
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Raport	  został	  przygotowany	  przez	  zespół	  analityków	  pod	  kierunkiem	  Jarosława	  Ryby,	  w	  składzie:	   
Krzysztof	  Kolany,	  Piotr	  Lonczak,	  Marcin	  Świerkot,	  Krzysztof	  Gołdy.	   
Redakcja	  i	  korekta:	  Romuald	  Gnitecki.  
	  
Wrocław,	  09.05.2012	  r.	  
 
Publikacja	  stanowi	  własność	  Grupy	  Allegro	  sp.	  z	  o.o.	   
Partnerem	  badania	  jest	  Wealth	  Soultions	  

08 Fall	  

Inwestycje	  alternatywne	   
Badanie	  inwestorów	  2012	  r. 

Grupa	  Allegro	   Sp.	   z	   o.o.	   z	   siedzibą	  w	  Poznaniu,	   60-‐324	  Poznań,	   przy	   ul.	  Marcelińskiej	   90,	  wpisana	  do	   rejestru	   przedsiębiorców	  prowadzonego	  
przez	   Sąd	   Rejonowy	   Poznań	   –	   Nowe	  Miasto	   i	  Wilda	  w	   Poznaniu,	   VIII	  Wydział	   Gospodarczy	   Krajowego	   Rejestru	   Sądowego	   pod	   numerem	   KRS	  
0000268796,	   o	   kapitale	   zakładowym	   w	   wysokości	   33.474.500	   zł,	   posiadająca	   numer	   identyfikacji	   podatkowej	   NIP	   527	   25	   25	   995,	   Regon:	  
140762508.	  
 



 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3 

 

 

Bankier.pl: Inwestycje alternatywne – badanie inwestorów 2012 r. 
W badaniu „Inwestycje alternatywne”, przeprowadzonym w portalu Bankier.pl w dniach 12.04 – 30.04 2012 r., 

uzyskano 1288 wypełnionych formularzy. Ankietowani odpowiadali na dziewięć pytań dotyczących tego, czym 

dla nich są inwestycje alternatywne, czym kierują się, podejmując decyzje, oraz jak wygląda ich portfel. Partne-

rem badania oraz autorem pytań ankietowych jest Wealth Solutions. 

 

 

 

Jarosław Ryba, redaktor prowadzący, analityk 

 

Co jest mainstreamowe, a co alternatywne, to dylemat nie tylko 

hipsterów, ale też poważnych ludzi z poważnymi pieniędzmi – in-

westorów. Na rynku kapitałowym od kilku lat rozwija się moda na 

inwestycje alternatywne. Inwestorzy, zarówno doświadczeni, jak  

i początkujący, od czasu do czasu mają pokusę „zdradzić” spraw-

dzone akcje i obligacje z egzotycznym funduszem zarabiającym na 

wyrębie brazylijskiego lasu, kolekcji rokokowych mebli albo skrzy-

ni dobrego trunku, który z czasem przyniesie procenty – oczywiście głównie finansowe. 

Prawdziwą trudnością jest jednak wybór inwestycji nie tylko niszowej, ale też zyskownej.  

 

Badanie, jakie przeprowadziliśmy wśród użytkowników Bankier.pl, pokazuje, że niekoniecz-

nie egzotyka jest wyróżnikiem alternatywności inwestycji. Świat stanął na głowie  

i dziś alternatywą okazują się nieruchomości, złoto, diamenty i dzieła sztuki – aktywa będące 

fundamentalnym nośnikiem wartości przez tysiąclecia. Jako pospolite postrzegamy za to ob-

ligacje i akcje, a więc coś, co w Polsce dla przeciętnego Kowalskiego dostępne jest dopiero 

od dwóch dekad. Mało alternatywne są też spekulacje walutowe na foreksie lub kontrakty na 

różnice CFD. Tak samo często całkowicie akoniunkturalne produkty strukturyzowane nie za-

służyły na miano inwestycji alternatywnych. 
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Wyniki badania i omówienie wniosków 

 

Inwestycje alternatywne nie są pojęciem jasno zdefiniowanym. Dla różnych inwestorów mo-

gą mieć one odmienne znaczenia. W dzisiejszych czasach, gdy rynek finansowy  

w większości funkcjonuje w przestrzeni wirtualnej, wyróżnikiem alternatywnych form inwe-

stowania okazał się podział na aktywa finansowe (zdematerializowane) i fizyczne obiekty 

(dobra materialne). 

