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O bligacja to papier wartościowy, w którym jego 
emitent stwierdza, że jest dłużnikiem nabywcy 
obligacji (zwanego obligatariuszem) i zobowiązuje 

się wobec niego do spełnienia określonych świadczeń. Tego 
rodzaju instrumenty dłużne stanowią grupę zróżnicowaną, 
można wśród nich znaleźć takie, które są niemal pozbawio-
ne ryzyka, przynoszą niewielki dochód, a ich ceny na ryn-
ku giełdowym zmieniają się w bardzo niewielkim zakresie, 
ale też takie, które dostarczają nie lada wrażeń i mogą być 
źródłem sporych zysków oraz równie pokaźnych strat. 

ALTERNATYWA DLA KREDYTU
Obligacja potwierdza, że jej nabywca udzielił emitento-

wi pożyczki na określonych warunkach, a ten zobowiązuje 
się do ich spełnienia w określonym czasie. Dzięki obliga-
cjom emitent może zaciągnąć pożyczkę u wielu rozpro-
szonych nabywców, nie korzystając z kredytu bankowego, 
a wielu posiadaczy nawet niewielkiej gotówki, także osób 
indywidualnych, może stać się „kredytodawcą” nawet po-
tężnych korporacji.

ZAPROSZENIE NA CATALYST
Catalyst jest prowadzonym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie i BondSpot S.A. detaliczno-
hurtowym rynkiem dłużnych instrumentów finansowych, 
który rozpoczął działalność 30 września 2009 r. Autoryza-
cja obligacji na Catalyst związana jest z przyjęciem przez 
emitenta obowiązków informacyjnych oraz zarejestro-
waniem emisji w systemie. Może zostać przyznana, jeżeli 
wartość emisji według ceny nominalnej wynosi co naj-

mniej równowartość 400 tys. euro. Uzyskanie autoryzacji 
to sygnał dla inwestorów i kontrahentów, że emitent jest 
podmiotem publicznym, a więc transparentnym i odpo-
wiedzialnym wobec rynku. 

KLASYFIKACJA BIZNESOWA
W praktyce na rynku najczęściej spotykane są obliga-

cje skarbowe, korporacyjne, komunalne, a od ponad roku 
również spółdzielcze.

Sposób oprocentowania:
n  o stałym oprocentowaniu,
n  o zmiennym oprocentowaniu,
n  indeksowane,
n  zerokuponowe (czyli takie, których emitent nie ofe-

ruje odsetek, lecz sprzedaje je po cenie niższej niż 
cena wykupu).

Rodzaj praw przysługujących obligatariuszowi:
n  z prawem pierwszeństwa do nabycia, po określonej 

z góry cenie, akcji spółki z pierwszeństwem przed jej 
akcjonariuszami,

n  zamienne na akcje (czyli zawierające, oprócz zwykłych 
zobowiązań emitenta do wykupu i zapłaty odsetek, 
zobowiązanie do ich zamiany na akcje emitenta), 

W potocznej opinii inwestowanie 
w obligacje jest nudne, nie przynosi 
ani dużych zysków, ani emocji 
typowych dla rynku akcji czy innych 
bardziej ryzykownych instrumentów. 
Ale prawda może być całkiem inna…  

OBLIGACJE SPÓŁDZIELCZE 
NIE MUSZĄ BYĆ NUDNE
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n  z opcją wykupu na żądanie emitenta,
n  z opcją wykupu na żądanie właściciela (obligatariusza).
Termin wykupu:
n  krótkoterminowe, dla których termin wykupu usta-

lony jest na okres do roku,
n  średnioterminowe, o terminie wykupu od 1 do 5 lat,
n  długoterminowe, których termin wykupu jest usta-

lony na ponad 5 lat; w praktyce najczęściej w Polsce 
spotyka się obligacje 10-letnie, na rynkach zagranicz-
nych, np. amerykańskim, nawet 30-letnie.

DŁUGOŚĆ ŻYCIA W CENIE
Długość życia obligacji, czyli czas pozostający od emisji 

do wykupu oraz czas od ich zakupu przez inwestora do 
wykupu, ma bardzo istotne znaczenie z trzech punktów 
widzenia: stopy zwrotu, ryzyka i strategii inwestycyjnych, 
wynikających z odmiennego zachowania rynkowego obli-
gacji krótko- i długoterminowych. Podobnie jak w przy-
padku innych instrumentów finansowych, np. lokat ban-
kowych, dochód inwestora z obligacji krótkoterminowych 
jest z reguły niższy niż z długoterminowych. Dotyczy to 
głównie oprocentowania nominalnego. 

