
1. ZAKRES, CEL I TEZY

Celem artykułu jest przedstawienie całościowej koncepcji
wykorzystania instrumentów pochodnych na rynku nierucho-
mości, w szczególności do zarządzania ryzykiem kredytów
hipotecznych. Na wstępie wyodrębnione są cztery podsta-
wowe rodzaje ryzyka: stopy procentowej, kursu walutowe-
go, kredytowe oraz cen nieruchomości. Następnie wskaza-
ne są możliwości wykorzystania instrumentów pochodnych
w zakresie zarządzania rodzajami ryzyka. Szczegól-
na uwaga poświęcona jest propozycji wprowadzenia in-
strumentów pochodnych na indeksy cen nieruchomości.

2. RYZYKO RYNKU KREDYTÓW HIPOTECZNYCH
– WPROWADZENIE

W ostatnich latach na świecie, a po części również w Pol-
sce, można zaobserwować rozwój rynku nieruchomości,
jak również stopniową jego integrację z rynkiem finanso-
wym. Polega ona na tym, iż dwa podstawowe działania
występujące na rynku nieruchomości mogą być w sposób
bardziej efektywny realizowane za pośrednictwem rynku fi-
nansowego. Tymi działaniami oczywiście są:
■ inwestowanie w nieruchomości
■ finansowanie nieruchomości.

Inwestycja w nieruchomości może być traktowana jako
konkurencyjna dla inwestycji na rynku finansowym. Istotną
cechą, integrującą rynek nieruchomości i finansowy, jest ist-
nienie funduszy inwestycyjnych, których głównym celem jest
inwestowanie w nieruchomości. Dzięki nim zwiększa się
płynność rynku nieruchomości. Ponadto umożliwiają one
„pośrednie” inwestowanie w nieruchomości przez drobnych
uczestników rynku finansowego. 

Drugim podstawowym działaniem integrującym rynek
nieruchomości i finansowy jest finansowanie rynku nierucho-
mości za pośrednictwem instrumentów zabezpieczonych hi-
potecznie. Integracja działań praktycznych na rynku nieru-
chomości i rynku finansowym jest w dużym stopniu możliwa
dzięki integracji teorii i metod stosowanych w odniesieniu
do obu rynków. Chodzi tu w szczególności o to, iż zaawan-
sowane metody wypracowane w odniesieniu do instrumen-
tów rynku finansowego mogą być stosowane do analizy in-
nych rynków, w tym również rynku nieruchomości.

Jednym z najważniejszych podmiotów rynku finansowego,
związanym z rynkiem nieruchomości, jest bank udzielający kre-
dytów hipotecznych. W tym artykule przedstawimy koncepcję
zastosowania instrumentów pochodnych, właściwych dla rynku
finansowego, w zarządzaniu ryzykiem kredytów hipotecznych.

Ryzyko, występujące w przypadku kredytu hipotecznego,
które ponosi bank, nie ma jednorodnego charakteru. Podsta-
wowymi rodzajami ryzyka rynku kredytów hipotecznych są:
■ ryzyko kredytowe – jest to ryzyko wynikające z możliwo-

ści niedotrzymania warunków umowy przez kredytobior-
cę, co oznacza, iż bank nie otrzyma w oczekiwanym ter-
minie płatności określonej warunkami kredytu

■ ryzyko stopy procentowej – jest to jeden z rodzajów ry-
zyka rynkowego; wynika ze zmiany stóp procentowych;
w szczególności ryzyko stopy procentowej wynika z ryzy-
ka wcześniejszej spłaty kredytu, co oznacza konieczność
nieoczekiwanego reinwestowania przez bank według
stóp procentowych występujących w terminie wcześniej-
szej spłaty

■ ryzyko kursu walutowego – jest to jeden z rodzajów ryzy-
ka rynkowego; wynika ze zmian kursu walutowego i wy-
stępuje jedynie wtedy, gdy dokonywane przez kredyto-
biorcę płatności z tytułu kredytu są denominowane w ob-
cej walucie

