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Wprowadzenie

Fundusze ETF to otwarte fundusze inwestycyjne, których celem jest odwzo-
rowanie ruchów wybranych indeksów. Stanowią one atrakcyjną alternatywę dla 
tradycyjnych funduszy inwestycyjnych, do czego przyczynia się wiele ich zalet. 
W tym kontekście należy wymienić: niższy poziom kosztów administracyjnych 
i opłat manipulacyjnych związany z pasywnym charakterem funduszu, większą 
płynność będącą pochodną dopuszczenia funduszu do obrotu giełdowego, jak 
również możliwość łatwej dywersyfikacji portfela i uwzględnienia w nim specy-
ficznych klas aktywów1. 

Wszystkie wymienione cechy przyczyniają się do gwałtownego wzrostu po-
pularności tych rozwiązań i dynamicznego rozwoju tego segmentu rynku finan-
sowego. Tendencję tę potwierdza wzrost liczby funduszy ETF w Stanach Zjed-
noczonych w skali ostatnich dziesięciu lat. W 2001 roku istniały w tym kraju 102 
fundusze ETF2 o łącznej wartości aktywów wynoszącej 83 mld USD. Pod koniec 
2011 roku liczba ta sięgała 1134, a kwota ulokowanych w nich aktywów wynio-
sła 1,048 bln USD. Pod względem liczby funduszy nastąpił więc ponaddziesię-
ciokrotny wzrost, a aktywa powiększyły się w tym samym czasie jedenastokrot-
nie. Omawiane statystyki przedstawiono na rys. 1.

1 R.A. Ferri: The ETF Book. All You Need to Know About Exchange-Traded Funds. John Wiley & 
Sons, Canada 2008, s. 25.

2 Dane pochodzą z raportu 2012 Investment Company Fact Book, sporządzonego przez Investment 
Company Institute.
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Rys. 1. Wzrost liczby funduszy ETF i wartości ich aktywów w Stanach Zjednoczonych

Źródło: Investment Company Institute: 2012 Investment Company Fact Book. 52nd Edition.

Na polskim rynku finansowym dostępne są trzy fundusze typu ETF, wprowa-
dzone do obrotu przez spółkę Lyxor Asset Management, należącą do francuskiej 
grupy Societe Generale. Replikują one ruchy polskiego indeksu WIG20, ame-
rykańskiego indeksu S&P500 oraz niemieckiego indeksu DAX. Walutą bazową 
funduszy naśladujących ruchy indeksów zagranicznych jest euro, więc inwestycja 
w te rozwiązania związana jest z ryzykiem walutowym.

Przedmiotem zainteresowań poniższego artykułu jest poprawność wyceny 
funduszu replikującego indeks dwudziestu największych spółek w Polsce. Forma 
prawna tego rozwiązania została zorganizowana w postaci subfunduszu3 wydzie-
lonego z funduszu Multi Units Luxembourg. Jego skrócona nazwa to ETFW20L, 
a wprowadzenie do obrotu giełdowego nastąpiło w dniu 22 września 2010 roku. 
Wartość tego funduszu powinna oscylować wokół 1/10 wartości indeksu WIG20 
i wzrastać wraz z jego przyrostem.

W analizie wykorzystano dane od momentu wprowadzenia funduszu do ob-
rotu aż do końca 2012 roku. Pierwotnym źródłem danych była strona internetowa 
Lyxot Asset Management. Wartości tam zamieszczone zweryfikowano, a w razie 
konieczności skorygowano, z informacjami udostępnionymi na stronie Giełdy Pa-
pierów Wartościowych w Warszawie.

3 Prospekt emisyjny Multi Units Luxembourg, grudzień 2011.
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3. Specyfika wyceny funduszy etF

Fundusze ETF to rozwiązania, których proces wyceny charakteryzuje się 
swoistą dwoistością. Dualny charakter wyceny jest prostą konsekwencją moż-
liwości nabycia i sprzedaży jednostek tego typu funduszy. Proces ten pierwot-
nie przebiega w ramach instytucji tworzącej fundusz, a następnie jego jednostki 
wprowadzane są do obrotu giełdowego.

