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Wprowadzenie

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat obserwujemy ogromny wzrost skali inwestycji na Ğwiatowych rynkach towarowych. Niezwykle interesującym zjawiskiem
jest przy tym istotna zmiana w charakterze inwestycji i typie inwestorów na rynkach
towarowych. Coraz wiĊkszą rolĊ na tych rynkach odgrywają inwestorzy finansowi
(portfelowi), których aktywnoĞü inwestycyjna nie jest związana z ich zaangaĪowaniem
w procesy produkcji lub konsumpcji poszczególnych towarów. Inwestorzy ci traktują
rynek towarowy jak nowy globalny rynek jednolitej klasy aktywów, które stanowią
istotne uzupeánienie ich portfeli inwestycyjnych i umoĪliwiają dywersyfikacjĊ, a przez
to ograniczenie ryzyka inwestycji w tradycyjne aktywa finansowe1.
Ze wzglĊdu na swoją charakterystykĊ inwestorzy finansowi poszukują najdogodniejszych form ekspozycji inwestycyjnej na ryzyko rynków towarowych, w szczególnoĞci takich, które nie wiąĪą siĊ z koniecznoĞcią fizycznego obrotu i przechowywania towarów. Poszukiwania te doprowadziáy do pojawienia siĊ instrumentów
finansowych opartych na konstrukcji indeksów cenowych rynku towarowego, które
staáy siĊ jedną z najpopularniejszych form zaangaĪowania inwestorów portfelowych
na rynkach towarowych.
1
J. Tomaszewski, Inwestycje na rynkach towarowych jako instrument dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, [w:] Gospodarowanie zasobami finansowymi w rozwoju organizacji, red. A. Szplit, Wydawnictwo
WSEiP, Kielce 2009, s. 61.
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Celem artykuáu jest prezentacja konstrukcji najwaĪniejszych indeksów rynku
towarowego oraz moĪliwoĞci i skali inwestycji w instrumenty finansowe oparte
na tych indeksach, ze szczególnym uwzglĊdnieniem najbardziej reprezentatywnej
klasy inwestorów – funduszy inwestycyjnych rynku towarowego. Dokonano takĪe
przeglądu badaĔ na temat wpáywu tej nowej klasy inwestorów na poziom ryzyka na
rynkach towarowych w kontekĞcie formuáowanej w literaturze tezy o ufinansowieniu
rynków towarowych ( financialization of commodities) jako zjawisku negatywnie
wpáywającym na poziom i stabilnoĞü cen najwaĪniejszych surowców2. WiĊkszoĞü
analizowanych badaĔ nie potwierdza tak sformuáowanej hipotezy.

1. Indeksy rynku towarowego

Indeks towarowy (commodity price index) to formuáa matematyczna wyznaczana
najczĊĞciej jako Ğrednia arytmetyczna lub Ğrednia waĪona cen wybranych grup produktów. Indeks moĪe byü konstruowany na podstawie szerokiego przekroju cen towarów
róĪnych klas lub na podstawie cen okreĞlonej klasy towarów. Podstawą kalkulacji
najbardziej popularnych indeksów rynku towarowego są ceny terminowe, zwáaszcza
ceny towarowych kontraktów futures z najbardziej páynnych rynków gieádowych.
Pierwszym nowoczesnym indeksem towarowym byá CRB Futures Price Index skonstruowany przez amerykaĔską firmĊ Commodity Research Bureau Inc.
i opublikowany po raz pierwszy w roku 1957. W swej pierwotnej formie indeks byá
wyáącznie narzĊdziem statystycznym mającym zapewniaü dynamiczną prezentacjĊ
trendów cenowych na szeroko pojĊtym rynku towarowym. Dopiero w drugiej poáowie
lat 80. XX wieku po raz pierwszy podjĊto próbĊ kreacji instrumentu finansowego,
umoĪliwiającego uzyskanie ekspozycji na ryzyko rynku towarowego, opartego na
indeksie rynku towarowego.
Pierwsza dekada obecnego stulecia przyniosáa dynamiczny rozwój kategorii produktów inwestycyjnych opartych na indeksach towarowych, w tym powstanie nowych
indeksów, których autorzy próbowali stworzyü produkt najbardziej odpowiadający
oczekiwaniom potencjalnych inwestorów. W chwili obecnej najwiĊkszą popularnoĞcią
cieszą siĊ cztery szerokie indeksy rynku towarowego:
– S&P GSCI Commodity Index,
– DJ-UBS Commodity Index (dawniej DJ-AIG Commodity Index),
– Rogers International Commodity Index (RICI),
– The Thomson Reuters/Jefferies CRB Index.
Podstawowe informacje na temat metodologii konstrukcji poszczególnych indeksów sumuje tabela 1.
2
The Financialization of Commodity Markets, Trade and Development Report, UNCTAD, New York
and Geneva, 2009, s. 53–78.
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Tabela 1. Podstawowe cechy indeksów rynku towarowego
S&P GSCI

