
N ie wyklucza to inwestowania
w te derywaty przez inwesto-
rów indywidualnych, którzy

do tej pory upodobali sobie jednak kon-
trakty na indeks WIG20. O potrzebie
wprowadzenia kontraktu na obligacje
świadczy popularność dłużnych papie-
rów wśród inwestorów instytucjonalnych.
W portfelach krajowych banków, fundu-
szy inwestycyjnych emerytalnych, jak i za-
granicznych instytucji finansowych znaj-
dują się znaczne pakiety skarbowych
obligacji. O braku możliwości zabezpie-
czenia portfela obligacji przed spadkiem
cen świadczyć może sytuacja z 2003 r.,
kiedy na rynku polskich obligacji pano-
wała długotrwała bessa. Bezpieczne fun-
dusze inwestycyjne przynosiły straty lub
zyski znacznie mniejsze od zakładanych,
a banki poniosły na rynku papierów skar-
bowych spore straty, które obciążyły wy-
niki finansowe tamtego roku.

Kształtowana była przez wiele czynników.
Do najważniejszych z pewnością należą
rynkowe stopy procentowe w kraju
i za granicą oraz oczekiwania co do ich
kształtu w przyszłości. Stopy procentowe
są w dużej mierze kształtowane przez ban-
ki centralne. Łatwo można zaobserwo-
wać, że rentowności obligacji wykazują
dużą korelację z kierunkiem polityki pie-
niężnej prowadzonej przez banki central-
ne. Pokazał to na przykład 2001 r., kiedy
seria obniżek stóp doprowadziła do znacz-
nego spadku rentowności obligacji i wzro-
stu ich cen. W ciągu roku na niektórych
obligacjach można było zyskać nawet po-
nad 20 proc. Nie mniej ważne, jak krajo-
we stopy procentowe, są stopy na innych
rynkach finansowych, głównie w strefie

euro  czy Stanów Zjednoczonych. Ponie-
waż wiarygodność polskich papierów jest
oceniana niżej, niż takich państw, jak
USA, Niemcy czy Francja, inwestorzy za-
graniczni, inwestując w polskie obligacje,
oczekują premii w zamian za większe ry-
zyko emitenta. W wypadku zmiany stóp
za granicą i stałej oczekiwanej premii mu-
szą się również zmienić oczekiwania in-
westorów zagranicznych co do rentow-
ności polskich papierów dłużnych.

Przykładem może być sytuacja z przeło-
mu marca i kwietnia 2005 r. Amerykań-
ski FED podniósł stopy procentowe, a ryn-
ki finansowe oczekują dalszego ich
wzrostu. Analitycy przewidują, że taka
polityka FED-u spowoduje wycofanie się
części inwestorów z krajów rozwijających
się, co spowoduje m.in. spadek cen obli-
gacji i wzrost ich rentowności.

Drugim istotnym czynnikiem kształtują-
cym cenę obligacji jest ryzyko związane
z inwestycją w dany papier. Najważniej-
sze to ryzyko kredytowe emitenta, ryzy-
ko płynności, czy w przypadku inwesto-
rów zagranicznych, ryzyko walutowe. Im

wyższy poziom ryzyka, tym wyższa ocze-
kiwana stopa zwrotu z obligacji. W wy-
padku obligacji skarbowych ryzyko emi-
tenta jest postrzegane przez pryzmat
stabilności sytuacji politycznej i fiskalnej
państwa. Jakiekolwiek zdarzenia zagra-
żające stabilności politycznej, czy powo-
dujące nadmierne zwiększanie deficytu
państwa, powodują spadek cen i wzrost
rentowności. Podobnie jest w przypadku
ryzyka walutowego. Jeżeli inwestorzy za-
graniczni oczekują długoterminowego
spadku polskiej waluty, wtedy wycofują
się z finansowych inwestycji w naszym
kraju. W wypadku oczekiwania aprecja-
cji kursu złotego chętnie inwestują w pol-
skie obligacje skarbowe, gdyż spodziewa-
ją się zyskać zarówno na wyższym
oprocentowaniu polskich papierów, jak
i na wzroście kursu polskiej waluty.