Pierwszy ze sposobów nabycia jednostek funduszu ETF przeznaczony jest 
dla inwestorów dokonujących transakcji o bardzo dużej wartości. W tym proce-
sie1 fundusz kreuje jednostki uczestnictwa w zamian za przekazanie mu przez in-
westora określonego pakietu akcji o ściśle ustalonych proporcjach. Podmiot po 
prostu wymienia posiadane przez siebie akcje na jednostki uczestnictwa fundu-
szu. W podobny sposób przebiega umorzenie jednostek. Inwestor chcący odzy-
skać swój pierwotny pakiet akcji przekazuje do funduszu jego jednostki. Z racji 
wysokiej wartości transakcji ten sposób nabycia jednostek funduszu wykorzystu-
ją duże podmioty instytucjonalne.

Drugim sposobem uzyskania jednostek funduszu jest ich zakup na rynku gieł-
dowym. Podmioty instytucjonalne, które pełnią rolę animatora rynku, zobowiąza-
ne są do stałego oferowania możliwości zakupu i zbycia jednostek funduszu. Do-
datkowo inwestorzy, którzy wcześniej nabyli jednostki bezpośrednio w ramach 
funduszu, również mogą wprowadzić je do obrotu giełdowego. W tej procedurze 
wartość transakcji jest zdecydowanie mniejsza, co w większym stopniu umożli-
wia zakup jednostek funduszu inwestorom indywidualnym.

Dwoistość procesu nabywania i umarzania jednostek funduszu prowadzi do 
ustalenia się dwóch cen tego samego instrumentu finansowego. Pierwszą jest war-
tość aktywów netto na jednostkę funduszu, publikowana każdego dnia sesyjnego. 
Po tej cenie możliwe jest nabycie jednostek bezpośrednio w ramach funduszu, co 
uwidacznia analogię do rozwiązań stosowanych przy zakupie jednostek uczest-
nictwa tradycyjnych otwartych funduszy inwestycyjnych.

Druga cena notowana jest na rynku giełdowym i podlega wahaniom w związ-
ku ze zmianami popytu i podaży. Teoretycznie cena na giełdzie nie powinna od-
biegać od wartości aktywów netto na jednostkę, jednakże w praktyce często no-
tuje się odstępstwa od tej zasady. Możliwa jest bowiem sytuacja, w której cena 
na giełdzie przewyższa wartość aktywów netto na jednostkę, czyli zawiera w so-
bie pewną premię. W odwrotnym przypadku cena giełdowa cechuje się dyskon-
tem w stosunku do tej wartości.
1 K. Gabryelczyk: Exchange Traded Funds. W: Private Asset and Wealth Management. Red. 

K. Gabryelczyk. C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 231.
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Z racji występowania różnic w cenach istnieje naturalna możliwość przepro-
wadzenia arbitrażu2, który powinien doprowadzić do zbieżności ceny na rynku 
giełdowym i wartości aktywów netto na jednostkę. W sytuacji, w której cena gieł-
dowa notowana jest z premią, inwestor może wymienić pakiet akcji na jednostki 
bezpośrednio w ramach funduszu i sprzedać je po wyższej cenie na giełdzie. Je-
śli cena giełdowa charakteryzuje się dyskontem w stosunku do wartości aktywów 
netto na jednostkę, inwestor może umorzyć jednostki w ramach funduszu i odzy-
skać pakiet akcji o wyższej wartości.

W praktyce istnieją jednak pewne ograniczenia3, związane z kosztami wystę-
pującymi w trakcie kreowania i umarzenia jednostek bezpośrednio w funduszu, 
które limitują możliwość wykonywania arbitrażu. Z racji dodatkowych kosztów 
nie każde odchylenie cen jest korygowane, co powoduje, że cena notowana na 
giełdzie zwyczajowo różni się od wartości aktywów netto na jednostkę.

W literaturze przedmiotu4 badano również inne źródła powstających różnic 
w cenach. Poza ograniczeniem możliwości stosowania arbitrażu, do możliwych 
czynników mających wpływ na wielkość odchyleń zaliczono:

Zaburzenia w funkcjonowaniu rynku.1. 
Nieaktualność cen, czyli sytuację, w której ceny rynkowe nie oddają w pełni 2. 
wszystkich dostępnych informacji.
Oczekiwania inwestorów co do wypłaty dywidendy przez fundusz.3. 
Posiadanie w portfelu funduszu pozycji niezwiązanych z replikowanym in-4. 
deksem.
W części analitycznej artykułu zbadano występujące odchylenia od wartości 

aktywów netto na jednostkę funduszu. Poza tym analizie podlegał czas potrzebny 
do skorygowania powstałych odchyleń i sposób, w jaki korekta ta nastąpiła.