DJ-UBS

RICI

CRB

1991

1998

1996

1957

24

23

38

19

Energia

66,5%

33%

44%

39%

Metale

11,7%

32,3%

21,1%

20%

ZboĪa

8,9&

19,44%

12,75%

7%

Produkty
roĞlinne inne

8,5%

10,62%

19,05%

27%

Produkty
zwierzĊce

4,3%

5,36%

3,1%

7%

Krocząca Ğrednia
waĪona - wagi udziaáy w Ğwiatowej
produkcji w okresie
5 lat

ĝrednia waĪona wagi na podstawie
páynnoĞci (obrotów) instrumentów
bazowych i wielkoĞci produkcji, min.
waga - 2%, max.
waga - 15%, max.
waga klasy towarowej - 33%

CzĊstotliwoĞü
rewizji indeksu

Roczna

Roczna

Roczna

Nieregularne (10 od
początku istnienia
indeksu)

Rebalansing

Roczny

Roczny

MiesiĊczny

MiesiĊczny

Rok
powstania
Liczba
komponentów

Metoda
kalkulacji

ĝrednia waĪona
ĝrednia waĪona - staáe wagi dla
wagi na podstawie
poszczególnych
páynnoĞci (obrotów)
towarów podzieloinstrumentów bazowych i wielkoĞci nych na cztery klasy
istotnoĞci
produkcji

ħródáo: Opracowanie wáasne.

