korelacji danej waluty 

z globalnym rynkiem akcji (czy też sentymentem rynkowym). Wpływ zmian kursów walutowych 

może tą zmienność zwiększać, jeżeli waluta jest pozytywnie skorelowana z rynkiem akcji lub 

zmniejszać, jeśli korelacja będzie negatywna. Jeżeli polski inwestor kupi fundusz akcji amerykańskich 

bez hedging-u to, z reguły na korektach rynkowych, w warunkach ucieczki od ryzyka umacnianie się 

USD będzie niwelowało spadki kursów akcji. Co prawda, kursy akcji będą spadać, ale sam USD ma 

tendencję do umacniania się w takich warunkach i ostateczna stopa zwrotu inwestora złotowego 

będzie wynikała z interakcji tych dwóch procesów (spadków kursów akcji i umacniania się USD). 

Natomiast w warunkach globalnej hossy PLN, jak i inne waluty rynków wschodzących mają tendencję 

do umacniania się, co będzie obniżało stopę zwrotu w stosunku do dolarowej stopy zwrotu, którą 

odnotował fundusz. Co prawda kursy akcji rosną, ale sam USD traci i znowu finalna stopa zwrotu dla 

inwestora, który przelicza swoje zyski na PLN będzie wynikiem zarobku na funduszu wyrażonym 
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w USD, a spadkiem kursu tegoż dolara10. Do tematu jeszcze wrócimy ale spójrzmy teraz na stopy 

zwrotu globalnego indeksu akcji wyrażonego w walucie bazowej (USD), w PLN bez zabezpieczenia 

kursowego i z hipotetycznym zabezpieczeniem kursowym: 

Wykres 4. Stopy zwrotu globalnego indeksu akcji MSCI ACWI (uwzględniającego reinwestycję 

dywidendy) w USD, PLN bez zabezpieczenia walutowego i PLN z zabezpieczeniem kursowym (PLN-

hedged) w latach 2004 – 04.2020 r. 

 

Źródło: Investhink, MSCI, Stooq.pl, na bazie danych miesięcznych. 

* Korzyści z hedge-a wyliczone teoretycznie na podstawie w różnicy między WIBOR3M i LIBOR3M. Założono, że koszty, 

zarządzanie gotówką itp. stanowiło ¼ stawki WIBOR.  

 

Tabela 4. Stopy zwrotu poszczególnych strategii w wybranych okresach 

 

MSCI ACWI 
(Brutto, USD) 

MSCI ACWI 
(Brutto, PLN) 

MSCI ACWI 
(Brutto, PLN-

hedged)* 

Roczna stopa zwrotu 6,75% 7,23% 7,75% 

Zmienność (odch. stand.) 15,37% 12,08% 15,39% 

2007 - 2009 (Lehman) -54,57% -39,60% -53,60% 
2011 (kryzys Strefy Euro) -20,27% -8,54% -15,67% 
2015 - 2016 (obawy o Chiny) -13,07% -7,13% -12,44% 

2020 (COVID-19) -21,26% -15,10% -21,34% 

Średnia spadków -27,29% -17,59% -25,76% 

Źródło: Investhink, MSCI, Stooq.pl, na bazie danych miesięcznych. Indeks uwzględnia reinwestycję dywidendy 

(brutto). 

W kontekście stopy zwrotu najwyższą, w analizowanym okresie, odnotowała strategia 

z zabezpieczeniem kursowym. Wynikało to z tzw. pozytywnego „carry” lub innymi słowy pozytywnej 

różnicy w stopach procentowych między Polską a USA (indeksy globalne wyrażone są w USD i z tej 

waluty z reguły następuje zabezpieczenie). Trzeba tutaj wyraźnie zaznaczyć, że nie są to już obecne 

warunki rynkowe (patrz Box 1). Warto spojrzeć jednak na stopień redukcji ryzyka dla portfela bez 

zabezpieczenia kursowego. Zmienność została obniżona o 20% a maksymalne spadki, o ponad 35%.  