 

Prawie połowa badanych uważa, że inwestycje w namacalne dobra są korzystniejszą formą 

lokowania kapitału. Co trzeci badany uważa, że jest dokładnie odwrotnie i deklaruje, że ko-

rzystniejsze są instrumenty finansowe. Dla co czwartego inwestora taki podział nie ma zna-

czenia. 

 

 
 

Podział wśród inwestorów lokujących środki w aktywa materialne i wirtualne przebiega bar-

dzo równomiernie. Połowa ankietowanych przyznaje się, że posiada dobra fizyczne nabyte w 

celach inwestycyjnych. Pozostali posiadają obecnie jedynie dobra wirtualne lub nie prowadzą 

żadnych inwestycji. 
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Gdy ankietowani mieli za zadanie wskazać alternatywne klasy aktywów, zdecydowanie czę-

ściej wybierali inwestycje dostępne w formie fizycznej. Wśród opcji do wyboru zarysował 

się wyraźny podział na dzieła sztuki, inwestycje w wino, sztabki złota i monety, whisky, dia-

menty i nieruchomości – od 68 do 49% proc. wskazań – oraz struktury, akcje, obligacje, loka-

ty, forex, CFD i fundusze inwestycyjne – od 13% do 6%. Pierwsza grupa inwestycji  

w mniemaniu większości ankietowanych ma charakter inwestycji alternatywnych, druga na-

tomiast do niej nie należy. 
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Jak wynika z badania, ankietowani inwestorzy uważają, że inwestycje, określone poprzednio 

jako alternatywne, w najbliższych 3 latach osiągną ponadprzeciętne stopy zwrotu. Obok nich 

najczęściej wskazywane są tutaj akcje, których jednak nie zalicza się do kategorii alternatyw-

nych. Jednak już cztery następne pod względem oceny perspektyw inwestycyjnych klasy ak-

tywów można za takie uznać.  

 

Na złoto, nieruchomości, wino i dzieła sztuki wskazało od 40% do 21%. Aż 18% ankietowa-

nych pytanych o najlepsze inwestycje na najbliższe 3 lata wskazało forex. Jest to zaskakująco 

zbieżne z ankietą KNF wśród polskich brokerów foreksowych, z której wynika że na foreksie 

w 2011 r. zarobiło właśnie 18% grających.  

 

Najmniej zyskownymi inwestycjami na najbliższe 3 lata są według inwestorów lokaty ban-

kowe, CFD, obligacje, produkty strukturyzowane i fundusze inwestycyjne – od 7% do 10% 

wskazań. W tym pytaniu ankietowani spośród 13 rodzajów inwestycji wskazać mogli mak-

symalnie 3. 
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W pytaniu o najważniejsze kryteria przy wyborze inwestycji ankietowani największą wagę 

przywiązywali do szansy na zysk (61%) i bezpieczeństwa (59%). Za istotne uznano również 

ewentualne gwarancję zwrotu kapitału – 42% – wysoką płynność inwestycji – 32% –  

i możliwość stałego monitorowania wycen – 31%.  

 

Znacznie mniejsze znaczenie ma możliwość inwestowania w fizyczne obiekty – 19% –  

i opcja krótkiej sprzedaży – 12%. Jako zalety nie są natomiast postrzegane duża zmienność 

notowań oraz możliwość wykorzystania dźwigni finansowej. W tym pytaniu ankietowani 

spośród 9 cech inwestycji mogli wskazać maksymalnie 3 najistotniejsze. 
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Spośród ocenianych poprzednio potencjalnych zalet poszczególnych klas aktywów  

i sposobów inwestowania ankietowani mieli za zadanie wybrać te, które najlepiej charaktery-

zują inwestycje alternatywne. Większość inwestorów, bo aż 60%, uznała, że do inwestycji 

alternatywnych najlepiej pasują cechy inwestowania w fizyczne obiekty oraz szansa na uzy-

skanie wysokiej stopy zwrotu. Co trzeci badany wskazał też na bezpieczeństwo inwestycji 

alternatywnych, a co czwarty na istnienie gwarancji zwrotu zainwestowanego kapitału.  

