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ZJAwiSKA FinAnSJAliZAcJi

wprowAdZenie

Inwestycje w surowce wydawały się swego czasu rodzajem „świętego Grala” ryn-
ków finansowych. Niemal dekadę temu wiele wpływowych badań udokumento-
wało, że surowce pozwalają podnieść stopę zwrotu z portfela, jednocześnie obni-
żając jego ryzyko. Wspomniane publikacji wywołały rozkwit różnego rodzaju 
surowcowych wehikułów inwestycyjnych i napływ znaczących kapitałów inwesty-
cyjnych na rynki surowców. Proces ten został z czasem określony mianem „finan-
sjalizacji1” (domanski, Heath, 2007). Od tego czasu krajobraz giełd towarowych 
zmienił się nie do poznania. z rynków rafinerii, kopalń i gospodarstw rolnych, 
którymi niegdyś były, przeistoczyły się w rynki funduszy hedgingowych, ETF-ów 
i portfeli managedfutures. 

W świecie nauki wciąż toczy się dyskusja, w jaki sposób zjawisko finansjaliza-
cji wpłynęło na funkcjonowanie rynków surowcowych. Część badaczy jest zdania, 
że zaszła na nich głęboka i strukturalna zmiana. W literaturze przedmiotu wska-
zuje się na skłonność do powstawania baniek cenowych (Masters, 2008; Gilbert, 
2009, 2010; Einloth 2009), wzrost korelacji między surowcami i  innymi klasami 
aktywów (TdR, 2009; Tank, Xiong, 2010; Silvennoinen, Thorp, 2013) oraz 
zmiany w strukturze terminowej rynków (Schindler, 2007; Mayer, 2010; Tang, 
Xiong, 2010; Vdovenko, 2013; Brunetti, Reiffen, 2011).

1 Oprócz omawianego znaczenia pojęcie finansjalizacji posiada także drugie znaczenie 
odnoszące się do wzrostu ważności rynków i instytucji finansowych w gospodarce (Palley, 2013).
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z uwagi na to, że fenomen finansjalizacji jest wciąż stosunkowo nowy, nie 
znamy jeszcze jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy i jak zmieniła ona rynki. 
dodatkowo, co jest szczególnie istotne z punktu widzenia inwestorów, nie wiemy, 
jak zmieniły się warunki inwestowania na giełdach towarowych i charakterystyka 
instrumentów inwestycyjnych. Artykuł ma na celu przeanalizowanie pojedyn-
czego aspektu finansjalizacji – wzrostu korelacji z rynkiem akcji – i oszacowanie 
jego znaczenia dla inwestorów. Analiza jest przeprowadzona z punktu widzenia 
tradycyjnego inwestora amerykańskiego, który lokuje swój portfel w akcje i obli-
gacje. Innymi słowy artykuł ma dać odpowiedź na pytanie, czy w kontekście zja-
wiska finansjalizacji inwestycje na rynkach surowcowych wciąż mają sens.

Artykuł składa się z  kilku części. Część pierwsza zawiera charakterystykę 
inwestycji na rynkach surowców oraz wskazuje korzyści z  wykorzystania ich 
w budowie portfela. Część druga definiuje pojęcie finansjalizacji oraz obrazuje 
jej potencjalny wpływ na rynki surowców. Część trzecia przedstawia źródła 
danych oraz wykorzystane metody badawcze. Następnie zaprezentowano wyniki 
analizy empirycznej. Przeprowadzono symulację typu mean-variance spanning 
przed i  po uwzględnieniu potencjalnego wpływu finansjalizacji. Analiza jest 
oparta na notowaniach z  lat 1991–2012. Opracowanie kończy podsumowanie 
i wskazanie kierunków dalszych badań2.

1. SUrowce JAKo AKtYwA inweStYcYJne

Charakterytyczną cechą surowców jest to, że nie istnieje jeden sposób inwesto-
wania na rynkach towarowych. Występują trzy podstawowe metody uzyskania 
ekspozycji na rynek surowców, z których każda skutkuje innym profilem zysku 
i  ryzyka ((Idzorek, 2007): bezpośrednie nabycie fizycznych surowców, portfel 
spółek powiązanych z rynkami surowcowymi oraz surowcowe kontrakty futures.

Inwestycje w  surowce fizyczne nie są szerzej wykorzystywane ze względów 
praktycznych (Idzorek, 2007). Większość surowców się zużywa i  niszczeje, co 
dotyczy w szczególności surowców rolnych czy żywca. 

Uznanie spółek surowcowych za część klasy aktywów, którą są surowce, jest 
dyskusyjne. Taka inwestycja daje ekspozycję nie tyle na same surowce, co na 
umiejętności i kompetencje zarządu firm oraz na ich linie biznesowe i właściwie 
stanowi podklasę szerszej klasy aktywów, którą są akcje. Co więcej, wiele firm 
może zabezpieczać swoje pozycje na rynkach surowców za pomocą strategii hed-
gingowych. W rezultacie spółki surowcowe są zwykle silniej skorelowane z ryn-
kiem akcji, aniżeli z rynkiem surowców (zaremba, 2011). Interesujące badanie 
w tej kwestii przeprowadzili G. Gorton i K.G. Rouwenhorst (2005), którzy zbu-
dowali portfel spółek surowcowych według kodów SIC, a następnie zbadali jego 
zachowanie w ciągu 41 lat. Korelacja portfela z indeksem surowcowych kontrak-
tów futures wyniosła 0,4, natomiast z rynkiem akcji 0,57. Innymi słowy zachowa-