 
10 Zresztą USD nie jest jedyną walutą, na która popyt rośnie kiedy na rynkach robi się „gorąco”. Tradycyjnie 
status bezpiecznej przystani posiada też japoński jen, czy szwajcarski frank. 
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Box 1. Stopa zwrotu z zabezpieczoną ekspozycją walutową a stopy procentowe 

Zabezpieczając ryzyko kursowe stopa zwrotu inwestora powiększona/pomniejszona zostaje, 

w przybliżeniu, o różnicę w stopach procentowych pary walutowej. Jeżeli waluta, której kurs 

zabezpieczamy jest niżej oprocentowana niż lokalna, to wtedy ta różnica podnosi stopę zwrotu 

wyrażoną w walucie lokalnej w stosunku do inwestycji w walucie bazowej. Mówiąc prościej - jeżeli 

inwestujemy w amerykański rynek akcji, gdzie hipotetyczny dolarowy LIBOR trzymiesięczny wynosi 

0% a w Polsce hipotetyczny WIBOR wynosi 1,50%, to część z tej różnicy powinna podnosić stopę 

zwrotu inwestycji zabezpieczonej. Jeżeli inwestycja w USD przyniosła w ciągu roku 10% to w PLN 

powinna przynieść o te dodatkowe okolice 1,5 ppt. więcej11. Tyle w teorii. W praktyce występuje 

koszt spread-u walutowego, konieczność zarządzania depozytem zabezpieczającym, koszt 

finansowania może też „rozjechać się” z LIBROR-em, szczególnie w warunkach stresu rynkowego. Im 

bardziej płynne waluty tym mniejszy wpływ wymienionych czynników. Jakkolwiek złotowa stopa 

zwrotu powinna być wyższa w przytoczonym wyżej przykładzie aniżeli stopa zwrotu dolarowa. Działa 

to też w drugą stronę. Zabezpieczając kurs przykładowo wysokooprocentowanej liry tureckiej 

należało będzie zapłacić różnicę w stopach procentowych między Polską a Turcją, co obniży 

złotówkową stopę zwrotu w stosunku do stopy zwrotu odnotowanej w tureckiej lirze.   

Kończąc temat stopy zwrotu zabezpieczonego portfela globalnych akcji vs nie zabezpieczonego 

trzeba zauważyć, że o ile różnica w stopach procentowych w poprzednich 16 latach była z reguły 

wyraźnie wyższa na korzyść Polski to obecnie „carry” znajduje się w okolicach zera. Implikuje to 

podobne stopy zwrotu w horyzoncie najbliższych miesięcy, czy roku (o ile nie nastąpią gwałtowne 

zmiany stóp procentowych w Polsce i USA) dla ekspozycji zabezpieczonej kursowo, jak i dolarowej. 

Stopy zwrotu będą zatem procentowo zbliżone.  

Wykres 5. Różnica w stopach procentowych (carry) między Polską w USA w latach 2004 – 2020 

 

Źródło: Investhink, Stooq.pl 

 
11 Przy założeniu nie zmieniających się stóp procentowych. 
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Wysokie „carry” mogłoby być pewnym argumentem za zabezpieczeniem kursowym. Waluty 

o wysokich stopach procentowych mają tendencję do generowania wyższych stóp zwrotu aniżeli 

waluty nisko oprocentowane12. Nie jest to na moment obecny przypadek polskiego inwestora. 

Zabezpieczając ryzyko kursowe USD, czy nawet EUR lub JPY (japoński jen) „carry” jest co prawda 

pozytywne, ale niskie. Trudno zaliczyć polską walutę do wysokooprocentowanych. 

Ciekawą kwestią, wykraczającą jednak poza temat niniejszej analizy, jest efektywność zabezpieczenia 

kursowego funduszy dostępnych w Polsce. Fundusze z ekspozycją na ten sam rynek, zabezpieczające 

kurs tej samej waluty (np. EUR lub USD), w tym samym okresie potrafią mieć diametralnie różną 

skuteczność strategii. Niektóre potrafiły wygenerować solidną nadwyżkę w stosunku do stopy 

zwrotu w walucie bazowej - czego należało się spodziewać. W przypadku innych funduszy ta 

nadwyżka była minimalna lub nawet złotowa stopa zwrotu była gorsza aniżeli odpowiednik 

funduszu w walucie bazowej. Wynikać to mogło z alokacji większych kosztów na fundusze PLN-

hedged, samego sposobu zabezpieczenia (strategia statyczna, dynamiczna) lub kombinacji tych 

dwóch czynników. 

 

Pośrednie ryzyko walutowe 
 

Dla przytoczonego wyżej przykładu globalnego indeksu akcji (Wykres 4. oraz Tabela 4.) warto dodać 

informację, że USD jest wyłącznie walutą wyceny indeksu. W skład indeksu wchodzą spółki z całego 

świata wycenienie w walutach lokalnych, np.: Euro, japoński jen, brytyjski funt, chiński juan. 