■ ryzyko cen nieruchomości – jest to jeden z rodzajów ry-
zyka rynkowego; wynika ze zmiany cen nieruchomości
i występuje wtedy, gdy zachodzi konieczność sprzedaży
nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu hipo-
tecznego, zwłaszcza, gdy sprzedaż ta następuje w okre-
sie spadku cen; związane jest z tym ryzyko płynności wy-
nikające z faktu, iż z reguły pojawiają się kłopoty ze
sprzedażą nieruchomości w krótkim okresie i w spodzie-
wanej cenie; występuje wtedy, gdy zachodzi koniecz-
ność szybkiej sprzedaży nieruchomości stanowiącej za-
bezpieczenie kredytu hipotecznego.
W dalszej części artykułu przedstawimy zastosowanie in-

strumentów pochodnych w zarządzaniu niektórymi przed-
stawionymi rodzajami ryzyka kredytów hipotecznych. Ści-
ślej mówiąc, są to cztery rodzaje ryzyka:
■ ryzyko stopy procentowej
■ ryzyko kursu walutowego
■ ryzyko kredytowe
■ ryzyko cen nieruchomości.
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Właściwe rozważania poprzedzimy jednak syntetycznym
wprowadzeniem w problematykę instrumentów pochod-
nych, odnosząc je również do rynku kredytów hipotecznych.

3. INSTRUMENTY POCHODNE 
– SYNTETYCZNA KLASYFIKACJA

Jak wiadomo (por. np. Hull (2003)), instrument pochodny
jest to taki instrument finansowy, którego wartość zależy
od wartości indeksu, zwanego podstawowym. Ten indeks
podstawowy – czasem w uproszczeniu nazywany instru-
mentem podstawowym – jest to indeks, którego wahania
odzwierciedlają istniejące ryzyko (np. wahania wartości in-
deksu giełdowego odzwierciedlają ryzyko rynku akcji).

Istnieje olbrzymia liczba różnych instrumentów pochodnych.
Warto przedstawić trzy klasyfikacje tych instrumentów, odno-
sząc to częściowo również do rynku kredytów hipotecznych. 

Klasyfikacja ze względu na relację 
między stronami kontraktu

Tutaj wyróżniamy:
■ instrumenty „asymetryczne”, w których strona długa otrzy-

muje prawo, zaś strona krótka podejmuje zobowiązanie
– są to opcje

■ instrumenty „symetryczne”, w których obie strony (długa
i krótka) podejmują zobowiązanie – w tej grupie są kon-
trakty terminowe forward, kontrakty terminowe futures,
kontrakty swap.
Jeśli chodzi o ryzyko rynku kredytów hipotecznych, to

trudno wskazać jednoznacznie, która z tych grup znajdzie
większe zastosowanie. Wydaje się, że nieco większy roz-
wój będzie obserwowany jednak w wypadku instrumen-
tów „symetrycznych”, zwłaszcza w przypadku „wschodzą-
cych” rynków.

Klasyfikacja ze względu na miejsce 
obrotu instrumentem pochodnym

Tutaj wyróżniamy:
■ instrumenty giełdowe, którymi obraca się na giełdach termi-

nowych, ale również na giełdach papierów wartościo-
wych; w tej grupie są opcje giełdowe oraz kontrakty future

■ instrumenty pozagiełdowe (OTC), w przypadku których
zazwyczaj jedną ze stron jest bank inicjujący daną tran-
sakcję; w tej grupie są opcje OTC, kontrakty forward oraz
kontrakty swap.
Jeśli chodzi o ryzyko rynku kredytów hipotecznych, to wy-

daje się, że większe zastosowanie mają i będą miały instru-
menty OTC.
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Klasyfikacja ze względu na indeks
podstawowy

Ta klasyfikacja wiąże się z rodzajem ryzyka, w odniesie-
niu do którego stosowany jest dany instrument pochodny. Tu-
taj przedstawimy jedynie te indeksy podstawowe, które ma-
ją znaczenie w przypadku ryzyka kredytów hipotecznych.
Są to następujące instrumenty pochodne:
■ instrumenty pochodne na stopę procentową
■ walutowe instrumenty pochodne
■ kredytowe instrumenty pochodne
■ instrumenty pochodne na indeksy cen nieruchomości.