 

Konfrontując wyniki tego pytania z poprzednim należy uznać, że najważniejszą zaletą inwe-

stycji alternatywnych jest szansa na wysoką stopę zwrotu, a dość często występującą zaletą 

jest bezpieczeństwo. Natomiast najpowszechniejsza cecha inwestycji alternatywnych, czyli 

inwestowanie w fizyczne obiekty, nie stanowi dla ankietowanych dużej wartości przy podej-

mowaniu decyzji inwestycyjnych.  

 

Za wadę inwestycji alternatywnych uznać należy ograniczoną płynność – tylko 12% ankieto-

wanych uznało, że jest ona dla inwestycji alternatywnych wysoka, a aż 32% ankietowanych 

wybrało tę cechę jako jeden z trzech najważniejszych parametrów przy podejmowaniu decy-

zji inwestycyjnej.  
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Końcowa część badania dotyczyła pytań o rolę inwestycji alternatywnych w portfelu inwesto-

ra. Ankietowani pytani o aktywa, które mają obecnie największy udział w ich portfelu, wska-

zywali najczęściej akcje i lokaty bankowe – co drugie wskazanie.  

 

28% ankietowanych posiada nieruchomości w charakterze inwestycji, a 26% lokuje znaczne 

środki w funduszach inwestycyjnych. 14% inwestorów posiada fizyczne złoto pod postacią 

np. sztabek lub monet o istotnej wartości, a 12% obligacje skarbu państwa. Do inwestowania 

dużej części aktywów na foreksie przyznaje się 6% badanych. Inwestycje w wino i produkty 

strukturyzowane to znacząca klasa aktywów w portfelach 5% badanych. CFD, dzieła sztuki, 

inwestycje w whisky i diamenty to wybór odpowiednio od 3% do 1% badanych.  

 

Wśród innych istotnych inwestycji najczęściej wskazywane były: obligacje korporacyjne, an-

tyki, domeny internetowe, różnorodne kolekcje, udziały w przedsiębiorstwach niepublicz-

nych, kontrakty terminowe i opcje.  
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Na inwestycje alternatywne ankietowani skłonni są przeznaczać najczęściej do 20% środków, 

jakimi dysponują. Odpowiedzi takiej udzieliło 45% inwestorów biorących udział w badaniu. 

Co trzeci ankietowany alternatywnie zainwestuje od 20% do 40%, a co dziesiąty od 40% do 

60%. Więcej w inwestycje alternatywne ulokuje tylko 3% badanych. 10% uznało, że nie za-

mierza inwestować alternatywnie w ogóle. 
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W ciągu najbliższego roku do lokowania pieniędzy w alternatywne formy inwestowania 

skłonnych jest 57% badanych. 35% odpowiada, że raczej nie rozważa lub w ogóle nie rozwa-

ża takich inwestycji. 8% badanych nie ma zdania. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota informacyjna: Badanie przeprowadzono w dniach 12.04 – 30.04 2012 r. na reprezentatywnej próbie użyt-

kowników portalu finansowego Bankier.pl. Partnerem badania i autorem pytań do ankiety jest Wealth Solutions. 
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Komentuje 

Krzysztof  Kolany, główny analityk 

 

Kwestia „alternatywności” inwestycji jest niezbyt precyzyjna  

i daleko subiektywna – dla każdego „inwestycją alternatywną” mo-

że być coś innego. Tym niemniej użytkownicy Bankier.pl dość jed-

noznacznie uznali za takie dzieła sztuki, wino, złoto, whisky  

i diamenty – te odpowiedzi wskazała ponad  połowa ankietowanych. 