Fluktuacje m.in. tych walut w stosunku do USD wpływają na wycenę samego indeksu. Wewnątrz 

indeksu nie ma zabezpieczenia kursowego między tymi walutami a USD. Zabezpieczając ryzyko 

kursowe USD/PLN stawiamy się w dużej mierze w pozycji inwestora dolarowego. Stopa zwrotu 

i zmienność inwestycji stają się zbliżone, szczególnie w krótszych okresach. 

To samo dotyczy funduszy inwestycyjnych. Z reguły globalne fundusze akcji nie zabezpieczają ryzyka 

walutowego w stosunku do waluty bazowej funduszu (np. USD, EUR). Kupując fundusz zabezpieczony 

kursowo do złotego inwestor eliminuje bezpośrednie ryzyko walutowe między złotym a np. Euro. 

Nadal jednak posiada pośrednie ryzyko walutowe między walutami w portfelu funduszu a samym 

Euro. Jest to sprawa, na która należy zwrócić uwagę, przy analizie danego funduszu.  

 
12 A. L. Berkin, L. E. Swedroe, Your complete guide to factor-based investing, BAM Alliance Press, St. Louis, s., 
2016 r., s. 139 – 154. 
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Korelacja waluty z rynkiem akcji jako determinant zabezpieczenia kursowego tej części 

portfela 

Kontynuując dywagacje na temat zasadności zabezpieczenia kursowego warto spojrzeć na przykłady 

rynków z dłuższą niż Polska historia, których waluty mogą mieć podobną do PLN charakterystykę. Jak 

już zostało wspomniane na początku pracy, większość analiz odwołuje się do przykładów rynków 

rozwiniętych lub najbardziej zaawansowanych rynków wschodzących (np. Korea Południowa). 

Zachowanie niektórych z tych walut przypomina jednak zachowanie złotego. Spójrzmy na korelację 

analizowanej przez MSCI grupy walut z globalnym indeksem akcji w okresie 1994 – 2015 r. 

Wykres 6. Korelacja wybranych walut na tle globalnego indeksu akcji MSCI ACWI oraz ich 

zachowanie w warunkach bessy 

 

Żródło: MSCI, Currency Hedging: Adapting to Volatility, 04.2016 r., s.5 

Wykres pokazuje z jednej strony korelację z globalnym rynkiem akcji wybranych walut. Z drugiej 

strony, zachowanie tych walut w warunkach bessy. Waluty pozytywnie skorelowane z rynkiem akcji 

„cierpią” podczas spadków giełdowych. Waluty ujemnie skorelowane z rynkiem akcji, te uznawane 

za bezpieczne, w warunkach spadków umacniają się. Ma to poważne implikacje. Japoński lub 

amerykański inwestor wolałby nie posiadać ekspozycji na osłabiające się w czasie bessy waluty typu 

dolar australijski czy koreański won. Spadki rynkowe są potęgowane przez dodatkową deprecjację 

tych walut. Inwestor koreański czy australijski, z kolei, wolałby nie posiadać zabezpieczenia 

kursowego w stosunku do USD czy JPY i korzystać na umocnieniu tych walut podczas spadków. W ich 

przypadku spadki giełdowe będą w pewnym stopniu neutralizowane przez umacniające się waluty, 
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w których denominowane są spółki, które posiadają. W jednym przypadku brak zabezpieczenia 

zwiększa zmienność, w drugim zmienność i spadki są ograniczane.  

Które zatem waluty mogą zachowywać się podobnie do PLN? Są to naturalnie waluty pozytywnie 

skorelowane z rynkiem akcji jak AUD (Australijski Dolar), CAD (Kanadyjski Dolar) czy KRW (Koreański 

Won). Pierwsze dwie waluty emitowane są przez wysoce skorelowanymi z rynkami surowcowymi 

kraje. Korea to z kolei wysoce eksportowy rynek wschodzący. Wszystkie są zatem wrażliwe na 

globalną koniunkturę. Wszystkie te waluty mają długą i dość stałą pozytywną korelację z globalnym 

rynkiem akcji, podobnie jak PLN. Z ciekawostek można dodać, że nawet stopy procentowe w tych 

krajach znajdują się na dość podobnych jak w Polsce poziomach13. Oznacza to, że korzyści/straty na 

zabezpieczeniu kursowym mogą być w najbliższych latach podobne14. 