Dwie pierwsze grupy instrumentów są powszechnie zna-
ne, gdyż służą do zarządzania dwoma podstawowymi ro-
dzajami ryzyka, z jakimi zmagają się przedsiębiorstwa i in-
stytucje finansowe i są szeroko stosowane na rynkach finan-
sowych. W przypadku walutowego instrumentu pochodne-
go indeksem podstawowym jest kurs walutowy, zaś podsta-
wowymi instrumentami pochodnymi, które mogą stosować
banki udzielające kredytów hipotecznych, są:
■ instrumenty OTC: walutowe kontrakty forward, opcje wa-

lutowe oraz walutowe kontrakty swap
■ instrumenty giełdowe: walutowe kontrakty futures (w Pol-

sce występują w niewielkim zakresie) i opcje walutowe
(w Polsce nie występują).
W przypadku instrumentu pochodnego na stopę procen-

tową indeksem podstawowym jest stopa procentowa lub
cena instrumentu dłużnego (np. obligacji), zaś podstawowy-
mi instrumentami pochodnymi, które mogą stosować banki
udzielające kredytów hipotecznych, są:
■ instrumenty OTC: kontrakty forward, znane jako FRA (For-

ward Rate Agreement), opcje wielookresowe cap i floor
oraz kontrakty swap, znane jako IRS (Interest Rate Swap)

■ instrumenty giełdowe: kontrakty futures na stopę procento-
wą (w Polsce właściwie na razie nie występują).
Wynika z tego, iż bank udzielający kredytów hipotecz-

nych może stosować powyższe instrumenty do zarządza-
nia ryzykiem stopy procentowej i ryzykiem kursu walutowe-
go. Jeśli chodzi o pozostałe rodzaje instrumentów pochod-
nych przydatne na rynku kredytów hipotecznych, to zajmie-
my się nimi bardziej szczegółowo w dalszej części.

4. INSTRUMENTY POCHODNE A RYZYKO 
KREDYTÓW HIPOTECZNYCH

W ostatnich dziesięciu latach na rynkach instrumentów
pochodnych pojawiły się tzw. kredytowe instrumenty po-
chodne (credit derivatives). Wartość takiego instrumentu po-
chodnego zależy od poziomu ryzyka kredytowego, np.
od poziomu spreadu kredytowego (credit spread). W miarę
jego wzrostu, co powoduje straty instytucji finansowej, ro-
śnie wartość tego instrumentu, co z kolei rekompensuje stra-
ty instytucji finansowej (np. banku).

Kredytowe instrumenty pochodne występują na rynku
OTC, a do głównych należą:
■ swap kredytowy (credit swap) – nazwa jest nieco myląca,

gdyż przypomina to zwykłe ubezpieczenie; w tym wy-
padku bank, będący stroną tego kontraktu, płaci drugiej

stronie stałe płatności w pewnych okresach, zaś w zamian
otrzymuje płatność rekompensującą straty w wypadku nie-
dotrzymania warunków przez kredytobiorcę tego banku

■ obligacja związana z kredytem (credit linked note); w tym
wypadku bank sprzedaje obligację, zobowiązując się
do płacenia odsetek i zwrotu wartości nominalnej w ter-
minie wykupu, z tym, że te płatności pomniejszane są
o straty wynikające z niedotrzymania warunków przez
kredytobiorcę

■ opcja kredytowa (credit spread option); w tym wypadku
bank nabywa opcję, w której indeks podstawowy zależy
od spreadu kredytowego, przy tym:
■ w opcji call indeks podstawowy zdefiniowany jest jako

spread kredytowy minus pewna ustalona (niewielka) stopa
procentowa, np. 1%

■ w opcji put indeks podstawowy zdefiniowany jest jako
pewna ustalona (niewielka) stopa procentowa minus spre-
ad kredytowy.

■ swap całkowitego dochodu (total return swap); tak na-
prawdę to właśnie ten instrument jest klasycznym swapem;
przedstawimy mechanizm jego działania w dalszej części.

Przejdziemy teraz do czwartej grupy instrumentów po-
chodnych. Proponujemy tutaj ich nowy rodzaj, takie, które
poza śladowymi wyjątkami w zasadzie nie istnieją na ryn-
kach. Jak się wydaje, pionierska w tym zakresie była inicja-
tywa banku Barclay, który wprowadził w 1996 roku kon-
trakty forward na indeks cen nieruchomości, tzw. PIF (Proper-
ty Index Forward) – por. np. Brown, Matysiak (2000).