2 Niektóre kwestie poruszane w  artykule zostały także omówione w  pracach: zaremba 
(2013a, 2013b, 2014).
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nie spółek surowcowych bardziej przypomina rynek akcji aniżeli rynek surowców. 
Co więcej, spółki surowcowe przynosiły historycznie niższe stopy niż kontrakty 
surowcowe, nie jest jednak jednoznacznie stwierdzone, że skutecznie zabezpie-
czają przed inflacją. W rezultacie nie można przyjąć, że portfel spółek surowco-
wych jest dobrą metodą uzyskania ekspozycji na rynek surowców

Trzecia metoda uzyskania ekspozycji na rynek surowców, powszechnie uzna-
wana za najbardziej właściwą, to pasywna inwestycja za pośrednictwem kontrak-
tów terminowych. Inwestycja indeksowa opiera się na otwarciu pozycji w koszyku 
kontraktów terminowych wchodzących w skład indeksu lub subindeksu, a następ-
nie systematycznym rolowaniu ich w momencie wygasania każdego kontraktu. 
Taki koszyk jest zabezpieczony w 100% za pomocą bezpiecznych instrumentów 
(najczęściej obligacji skarbowych), a wypracowywane przez niego stopy zwrotu 
wiążą się z kilkoma różnymi źródłami zysku, w tym między innymi ze zmianą cen 
na rynku spot, zyskiem z  rolowania pozycji czy odsetkami z  tytułu depozytu 
zabezpieczającego.

W  literaturze przedmiotu wskazuje się na wiele właściwości inwestycji 
w surowce za pomocą indeksów rynków towarowych, które są atrakcyjne z punktu 
widzenia inwestora. Należy wśród nich wymienić prawoskośność rozkładów stóp 
zwrotu (deaton, Laroque, 1992; Armstead, Venkatraman, 2007), regresję stóp 
zwrotu do średniej (Sorensen, 2002), dodatnią korelację z  poziomem inflacji 
(Bodie, 1983; Gorton, Rouwenhorst, 2006; Froot, 1995; Till, Eagleeye, 2003a, 
2003b; Akey, 2007), dodatnią korelację z poziomem aktywności gospodarczej 
(Adams, Fuss, Kaiser, 2008; Armstead, Venkatraman 2007; Gorton, Rouwenhorst, 
2006; Kat, Oomen, 2007a, 2007b; Strongin, Petch, 1995, 1996), czy też długoter-
minową dodatnią premię za ryzyko (Till, 2007a, 2007b, 2007c) oraz ograniczoną 
korelację z  tradycyjnymi klasami aktywów przydatną w procesie optymalizacji 
portfela (Ankrim, Hensel, 1993; Becker, Finnerty, 1994; Kaplan, Lummer, 1998; 
Anson, 1999; Abanomey, Mathur, 2001; Georgiev, 2001; Gorton, Rouwenhorst, 
2006). 

dwie ostatnie ze wspomnianych cech – słaba korelacja i  długoterminowa 
dodatnia premia za ryzyko – sprawiają, że rynki surowców są atrakcyjne dla inwe-
storów w kontekście strategicznej alokacji aktywów. Kwestia ta była przedmiotem 
zainteresowania badaczy od lat 70. ubiegłego wieku, więc literatura przedmiotu 
jest relatywnie bogata. Poniżej zostanie przedstawiony jej skrócony przegląd 
w kolejności chronologicznej.

Pierwsze prace koncentrowały się przede wszystkim na rynku rolnym 
w Stanach zjednoczonych i nie przynosiły obiecujących wyników. K. dusak, która 
w 1973 r. przebadała notowania pojedynczych towarów w latach 1952–1967, nie 
była w stanie potwierdzić istnienia dodatniej premii za ryzyko. Przełom przynio-
sła dopiero praca R.J. Greera (1978), w której analizowano surowce jako klasę 
aktywów inwestycyjnych. Greer pokazał, że ryzyko inwestycji w kontrakty futures 
oparte na surowcach może zostać znacząco zredukowane dzięki pełnemu zabez-
pieczeniu depozytem. Wykorzystując sporządzony przez siebie indeks cen z  lat 
1960–1974, obliczył on, że inwestycja w surowce przynosiła wyższe stopy zwrotu 
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niż akcje, a  jednocześnie pozwalała na niższe maksymalne obsunięcia kapitału. 
W  1980 r.  również z. Bodie i  V.I. Rosansky (1980) dowiedli funkcjonowania 
dodatniej premii za ryzyko na rynku surowców, a ich badania są jedną z najczę-
ściej cytowanych prac dotyczących surowców. Autorzy przeanalizowali kursy 23 
kontraktów terminowych na surowce z lat 1950–1976 i w 22 przypadkach udało 
się potwierdzić istnienie dodatnich premii za ryzyko, jednak statystyczna istotność 
wyników była niska. Powodem była znaczna zmienność pojedynczych kontraktów 
terminowych, dlatego Bodie i Rosansky zdecydowali się przeprowadzić kalkulacje 
również dla równoważonego indeksu surowców, który przyniósł statystycznie 
istotne stopy zwrotu. Wyniki te zostały potwierdzone cztery lata później przez 
Bodiego (1983), a także przez C.A. Cartera, G.C. Raussera i A. Schmitza (1983), 
którzy dodatkowo zauważyli, że wielkość premii za ryzyko podlega znaczącym 
wahaniom w czasie. Niedługo potem E.C. Chang (1985) potwierdził istnienie 
zmieniającej się w czasie premii za ryzyko w latach 1951–1980 na rynkach psze-
nicy, kukurydzy i soi. Również na rynkach rolnych skoncentrowali się E. Fama 
i K. French (1987). Istnienie dodatniej premii za ryzyko udało się potwierdzić 
jedynie w przypadku siedmiu. H. Bessembinder (1992) zauważył, że obecność 
i wysokość premii za ryzyko jest uzależniona od struktury terminowej, natomiast 
B. Bjornson i C.A. Carter (1997) zaobserwowali dodatkowo, że wysokość premii 
za ryzyko była również historycznie związana ze zmiennymi makroekonomicz-
nymi: wzrostem gospodarczym, inflacją i stopami procentowymi. do podobnych 
konkluzji doszli też J. Chong i J. Milfre w 2006 roku. P.d. Kaplan i S.L. Lummer 
(1998) skoncentrowali się z kolei nie tyle na pojedynczych rynkach, co na inwe-
stycji w pełen indeks surowcowy i wykazali, że zabezpieczone obligacjami inwe-
stycje w  indeks GSCI przynosiły w  latach 1970–1997 wyższe stopy zwrotu niż 
akcje, jednak przy wyższym ryzyku. W  późniejszym czasie stopami zwrotu na 
rynkach surowcowych zajmowali się między innymi Greer (2000), H. Till (2000a, 
200b) oraz A. dunsby, J. Eckstei, J. Gaspar i S. Mulholland (2008).