Wykres 7. 2-letnia rolowana korelacja USD/PLN z MSCI ACWI w latach 2004 – 04.2020 na tle 

średniej 

 

Źródło: Investhink, MSCI 

USD/PLN podąża zazwyczaj za globalnym sentymentem rynkowym. Średnia, 2-letnia korelacja jest 

wyraźnie ujemna (-0,55) i wyraźnie wzrasta w okresie większych zawirowań15. Ujemna korelacja 

USD/PLN oznacza, że wraz ze wzrostem globalnych indeksów złoty ma tendencję do 

ponadprzeciętnego umacniania się (USD/PLN spada), a w przypadku spadków do 

ponadprzeciętnego osłabiania (USD/PLN rośnie). Jest to ekwiwalent pozytywnej korelacji wcześniej 

 
13 Stopy referencyjne: Australia = 1,25%, Kanada = 0,25%, Korea = 0,50%, Polska = 0,10%; 
www.tradingeconomics.com, stan na 22.06.2020 r. 
14 Na koszt hedging-u wpływa m.in. płynność walut, która jest generalnie wyższa w przypadku wymienionych 
walut. Założyć można, że koszt hedgingu dla polskiego inwestora będzie wyższy. 
15 Korelacja za cały analizowany okres wyniosła 0,37, co wynika z faktu znacznego osłabienia się PLN (wzrostu 
USD/PLN). Z punktu widzenia inwestora ważniejsza jest korelacja w newralgicznych momentach rynkowych, jak 
znaczące wzrosty lub spadki indeksów giełdowych. Stąd wykorzystanie 2-letniej rolowanej korelacji. 
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wymienionych walut. Oznacza to procykliczne zachowanie się złotego. Spojrzeć można na 

zachowanie się USD/PLN podczas tzw. „ucieczki od ryzyka” czyli gwałtownych korekt/bess 

rynkowych. 

Wykres 8. Globalny indeks akcji a kurs USDPLN w okresie 2014 – 04.2020 r. 

 

Źródło: Investhink, MSCI, Stooq.pl 

 

Każda z większych korekt rynkowych charakteryzowała się osłabieniem złotego. Nasza waluta osłabiła 

się (do USD)/USD umocnił się (do PLN) kolejno (na bazie miesięcznych stóp zwrotu): 

• 31.08.2008 – 28.02.2009 r. (Lehman Brothers) = -34%/61% 

• 31.01.2011 – 31.12.2011 r. (Grecja) = -17%/20% 

• 31.07.2015 – 31.01.2016 r. (obawy o kondycję Chin) = -8%/8% 

• 31.01.2018 – 30.11.2018 r. (wojny handlowe) = -12%/13% 

• 31.01.2019 – 30.04.2020 r. (COVID-19) = -9%/9% 

• Średnia = -16%/22%; Mediana = -12%/13% 

Takie zachowanie PLN oznacza, że brak zabezpieczenia kursowego może działać antycyklicznie 

podczas zawirowań rynkowych. W takich warunkach waluty uznawane za bezpieczne (USD, JPY, do 

pewnego stopnia EUR) mają tendencję do umacniania się. Posiadając portfel globalny w dużej 

mierze mamy aktywa denominowane w tych walutach, co ogranicza zmienność portfela (wyrażoną 

w PLN). Pamiętać trzeba, że pomimo notowania głównych globalnych indeksów akcji w USD 

ekspozycja walutowa uzyskana przez inwestora jest znacznie bardziej zdywersyfikowana. USD jest 

tylko przelicznikiem. W globalnym portfelu znaczącą ekspozycję uzyskujemy na wcześniej 

wspomniane waluty (EUR, JPY ale też GBP) oraz koszyk walut rynków wschodzących.  
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Porównując ponownie zachowanie indeksu MSCI ACWI wyrażonego w USD i PLN bez zabezpieczenia 

kursowego, wyraźnie można zauważyć, że zmienność jest niższa w przypadku tego indeksu 

wyrażonego w PLN. Podczas dużych wzrostów brak zabezpieczenia ogranicza wzrost wartości  

portfela (2004 – 2007, 2009 – 2011). Pomimo wzrostów globalnych rynków akcji jednocześnie, 

z reguły, umacnia się PLN (czyli osłabiają się takie waluty jak USD, JPY czy EUR), co osłabia siłę 

wzrostów portfela. Podczas spadków ekspozycja walutowa, przynajmniej częściowo neutralizuje 

efekty spadków (2008 – 2009, 2011, 2015 – 2016, 2018, 2020). Powyższe stoi w wyraźnej kontrze 

do rynków obligacji, gdzie korelacja USD/PLN była pozytywna i zwiększała znacząco zmienność 

portfela do poziomu zbliżonego rynkom akcyjnym. 