Warto zwróciü uwagĊ na elementy konstrukcji indeksów, a zwáaszcza ewolucjĊ
tej konstrukcji, wyraĨnie wskazująca na zmianĊ gáównej roli indeksów z pierwotnej
– czysto statystycznych mierników koniunktury rynku towarowego – na narzĊdzia
realizacji inwestycji inwestorów portfelowych. Najstarszy z indeksów – CRB Index,
do czasu ostatniej rewizji w roku 2005 byá obliczany jako prosta Ğrednia geometryczna, co powodowaáo przypisywanie nieproporcjonalnie duĪej wagi cenom surowców
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o niewielkim znaczeniu w gospodarce Ğwiatowej. Obecnie wszystkie indeksy są
konstruowane jako Ğrednie waĪone. W przypadku indeksu S&P GSCI wagi są uzaleĪnione wyáącznie od Ğredniej wielkoĞci produkcji danego towaru, co powoduje, Īe
indeks jest w ogromnej mierze zdominowany przez ceny surowców energetycznych,
zwáaszcza ropy naftowej. Konstrukcja wag opartych wyáącznie na wielkoĞci produkcji
grozi niedoszacowaniem znaczenia towarów magazynowalnych (np. záoto), a przeszacowaniem znaczenia towarów niemagazynowalnych (np. Īywiec). Wagi oparte
wyáącznie na wielkoĞci produkcji mogą takĪe niedoszacowywaü wartoĞü inwestycyjną
okreĞlonych towarów dla inwestorów finansowych3. Konstrukcja pozostaáych trzech
indeksów stara siĊ zapewniü bardziej zbilansowaną reprezentacjĊ trendów cenowych
na rynkach towarowych albo poprzez ustalenie staáych wag udziaáów poszczególnych
towarów (indeks CRB), albo poprzez uwzglĊdnienie w konstrukcji wag danych nie
tylko wielkoĞci produkcji, ale równieĪ wielkoĞci obrotów danym towarem na rynkach
gieádowych (indeksy DJ-UBS i RICI).
Szczególne znaczenie dla atrakcyjnoĞci indeksów towarowych jako instrumentów
inwestycyjnych ma procedura rebalansowania indeksów. Wzrost ceny towaru wchodzącego w skáad indeksu powoduje automatyczny wzrost jego znaczenia w caáym
indeksie. PoniewaĪ ceny wiĊkszoĞci towarów w dáuĪszym horyzoncie czasowym
wykazują tendencjĊ powracania do dáugookresowej Ğredniej4, to wzrost udziaáu w indeksie towarów, których ceny znajdują siĊ powyĪej poziomu swoich dáugookresowych
Ğrednich, powodowaü bĊdzie obniĪenie stopy zwrotu z inwestycji w taki indeks.
Rebalansowanie indeksu to procedura polegająca na przesuniĊciu czĊĞci kapitaáu
z towarów, których ceny znajdują siĊ powyĪej poziomu dáugoterminowych Ğrednich,
do aktywów, których ceną znajdują siĊ poniĪej takich Ğrednich w celu utrzymania
staáego poziomu wag poszczególnych towarów ustalonego w ramach rewizji skáadu
indeksu. Badania empiryczne pokazują, Īe stopa zwrotu z indeksu podlegającego
rebalansowaniu w cyklu miesiĊcznym jest o ok. 2% wyĪsza od stopy zwrotu z indeksu
niepodlegającego takiej procedurze5.
Instytucje odpowiedzialne za kalkulacje opisywanych indeksów wokóá gáównego
indeksu reprezentującego koniunkturĊ szerokiego rynku towarowego tworzą takĪe
wiele indeksów pochodnych powiązanych z gáównym indeksem. Są to zarówno
indeksy sektorowe, kalkulowane na podstawie cen wybranych towarów z gáównego
indeksu, jak i indeksy reprezentujące specyficzną strategiĊ inwestycyjną na rynku
towarowym. Ponadto na rynku funkcjonują teĪ indeksy specjalistyczne, z których
najwiĊksze znaczenie odgrywają: Deutsche Bank Liquid Commodity Index (DBLCI)
i London Metal Exchange Index (LMEX).

3

The Dow Jones-UBS Commodity Index Handbook, April 2011, s. 2.
B. Lutz, Pricing of derivatives on mean-reverting assets. Lecture notes in economics and mathematical
systems, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2010, s. 9–10.
5
Commodity Indexes: Overwiev and analysis. Seamans Capital Management, July 2003.
4
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2. NarzĊdzia inwestycji w indeksy rynku towarowego

Od lat 80. XX wieku indeksy rynku towarowego staáy siĊ podstawą budowy przez
inwestorów portfelowych strategii inwestycyjnych oferujących ekspozycjĊ na ryzyko
rynku towarowego. W tym celu powstaü musiaáy produkty inwestycyjne oferujące
dochód uzaleĪniony od ksztaátowania siĊ wartoĞci danego indeksu.
Pierwszą kategorią produktów inwestycyjnych opartych na indeksach towarowych
są instrumenty pochodne, w szczególnoĞci instrumenty notowane na rynkach regulowanych: kontrakty futures i opcje na kontrakty futures. Pierwszy kontrakt futures na
indeks rynku towarowego – oparty na indeksie CRB – zostaá wprowadzony do obrotu
w roku 1986 na gieádzie The New York Futures Exchange (obecnie Intercontinental
Exchange – ICE)). Tabela 2 przedstawia zestawienie najwaĪniejszych kontraktów
gieádowych opartych na czterech opisanych wczeĞniej indeksach.
Tabela 2. NajwaĪniejsze gieádowe instrumenty pochodne oparte na indeksach towarowych
Rodzina indeksów

Gieáda

DostĊpne instrumenty

CME Group

Kontrakty futures i opcje na kontrakty futures
(indeks gáówny i indeks excess return)

CME Group

Kontrakty futures (indeks gáówny)

EUREX

Kontrakty futures (indeks gáówny i indeksy sektorowe)

RICI

CME

Niestandardowe kontrakty futures typu TRAKRS

CRB

ICE

Kontrakty futures i opcje na kontrakty futures
(indeks gáówny i indeks „starego standardu”)

S&P GSCI

DJ-UBS

ħródáo: Opracowanie wáasne.