Nasza propozycja wynika z faktu, iż ryzyko cen nieru-
chomości jest istotne nie tylko dla banku udzielającego kre-
dytów hipotecznych, w przypadku którego spadek cen nie-
ruchomości oznacza spadek wartości zabezpieczenia hi-
potecznego, a więc również spadek wartości kredytu. To
wszystko ma znaczenie w przypadku emisji przez bank (np.
bank hipoteczny) listu zastawnego, bądź obligacji zabez-
pieczonej hipotecznie (MBS). Ryzyko cen nieruchomości
jest również istotne dla podmiotów inwestujących na rynku
nieruchomości, np. funduszy inwestujących w nieruchomo-
ści. W przypadku tych funduszy zastosowanie metod teorii
portfela pozwala jedynie na redukcję ryzyka specyficzne-
go, związanego z konkretną nieruchomością. Redukcja ry-
zyka systematycznego, tzn. ryzyka całego rynku nierucho-
mości, bądź jego dużego segmentu (rodzajowego, bądź
terytorialnego), jest potencjalnie możliwa jedynie w wypad-
ku zastosowania instrumentów pochodnych na indeksy cen
nieruchomości.

Wprowadzenie instrumentów pochodnych na indeksy
cen nieruchomości umożliwi stosowanie efektywnych metod
zarządzania ryzykiem cen nieruchomości. W szczególno-
ści, w celu zabezpieczenia przed spadkiem cen nierucho-
mości, należy kupić opcję put na indeks cen nieruchomości
lub sprzedać kontrakt terminowy (forward lub futures) na in-
deks cen nieruchomości.

Trzeba zwrócić uwagę, iż w przypadku zamiaru wpro-
wadzenia takich instrumentów pochodnych na rynek (gieł-
dowy lub OTC), indeks podstawowy musi być odpowied-
nio zdefiniowany. Po pierwsze, indeks ten powinien być zro-
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zumiały dla uczestników rynku, łatwy do zmierzenia i nie-
podlegający manipulacji. Po drugie – powinien on być po-
dawany do publicznej wiadomości w każdym dniu robo-
czym, co wydaje się niełatwym zadaniem. Po trzecie – po-
winien on odzwierciedlać zmiany cen na rynku nieruchomo-
ści. Może być zatem określony jako:
■ przeciętna cena nieruchomości
■ przeciętny dochód uzyskany przez fundusze inwestujące

na rynku nieruchomości.
Po czwarte wreszcie, wydaje się sensowne konstruowanie

odrębnych indeksów w odniesieniu do różnych rodzajów
nieruchomości oraz różnych regionów. Oczywiście, konstruk-
cja takich indeksów w polskich warunkach jest trudnym zada-
niem, ale jak sądzę, jest to zadanie, które warto realizować.
W innych krajach takie indeksy powstały. Jako przykład war-
to wymienić NCREIF Property Index, stworzony przez Natio-
nal Council of Real Estate Investment Fiduciaries. Indeks ten
powstał na podstawie kwartalnych stóp zwrotu z nierucho-
mości, przy czym waga poszczególnych nieruchomości za-
leży od ich wartości rynkowych.

Ewentualne wprowadzenie instrumentów pochodnych
na indeksy cen nieruchomości niesie ze sobą wyzwanie teo-
retyczne, dotyczące wyceny i analizy tych instrumentów.
Klasyczne metody wyceny instrumentów pochodnych mają
u podstaw zasadę braku arbitrażu, tzn. zasadę tworzenia
portfela wolnego od ryzyka, który w warunkach braku arbi-
trażu przynosi dochód równy stopie wolnej od ryzyka.
Przy tym w skład tego portfela, oprócz instrumentu pochod-
nego, wchodzi instrument podstawowy, którego wartości
mierzone są za pomocą indeksu podstawowego. 

Adaptacja tego typu klasycznych metod na potrzeby wy-
ceny instrumentów pochodnych na indeksy cen nieruchomo-
ści oznacza akceptację założenia istnienia w krótkim okre-
sie działań arbitrażystów na rynku finansowym i rynku nieru-
chomości. Jest to możliwe jedynie wtedy, gdy postępuje in-
tegracja tych dwóch rynków, a w szczególności, gdy rynek
nieruchomości staje się bardziej płynny i efektywny.

