
Fundusze inwestycyjne - o ryzyku i 
stopie zwrotu 

Wspólne inwestycję pozwalają na osiąganie wymiernych korzyści.  

Stopy procentowe spadają. Cieszą się kredytobiorcy, ponieważ ma to realny wpływ na wysokość ich 

spłacanych rat. Jednak osoby oszczędzające ubolewają, gdyż spadający procent dotyka bezpiecznych 

lokat bankowych, których oprocentowanie maleje, a co za tym idzie maleją również  i zyski. Lokata w 

banku oraz wykup obligacji skarbu państwa, dają nam realny zysk, który pozwala na obronę 

oszczędności przed inflacją. Ale nic poza tym. Oszczędzanie nie polega na odkładaniu pieniędzy do 

skarbonki, tylko na intensywnym inwestowaniu, którego celem jest powiększanie uzbieranego 

kapitału. Sytuacja wymusza w osobach oszczędzających szukania form inwestycji, które przebiją 

swoją wartością zyski z lokat. Giełda, rynek forex  - to instrumenty, na których bez wiedzy, nie mamy 

szans na wypracowanie satysfakcjonujących zysków. Nie każdy początkujący inwestor ma również 

czas, na to aby zapoznać się z panującymi zasadami na owych rynkach, a zdobywanie doświadczenia 

bez wykonania tej pierwszej czynności jest niemożliwe. Właśnie takim osobą z pomocą przychodzą 

fundusze inwestycyjne, których idea opiera się na wspólnym inwestowaniu.  

Ryzyko inwestycji w fundusze 
Fundusz inwestycyjny to grupa ludzi, którzy zarządzają pieniędzmi prywatnych inwestorów.  Lokują je 

w przeróżnego rodzaju instrumenty finansowe, które różnią się od siebie stopniem ryzyka. Są to: 

-fundusze akcji  - jak sama nazwa wskazuje, inwestują one w akcję na giełdzie. Inwestorzy oczekują 

od funduszu tego, że w momencie bessy (spadków), będą one chronić ich pieniądze na lokacie. 

Niestety nie może on tego zrobić, ponieważ nie jest to określone w jego specyfikacji. Fundusz akcyjny 

inwestuje tylko i wyłącznie w akcję. Nie jest hybrydą podobną do lokat strukturyzowanych, przez co 

nie zdywersyfikuje kapitału inwestorów. Inwestor, którzy przystępują do tego typu programu 

inwestycyjnego, jakoby godzi się z tym , iż będzie on tracił swoje pieniądze w przypadku błędnych 

wyborów inwestycyjnych funduszu. 

 

- fundusze obligacyjne – inwestują w obligację skarbu państwa. W tym przypadku inwestycja jest 

bezpieczna, jednak i uzyskane zyski nie będą wyższe niż te z lokat bankowych. 

- fundusze pieniężne – inwestują w bezpieczne instrumenty bankowe oraz w krótkoterminowe 

obligacje. Zyski również nie przewyższają odsetek z lokat bankowych. 

Jak zarabiają na nas fundusze? 
Każdy fundusz inwestycyjny zarabia tylko i wyłącznie na opłatach za zarządzanie pieniędzmi 

inwestorów. Opłata ta jest pobierana bez względu na to, czy dany fundusz przynosi zyski inwestorom, 

czy też nie i jest to dokładnie określone w statucie danego funduszu inwestycyjnego. Największym 

paradoksem, określa się sytuację w której fundusz kupuje akcję, które tracą na wartości podczas 

bessy. Robi to tylko i wyłącznie z tego powodu, że musi dokonywać zakupów, bez względu na to czy 



przyniesie on korzyść inwestorom czy też nie. Fundusze wprost piszą o tym w swoich statutach. 

Inwestor może się na to godzić i dalej pozostawać w danym funduszu, lub zmienić go na 

bezpieczniejszy fundusz i bronić swoich oszczędności. Na szczęście fundusze nie chcą tracić klientów 

tylko mieć ich więcej, dlatego starają się wypracowywać zyski, a ewentualne niepowodzenia w 

postaci minusowych miesięcy rekompensować wyższymi wynikami w kolejnych. 

Fundusze powstają jak „grzyby po deszczu”, ponieważ osoby przedsiębiorcze czują potencjał 

kapitałowy owej niszy. Nie warto inwestować w fundusze, które na rynku są krócej niż 12 miesięcy, 

ponieważ nie uzyskamy dzięki temu wiarygodnych opinii.   

Stopa zwrotu z inwestycji w fundusze 
Stopa zwrotu z inwestycji funduszów określa ich jakość. Przed dokonaniem wyboru, warto prześledzić 

dostępne notowania i sprawdzić, który fundusz sprawuje się najlepiej, wypracowując swoim klientom 

satysfakcjonujące zyski. Informacje te są dostępne na aktywnie aktualizowanej stronie 

http://www.bankier.pl/inwestowanie/notowania/fundusze/ 

 

 