Najnowsze badania dotyczące istnienia premii za ryzyko na rynkach surowco-
wych skupiają się w  dużej mierze na różnicach między premiami za ryzyko 
w przypadku indeksów i pojedynczych surowców. P. Garcia i R. Leuthold (2004) 
potwierdzili istnienie premii za ryzyko dla indeksu surowców z  lat 1982–2004, 
jednak nie znaleźli jednoznacznych dowodów dla pojedynczych instrumentów. 
M.J.P. Anson (2006) wyliczył, że zdywersyfikowane portfele surowców notowały 
w  latach 1970–2000 wyższe stopy zwrotu aniżeli akcje i obligacje, jednak przy 
nieznacznie wyższym ryzyku, natomiast C. Erb i C. Harvey (2006) doszli do wnio-
sku, że potwierdzenie lub zaprzeczenie obecności premii za ryzyko na rynkach 
jest silnie uzależnione od przyjętej metodologii badań. W tym samym roku został 
opublikowany tekst G. Gortona i K.G. Rouwenhorsta (2006) pod tytułem Facts 
and fantasies about commodity futures, który do dziś pozostaje jednym z najbar-
dziej poczytnych artykułów naukowych dotyczących rynku surowców. Rok 2004, 
w którym opracowanie wspomnianych autorów po raz pierwszy ujrzało światło 
dzienne pod postacią working paper, wielu autorów uznaje jako symboliczne 
narodziny surowców jako klasy aktywów inwestycyjnych (Rogers, 2007; Authers 
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2010). Gorton i Rouwenhorst potwierdzili z wysoką istotnością statystyczną ist-
nienie premii za ryzyko dla indeksu 36 surowców w latach 1959–2004. W opinii 
autorów zdywersyfikowany portfel surowców przynosił w  tym okresie stopy 
zwrotu na poziomie zbliżonym do rynku akcji, jednak przy niższym ryzyku. z dru-
giej strony badacze nie uzyskali jednoznacznych dowodów na długoterminowe 
dodatnie stopy zwrotu w przypadku pojedynczych rynków. Większość później-
szych badań stanowiła właściwie potwierdzenie wyników uzyskanych przez 
Gortona i  Rouwenhorsta. Kat i  Oomen (2007a) nie uzyskali przekonujących 
dowodów na istnienie premii za ryzyko dla większości przebadanego przez siebie 
szerokiego spektrum 42 różnych surowców w latach 1965–2005. do analogicz-
nych wniosków doszli B. Scherer i L. He (2008). Na długoterminowe dodatnie 
stopy zwrotu z  indeksów wskazywali również R. Hafner i  H. Heiden (2008) 
w badaniu okresu 1991–2006, R. Fusss, C. Hoppe i d.G. Kaiser (2008) w analizie 
notowań z lat 2001–2006, a także M.S. Shore (2008) w obserwacji indeksu GSCI 
w przedziale czasowym 1969–2006. dodatnie stopy zwrotu w okresie 1970–2006, 
przewyższające wyniki akcji lub obligacji, odnotowali również T.E.  Nijman  
i  L.A.P. Swinkels (2008), choć autorzy ci zaznaczają, że również zmienność 
w przypadku tejże klasy aktywów była historycznie wyższa niż dla bardziej trady-
cyjnych rynków akcji i obligacji. 