Nieco dziwić może wysoki wynik nieruchomości, które uzyskały aż 

49% wskazań, choć są uznawane za sprawdzoną lokatę kapitału. 

 

Cechą wspólną powyższych aktywów jest ich materialny aspekt. Coś, co można dotknąć, 

zmierzyć lub zważyć. Inwestycja w fizyczne obiekty – ta cecha inwestycji alternatywnej  bu-

dziła najwięcej skojarzeń (61%). Niemal połowa ankietowanych przyznała, że fizyczne obiek-

ty są korzystniejsze, popierając to stwierdzenie deklaracją inwestowania w dobra materialne. 

Różnice widać dopiero w oczekiwanej stopie zwrotu. Najwięcej oczekiwań ankietowani wią-

zali z akcjami (43%) oraz złotem (40%), a także z nieruchomościami (32%). Mniej po-

wszechne nadzieje budziły alkohole, dzieła sztuki i diamenty.  

 

Ankieta pokazała, że inwestowanie w mniej popularne produkty inwestycyjne wciąż jest  

w powijakach. Połowa respondentów za największy składnik swojego portfela inwestycyjne-

go wskazała akcje oraz lokaty bankowe, stanowiące w tym przypadku synonim gotówki. Te 

dwie tradycyjne (nomen omen) alternatywy uzupełniły nieruchomości, fundusze inwestycyjne 

oraz złoto. Żółty metal jako jedyna inwestycja uznana za alternatywną została wymieniona 

jako dominująca część portfela przez co najmniej 10% ankietowanych.  

 

Czy w takim przypadku złoto jest jeszcze „inwestycją alternatywną”, czy też powoli staje się 

synonimem pieniądza? Czy w przyszłości tradycyjny wybór inwestora (akcje czy gotówka) 

zostanie zastąpiony alternatywą: akcje albo złoto? 
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Inwestycje rzeczywiście alternatywne? 

Marcin Świerkot, analityk 

 

Nazwa wskazuje, że inwestycje alternatywne mają być odmianą 

dla rynków finansowych. Zamiast inwestowania w akcje, obliga-

cje i instrumenty pochodne do nich, możemy spotkać fundusze, 

które zaoferują inny sposób lokowania pieniędzy. Spośród wielu 

odmian takich inwestycji jedną z najgłośniejszych ostatnio są dłu-

goletnie wina. Jednak czy wraz ze wzrostem popularności nadal 

jest to inwestycja alternatywna?  

 

Panuje wiara w odporność cen winnych aktywów na kryzys. Jednak korelacja pomiędzy in-

deksem Liv-ex 100 – najbardziej popularnym wskaźnikiem obliczanym na podstawie cen stu 

najczęściej handlowanych win – a niemieckim DAX wynosi aż 0,74 (gdzie 0 oznacza brak 

korelacji, a 1 dokładne wzajemne odwzorowanie instrumentów; porównanie od początku no-

towania Liv-ex 100). Tak wysoki wynik pokazuje, że ceny win są ściśle związane z tym, co 

się dzieje na rynkach akcji.  

 

DAX / Liv-ex 100 
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Trendy są podobne i o ile Liv-ex 100 ma znaczącą przewagę, jeżeli chodzi o stopę zwrotu nad 

DAX, to już poszczególne fundusze inwestujące w wino blado wypadają na tle Liv-ex 100, co 

wyraźnie pokazuje kolejny wykres. 

 

 
 

Pierwszy polski fundusz inwestujący w wino – Ipopema Fine Wine FIZAN – również nie po-

pisał się na tle WIG. Jego stopa zwrotu od 2008 r. to -8%, wobec +4,5% wzrostu polskiego 

WIG.  

 

Oczywiście są również pozytywne przykłady. Niektóre wina nawet podczas bessy potrafiły 

zdrożeć o ponad 200%. Jednak dokładnie tak samo jest ze spółkami, wśród których zawsze 

znajdą się perełki jasno świecące nawet podczas złych czasów. Wszystko sprowadza się więc 

do zarządzających funduszami, ich umiejętności i szczęścia. 