4. poprawność wyceny funduszu replikującego indeks WiG20

Aby zweryfikować pojawiające się odchylenia ceny giełdowej jednostki fun-
duszu w stosunku do wartości aktywów netto na jednostkę, wykorzystano noto-
2 Ibid., s. 234.
3 W przypadku analizowanego funduszu replikującego ruch indeksu WIG20 na rynku pierwotnym 

występują opłaty początkowe i końcowe, związane z przeprowadzeniem inwestycji. Zgodnie 
z informacjami zawartymi w prospekcie, ich wysokość została ustalona na takim samym pozio-
mie, wynoszącym od 50 000 EUR do 5% wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa za 
każde zlecenie subskrypcji.

4 R. Engle, D. Sarkar: Premiums-Discounts and Exchange-Traded Funds. The Journal of Deriva-
tives 36, Summer 2006, s. 27-45.

poprawność wyceny funduszu etF…
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wania dzienne od momentu wprowadzenia funduszu do obrotu (22 września 2010 
roku) do końca 2012 roku. W konsekwencji otrzymano 569 obserwacji.

Na początku analizy zdefiniowano pojawiające się odchylenia jako iloraz 
giełdowej ceny zamknięcia jednostki funduszu i obliczonej w tym dniu warto-
ści aktywów netto na jednostkę. Wartość tego wskaźnika poniżej jedności ozna-
cza, że cena rynkowa była zaniżona w stosunku do wartości aktywów (dyskonto). 
Wartość większa od jedności wskazuje na premię. Graficzną ilustrację pojawiają-
cych się odchyleń przedstawia rys. 2.

Rys. 2. Przebieg odchyleń od wartości aktywów netto na jednostkę

Podstawowe własności pojawiających się odchyleń zestawiono w tabeli 1.
Tabela 1

Analiza statystyczna odchyleń
Liczba obserwacji z premią 305

Liczba obserwacji z dyskontem 264
Średnia premia 1,0038

Średnie dyskonto 0,9957
Średnia różnica w stosunku do wartości aktywów netto na jednostkę 0,9994

Odchylenie standardowe dziennych różnic 0,0061
Maksymalna premia 1,0373

Maksymalne dyskonto 0,9642

W analizowanym okresie, w przypadku premii, średnie odchylenie in plus od 
wartości aktywów netto na jednostkę wynosiło 38 punktów bazowych. W ramach 
dyskonta cena rynkowa była średnio zaniżona o 43 punkty bazowe. Mimo częst-
szego występowania premii, dzienna cena notowana na giełdzie była niedoszaco-
wana w całym okresie o średnio 6 punktów bazowych, przy odchyleniu standar-
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dowym wynoszącym 0,61%. Maksymalna zanotowana premia wyniosła 1,0373, 
co stanowi odchylenie od parytetu o 3,73%. Z drugiej strony maksymalne dys-
konto wynosiło 0,9642, czyli w ujęciu procentowym 3,58%. 

Analizując uzyskane odchylenia można zauważyć, że ich rozkład nie odbie-
ga znacząco od typowego rozkładu normalnego, co ilustruje rys. 3.

Rys. 3. Rozkład odchyleń od wartości aktywów netto na jednostkę

Aby uzyskać dokładniejszą informację o skali i strukturze pojawiających 
się odchyleń, podzielono zbiór danych na dziewięć percentyli. Uzyskane wyni-
ki przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2

Analiza skali i struktury odchyleń
Percentyl Odchylenie Różnica w stosunku do parytetu

0,1 0,9940 -0,60%
0,2 0,9958 -0,42%
0,3 0,9973 -0,27%
0,4 0,9985 -0,15%
0,5 0,9996 -0,04%
0,6 1,0008 0,08%
0,7 1,0018 0,18%
0,8 1,0034 0,34%
0,9 1,0051 0,51%

Zdecydowana większość odchyleń ceny funduszu od wartości aktywów net-
to na jednostkę zawiera się w przedziale od -0,15% do 0,08%. Analizując wartości 
skrajne można zauważyć, że 10% różnic odchyla się in minus od parytetu o ponad 

poprawność wyceny funduszu etF…
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0,60%. Z kolei w przypadku odchyleń in plus 10% premii jest przewartościowa-
na w stosunku do parytetu o ponad 0,51%.