Równolegle do badań nad stopami zwrotu i premiami za ryzyko toczyła się 
dyskusja nad rolą surowców w szeroko rozumianym portfelu inwestycyjnym i ich 
właściwościami dywersyfikującymi. Pierwszej naukowej analizy wykorzystania 
surowców w konstrukcji portfela inwestycyjnego dokonał najprawdopodobniej 
R.J. Greer w swojej pionierskiej pracy z 1978 roku. Wykazał on, że rebalanso-
wany portfel złożony z akcji, obligacji i surowców przynosił stabilniejsze i wyższe 
stopy zwrotu, aniżeli czysty portfel akcyjno-obligacyjny zaledwie dwa lata później 
z. Bodie i V.I. Rosansky (1980) zauważyli, że alokacja 40% portfela w kontrakty 
surowcowe znacząco obniżała ryzyko przy jednoczesnym zwiększeniu stopy 
zwrotu. do podobnych wniosków doszedł J.F. Jaffe (1989), który z kolei skon-
centrował się wyłącznie na złocie. S. Satyanarayan i P. Varangis (1994) pokazali, 
że dzięki wykorzystaniu indeksu surowców (GSCI) było możliwe stworzenie port-
fela przynoszącego stopy zwrotu nie niższe niż portfel globalnych akcji i obligacji, 
jednak przy mniejszym ryzyku. K.A. Froot (1995) doszedł do wniosku, że surowce 
lepiej dywersyfikują portfel aniżeli na przykład nieruchomości czy akcje spółek 
surowcowych. Przydatność surowców w optymalizacji portfela (złożonego z akcji 
i  obligacji) pod względem parametrów ryzyka i  zysku potwierdzili również  
P.d. Kaplan i S.L. Lummer (1998) w odniesieniu do indeksu GSCI, a badania te 
na nieco poszerzonym okresie badawczym potwierdził później M.J.P. Anson 
(2006). T.M. Idzorek, w badaniu przeprowadzonym w 2006 r. na zlecenie Ibbotson 
Associates, wykazał, że surowce są słabo skorelowane z akcjami i obligacjami, 
gdyż zwykle są dodatnio skorelowane z nieoczekiwaną inflacją, czego nie można 
powiedzieć o tradycyjnych klasach aktywów. H.M. Kat i R.C.A.Oomen (2007a) 
udowodnili zaś, że inwestycja części portfela zarówno w  indeks GSCI, jak 
i  w  pojedyncze surowce pozwalała w  latach 1996–2006 zwiększyć wskaźnik 
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Sharpe’a portfela inwestycyjnego. Na przesunięcie granicy efektywnej portfela 
akcji i obligacji dzięki lokacie w surowce wskazywali też Scherer i He (2008) oraz 
Shore (2008). Interesujące wyniki przyniosło badania Nijmana i Swinkelsa (2008) 
oraz T. Heidorna i N. demidovej-Menzel (2008). Autorzy, po przeanalizowaniu 
zachowania portfeli złożonych z akcji, obligacji skarbowych i korporacyjnych oraz 
nieruchomości w latach 1973–1997, doszli do wniosku, że w zależności od awersji 
do ryzyka inwestorzy powinni lokować w surowce 5–36% portfela. Wśród najbar-
dziej aktualnych badań warto wymienić artykuły R.Q. doeswijka, T.W. Lama 
i L.A.P. Swinkelsa(2012).

2. FinAnSJAliZAcJA rYnKów SUrowcowYch

Ostatnie lata przyniosły masywny napływ pieniędzy do produktów inwestycyjnych 
powiązanych z rynkiem surowców. Uważa się, że tylko latach 2004–2008 kwoty 
te przekroczyły 100 mld USd (Irwin, Sanders 2011). Obroty na rynkach surow-
ców wzrosły znacząco, a obecność inwestorów finansowych stale się zwiększała. 
Według CFTC, odsetek otwartych pozycji przez inwestorów finansowych wzrósł 
z 15% na początku lat 90. do ponad 42% pod koniec 2012 r. (zaremba, 2013b). 
domanski i  Heath (2007) ukuli termin „finansjalizacja”, aby określić rosnącą 
obecność inwestorów finansowych na rynkach towarowych. zachodzące zmiany 
wydają się mieć charakter raczej strukturalny niż tymczasowy (Irwin, Sanders 
2012).

Wydaje się, że można przypuszczać, iż zaszłe zmiany mogły w zasadniczy spo-
sób wpłynąć na sposób, w  jaki funkcjonują rynki towarowe. Ostatnie badania 
wskazują na szereg zmian strukturalnych, które mogą być konsekwencją tego 
zjawiska: pojawianie się baniek cenowych (Masters, 2008; Gilbert, 2009, 2010; 
Einloth, 2009), wzrost korelacji pomiędzy surowcami i innymi klasami aktywów 
(TdR, 2009; Tang, Xiong, 2010; Silvennoinen, Thorp, 2013) oraz zmiany w struk-
turze terminowej rynków (Schindler, 2007; Mayer, 2010; Tang, Xiong, 2010; 
Vdovenko, 2013; Brunetti, Reiffen, 2011).