Kilka podstawowych zależności między
oczekiwaną stopą zwrotu a aktualną ce-
ną obligacji: 
● jeżeli oczekiwana przez inwestora stopa
zwrotu wykupu równa się oprocentowa-
niu kuponu, to cena obligacji będzie rów-
nała się jej wartości nominalnej. Jeżeli
zaś stopa zwrotu będzie wyższa niż opro-
centowanie obligacji, to jej cena spadnie
poniżej ceny nominalnej. I odwrotnie: je-
żeli oczekiwana stopa zwrotu będzie niż-
sza niż oprocentowanie obligacji, to ce-
na wzrośnie powyżej ceny nominalnej,
● ta zależność implikuje najbardziej fun-
damentalne twierdzenie związane z in-
westowaniem w obligacje, a mianowicie,
że spadek stóp procentowych (wpływa-
jący na spadek oczekiwanej stopy ren-
towności) powoduje wzrost cen obliga-
cji. Natomiast wzrost stóp procentowych
wpływa na spadek cen obligacji,
● zależność między ceną a rentowno-
ścią obligacji nie jest liniowa, a krzywa
zależności jest wypukła względem po-
czątku układu współrzędnych,
● z kształtu zależności wynika fakt, że
zmiana ceny będzie większa dla spadku
rentowności niż dla wzrostu rentowno-
ści o taką samą ilość punktów bazowych,
● ponieważ krzywa zależności wraz ze
wzrostem rentowności staje się coraz bar-
dziej płaska, zmienność obligacji wzglę-
dem rentowności jest tym większa, im niż-
sza jest początkowa rentowność obligacji.

Można go mierzyć:
1. Licząc za pomocą wzoru numer jeden
ceny obligacji dla różnych poziomów
rentowności, 

Instrumenty pochodne

˚eby nie by∏y
ryzykowne
Adresatem instrumentu – kontraktów na obligacje
skarbowe – sà instytucje finansowe, takie jak 
banki, fundusze inwestycyjne i emerytalne. 
Jak kszta∏tuje si´ zale˝noÊç pomi´dzy rentownoÊcià 
obligacji a jej cenà?
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Praktyka bankowa

2. Posługując się duration – czasem
trwania obligacji.

Ad. 1
Kolumna 3. i 4. są skonstruowane w ten
sposób, że punktem wyjścia jest rentow-
ność w wysokości 10 proc., a potem liczy-
my zmiany cen dla kolejnych wzrostów
stop procentowych i kolejnych spadków.
Za każdym razem różnica zmiany ceny
i procentowa zmiana ceny liczona jest dla
zmiany rentowności – o jeden punkt pro-
centowy. Dane z tabeli potwierdzają
wcześniejsze spostrzeżenia, wynikające
z kształtu krzywej zależności, że procen-
towe zmiany są wyższe w przypadku
spadku stóp procentowych niż w przy-
padku ich wzrostu oraz że są one bardziej
elastyczne dla niższych początkowych po-
ziomów rentowności.
Takie obliczenia można przeprowadzać
dla dowolnego początkowego punktu
wyjścia (aktualnej rentowności) i dla
dowolnych poziomów zmian oczekiwa-
nej rentowności. Metoda ta ma bardzo
dobre właściwości informacyjne, trud-
no ją jednak wykorzystać do zarządza-
nia ryzykiem portfela obligacji.

Ad. 2 Duration – czas trwania portfela
Różniczkując cenę obligacji przedsta-
wioną we wzorze ogólnym względem
stopy procentowej i dokonując prze-
kształceń, uzyskujemy następujące wy-
rażenie, będące wzorem na przybliżo-
ną procentową zmianę ceny obligacji,
wywołaną niewielką zmianą stopy pro-
centowej:

, gdzie:

∆ P – zmiana ceny
∆ r – zmiana rentowności
D – duration (czas trwania) obligacji

Wyrażenie D/(1 + r) jest często nazy-
wane zmodyfikowanym duration. Jest
to średnia ważona okresów występowa-
nia przepływów finansowych, wynika-
jących z obligacji, gdzie wagą jest ich
zdyskontowana (rentownością obliga-
cji) wartość na dzień liczenia duration.
Duration jest liczone na dzień emisji ob-
ligacji. Sumując ostatnią kolumnę i dzie-
ląc wynik przez cenę obligacji, uzysku-
jemy wartość duracji: 
675,90/100 = 6,76
Dzieląc uzyskany wynik przez (1 + y),
otrzymujemy zmodyfikowane duration
(MD), określające (zgodnie ze wzorem)
procentową zmianę ceny obligacji dla
zmiany oczekiwanej stopy rentowności
o 1 punkt procentowy. Mnożąc MD ra-
zy oczekiwaną zmianę rentowności, mo-
żemy uzyskać przybliżoną procentową

zmianę ceny obligacji dla dowolnej
zmiany oczekiwanej rentowności. Oczy-
wiście im zmiana rentowności jest mniej-
sza, tym obliczenia dokonane przy po-
mocy zmodyfikowanej duracji są
dokładniejsze.