W celu ustalenia czasu potrzebnego na korektę pojawiających się różnic 
poddano analizie wartości zawarte w percentylu rzędu 0,1 i wykraczające poza 
percentyl rzędu 0,9. Przedmiotem badania była liczba dni, po upływie których 
rozpatrywane odchylenia zostały na tyle zniwelowane, by można je było zakla-
syfikować do najczęściej pojawiających się obserwacji (percentyle rzędu od 0,4 
do 0,6). Rys. 4 przedstawia rozkład liczby dni, które musiały upłynąć, by nastąpi-
ła korekta odchylenia w przypadku obserwacji charakteryzujących się dyskontem 
do parytetu o ponad 0,6%.

Rys. 4. Liczba dni wymaganych do zniwelowania odchyleń (dyskonto)

Średnia ilość czasu potrzebna do zniwelowania powstałych odchyleń wy-
nosi ok. 3 dni (dokładnie 3,19). Można zauważyć, że korekta zachodzi stosun-
kowo szybko (najwięcej odchyleń jest korygowanych po upływie jednego dnia). 
W skrajnym przypadku musiało upłynąć 8 dni, zanim powstałe dyskonto uległo 
wyrównaniu. 

W przypadku premii sytuacja nie jest do końca analogiczna. Średni czas po-
trzebny do korekty odchyleń jest dłuższy (3,70 dnia) oraz występuje zdecydowa-
nie więcej obserwacji skrajnych, w których odstępstwo od wartości aktywów net-
to na jednostkę utrzymuje się przez kilkanaście dni. Można więc stwierdzić, że 
w przypadku wysokich premii potrzeba zdecydowanie więcej czasu na zniwelo-
wanie odchyleń, a cena jednostki funduszu charakteryzuje się pewną „skłonno-
ścią” do przewartościowania względem wartości aktywów netto na jednostkę. Po-
wyższe kwestie zilustrowano na rys. 5.
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Rys. 5. Liczba dni wymaganych do zniwelowania odchyleń (premie)

Aby zbadać sposób, w jaki powstałe silne odchylenia są korygowane, doko-
nano dekompozycji stopy zwrotu na dwa elementy – stopę zwrotu „przez noc”, do 
obliczenia której wykorzystano cenę otwarcia dnia następnego i cenę zamknięcia 
dnia poprzedzającego oraz stopę zwrotu „przez dzień”, liczoną na podstawie ceny 
zamknięcia i ceny otwarcia dnia bieżącego. Tym sposobem z analizowanego zbio-
ru obserwacji uzyskano 567 dziennych stóp zwrotu „przez noc” i 569 dziennych 
stóp zwrotu „przez dzień”. Okazało się, że średnia dzienna stopa zwrotu „przez 
noc” wynosi 0,27%, a średnia dzienna stopa zwrotu „przez dzień” przyjmuje war-
tości ujemne (-0,25%). Sugeruje to, że wzrost wartości jednostki funduszu od-
bywa się głównie dzięki wzrostowi „przez noc”, czyli większej cenie otwarcia, 
w porównaniu do ceny zamknięcia dnia poprzedniego. W trakcie sesji giełdowej 
jednostka funduszu, średnio rzecz biorąc, z dnia na dzień traciła na wartości.

W celu przeanalizowania sposobu korygowania silnego dyskonta ceny jed-
nostki funduszu w stosunku do wartości aktywów netto na jednostkę sprawdzono 
kształtowanie się dziennych stóp zwrotu „przez noc” i „przez dzień” w kolejnych 
pięciu dniach od zanotowania odchylenia. W przypadku obserwacji wyodrębnio-
nych przez percentyl rzędu 0,1 zanotowano 57 takich odchyleń. Średnie dzienne 
stopy zwrotu uzyskane w poszczególnych dniach przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3

Średnie dzienne stopy zwrotu po zanotowaniu silnego dyskonta
Dzień T+1 T+2 T+3 T+4 T+5

Średnia stopa zwrotu „przez noc” 0,83% 0,31% 0,49% 0,28% 0,34%

Średnia stopa zwrotu „przez dzień” 0,05% -0,28% -0,94% -0,17% -0,19%

poprawność wyceny funduszu etF…
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W przypadku silnego dyskonta korekta odchylenia powinna przebiegać po-
przez wzrost ceny jednostki funduszu. Analizując uzyskane wyniki można jednak 
zauważyć, że dodatnie średnie dzienne stopy zwrotu notuje się tylko „przez noc”. 
Średnie dzienne stopy zwrotu osiągane w ciągu następnych dni po zanotowaniu 
odchylenia na giełdzie są ujemne lub bliskie zeru. Dodatkowo dostosowanie ceny 
jednostki funduszu jest najsilniejsze w pierwszym dniu po zanotowaniu aberracji 
w stosunku do wartości aktywów netto na jednostkę.