Częściowo wynika to z działania drugiego czynnika, 
którym jest ryzyko. Im krótszy termin do wykupu, tym 
mniejsze ryzyko, związane z ulokowaniem pieniędzy w ob-
ligacje, np. ryzyko niewypłacalności emitenta, ale też ry-
zyko związane ze zmianami stóp procentowych. A gdzie 
mniejsze ryzyko, tam i mniejszy zysk. Trzeci czynnik to zu-
pełnie inne zachowanie się cen obligacji o różnych termi-
nach wykupu i na rynku pierwotnym i wtórnym w warun-
kach zmian rynkowych i oficjalnych stóp procentowych.

Ceny obligacji długoterminowych reagują o wiele bar-
dziej dynamicznie na zmiany stóp, niż dzieje się to w przy-
padku obligacji o krótkich terminach wykupu. Stąd też 
wynikają odmienne strategie inwestowania w obligacje 
o różnych terminach wykupu.

RYZYKO I GWARANCJE
Obligacje są papierem wartościowym pod wieloma 

względami o wiele bardziej przewidywalnym niż np. akcje. 
Są emitowane na ściśle określony czas, po którym nastę-
puje zwrot zainwestowanego kapitału. Ściśle określone są 
też terminy wypłaty odsetek. Z posiadaniem akcji znaj-
dujących się w obrocie publicznym nie są związane żadne 
gwarancje, ani dotyczące udziału w zysku, ani tym bardziej 
zwrotu zainwestowanego kapitału. W przypadku likwida-
cji lub upadłości spółki, akcjonariuszom przypada udział 
w majątku pozostałym po likwidacji spółki i spieniężeniu 
jej majątku, jednak ich prawa są realizowane w ostatniej 
kolejności, po spłaceniu wierzycieli, w tym posiadaczy 

obligacji. Niektóre rodzaje obligacji posiadają gwarancje 
spłaty, niezależnie od kondycji podmiotu, który je wyemi-
tował. Bywają też obligacje, których spłata zabezpieczona 
jest majątkiem jej emitenta.

Obligacja jest papierem wartościowym, który można 
sprzedać na rynku wtórnym, odzyskując zainwestowane 
środki. Tym różni się od lokaty bankowej, której wcze-
śniejsze niż w ustalonym terminie zakończenie wiąże się 
najczęściej z utratą odsetek.

SŁOWNIK INWESTORA
WARTOŚĆ NOMINALNA – wartość, na którą opie-

wa obligacja i którą jej emitent zobowiązuje się w określo-
nym terminie zwrócić właścicielowi obligacji

OPROCENTOWANIE NOMINALNE – określa 
wysokość odsetek, które emitent obligacji zobowiązuje się 
w określonych terminach wypłacić właścicielowi obligacji 
lub określa metodę ustalania wysokości tych odsetek w po-
szczególnych okresach odsetkowych.

PRZYKŁAD 1: jeśli wartość nominalna obligacji wy-
nosi 1000 zł, a nominalne oprocentowanie jest stałe – 5 
proc. w skali rocznej i wypłata odsetek została ustalona 
na koniec roku, właściciel obligacji otrzyma 50 zł odsetek 
w ustalonym terminie.
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EFEKTY STUDIUM MENEDŻERSKIEGO
We wrześniu br. kończy się realizacja projektu pt. Studium menedżerskie dla pracowników 
banków spółdzielczych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Wszystkie rezultaty zostały zrealizowane na poziomie 
blisko 100%, co jest potwierdzeniem trafności doboru tematyki i koncepcji studium.
  
Osiągnięte rezultaty to m.in.:
  120 pracowników banków obroniło prace 

dyplomowe, a tym samym z sukcesem 
zakończyło udział w projekcie

  120 pracowników banków podniosło 
wiedzę menedżerską i rozwinęło 
kompetencje osobiste

  120 pracowników banków rozwinęło 
swoje umiejętności menedżerskie 
z zakresu komunikacji interpersonalnej, 
kształtowania potencjału menedżera, 
zarządzania czasem, zmianami 
i zasobami ludzkimi

  zrealizowano 600 godzin pracy 
wykładowców/trenerów 

  zrealizowano 17 536 uczestnikogodzin zajęć. 

Realizacja projektu jest cennym doświadczeniem dla Bankowego Ośrodka Doradztwa 
i Edukacji oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w szczególności dla członków 
zespołu projektowego i wszystkich „interesariuszy”, którzy zostali włączeni do jego prac.
Wszystkim osobom zaangażowanym w realizacje studium i uczestnikom projektu składamy 
serdeczne podziękowania.

Magdalena Operacz
Kierownik Biura Projektów

Już realizowana jest II edycja studium – wszystkich zainteresowanych zapraszam  
do odwiedzenia strony: www.bodie.pl/studia-menedzerskie

Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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PRZYKŁAD 2: emitenci obligacji często nie określają 
oprocentowania nominalnego obligacji na cały czas po-
zostający do wykupu obligacji, szczególnie gdy liczy on 
wiele lat. Jeśli oprocentowanie zmienia się w poszczegól-
nych okresach, emitent powinien precyzyjnie określić 
mechanizm jego ustalania. Np. może to być poziom in-
flacji za dany okres, podawany przez GUS, powiększony 
o ustaloną premię.