Oprócz instrumentów gieádowych dostĊpne są takĪe pozagieádowe instrumenty
pochodne oparte na indeksach rynku towarowego, takie jak swapy indeksowe, które
w ostatnich latach stają siĊ jedną z popularniejszych form inwestycji w indeksy towarowe, gdyĪ jako indywidualnie negocjowalne instrumenty rynku OTC mogą byü
dokáadnie dopasowane przez oferującego dealera do zapotrzebowania klienta.
ZajĊcie pozycji w kontrakcie terminowym lub opcji na indeks towarowy to
najbardziej bezpoĞrednia forma uzyskania ekspozycji na ryzyko rynku towarowego
reprezentowane przez indeks. Do zalet takiej formy inwestycji naleĪy niewątpliwie
duĪa dĨwignia finansowa oferowana przez instrumenty pochodne, niskie koszty
transakcyjne oraz moĪliwoĞü budowy zróĪnicowanych strategii inwestycyjnych,
w tym zajmowanie krótkich pozycji w oczekiwaniu spadku cen towarów. Korzystanie
z tej formy inwestycji ma jednak takĪe wiele wad. Rynki futures charakteryzują siĊ
wysokim poziomem ryzyka mierzonym zmiennoĞcią cen notowanych instrumentów, a wykorzystanie dĨwigni finansowej powoduje ryzyko poniesienia wysokich
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strat, przekraczających w skrajnych przypadkach początkową wartoĞü inwestycji.
Ponadto minimalna wielkoĞü depozytów zabezpieczających stanowi czĊsto barierĊ
ograniczającą dostĊp do rynku, zwáaszcza dla inwestorów detalicznych. Przykáadowo
depozyt początkowy od najmniejszego kontraktu na indeks towarowy notowanego
na gieádzie CME (kontrakt futures na indeks DJ-UBS Commodity Index) wynosi
od 700 do 945 USD (w zaleĪnoĞci od rodzaju pozycji), ale dla kontraktu na indeks
S&P GSCI kwota ta wynosi juĪ od 5000 do 7500 USD6. NaleĪy takĪe zauwaĪyü, Īe
wielu inwestorów zainteresowanych uzyskaniem ekspozycji na rynek towarowy nie
ma prawnych moĪliwoĞci zajmowania pozycji na rynku instrumentów pochodnych.
Ze wzglĊdu na wysoki poziom ryzyka i bariery wejĞcia wielu inwestorów wybiera
poĞrednie formy inwestycji w indeksy rynku towarowego. Mogą one mieü postaü
obligacji strukturyzowanych lub certyfikatów depozytowych powiązanych z wartoĞcią indeksu oferowanych przez banki komercyjne lub inwestycyjne. Szczególnie
istotną innowacją ostatnich lat w tym zakresie byáo pojawienie siĊ instrumentów
typu Exchange Traded Notes (ETN) notowanych na rynkach gieádowych obligacji,
których cena powiązana jest z poziomem indeksu towarowego. W terminie wykupu
obligacji jej emitent wypáaca inwestorowi kwotĊ odpowiadającą wartoĞci funduszu
pomniejszoną o opáatĊ za zarządzanie inwestycją7.
W ostatnich latach rosnącą popularnoĞü zyskują jednak szczególnie inwestycje
w fundusze inwestycyjne Ğledzące zachowanie indeksów towarowych, szczególnie
fundusze typu Exchange Traded Funds (ETF). Fundusz ETF to szczególny rodzaj
otwartego funduszu inwestycyjnego, którego jednostki uczestnictwa, w odróĪnieniu
od tradycyjnych funduszy otwartych, są przedmiotem obrotu na rynku gieádowym.
Fundusze ETF realizują pasywne strategie inwestycyjne, polegające na naĞladowaniu zachowania referencyjnego indeksu lub koszyka aktywów. Pasywna strategia
inwestycyjna replikacji indeksu oraz wtórny obrót jednostkami uczestnictwa zapewniający niĪsze saldo emisji i umorzeĔ jednostek umoĪliwiają minimalizacjĊ kosztów
zarządzania funduszem w porównaniu z tradycyjnymi funduszami inwestycyjnymi,
a tym samym minimalizacjĊ tracking error w stosunku do naĞladowanego indeksu.
Sam fundusz Ğledzi zachowanie indeksu, nabywając kontrakty futures, na podstawie
których wartoĞü indeksu jest wyznaczana, kontrakty futures lub opcje na sam indeks
albo pozagieádowe swapy indeksowe8.
Pierwsze indeksowe fundusze towarowe ETF powstaáy w roku 2006, a ich
pojawienie siĊ wywoáaáo skokowy wzrost skali inwestycji portfelowych w indeksy
rynku towarowego. Tabela 3 przedstawia podstawowe charakterystyki wybranych
funduszy indeksowych.