Podobną analizę przeprowadzono w przypadku premii. Jako punkt „granicz-
ny” uznano percentyl rzędu 0,9. Sprawdzono stopy zwrotu w dniach po zanotowa-
niu każdego dodatniego odchylenia ceny jednostki funduszu od wartości aktywów 
netto na jednostkę, przekraczającego ustalony wcześniej poziom. W konsekwen-
cji otrzymano zbiór 56 obserwacji. Uzyskane wyniki przedstawiono w tabeli 4.

Tabela 4

Średnie dzienne stopy zwrotu po zanotowaniu silnej premii
Dzień T+1 T+2 T+3 T+4 T+5

Średnia stopa zwrotu „przez noc” 0,03% 0,01% 0,58% -0,24% 0,70%
Średnia stopa zwrotu „przez dzień” -0,33% -0,09% -0,53% -0,08% -0,52%

Naturalnym sposobem korekty powstałej premii jest spadek ceny jednostki 
funduszu. Warto zauważyć, że odwrotnie niż w przypadku dyskonta, korekta od-
chyleń występuje w trakcie sesji giełdowej. W większości przypadków średnie 
dzienne stopy zwrotu „przez noc” wykazują charakter dodatni. Nie można równo-
cześnie wskazać, tak jak to miało miejsce w przypadku dyskonta, na dzień, w któ-
rym dostosowanie wycen było najsilniejsze. Żadna średnia dzienna stopa zwro-
tu w okresach po zanotowaniu wysokiej premii nie przyjmuje wartości znacznie 
niższej niż pozostałe.

podsumowanie

Fundusze ETF to rozwiązania charakteryzujące się dualnym charakterem wy-
ceny. Poza wartością aktywów netto na jednostkę, występuje również cena kształ-
towana przez popyt i podaż na rynku giełdowym. Teoretycznie ceny te powinny 
być równe, jednakże w praktyce istnieją pewne ograniczenia, związane głównie 
z kosztami występującymi w ramach kreowania i umarzania jednostek bezpośred-
nio w ramach funduszu. Z tego powodu cena notowana na giełdzie zwyczajowo 
będzie się różniła od wartości aktywów netto na jednostkę (może wystąpić pre-
mia lub dyskonto).
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Ze względu na przedmiot opracowania, w artykule poddano analizie wiel-
kość pojawiających się odchyleń, czas potrzebny do ich zniwelowania oraz spo-
sób, w jaki korekta ta następuje. Okazało się, że w trakcie analizowanego okre-
su częściej występowały premie, jednakże dzienna cena na giełdzie była średnio 
o 6 punktów bazowych niedoszacowana w stosunku do wartości aktywów netto 
na jednostkę. Maksymalne niedoszacowanie i przeszacowanie względem paryte-
tu było podobne i wynosiło odpowiednio 3,58% oraz 3,73%.

Korekta powstałych odchyleń następuje szybciej w przypadku dyskonta 
i wynosi średnio 3 dni (najwięcej aberracji ulega zniwelowaniu po upływie jedne-
go dnia). Premie utrzymują się dłużej, a średni czas potrzebny na ich skorygowa-
nie wynosi blisko 4 dni. Dodatkowo w ich przypadku częściej występuje sytuacja, 
w której dodatnie odchylenie od wartości aktywów netto na jednostkę utrzymuje 
się przez skrajnie długi czas (kilkanaście dni).

Sposób, w jaki odchylenia zostają zniwelowane, zależy od charakteru po-
wstałej różnicy. W przypadku dyskonta korekta następuje „przez noc” i jest naj-
silniejsza w pierwszym dniu po zanotowaniu niedoszacowania. Premie są niwelo-
wane w trakcie trwania sesji giełdowej, a dodatkowo nie można wyróżnić żadnego 
dnia, w którym dążenie do parytetu byłoby dominujące.
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correctneSS in pricinG oF eXcHanGe-traded 
FUnd WHicH repLicateS tHe indeX WiG20

Summary

This paper verifies the difference between the ETF (Exchange-Traded Fund) market 
price and the value of its assets per share class. It also examines the duration of this differ-
ences and the way, in which they are corrected.