W materiale na temat hedgingu, przygotowanym przez znaną firmę inwestycyjną  Vanguard, 

wskazano, że waluty, które mają negatywną korelacją z rynkami akcji nie powinny być 

zabezpieczane16. Tam z kolei gdzie jest pozytywna korelacja z rynkiem akcji - ryzyko powinno być 

zabezpieczone. Z tego punktu widzenia ekspozycja na waluty rynków rozwiniętych, szczególnie USD 

czy JPY, nie powinna być zabezpieczana.  

Wykres 9. Korelacja walut jako determinant decyzji o zabezpieczeniu kursowym 

 

Źródło: Vanguard Research, To hedge or not to hedge? Evaluating currency exposure in global equity portfolios, 09.2014 r., 

s. 8. 

 
16 Vanguard Research, To hedge or not to hedge? Evaluating currency exposure in global equity portfolios, 09.2014 r., s. 8. 
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Wady ekspozycji walutowej (braku zabezpieczenia kursowego)  
 

 Z dotychczasowych dywagacji wyłania się obraz, w którym inwestor powinien zabezpieczać część 

obligacyjną i pozostawić ekspozycję akcyjną niezabezpieczoną. Czy jednak brak hedgingu tej części 

portfela posiada swoje negatywy? Naturalnie tak. Główną niedogodnością jest fakt, że należy liczyć 

się z okresami, nawet długimi, gorszych stóp zwrotu od tych, które można by uzyskać przy 

zabezpieczeniu kursowym. Jeżeli inwestor porównuje się do jakiegoś benchmarku, załóżmy 

globalnego indeksu akcji, jak w naszych przykładach, to może poczuć się rozczarowany. Poniżej 

przykład lat 2004 – 10.2007: 

Wykres 10. Globalna hossa lat 2004 – 2007 a wyniki portfela inwestora zabezpieczającego 

i niezabezpieczającego ryzyko kursowe 

 

Żródło: Investhink, MSCI, Stooq.pl 

Hossa w tym okresie miała charakter globalny, ale największym beneficjentem wzrostów były rynki 

wschodzące, które są słabo reprezentowane w globalnym indeksie akcji. Wraz z hossą na rynkach 

wschodzących umacniały się waluty tych rynków, w tym złoty. Umacnianie się PLN, spowodowało, że 

w okresie 2004 – 02.2005 r. inwestor złotwy odnotowałby 12-to procentową stratę, podczas gdy 

inwestor, który zabezpieczyłby ryzyko kursowe odnotowałby 18-to procentowy zysk. W całym okresie 

2004 – 10.2007 inwestor zarobiłby 18%, podczas gdy ten, który zabezpieczył ryzyko kursowe aż 82%. 

Są to znaczące różnice. Wyraźnie gorsze zachowanie inwestycji niezabezpieczonych i dłuższe okresy 

czasu, w których mogą trwać powodują, że wielu inwestorów może porzucić swoją strategię. Stopa 

zwrotu inwestora, który nie zabezpieczał swojej ekspozycji walutowej zrównałaby się z inwestorem 

stosującym alternatywną strategię (zabezpieczenia) zrównałaby się dopiero w 2015 r. Naturalnie 
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plusem była wcześniej omówiona znacząco mniejsza zmienność. Ekspozycja walutowa jest zatem 

wskazana dla inwestorów długoterminowych, szukających głębszej dywersyfikacji majątku, 

akceptujących nawet długie okresy gorszych od globalnych indeksów stóp zwrotu.  

Powyższe jest jednym z głównych powodów, dla którego zarządzający wychodzący poza granice 

naszego kraju, z reguły zabezpieczają ryzyko walutowe. Jeżeli zarządzający ma określone 

zapatrywania co do S&P500, czy europejskiego Stoxx-a 600 ostatnia rzecz jakiej by chciał jest to, żeby 

jego właściwe zapatrywanie co do rozwoju sytuacji na tych rynkach zostało zniweczone przez nagłe 

osłabienie USD, czy EUR. Rozmowy z klientami również bywają trudne kiedy indeksy rosną, a wartość 

aktywów funduszu nie.  