6

www.cmegroup.com: Performance bond requirements 2011.04.30.
H. R. Stoll, R. E. Whaley, Commodity Index Investing and Commodity Futures Prices. „Journal of
Applied Finance” 2010, 20(1), s. 13.
8
S. H. Irwin, D. R. Sanders, Index Funds, Financializtion and Commodity Futures Markets, „Applied
Economic Perspectives and Policy” 2010, vol. 33, nr 1, s. 4.
7
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Tabela 3. Wybrane indeksowe fundusze towarowe

Fundusz

Indeks bazowy

Data uruchomienia

Aktywa
na dzieĔ
2011.03.31
(mln USD)

Cena rynkowa jednostki
(USD)

Koszty
zarządzania
(Expense
ratio)

Wspóáczynnik ȕ*

PowerShares
DB Commodity Index
Tracking
Fund ETF

DB Liquid
Commodity
Index

2006.02.03

6.397,3

20,84 - 32,02

0,85%

1,03

iShares GSCI
S&P GSCI
CommodityTotal Return
Indexed
Index
Trust Fund
ETF

2006.07.21

2.030,4

25,95 - 39,37

0,75%

1,05

Thomson
Reuters
GreenHaven
Continous Equal Weight
Continuous
Commodity
Commodity
Index Fund
Total Return
ETF
Index

2008.01.24

818,4

23,83 - 36,51

0,85%

1,03

ELEMENTS
Linked to
the Rogers
International
Commodity
Index - Total
Return ETN

Rogers
International
Commodity
Index - Total
Return

2007.10.18

914,2

6,68 - 10,51

0,75%

1,02

iPath Dow
Jones-UBS
Commodity
Index Total
Return ETN

Dow JonesUBS Commodity Index
Total Return

2006.06.06

3.284,9

36,02 - 53,22

0,75%

1,04

* Wspóáczynnik ȕ wzglĊdem indeksu bazowego
ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie Bloomberg i prospektów informacyjnych funduszy.

Jak widaü z danych zawartych w tabeli 3, nowe wehikuáy inwestycji w indeksy
towarowe w krótkim czasie (okoáo 4 lat) zdoáaáy zgromadziü bardzo duĪe aktywa,
siĊgające kilku mld USD na fundusz. Pasywna strategia inwestowania funduszy typu
ETF i ETN umoĪliwia znaczące ograniczenie kosztów zarządzania w porównaniu
z aktywnie zarządzanymi funduszami inwestycyjnymi rynku towarowego (dla których wskaĨnik expense ratio ksztaátuje sie zwyczajowo w przedziale 1,5–2,5%) oraz
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zapewnienie bardzo Ğcisáej korelacji z indeksem bazowym. W porównaniu z bezpoĞrednimi inwestycjami w pochodne indeksowe umoĪliwia ograniczenie potencjalnych
strat i minimalizacjĊ wartoĞci wymaganej inwestycji. Jednak pobierane opáaty za
zarządzanie powodują, Īe stopy zwrotu z funduszy indeksowych są zawsze nieco
niĪsze niĪ stopy zwrotu z bazowych indeksów, ponadto w przypadku gwaátownych
zmian cen na rynkach towarowych moĪliwe jest opóĨnienie reakcji wartoĞci jednostek
funduszu na zmiany poziomu indeksu bazowego.