Inną ważną kwestią przy wycenie opcji jest przyjęcie po-
staci procesu kształtującego wartości indeksu podstawowe-
go, takiego, jak np. geometryczny ruch Browna stosowany
w klasycznym modelu Blacka-Scholesa-Mertona wyceny
opcji (por. Black, Scholes (1973), Merton (1973)). Nie jest
to zadanie (jak na razie) rozwiązane.

W dotychczasowych rozważaniach przedstawiliśmy
podstawowe grupy instrumentów pochodnych wraz z ogól-
nym opisem możliwości ich zastosowania do zarządzania
różnymi rodzajami ryzyka kredytów hipotecznych. W dal-
szej części zaprezentujemy bardziej szczegółowy opis kon-
kretnych rozwiązań. Opis ten przyjmuje założenie, iż jedną
ze stron kontraktu określonego przez instrument pochodny
jest bank udzielający kredytów hipotecznych. Do opisu, ja-
ko główny instrument pochodny, zdecydowaliśmy się przy-
jąć kontrakt swap. Są co najmniej trzy powody tej decyzji:
■ Kontrakty swap, spośród wszystkich instrumentów po-

chodnych, rozwijają się najbardziej dynamicznie, będąc
już w tej chwili główną grupą instrumentów pochodnych
na rynku OTC.

■ Kontrakt swap jest właściwie jedynym (poza opcjami wie-
lookresowymi) instrumentem pochodnym umożliwiającym
zarządzanie ryzykiem w długim okresie (kilku, a nawet kil-
kunastu lat).

■ Kontrakt swap może być analizowany jako portfel kon-
traktów terminowych forward, a co się z tym wiąże, rów-
nież jako portfel opcji. Jest zatem najbardziej ogólnym in-
strumentem pochodnym; kontrakt forward jest szczegól-
nym przypadkiem kontraktu swap.

5. SYSTEM KONTRAKTÓW SWAP W ZARZÑDZA-
NIU RYZYKIEM KREDYTÓW HIPOTECZNYCH

Obecnie przedstawimy koncepcję systemu (portfela) kon-
traktów swap, który może być zastosowany do zarządza-
nia czterema rodzajami ryzyka kredytów hipotecznych, mia-
nowicie: ryzyka stopy procentowej, ryzyka kursu walutowe-
go, ryzyka kredytowego i ryzyka cen nieruchomości. Ele-
menty tego portfela mogą być, oczywiście, stosowane po-
jedynczo lub zintegrowane w jeden całościowy kontrakt.

Na wstępie przypomnijmy, iż kontrakt swap jest to instru-
ment pochodny, w którym dwie strony zobowiązują się
do dokonywania przepływów pieniężnych, zależnych
od dwóch indeksów. Ilustracja funkcjonowania kontraktu
swap przedstawiona jest na rysunku 1.

Przepływy te dokonywane są w ustalonych momentach
przez pewien okres, np. co pół roku przez pięć lat. Indeksa-
mi określającymi przepływy pieniężne mogą być dowolne
indeksy podstawowe stosowane przy instrumentach po-
chodnych, a zatem np. stopy procentowe, kursy walutowe,
indeksy cen akcji, wobec tego potencjalnie również indek-
sy cen nieruchomości.

W praktyce, rzecz jasna, występuje tylko przepływ netto,
a zatem płaci tylko jedna strona, w zależności od tego, któ-
ry z dwóch rozpatrywanych przepływów ma większą war-
tość. Jeśli wartość przepływu A jest większa niż wartość
przepływu B, wówczas różnicę strona A płaci stronie B i od-
wrotnie. Oczywiście, głównym celem kontraktu swap jest re-
strukturyzacja przepływów pieniężnych, co z reguły prowa-
dzi też do redukcji ryzyka.

W przedstawianym systemie kontraktów swap jedną stro-
ną jest bank udzielający kredytów hipotecznych, oznaczony
przez B, zaś drugą stroną dealer swap, oznaczony przez F. 

System przedstawiony jest na rysunkach 2 – 5.
W tym przypadku bank udziela kredytów w walucie krajo-

wej (PLN), o stałym oprocentowaniu, zaś finansuje się według

Rysunek 1. Ogólny schemat kontraktu swap.