Niniejsze opracowanie koncentruje się na pojedynczym wybranym aspekcie 
finansjalizacji: wzroście korelacji z rynkami surowcowymi. duża liczba publikacji 
na temat korzyści w postaci redukcji ryzyka portfela na skutek dywersyfikacji, 
doprowadziła do rosnącej popularności surowców wśród inwestorów instytucjo-
nalnych – funduszy inwestycyjnych, emerytalnych czy nawet uniwersyteckich fun-
duszy kapitałów żelaznych (endowmentfunds). zjawisko to dobrze obrazuje dość 
znany przykład funduszy Uniwersytetu Harvarda (Faber, Richardson, 2009). 
Udział surowców w strategicznej alokacji portfela w latach 1995–2010 zwiększył 
się ponad dwukrotnie. Skutkiem zwiększonej obecności inwestorów na rynkach 
finansowych mogą być strukturalne zmiany w  korelacji pomiędzy surowcami 
a tradycyjnymi klasami aktywów oraz niższe właściwości dywersyfikujące, niż to 
wynika z popularnych badań (Büyüksahin, Haigh, Robe, 2008; Chong, Milfre, 
2008).
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do zmian w korelacji pomiędzy surowcami i innymi klasami aktywów prowa-
dzą przede wszystkim dwa czynniki. Po pierwsze, w miarę jak coraz większa liczba 
inwestorów posiada podobne portfele złożone z akcji, obligacji i surowców, a jed-
nocześnie starają się oni utrzymywać względnie stabilną alokację aktywów, to 
szoki zewnętrzne powodujące odpływ kapitałów będą wymuszać sprzedaż wszyst-
kich klas aktywów. Po drugie, wzmożone napływy funduszy będą skutkować więk-
szym popytem również na wszystkie klasy aktywów (Kyle, Xiong, 2001). W rezul-
tacie można oczekiwać, że korelacje pomiędzy surowcami i  innymi aktywami 
wzrosną.

W wielu opracowaniach (Strongin, Petch, 1995, 1996; Gorton, Rouwenhorst, 
2006; Armstead, Venkatraman, 2007; Kat, Oomen, 2007a, 2007b) surowce są 
postrzegane jako klasa aktywów, będąca beneficjentem wzrostu gospodarczego. 
Nadaje jej to cechy podobne do tych, którymi charakteryzuje się rynek akcji. 
W efekcie popyt na surowce powinien być synchroniczny z popytem na akcje. 
Oznaczałoby to wzrost korelacji surowców z rynkiem akcji w miarę popularyzacji 
tej klasy aktywów wśród inwestorów.

Rosnącą korelację między rynkami akcji i surowców zauważyli w swoich bada-
niach między innymi K. Tang i W. Xiong (2010). do podobnych wniosków doszli 
również A.  Silvennoinen i  S. Thorp (2013), którzy przeanalizowali korelacje 
pomiędzy 24 pojedynczymi surowcami i kluczowymi indeksami akcji w Stanach 
zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Francji, opierając się na danych 
tygodniowych od maja 1990 do lipca 2009 roku. Badanie wykazało rosnącą koin-
tegrację różnych klas aktywów finansowych, nawet po uwzględnieniu czynników 
egzogenicznych, takich jak wzrost zmienności na rynkach finansowych. zjawisko 
to dostrzegają również Tang (2011) oraz y. Inamura, T.  Kimata, T. Kimura  
i T. Muto (2011), M.F. Oztek i N.Ocal (2013), A. dwyer, G. Gardner i T. Williams 
oraz G. Bhardwaj i A. dunsby (2013).

3. ŹródŁA dAnYch i metodY BAdAwcZe

W ramach badania empirycznego niniejsze opracowanie podejmuje próbę odpo-
wiedzi na pytanie, czy alokacja części portfela w surowce jest wciąż zasadna, bio-
rąc pod uwagę zjawisko finansjalizacji i towarzyszący mu wzrost korelacji z ryn-
kiem akcji. W związku z tym przeprowadzono test mean-variance spinning przed 
i po uwzględnieniu wpływu finansjalizacji.

Formalny test statystyczny mający na celu weryfikację, czy nowa klasa akty-
wów powoduje przesunięcie granicy efektywnej względem dotychczasowego 
stanu klas aktywów, określa się mianem testu przesunięcia granicy efektywnej 
(mean-variancespanning test). Test ten po raz pierwszy zaproponowali 
G. Huberman i S. Kandel (1987), a następnie rozwijany między innymi przez  
W. Fersona, S.R. Foerstera i  d.B.  Keima (1993), G. de Santisa (1993) oraz  
G. Bekaerta i M.S. Uriasa (1996). dodatkowo J.d. Jobson i Korkie (1988) oraz 
Chen i Knez (1996) wskazali, że tego typu testy mogą być wykorzystywane do 
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oceny wyników inwestycyjnych, a F.A. deRoon, T.E. Nijman i B.J.M. Werker 
(2001) rozszerzyli testy na ryzyka, którymi nie „handluje się na rynku” (non-mar-
ketable). Interesujący przegląd stosowanych testów przesunięcia granicy efektyw-
nej dostarcza praca de Roona i Nijmana (2001).

Niech K oznacza zbiór analizowanych portfeli benchmarkowych, które dotych-
czas były dostępne dla inwestora (na przykład dla akcji, obligacji i  innych klas 
aktywów) przynoszących stopy zwrotu Rt1, natomiast N testowane nowe aktywa 
ze stopami zwrotu Rt2. Wówczas formalny test oparty jest na analizie regresji, 
najczęściej estymowanej za pomocą KMNK (Kooli, 2006):

 R2t = a + bRt1 + pt,  t = 1, 2, …, T, (1)

gdzie hipoteza zerowa braku przesunięcia granicy efektywnej brzmi: 

 H0: a = 0N, d = 1N – b1K = 0N, (2)

gdzie 0N definiuje się jako N-elementowy wektor zer.

Jak zauważa M. Kooli (2006), zaproponowany przez Hubermana i Kandela 
(1987) test może zostać rozbity na dwie części dotyczące dwóch punktów na 
krzywej efektywnej. Pierwszym elementem jest weryfikacja dotycząca przesunię-
cia portfela stycznego (tangency portfolio), natomiast element drugi to przesu-
nięcie portfela o  globalnie minimalnej wariancji. W  przypadku braku stopy 
zwrotu z  instrumentu wolnego od ryzyka portfel styczny dotyczy prostej prze-
chodzącej przez początek układu współrzędnych, a więc maksymalizujący wskaź-
nik Sharpe’a.