3. Wpáyw inwestycji indeksowych na poziom cen
i ryzyka na rynkach towarowych

Dokáadny pomiar skali inwestycji w instrumenty oparte na indeksach rynku
towarowego jest utrudnione. Uznawane za najbardziej kompletne dane publikowane
w raportach Barclays Capital Commodity Research wskazują, Īe gwaátowny wzrost
zainteresowania inwestycjami w indeksy towarowe zapoczątkowany zostaá w latach
2002–2003. Szczególnie dynamiczny napáyw kapitaáu do instytucji inwestujących
w indeksy towarowe miaá miejsce w latach 2006–2007, kiedy to wartoĞü aktywów tych
instytucji wzrosáa na przestrzeni dwóch lat z 90 do blisko 200 mld USD. Wiązaáo siĊ to
w szczególnoĞci z powstaniem i szybkim rozwojem funduszy typu ETF inwestujących
w indeksy towarowe. Po zaáamaniu w roku 2008, wynikającym zarówno z odpáywu
kapitaáów netto, jak i gwaátownych spadków wartoĞci indeksów towarowych, od roku
2009 notujemy ponownie dynamiczny wzrost wartoĞci aktywów sektora. Na koniec
roku 2010 wartoĞü aktywów instytucji inwestujących w indeksy towarowe osiągnĊáa 357
mld USD, z czego 155 mld USD przypadáo na instrumenty gieádowe typu ETF i ETN.
Lata 2006–2007, a wiĊc okres szczególnie silnego napáywu kapitaáów portfelowych na rynek indeksów towarowych, byáy zarazem okresem gwaátownego wzrostu
cen wiĊkszoĞci towarów na rynkach Ğwiatowych oraz skali zmiennoĞci cen (patrz
rysunek 1).
ZbieĪnoĞü tych wydarzeĔ daáa asumpt do oĪywionej debaty naukowej na temat
wpáywu inwestycji portfelowych na destabilizacjĊ rynków towarowych i spekulacyjny
wzrost cen. Pierwsze oceny wzmoĪonego napáywu inwestorów portfelowych na rynek
indeksów towarowych wskazywaáy, Īe napáyw ten byá bezpoĞrednio odpowiedzialny
za drastyczny wzrost cen towarów w okresie poprzedzającym kryzys finansowy.
Raporty FAO wskazywaáy, Īe na początku roku 2008 zmiennoĞü cen podstawowych
produktów rolnych, takich jak soja i kukurydza, wzrosáa o 30–40% ponad poziom
wynikający z przyczyn fundamentalnych, co prowadziáo do sytuacji, w której tradycyjni komercyjni uczestnicy rynków towarowych nie byli w stanie efektywnie
wykorzystywaü towarowych instrumentów pochodnych do zarządzania ryzykiem9.
9
FAO, Volatility in Agricultural Commodities: An Update, „Food Outlook”, June 2008, http://www.fao.
org/docrep/010/ai466e/ai466e13.htm (data dostĊpu: 2011.03.10).
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RównieĪ niektóre badania naukowe wskazywaáy na związek inwestycji portfelowych
w indeksy towarowe ze zmianami charakterystyki cen na rynkach towarowych.
W szczególnoĞci Tang i Xiong (2009) wskazywali na postĊpujący proces „ufinansowienia” rynków towarowych, zwáaszcza w odniesieniu do towarów wchodzących
w skáad indeksów S&P GSCI i DJ-UBS, bĊdących najczĊstszym celem inwestycji
portfelowych. Proces ufinansowienia przejawia siĊ, zdaniem autorów, w rosnącej korelacji cen towarów z cenami aktywów finansowych oraz pomiĊdzy róĪnymi klasami
towarów, którego konsekwencją byáa synchronizacja w czasie gwaátownych wzrostów,
a nastĊpnie zaáamania cen na rynkach niepowiązanych ze sobą klas towarów w latach 2006–200810. Ufinansowienie rynków towarowych powoduje, Īe ceny towarów
zaczynają siĊ ksztaátowaü nie tylko pod wpáywem czynników podaĪy i popytu, ale
takĪe pod wpáywem czynników finansowych, takich jak poziom awersji do ryzyka
na rynkach finansowych czy strategie inwestycyjne funduszy indeksowych.