Sposoby niwelowania niekorzystnych skutków braku zabezpieczenia kursowego 

akcyjnej części portfela 
 

Globalny indeks akcji zdominowany jest przez aktywa denominowane w USD. Jest to zatem dość 

skoncentrowany indeks geograficznie i walutowo. Dużo zależy od relacji USD -> PLN. Można pokusić 

się  o większą dywersyfikację, która zmniejszy tę zależność i potencjalnie zredukuje długość 

okresów gorszych stóp zwrotu, nadal jednak dając dobry efekt dywersyfikacji majątku17. Dobrym 

przykładem jest ułożenia portfela w sposób bardziej odpowiadający globalnemu PKB. Literatura 

wskazuje, że główne rynki rozwinięte mają długoterminowe podobne oczekiwane stopy zwrotu18. 

Inwestor mógłby się zatem pokusić o podzielenie USA i pozostałych rynków rozwiniętych (EAFE) tak, 

aby posiadały taki sam udział w portfelu, np. po 35%, a resztę uzupełnić mocno niedoważonymi 

w globalnych indeksach rynkami wschodzącymi (czyli 30%). Rynki wschodzące posiadają w okolicach 

50% globalnego PKB, podczas gdy ich udział w globalnym indeksie akcji (MSCI ACWI) oscyluje blisko 

zaledwie 10%. Zwiększenie ekspozycji na ten segment rynku może mieć zatem sens, jakkolwiek dość 

ryzykownym posunięciem byłoby doważenie go do poziomu odpowiadającego udziałowi w PKB. 

Wynika to z szeregu niedoskonałości wielu tamtejszych rynków, w szczególności stosunkowo słabą 

ochronę inwestorów mniejszościowych19. Warto też rozważyć dalszą dywersyfikację faktorową tych 

regionów20. Dzięki temu zabiegowi uzyskujemy bardziej zdywersyfikowaną ekspozycję zarówno na 

poziomie geograficznym, jak i walutowym. Co ciekawe, akcyjny portfel ważony PKB ostatni raz, 

 
17 Zwiększy się jednak zmienność przez udział bardziej z PLN skorelowanych walut. 
18 D. F. Swensen, Pioneering Portfolio Management. An Unconventional Approach to Institutional Investment, 
Free Press, New York, 2009 r., s. 169 – 170.  
19 Patrz np. Investhink, Czy wyższy wzrost gospodarczy oznacza niższe zyski na rynkach akcji?, 2019 r., 
https://www.investhink.org/pkb-a-zyski-na-rynkach-akcji 
20 Np. spółki typu growth, value oraz małe i średnie. 

https://www.investhink.org/pkb-a-zyski-na-rynkach-akcji
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realnie w 10-cio letnim horyzoncie inwestycyjnym stracił podczas I Wojny Światowej21. 

W przypadku indeksu ważonego kapitalizacją takie sytuacje zdarzały się częściej.  

Zwiększając udział rynków wschodzących w portfelu jednocześnie zwiększamy udział walut, tak jak 

złoty pozytywnie skorelowanych z globalnym sentymentem rynkowym. Złoty ściśle podąża za 

koszykiem walut tych rynków. 

Wykres 11. Indeks walut rynków wschodzących oraz PLN (w stosunku do USD) w latach 2009 – 

04.2020 r. 

 

Źródło: Investhink, MSCI, Stooq.pl 

Korelacja PLN z koszykiem walut rynków wschodzących wyniosła w analizowanym okresie 0,93. 

Zmienność złotego, czego można było się spodziewać była większa (roczna zmienność/odchylenie 

standardowe 12,71% dla PLN vs 5,99% dla koszyka). Co ciekawe w warunkach zawirowań 

rynkowych PLN zachowywał się gorzej aniżeli koszyk walut EM. Wydawać się to może dziwne 

wiedząc, że w skład indeksu wchodzą kraje z wysoko zmiennymi walutami jak Brazylia, Rosja czy RPA. 

Z drugiej jednak strony w indeksie największy udział posiadają waluty azjatyckie z polityką monetarną 

bacznie zwracającą uwagę na kurs walutowy vs USD. Są to też eksportowe, stabilnie 

makroekonomicznie gospodarki. Inną kwestią są okresy słabości poszczególnych walut w okresach 

poza globalnymi zawirowaniami. Krach i niestabilność powiedzmy reala brazylijskiego niekoniecznie 

musi być połączony z taką samą sytuacją rubla rosyjskiego. Wygładza to zmienność całego koszyka.  