Celem testu mean-variance spanning w tym opracowaniu jest zbadanie, czy 
włączenie surowców do portfela inwestycyjnego przesuwa efektywną granicę tra-
dycyjnego portfela złożonego z akcji i obligacji. Test jest przeprowadzany z punktu 
widzenia inwestora amerykańskiego, więc obejmuje aktywa dolarowe. Akcje są 
reprezentowane przez indeks Willshire 5000 Total Market, a  obligacje przez 
Bloomberg/EFFAS US Government Bonds All 1+. The JP Morgan Commodity 
Curve Index (JPM CCI) służy za reprezentację rynku surowców. W  praktyce 
funkcjonuje wiele dostępnych indeksów surowców, jednak JPM CCI został 
wybrany z kilku powodów. Wszystkie indeksy liczone są w konwencji całkowitej 
stopy zwrotu. dodatkowo, 1-miesięczny Libor USd BBA jest wykorzystywany do 
wyliczenia nadwyżkowej stopy zwrotu ponad instrument wolny od ryzyka, która 
jest interpretowana jako premia za ryzyko. Wszelkie dane pochodzą z serwisu 
Bloomberg i obejmują okres 12/31/1991–12/31/2012. Wykorzystane zostają mie-
sięczne arytmetyczne stopy zwrotu.

W artykule przeprowadzono dwa testy mean-variance spanning: przy wykorzy-
staniu regresji KMNK oraz za pomocą symulacji Monte Carlo. Obie metody 
szczegółowo opisano poniżej. 

Większość formalnych testów przesunięcia granicy efektywnej wykorzystuje 
całkowite stopy zwrotu. W takim przypadku ekspozycje na poszczególne czynniki 
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ryzyka muszą sumować się do jedności. W niniejszym opracowaniu test został 
oparty na premii za ryzyko. Model regresji oparty na premii za ryzyko opisuje 
równanie (3).
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gdzie ct oznacza stopę zwrotu z gotówki w okresie t, a Rkt stopę zwrotu z k-tego 
czynnika ryzyka. Jeżeli ai zgodnie z powyższym modelem regresji okaże się istot-
nie wyższa od zera, możemy mówić, że i stanowi nową osobną klasę aktywów 
generującą własną premię za ryzyko.

Metoda ta jest zgodna z uwagami Ansona (2009) oraz Scherera i He (2008) 
i została wykorzystana w odniesieniu do surowców między innymi przez Nijmana 
i Swinkelsa (2008). Wykorzystanie premii za ryzyko wydaje się właściwsze z dwóch 
powodów. Po pierwsze, taka metoda replikacji nie wymaga, by współczynniki beta 
sumowały się do jedności. Niepełna alokacja może zostać uzupełniona gotówką 
(lub ujemną gotówką w przypadku dźwigni), aby uzyskać portfele, które posia-
dają 100% aktywów. Po drugie, taka technika ma wymiar praktyczny, ponieważ 
lepiej odnosi się do wykorzystania kontraktów terminowych w charakterze spo-
sobów pozyskania ekspozycji na poszczególne czynniki ryzyka (odwzorowania 
stóp zwrotu z nimi związanych).

Główny problem z analizą za pomocą KMNK stwarza to, że charakter roz-
kładu stóp zwrotu w przypadku surowców może znacznie odbiegać od normal-
nego (Anson, 2009; Gorton, Rouwenhorst, 2006; Erb, Harvey, 2006). W rezulta-
cie miara, którą jest odchylenie standardowe, może (w przypadku występowania 
grubych ogonów i  lewoskośnych rozkładów stóp zwrotu) zaniżać rzeczywisty 
poziom ryzyka. Szerzej nad powyższym problemem zastanawiali się L. Johanning, 
J. Proelss, A.Ph. Rosenbusch i d. Schweizer (2006). Część autorów postuluje, aby 
w analizie portfelowej uwzględnić również trzeci (Arditti, Levy, 1975; Markowitz, 
1952; Samuelson, 1970; Harvey i  in., 2004; Cvitanic, Polimenish, zapaterox, 
2005) oraz czwarty moment (Fang, Lai, 1997; dittmar, 2002). z tego powodu 
w ujęciu drugim zostanie przeprowadzony test, w ramach którego za miarę ryzyka 
będzie przyjęta zmodyfikowana wartość narażona na ryzyko (MVaR), liczona 
w sposób zaprezentowany przez L. Favre i J. Galeano (2002): 
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gdzie µ oznacza średnią rozkładu stóp zwrotu, σ odchylenie standardowe stóp 
zwrotu, S  skośność rozkładu, K kurtozę rozkładu, natomiast zc liczbę odchyleń 
standardowych dla wyznaczonego prawdopodobieństwa VaR. Miara VaR, choć 
ma charakter analityczny, dzięki rozwinięciu Cornisha-Fishera (Cornish, Fisher, 
1937) lepiej aproksymuje rozkład stóp zwrotu, gdy odbiega on od rozkładu nor-
malnego. zastosowanie VaR jest zgodne z preferencjami inwestorów, którzy wolą 
rozkłady stóp zwrotu o  dodatniej skośności od tych o  wysokiej kurtozie 
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(Scott,  Horvath, 1980; Pratt,  zeckhauser, 1987). Przykłady analizy inwestycji 
alternatywnych przy wykorzystaniu MVaR jako miary ryzyka podaje między 
innymi w  swoich pracach M. Kooli (2006).