Rys. 1. Ceny towarów na rynku Ğwiatowym reprezentowane przez poziom indeksu TRJ/CRB
ħródáo: Jefferies & Company, Inc.

W ostatnim czasie pojawia siĊ jednak coraz wiĊcej badaĔ kwestionujących
gáówną odpowiedzialnoĞü inwestorów portfelowych za ksztaátowanie siĊ cen na rynkach towarowych. Gilbert (2008) zaobserwowaá jedynie sáabe dowody, iĪ fundusze
10
K. Tang, W. Xiong, Index Investment and Financialization of Commodities, Working Paper Series,
SSRN-id1678718, August 2009, s. 29–30
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indeksowe mogą byü czĊĞciowo odpowiedzialne za wzrost cen niektórych towarów
w okresie boomu lat 2006–200711. Natomiast Black (2008)12 oraz Irwin i Sanders
(2010)13 wyraĨnie stwierdzili brak zaleĪnoĞci pomiĊdzy aktywnoĞcią inwestorów
indeksowych a wzrostem cen towarów. Co wiĊcej, drugie ze wspomnianych badaĔ
wykazaáo pozytywną korelacjĊ pomiĊdzy wzrostem aktywnoĞci inwestorów indeksowych a spadkiem zmiennoĞci cen w danym segmencie rynku towarowego.

ZakoĔczenie

Od pierwszych lat XXI wieku obserwowany jest dynamiczny wzrost aktywnoĞci
inwestorów portfelowych na rynkach towarowych. Sprzyja temu zarówno stworzenie
wygodnych narzĊdzi referencyjnych dla takich inwestycji w postaci indeksów rynku
towarowego, jak i nowych klas instrumentów finansowych umoĪliwiających wygodne
inwestycje bez faktycznej obecnoĞci na fizycznym rynku towarowym, zwáaszcza
produktów typu ETF i ETN. Najbardziej dynamicznego wzrostu skali inwestycji,
jaki miaá miejsce w latach 2006–2007, towarzyszyá gwaátowny wzrost cen wiĊkszoĞci towarów, co doprowadziáo do formuáowania tez o negatywnym, spekulacyjnym
wpáywie inwestycji indeksowych na rynki towarowe. Najnowsze badania, oparte na
pogáĊbionej analizie danych empirycznych, nie potwierdzają jednak tej tezy. PoniewaĪ
od roku 2009, po zaáamaniu w okresie kryzysu finansowego, notujemy ponowny dynamiczny napáyw kapitaáów portfelowych do inwestycji w indeksy towarowe pojawia
siĊ potrzeba, a zarazem materiaá statystyczny do pogáĊbienia dotychczasowych badaĔ.

Commodity index investing and its impact
on the prices and risk in commodity markets
The main subject of the paper is analysis of increased presence of portfolio investors on the world
commodity markets and its consequences. Since the early 21st century portfolio investors have channelled the increasing amounts of capital into commodity investments. The Majority of these investments
is made via taking positions in various instruments based on broad commodity market indices such as
S&P GSCI Commodity Index or DJ-UBS Commodity Index. New financial vehicles to carry out these
investments are being offered to investors worldwide, particularly in the form of Commodity Index ETF’s
and ETN’s. Although questions were raised about the possible disturbing effect of these investments on
the stability of key commodity prices, the most recent research generally does not support initial claims.

11
C. L. Gilbert, Commodity Speculation and Commodity Investment, Universita Degli Studi di Trento,
„Discussion Paper” 2008, nr 20, s. 22–23.
12
K. Black, The Role of Institutional Investors in Rising Commodity Prices, „EnnisKnupp + Associates”, July 2008, s. 7.
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S. H. Irwin, D. R. Sanders, The Impact of Index and Swap Funds on Commodity Futures Markets:
Preliminary Results, „OECD Food, Agriculture and Fisheries Working Papers”, No. 27, OECD Publishing
2010, s. 21.