 
21 The Rate of Return on Everything, 1870–2015, Federal Reserve Bank Of San Francisco, 2017 r., s. 20.  
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Poniżej stopy zwrotu indeksu rynków wschodzących inwestora USD, PLN (bez zabezpieczenia) oraz 

inwestora lokalnego, czyli wirtualnego inwestora rynków wschodzących22. 

Wykres 12. Stopa zwrotu inwestora USD, PLN oraz lokalnego inwestującego w indeks rynków 

wschodzących MSCI EM w okresie 2009 – 04.2020 r. 

   

Źródło: Investhink, MSCI, Stooq.pl 

Słaby wynik indeksu denominowanego w USD wynika z osłabiania się walut EM, co widać było na 

poprzednim wykresie. Najlepsza stopa zwrotu indeksu denominowanego w PLN (bez zabezpieczenia) 

wynika z osłabienia się PLN wobec koszyka walut rynków wschodzących. Indeks wyrażony w walucie 

lokalnej bierze do obliczeń stopy zwrotu w walutach lokalnych. Niezabezpieczona walutowo 

ekspozycja może też być dobrym, mniej zmiennym i bardziej zdywersyfikowanym ekwiwalentem 

posiadania lokalnej, polskiej ekspozycji. Z łatwością można wyobrazić sobie sytuację bessy na 

lokalnym rynku i hossy na szerokim rynku EM, w wyniku realizacji lokalnych czynników ryzyka. 

Sytuacja hossy na lokalnym rynku i bessy na szerokim rynku EM jest mniej prawdopodobnym 

scenariuszem. 

Reasumując, realokując portfel akcyjny w większym stopniu w stronę globalnego PKB można 

zmniejszyć ryzyko wieloletniego okresu znacząco gorszych wyników od pozycji zabezpieczonej. 

Zwiększy to zmienność, ale nadal inwestor posiadać będzie cenny (lub nawet bezcenny) atrybut 

dywersyfikacji majątku. 

 
22 Jest to inwestor wirtualny reprezentujący całość rynków wschodzących. Naturalnie w rzeczywistości taki 
inwestor nie istnieje. 
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Drugim sposobem na radzenie sobie z relatywnie gorszymi stopami zwrotu jest uśrednianie. 

Świetnym wehikułem do tego może być IKE i IKZE. Oszczędzając na emeryturę z horyzontem często 

20, 30 lat, i do tego jeszcze uśredniając, zminimalizować można niekorzystny wpływ kursów 

walutowych na stopy zwrotu. Nie stanowi więc większego problemu wykorzystanie ETF-ów, czy 

funduszy bez zabezpieczenia walutowego.  

Czy korelacja walut z rynkiem akcji jest stała? 
 

Naturalnie nie jest. Korelacja zmienia się wraz z fundamentami gospodarki, sentymentu 

rynkowego, zmianami polityki monetarnej. Wystarczy spojrzeć na wykres 5 lub poniższy wykres 

obrazujący dystrybucję korelacji wybranych walut na przestrzeni czasu. 

Wykres 13. Rozkład dystrybucji korelacji wybranych walut z rynkiem akcji w latach 1972 – 2013 

 

Źródło: Vanguard Research, To hedge or not to hedge? Evaluating currency exposure in global equity portfolios, 09.2014 r., 

s. 9. 

Korelacje fluktuują. Zdarza się, że zmieniają się z dodatniej na ujemną i odwrotnie. Brak 

zabezpieczenia walut negatywnie skorelowanych z rynkiem akcji jest teoretycznie poprawny. 

Czasami jednak trudno wskazać, czy faktycznie tak dane waluty będą zachowywać się w przyszłości 

względem rynku akcji.  

W przypadku złotego, tak jak i koszyka walut rynków wschodzących założyć jednak możemy, że 

szczególnie warunkach wyprzedaży, recesji, paniki będą się osłabiać. Przynajmniej 

w przewidywalnej przyszłości. Patrząc z dzisiejszej perspektywy szansa na to, że przykładowo złoty 
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stanie się walutą uznawaną za bezpieczną przystań, którą inwestorzy pożądają w czasach 

niepewności, wydaje się minimalna.  