zastosowana w drugim podejściu analiza statystyczna wygląda następująco. 
Po pierwsze, 20 000-krotnie wykonywane jest repróbkowanie danych panelo-
wych obejmujących cztery szeregi czasowe miesięcznych stóp zwrotu z  JP 
Morgan Commodity Curve Total Return Index, Willshire 5000 Total Markets, 
Bloomberg/EFFAS US Government Bonds All 1+ i USd BBA 1-miesięczny 
Libor. Po drugie, obliczane są miesięczne premie za ryzyko z poszczególnych 
klas aktywów, przez które rozumie się nadwyżkę ponad Libor. Po trzecie, dla 
każdego losowania wyznaczana jest granica efektywna dla portfeli złożonych 
z akcji i obligacji. Po czwarte, wyznaczona zostaje granica efektywna dla trzech 
klas aktywów obejmujących także aktywa surowcowe. Po piąte, dla obu granic 
efektywnych zostają wyznaczone wskaźniki Sharpe’a  dla portfeli stycznych, 
które stanowią jednocześnie maksymalne osiągalne wskaźniki Sharpe’a. Warto 
zauważyć, że przy wykorzystaniu MVaR, ściśle rzecz biorąc, powstaje miara 
określana jako zmodyfikowany wskaźnik Sharpe’a (Bacon, 2008, s. 102). Po szó-
ste, zostaje wyznaczony wzrost wskaźnika Sharpe’a jako różnica pomiędzy war-
tościami po i przed włączeniem surowców. W tym miejscu należy odnotować, 
że w  przypadku podejścia opartego na nadwyżkowych stopach zwrotu (pre-
miach za ryzyko) wzrost maksymalnego osiągalnego wskaźnika Sharpe’a  jest 
jednoznaczny z przesunięciem krzywej efektywnej. Po siódme, po powtórzeniu 
powyższej procedury 20 000 razy, obliczany jest odsetek sytuacji, w których nie 
nastąpił wzrost wskaźnika Sharpe’a. Wielkość ta stanowi wartość p w stosunku 
do hipotezy zerowej.

Cała powyższa analiza została przeprowadzona w trzech odrębnych okresach: 
1) dla pełnej próby lat 1991–2012, 2) dla okresu słabej korelacji kończącego się 
w grudniu 2004 r., 3) dla okresu wysokiej korelacji rozpoczynającego się w stycz-
niu 2005 roku. Rok 2004 został wybrany jako symboliczny przełom, bowiem wów-
czas właśnie ukazało się pierwsze wydanie słynnego artykułu Facts and fantasies 
about commodity futures. Na koniec należy nadmienić, że średnie arytmetyczne 
miesięczne stopy zwrotu dla podokresów 1991–2004 i 2005–2012 zostały skory-
gowane w taki sposób, aby zrównać je ze średnią stopą zwrotu z pełnego okresu 
1991–2012. Wskutek tej operacji symulacja uwydatnia zmiany w macierzy kowa-
riancji, jednocześnie ignorując wpływ wahań stóp zwrotu.

4. wYniKi BAdAŃ empirYcZnYch

Rysunek 1 obrazuje korelację pomiędzy stopami zwrotu z rynków akcji i surow-
ców, wraz z  jej 90-procentowymi przedziałami ufności. Współczynnik korelacji 
został obliczony za pomocą miesięcznych stóp zwrotu z  rolowanych okresów 
5-letnich. Wykres dość jednoznacznie wskazuje, że poziom korelacji systematycz-
nie się zwiększał. 
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Rysunek 1. Korelacja między rynkami akcji i surowców w latach 1999–2012
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Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 2 przedstawia przesunięcie granicy efektywnej wskutek włączenia 
surowców dla pełnego okresu 1991–2012.

Rysunek 2. Przesunięcie granicy efektywnej: lata 1991–2012
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Źródło: opracowanie własne.

Granica efektywna zostaje „wypchnięta” w górę i w  lewo dzięki włączeniu 
surowców do portfela inwestycyjnego. Efekt ten jest jeszcze silniejszy w okresie 
poprzedzającym finansjalizację (rys. 3). Gdy spojrzymy na analogiczny wykres dla 
lat 1991–2004, przesunięcie jest jeszcze wyraźniejsze.
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Rysunek 3. Przesunięcie granicy efektywnej: lata 1991–2004
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Źródło: opracowanie własne.

Niemniej jednak ta konkluzja przestaje wydawać się prawdziwa po uwzględ-
nieniu wpływu finansjalizacji. Jak przedstawiono to na rysunku 4, uzupełnienie 
portfela o  surowce w  latach 2005–2012 nie przynosiło znaczących korzyści. 
Granica przesunęła się jedynie nieznacznie.

Rysunek 4. Przesunięcie granicy efektywnej: lata 2005–2012
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Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 1 prezentuje wyniki testu mean-variance spanning przy wykorzystaniu 
regresji KMNK opisanej we wcześniejszej części tekstu.

Tabela 1. Test mean-variance spanning: podejście KMNK

wyszczególnienie 1991–2012 1991–2004 2005–2012

przecięcie 0,005 0,005 0,007

  (1,722)* (1,973)** (1,11)

Akcje –0,351 –0,116 0,202

  (–1,604) (–1,821)* (1,525)

obligacje 0,005 0,112 –1,192

  (0,074) (0,548) (–2,608)***

n 252 156 96

Adj. r2 0,002 0,011 0,067

F-test 1,292 1,876 4,426

Symbole *, ** i *** oznaczają istotność statystyczną na poziomach odpowiednio 10%, 
5% oraz 1%.