 

Pozostaje postawione na samym początku pytanie, na które każdy, kto zastanawia się nad in-

westycjami alternatywnymi, musi sobie odpowiedzieć. Czy reklamowany produkt inwesty-

cyjny rzeczywiście jest na tyle dużą alternatywą dla rynków finansowych, że wartą opłacania 

zwykle wysokich marż? Cóż, niekwestionowaną przewagą wina nad akcjami na pewno jest 

to, że można inwestować w nie fizycznie. Nawet w przypadku negatywnego scenariusza osta-

tecznie można skonsumować nasze aktywa. 
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Komentuje 

Piotr Lonczak, analityk 

 

Użytkownicy Bankier.pl nie uznali kontraktów na różnicę kursową 

(Contract For Difference, CFD) oraz rynku walutowego (forex) za 

inwestycje alternatywne, oceniając je podobnie jak akcje czy obli-

gacje. Jest to spore zaskoczenie, zważywszy na fakt, że sposób in-

westowania oferowany przez CFD i forex jest rozwiązaniem sto-

sunkowo nowym  i na razie niszowym dla inwestorów. 

 

Natomiast rynek walutowy rozpala emocje jako miejsce, w którym tkwi potencjał zarabiania 

olbrzymich pieniędzy. Chociaż spekulacja na rynku walutowym z wykorzystaniem dużej 

dźwigni niesie ze sobą ryzyko szybkiej utraty kapitału, to użytkownicy Bankier.pl wskazali 

ten rynek jako rokujący stosunkowo dobre nadzieje na zysk w najbliższej perspektywie. 

 

Wypełniając ankietę, niewielu użytkowników Bankier.pl przyznało się do inwestowania na 

rynku forex i kontraktach CFD. Jednak wyniki sondy pokazały, że dostrzegają oni potencjał 

tkwiący w takim sposobie inwestowania, powoli włączając go do arsenału możliwości inwe-

stycyjnych obok akcji i obligacji. 
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Wyniki badania komentuje 

Maciej Kossowski 

Prezes Zarządu Wealth Solutions 

 

W inwestycjach alternatywnych chodzi o powrót do prostych reguł. Kupujemy realny, 

fizyczny towar, który zyskuje na wartości, bo inni też chcą go mieć. Nie po to, żeby po minu-

cie sprzedać z zyskiem, ale po to, by wypić (wino), powiesić na ścianie (sztuka) czy zbudo-

wać dom (ziemia). Z oczywistych względów podaż obiektów, w której inwestujemy, jest 

ograniczona (czasem mogą to być nawet pojedyncze egzemplarze). Wzrost cen jest więc fun-

damentalnie uzasadniony. I wreszcie coś, co brzmi jak banał, ale nim nie jest: jeśli chcemy 

kupić butelkę wina czy obraz, musimy zapłacić dokładnie tyle, ile ten obiekt kosztuje. 

 

Po drugiej stronie barykady jest rynek finansowy. Przedmiotem handlu są niemate-

rialne zapisy na rachunkach inwestycyjnych — akcje, jednostki uczestnictwa, kontrakty ter-

minowe, CFD itp. Baryłkę ropy można kupić bez świadomości, ile to litrów, i nie interesując 

się fizycznym odbiorem zakupionego towaru. Co więcej, można ją kupić za ułamek faktycz-

nej ceny, a więc na kredyt dostępny praktycznie dla każdego, kto ma dostęp do internetu. 

Wyniki badania pokazują, że Polacy są już świadomi tych różnic oraz zamierzają częściej ko-

rzystać z możliwości, jakie dają rynki alternatywne. Uzupełnienie portfela inwestycyjnego o 

tego rodzaju aktywa w ciągu roku planuje aż 57 proc. użytkowników portalu Bankier.pl. To 

dobry znak oraz dowód, że inwestujemy coraz świadomiej i staramy się zdywersyfikować 

ryzyko. 
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