Kilka słów na temat podatków 
 

Każdy inwestor powinien zapoznać się z zasadami opodatkowania poszczególnych instrumentów. 

Chcielibyśmy jedynie zwrócić uwagę na podstawową zasadę przy inwestowaniu w instrumenty 

denominowane w obcych walutach. Jest nią liczenie zysków/strat przez pryzmat wyceny złotowej. 

Oznacza to, że wartość początkowa inwestycji jest przeliczana na PLN po kursie z dnia zakupu, 

a wartość końcowa inwestycji jest przeliczana po kursie z dnia zamknięcia. Mogą zatem zdarzyć się 

przypadki, gdzie od momentu zakupu danego instrumentu jego wartość wyrażona np. w USD nie 

zmieniła się (lub inwestor nawet stracił) ale sam USD się umocnił. Jeżeli inwestycja zostanie 

zamknięta - wystąpi obowiązek podatkowy23. W przeliczeniu na PLN inwestor zarobił. Sytuacja może 

też być odwrotna, gdzie pomimo braku zmiany ceny (lub jej wzrostu) USD na tyle się osłabił, że przy 

zamknięciu inwestycji wartość złotowa będzie mniejsza aniżeli w momencie rozpoczęcia inwestycji. 

Inwestor poniesie zatem z punktu widzenia fiskusa stratę. Są to ważne rzeczy, które trzeba mieć na 

uwadze inwestując w instrumenty wyrażone w obcej walucie.  

Podsumowanie 

Brak zabezpieczenia kursowego inwestora polskiego posiada szereg zalet. Przede wszystkim pozwala 

na globalną dywersyfikację majątku, ograniczając tzw. ryzyko specyficzne lokalnego rynku. Lokalne 

perturbacje nie muszą i często nie są połączone z globalnymi zawirowaniami. Co prawda, nie 

wieszczymy nadciągającego załamania kursu złotego czy dużych problemów makroekonomicznych 

w naszym kraju, ale na przestrzeni życia inwestora takie sytuacje z dużym prawdopodobieństwem 

wystąpią. Zarządzanie majątkiem polega na tym, aby tego typu ryzyka brać pod uwagę i starać się je 

ograniczyć lub wyeliminować. 

Jak zostało wskazane, miejscem walut w portfelu jest część akcyjna. Niezabezpieczenie części 

obligacyjnej zwiększa zmienność tej części portfela do poziomów rynków akcji. Inwestor może też 

doświadczyć dłuższych okresów nawet znacząco ujemnych stóp zwrotu. 

Założyć można, że PLN, podobnie jak waluty EM, będzie osłabiać się w warunkach ucieczki od ryzyka. 

Brak zabezpieczenia takich walut jak np. USD czy JPY może wygładzać stopy zwrotu i działać 

antycyklicznie na portfel akcyjny. W warunkach hossy brak zabezpieczenia działać z kolei może 

hamująco na portfel (osłabienie się głównych walut międzynarodowych vs PLN). W przypadku 

 
23 Są pewne niuanse, np. dla wygasających obligacji obowiązek ten nie występuje.  
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globalnego portfela akcji ekspozycja walutowa jaką uzyskujemy jest pewną średnią ważoną 

kapitalizacją/naszą ekspozycją na waluty globalne. Pozwala to na partycypację w globalnym wzroście 

gospodarczym, w dłuższym terminie powinno też być skutecznym zabezpieczeniem przed inflacją. 

Kosztem takiego podejścia może być relatywnie gorsze zachowanie portfela w warunkach silnej 

hossy, szczególnie rynków wschodzących. Jest to zatem strategia dla cierpliwych, zdyscyplinowanych 

inwestorów mających na celu głębszą dywersyfikację swojego majątku. W celu zmniejszenia wpływu 

tego efektu inwestor może rozważyć ułożenie portfela bliższemu globalnemu PKB zamiast ważonego 

kapitalizacją poszczególnych rynków lub zastosować strategię uśredniania. 

Decyzja, jak zawsze, powinna być uwarunkowana osobistymi preferencjami inwestora. Ważne jest 

aby następnie konsekwentnie trzymać się ustalonej strategii. Jeżeli zostaje podjęta decyzja 

o zabezpieczeniu – cała ekspozycja powinna być konsekwentnie zabezpieczana (brak dodatkowej 

spekulacji walutowej). Jeżeli ekspozycja nie jest zabezpieczana – konsekwentnie trzymamy się tej 

decyzji. 
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