Źródło: opracowanie własne.

Rezultaty potwierdzają to, co można było wcześniej wywnioskować z analizy 
graficznej. Przed uwzględnieniem wpływu finansjalizacji wyraz wolny był staty-
stycznie istotny na poziomie 5%. Taki też pozostał nawet po skoncentrowaniu się 
na pełnej próbie. Niemniej jednak po uwzględnieniu wpływu finansjalizacji wyraz 
wolny – choć wciąż dodatni – utracił istotność statystyczną. Innymi słowy, zasad-
ność uwzględniania surowców w tradycyjnym portfelu akcyjno-obligacyjnym nie 
znajduje potwierdzenia w danych.

Obserwacje te są zgodne z wynikami analizy Monte Carlo. Tabela 2 prezen-
tuje rezultaty symulacji dla poszczególnych okresów.

Tabela 2. Wartości-p w ujęciu analizy Monte Carlo  
dla poszczególnych okresów

  1991–2012 1991–2004 2005–2012

wartość-p 7,4% 4,0% 22,2%

Źródło: opracowanie własne.

Przed uwzględnieniem zjawiska finansjalizacji wskaźniki Sharpe’a  istotnie 
wzrosły. Brak wzrostów wskaźnika Sharpe’a odnotowany został jedynie w 7,4% 
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losowań dla pełnej próby i 4% losowań dla okresu 1991–2003. Niemniej jednak 
dla okresu późniejszego 2005–2012, odsetek ten urósł aż to 22,2%. Podsumowując, 
po uwzględnieniu efektu finansjalizacji nie można jednoznacznie stwierdzić, że 
włączenie surowców w proces optymalizacji portfela pod kątem zysku i ryzyka 
wciąż pozostaje zasadne.

podSUmowAnie

W artykule skoncentrowano się na korzyściach z pasywnych inwestycji na rynkach 
surowców w kontekście finansjalizacji. W dotychczasowej literaturze jest prezen-
towana sugestia, że zjawisko to mogło w istotny sposób wpłynąć na warunki inwe-
stowania na rynkach surowców. Jednym z  kluczowych obszarów wpływu jest 
zwiększenie korelacji między rynkami towarowymi a rynkiem akcji.

Wzrost korelacji nie pozostaje bez wpływu na zagadnienie, czy powinno się 
lokować część portfela inwestycyjnego w surowce. Na podstawie testów mean-
-variance spanning można wyciągnąć wniosek, że to, co było prawdą jeszcze 10 
lub 20 lat temu, dziś może prawdą nie być. Na skutek wzrostu korelacji pomiędzy 
rynkiem akcji i surowców, włączenie surowców do portfela inwestycyjnego prze-
staje być rozsądne. Innymi słowy, w rezultacie finansjalizacji rynków surowco-
wych, korzyści z inwestycji na tych rynkach mogły stać się już nieaktualne.
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StreSZcZenie

Artykuł koncentruje się na korzyściach z dywersyfikacji portfela inwestycyjnego 
przy wykorzystaniu surowców w warunkach finansjalizacji rynków towarowych. 
Część pierwsza zawiera charakterystykę inwestycji na rynkach surowców oraz 
wskazuje korzyści z wykorzystania ich w budowie porfela. Część druga definiuje 
pojęcie finansjalizacji oraz obrazuje jej potencjalny wpływ na rynki surowców. 
Część trzecia przedstawia źródła danych oraz wykorzystane metody badawcze. 
Następnie zaprezentowano wyniki analizy empirycznej. Przeprowadzono symu-
lację typu mean-variance spanning przed i  po uwzględnieniu potencjalnego 
wpływu finansjalizacji. Analiza jest oparta na notowaniach z lat 1991–2012. Bada-
nia pozwalają stwierdzić, że wzrost korelacji pomiędzy rynkami surowców i ryn-
kiem akcji podważa zasadność strategicznej alokacji portfela na rynkach surow-
ców.

Słowa kluczowe: surowce, finansjalizacja, mean-variance spanning, optymalizacja 
portfela inwestycyjnego.

commoditieS in potFolio diVerSiFicAtion  
in timeS oF FinAnciAliZAtion

ABStrAct

The paper consideres the benefits of passive commodity investments in the 
context of financialization. I  investigate the implications of theincreaseing 
correlation between equity and commodity investments for commodity investors. 
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The paper is composed of several parts. The first part describes the attributes of 
commodity investments and their benefits forthe portfolio optimization. In the 
second part, I define the phenomenon of the finanzialization and develop my 
research hypothesis. The thirdsection includes a description of data sources and 
research methods employed. Next, I present the results of the empirical analysis. 
I simulate the mean-variance spanning tests to examine the benefits of commodity 
investments before and after accounting for the impact of financialization. 
I  proceed separate analyses for pre- and post-financialization period. The 
empirical research is based on asset classes’ returns and other related variables 
from years 1991-2012. Research findings indicate that financialization may have 
significant implications for commodity investors. Because of the increase in 
correlations, the inclusion of the commodity futures in the traditional stock-bond 
portfolio appears to be no longer reasonable.

Keywords: commodities, fnacialization, mean-variance spanning, portfolio 
optimization.
JEL  Classification: G10, G11, G12


