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Streszczenie 

LETF (ang. leveraged exchange traded fund) to szczególny przypadek ETF (ang. exchange traded 

fund), którego zadaniem jest uzyskanie L-krotności stopy zwrotu z instrumentu bazowego w okresie 

umownym. Chociaż rynek LETF powstał stosunkowo niedawno, dopiero w 2006 roku, 

aktywa zarządzane przez te fundusze przekroczyły już na świecie 50 mld USD. Jednocześnie wśród 

inwestorów, jak i innych uczestników rynku, a także w kręgach akademickich, od lat panuje 

niezrozumienie, czym właściwie jest LETF, w szczególności, jakie obiecuje stopy zwrotu w długim 

terminie. Zobowiązanie emitenta do realizowania L-krotności stóp zwrotu z instrumentu bazowego 

w krótkim okresie (umownym) nie jest bowiem tożsame, jak mogłoby się wydawać, z obietnicą 

osiągnięcia L-krotności stóp zwrotu z instrumentu bazowego w długim okresie. 

W niniejszej rozprawie pokazano, że w krótkim terminie LETF realizują cele umowne, 

tj. krótkoterminowe stopy zwrotu z LETF są rzeczywiście L-krotnością stóp zwrotu z instrumentu 

bazowego. Tym, co budzi największe kontrowersje w literaturze przedmiotu i praktyce 

to długoterminowe stopy zwrotu, gdzie, poza kosztami, występuje również skomplikowany efekt 

lewarowania. To właśnie istnienie złożonego efektu lewarowania, zdefiniowanego i opisanego 

w rozprawie, sprawia, że zobowiązanie LETF do osiągania L-krotności stopy zwrotu z instrumentu 

bazowego w okresie umownym nie oznacza, co do zasady, L-krotności stopy zwrotu w długim okresie. 

Jak wykazano w rozprawie, dla pojedynczej ścieżki, może zajść zarówno relacja LETF > L × ETF, 

jak i LETF < L × ETF. Równość jest praktycznie niemożliwa – nawet teoretycznie i bez uwzględniania 

kosztów. W pracy wykazano, iż nawet w przybliżeniu LETF nie daje L-krotności stóp zwrotu 

z instrumentu bazowego. Za pomocą symulacji pokazano, że relacja LETF = L × ETF ± 0,1 p.p. 

charakteryzuje zaledwie kilka procent możliwych ścieżek. Wyniki LETF zależą od cech rozkładu stóp 

zwrotu z instrumentu bazowego, stąd dla różnych rozkładów procentowy udział ścieżek LETF > L × 

ETF, LETF < L × ETF i LETF = L × ETF ± 0,1 p.p. różni się.  

Dzięki analizom symulacyjnym wykazano, że dominujący udział ścieżek spełniających warunek LETF 

< L × ETF jest regułą, nie wyjątkiem. W zależności od cech rozkładu stóp zwrotu z instrumentu 

bazowego, udział ścieżek LETF > L × ETF wynosi zwykle jedynie około 30-40%, m.in. dla rozkładów 

symetrycznych oraz długoterminowego rozkładu stóp zwrotu z S&P 500 TR.  

Ścieżki, spełniające warunek LETF > L × ETF, są obserwowane dla skrajnych stóp zwrotu z instrumentu 

bazowego. Z kolei ścieżki LETF < L × ETF występują dla centralnych stóp zwrotu z instrumentu 

bazowego. Jest to kolejna reguła, zaobserwowana dla wszystkich przeanalizowanych w rozprawie 

rozkładów. 

W rozprawie wprowadzono teoretyczny model i dokonano dekompozycji złożonego efektu lewarowania 

na dodatni efekt kapitalizacji dźwigni oraz ujemny efekt zmienności znaku. Wskazano, że w ścieżkach 
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spełniających warunek LETF > L × ETF, dodatni efekt kapitalizacji dźwigni jest silniejszy, niż ujemny 

efekt zmienności znaku. Z kolei w ścieżkach LETF < L × ETF dodatni efekt kapitalizacji dźwigni jest 

słabszy, niż ujemny efekt zmienności znaku. 

W rozprawie pokazano, że formuła Chenga-Madhavana (C-M) nie jest dokładna w przypadku 

występowania nietypowych stóp zwrotu, a różnice między C-M i LETF mogą wynosić nawet 

do kilkudziesięciu punktów procentowych. Jest to obserwacja istotna z praktycznego punktu widzenia, 

gdyż nietypowe stopy zwrotu występują w praktyce znacznie częściej niż wynikałoby to z teoretycznego 

rozkładu normalnego, czego potwierdzeniem są m.in. wydarzenia rynkowe z marca/kwietnia 2020. 

W kontekście determinant stóp zwrotu z LETF należy podzielić je na:  

• czynniki związane z instrumentem bazowym, takie jak oczekiwana stopa zwrotu z instrumentu 

bazowego, oczekiwana zmienność, skośność czy kurtoza,  

• oraz specyficzne dla LETF, takie jak współczynnik dźwigni L, czy częstotliwość kapitalizacji. 

Wszystkie wymienione czynniki wpływają na złożony efekt lewarowania, który w pełni opisuje relację 

miedzy LETF i L × ETF. 

Kolejnym istotnym aspektem rozprawy było rozbudowanie metodologii do analizowania właściwości 

stóp zwrotu z LETF. W literaturze przedmiotu dominują analizy zrealizowanych ścieżek faktycznie 

istniejących funduszy LETF. W rozprawie natomiast symulowano stopy zwrotu z hipotetycznych LETF 

na podstawie: 

• hipotetycznych rozkładów teoretycznych stóp zwrotu (na przykład rozkładu normalnego, 

rozkładu chi-2, rozkładu normalnego z dodatkiem nietypowej stopy zwrotu), 

• hipotetycznych rozkładów, tworzonych na bazach symulowanych z faktycznych, historycznych 

rozkładów (głównie dla S&P 500 TR w różnych okresach). 

Dodatkowo dla wybranych, historycznie zrealizowanych ścieżek S&P 500 TR, stworzono hipotetyczne 

LETF (bez symulowania), w celu wyeksponowania poszczególnych właściwości LETF. 

To kompleksowe podejście pokazało, z jednej strony, że pewne właściwości LETF, jak na przykład 

dominujący udział ścieżek LETF < L × ETF, zachodzą dla większości rozkładów. Z drugiej jednak 

strony, symulowanie z faktycznych, historycznie zrealizowanych stóp zwrotu ujawniło, że istnienie 

nietypowych stóp zwrotu (nieobecnych w symulacjach teoretycznych) jest ważne. 