Dla 10-letniej obligacji zmodyfikowane
duration wynosi:

MD = 6,76/1,1 = 6,14

Rzeczywista zmiana ceny zgodnie z ob-
liczeniami w tabeli 2. wynosi 6,42 proc.
dla spadku rentowności o jeden punkt
procentowy i 5,89 dla wzrostu stóp pro-
centowych o jeden punkt bazowy. Wy-
nik uzyskany przy pomocy zmodyfikowa-
nego duration nie jest zatem dokładny.
Warto zauważyć, że cena obliczo-
na za pomocą zmodyfikowanego dura-
tion jest zawsze zaniżona w stosunku
do rzeczywistej zmiany. Dla spadku ren-
towności wzrost ceny, wynikający ze
zmodyfikowanego duration, jest mniej-
szy niż wzrost realny. Natomiast
przy wzroście rentowności spadek ceny
obliczony za pomocą zmodyfikowanego

duration jest większy niż realny. Wynika
to z graficznej interpretacji pochodnej ce-
ny obligacji, która jest styczną do krzy-
wej zależności między rentownością a ce-
ną obligacji.
Istnieje też możliwość obliczenia do-
kładnej zmiany ceny obligacji wykorzy-
stująca drugą pochodną ceny obligacji.
Do przybliżenia wartości funkcji moż-
na wtedy wykorzystać szereg Taylora.
Suma dwóch pierwszych wyrazów sze-
regu daje bardzo dobre przybliżenie
zmiany ceny obligacji pod wpływem
zmiany rentowności. Druga pochod-
na ceny obligacji pokazuje tempo zmian
pierwszej pochodnej, czyli mierzy wy-
pukłość obligacji.

Z właściwości i sposobu obliczania du-
ration wynikają dwie kolejne właściwo-
ści zmienności obligacji względem ren-
towności:
● im dłuższy jest okres do wykupu ob-
ligacji, tym większa jest jej zmienność.
Właściwość ta wynika ze sposobu li-
czenia duration, które jest średnim wa-
żonym okresem do wykupu obligacji.
Ma ona duże znaczenie dla zarządza-
nia portfelem dłużnych papierów war-
tościowych. Chcąc zmniejszyć zmien-
ność cen portfela obligacji, należy
skracać duration portfela poprzez
sprzedaż papierów z długim okresem
zapadalności i kupno z krótkim okre-
sem zapadalności.
● obligacje mające wysoki kupon cha-
rakteryzują się niższym duration
i mniejszą zmiennością. Gdy porówna-
my dwie o takiej samej rentowności
i takim samym okresie zapadalności,
to większą zmienność będzie miała ob-
ligacja niżej oprocentowana. Własność
ta również wynika ze sposobu liczenia
duration jako średniego czasu trwania
obligacji. Wyższe kupony powodują,
że przy obliczaniu duration wyższe są
wagi okresów płatności kuponów, co
powoduje skrócenie duration. Dla
skrajnego przypadku, kiedy brak jest
płatności kuponowych, duration port-
fela jest równe zapadalności obligacji.
W kolejnych tekstach na łamach „Ban-
ku” będę kontynuował temat ryzyka
portfela obligacji. Zajmę się zagadnie-
niami związanymi z zarządzaniem ry-
zykiem obligacji za pomocą kontrak-
tów terminowych na obligacje oraz
opiszę standard i właściwości kontrak-
tu terminowego na obligacje skarbowe
notowanego na Warszawskiej Giełdzie
Papierów Wartościowych. Są to infor-
macje istotne dla zarządzających port-
felami funduszy. ■
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BEZWZGL¢DNE 
I PROCENTOWE ZMIANY CENY* 

RentownoÊç Cena Ró˝nica Procentowa 
(proc.) zmiana ceny
5,00 138,61 9,17 7,08 proc.
6,00 129,44 8,37 6,91 proc.
7,00 121,07 7,65 6,75 proc.
8,00 113,42 7,00 6,58 proc.
9,00 106,42 6,42 6,42 proc.
10,00 100,00 - -
11,00 94,11 -5,89 -5,89 proc.
12,00 88,70 -5,41 -5,75 proc.
13,00 83,72 -4,98 -5,61 proc.
14,00 79,14 -4,59 -5,48 proc.
15,00 74,91 -4,23 -5,34 proc.

*Przy zmianie rentownoÊci o jeden punkt procentowy; 
êród∏o: opracowanie w∏asne

SPOSÓB OBLICZANIA DURATION *
a b c d

Rok Przep∏ywy WartoÊç obecna a * c
przep∏ywów

1 10 9,09 9,09
2 10 8,26 16,53
3 10 7,51 22,54
4 10 6,83 27,32
5 10 6,21 31,05
6 10 5,64 33,87
7 10 5,13 35,92
8 10 4,67 37,32
9 10 4,24 38,17
10 110 42,41 424,10

SUMA kolumny d 675,90
Duracja 6,76

* Obliczenia dla 10-letniej obligacji o nominale 
100 i oprocentowaniu 10 proc.; êród∏o: opracowanie w∏asne 
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