èród∏o: opracowanie w∏asne.

A B
Przepływ indeks A

Przepływ indeks B



zmiennego oprocentowania w walucie krajowej (PLN) – wska-
zuje na to lewa strona rysunku 2. Dzięki zawartemu kontraktowi
swap następuje redukcja ryzyka stopy procentowej.

W tym przypadku bank udziela kredytów w walucie za-
granicznej (EUR) o stałym oprocentowaniu, zaś finansuje się
według zmiennego oprocentowania w walucie krajowej

(PLN) – wskazuje na to lewa strona rysunku 3. Dzięki zawar-
temu kontraktowi swap następuje redukcja ryzyka kursu wa-
lutowego, a przy okazji redukcja ryzyka stopy procentowej.
Dodajmy jeszcze, iż możliwa jest, oczywiście, prostsza for-
ma walutowego kontraktu swap, w którym oba przepływy
są według stałej stopy procentowej i w różnej walucie – wte-
dy swap dotyczy tylko redukcji ryzyka kursu walutowego.

W tym przypadku bank uzyskuje dochód z kredytu, który
stanowi oczekiwany dochód z tytułu kredytu minus straty
z tytułu niedotrzymania warunków, zaś finansuje się według
zmiennego oprocentowania w walucie krajowej (PLN)
– wskazuje na to lewa strona rysunku 4. Dzięki zawartemu
kontraktowi swap następuje redukcja ryzyka niedotrzyma-
nia warunków kredytu, a przy okazji redukcja ryzyka stopy
procentowej. 

Jest to nowa, autorska propozycja, przy czym dotyczy nie tyl-
ko idei, lecz również polskiej i angielskiej nazwy tego instrumen-
tu. W tym przypadku bank uzyskuje płatności z tytułu sprzeda-
ży nieruchomości będących przedmiotem zabezpieczenia hi-
potecznego, w wypadku niedotrzymania warunków, zaś finan-
suje się według zmiennego oprocentowania w walucie krajo-
wej (PLN) – wskazuje na to lewa strona rysunku 5. Dzięki za-
wartemu kontraktowi swap następuje redukcja ryzyka cen nieru-
chomości, a przy okazji redukcja ryzyka stopy procentowej. 

Warto tu dodać, że jednym z podstawowych warun-
ków sukcesu tego typu instrumentu na rynku (oczywiście,
mowa o rynku OTC), jest możliwość transferowania płat-
ności wynikających z indeksu cen nieruchomości przez
dealera kontraktu swap w innym kontrakcie. Jest to możli-
we, gdyż funkcjonują fundusze inwestycyjne inwestujące
w nieruchomości, a także zwykłe fundusze inwestycyjne,
chcące dywersyfikować swoje portfele. Okazuje się, że ta
operacja może być bardzo efektywna przy zastosowaniu
kontraktów swap. 

Dodajmy na zakończenie, że w trzech przypadkach zilu-
strowanych na rysunkach 3 – 5 indeks definiujący płatności
(poza kontraktem swap) według zmiennej stopy procento-
wej w PLN, którymi finansuje się bank, może być zastąpio-
ny (bez zmniejszania ogólności rozważań) innym indeksem,
a istota kontraktu swap pozostaje ta sama.

6. WNIOSKI KO¡COWE

Przedstawione propozycje wykorzystania instrumentów
pochodnych na indeksy cen nieruchomości wymagają
wprowadzenia systemu indeksów cen nieruchomości. Za-
danie to jest ważne z uwagi na przewidywany dalszy roz-
wój rynku nieruchomości. ■

■ RYNEK FIANSOWANIA NIERUCHOMOÂCI ■ Instrumenty finansowania nieruchomoÊci
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Rysunek 2. Swap na stopę procentową (Interest Rate Swap).

èród∏o: opracowanie w∏asne.
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Rysunek 3. Swap walutowy (Currency Interest Rate Swap).

èród∏o: opracowanie w∏asne.
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Rysunek 4. Swap kredytowy (całkowitego dochodu 
– Total Return Swap).

èród∏o: opracowanie w∏asne.
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Rysunek 5. Swap na indeks cen nieruchomości 
(Real Estate Price Index Swap – REPIS).

èród∏o: opracowanie w∏asne.
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