TERMIN WYKUPU – to określona przez emiten-
ta data, po upływie której zobowiązuje się on do zwrotu 
posiadaczowi obligacji kwoty równej wartości nominalnej 
obligacji. Data ta może być ustalona na konkretny dzień, 
co nie zawsze oznacza, że w tym dniu należna kwota trafi 
do właściciela obligacji. Może być też ustalony plan spłaty 
obligacji, rozłożony na pewien czas. W przypadku niektó-
rych obligacji możliwy jest wykup przed wyznaczonym 
terminem, albo na żądanie emitenta, albo na żądanie wła-
ściciela obligacji. Ta możliwość musi być jednak dopusz-
czona w dokumencie, na podstawie którego obligacja jest 
emitowana.

RENTOWNOŚĆ OBLIGACJI – zysk właściciela ob-
ligacji wynika nie tylko z wysokości nominalnego opro-
centowania, ale zależy też od ceny, jaką za nią zapłacił. 
Często jest tak, że emitent sprzedaje obligację nie po ce-
nie równej wartości nominalnej, lecz niższej od niej lub 
wyższej. Np. jeśli roczną obligację o wartości nominalnej 
1000 zł i nominalnej stopie procentowej równej 5 proc. 
emitent sprzedaje na rynku pierwotnym po 985 zł, to jej 
rentowność wyniesie 6,5 proc. Zysk inwestora będzie się 
bowiem składał z odsetek wynoszących po roku 50 zł i róż-
nicy między wartością nominalną, czyli tą, którą otrzyma 
w momencie wykupu, a tą, którą za obligację zapłacił, 
czyli 15 zł (1000 - 985 zł). Łącznie więc jego zysk (nie 
licząc opodatkowania) wyniósł 65 zł, co oznacza rentow-
ność w wysokości 6,5 proc. (65/1000x100). Podobnie jest 
w przypadku zakupu przez inwestora obligacji na rynku 
wtórnym. Wówczas niemal na pewno cena zakupu będzie 
się różniła od wartości nominalnej. Oczywiście może się 
zdarzyć, że zapłacona cena (bądź na rynku pierwotnym, 
bądź na wtórnym) będzie wyższa od wartości nominalnej. 
Wówczas rentowność będzie niższa od nominalnej stopy 
oprocentowania obligacji.

OKRES ODSETKOWY (terminy odsetkowe) – okres, 
za który emitent wypłaca odsetki. Najczęściej jest to rok, ale 
bywają też obligacje, z których odsetki wypłacane są częściej, 
na ogół raz na pół roku. Jeśli emitent nie dokonuje okreso-
wej wypłaty odsetek, to zgodnie z ustalonym okresem odset-
kowym dokonuje się tzw. kapitalizacji odsetek, czyli dolicza 
się je do wartości nominalnej i oprocentowanie w kolejnym 
okresie odsetkowym nalicza się od tej sumy.

KURS OBLIGACJI – podawana w tabeli notowań 
cena obligacji, wyrażana jako procent wartości nominal-
nej obligacji, bez uwzględnienia należnych za dany okres 
odsetek.

CENA ROZLICZENIOWA OBLIGACJI – cena, 
jaką faktycznie musi zapłacić nabywca obligacji w trans-
akcji giełdowej. Zawiera ona oprócz kursu obligacji także 
wartość należnych za dany okres odsetek, do otrzymania 
których nabywa prawo wraz z kupioną obligacją.

JAK SKŁADAĆ ZLECENIA?
W przypadku handlu obligacjami na rynku Catalyst, 

podobnie jak w przypadku wszystkich innych papierów 
wartościowych znajdujących się w obrocie giełdowym, 
posiadanie rachunku w biurze maklerskim to oczywiście 
podstawa. W zleceniu podaje się nie cenę, lecz procent 
wartości nominalnej obligacji. Jeśli np. wartość nominal-
na obligacji wynosi 100 zł, to podanie w zleceniu kupna 
ceny 99,1 oznacza, że gotowi jesteśmy ją kupić po 99,1 zł, 
a jeśli chcemy kupić obligację o wartości 1000 zł, wów-
czas zapłacimy 991 zł. Trzeba też pamiętać, że zawierając 
transakcję, kupujemy lub sprzedajemy nie tylko wartość 
nominalną, ale i część odsetek, należnych właścicielowi 
obligacji proporcjonalnie do czasu, w którym był ich wła-
ścicielem, a ściślej biorąc, do czasu rozliczenia transakcji 
sprzedaży w Krajowym Depozycie Papierów Wartościo-
wych. Cena rozliczeniowa obligacji, czyli cena, jaką płaci 
kupujący i otrzymuje sprzedający obligację jest więc równa 
iloczynowi kursu obligacji i wartości nominalnej jednej 
obligacji powiększonemu o wartość odsetek obowiązują-
cych na dzień, w którym powinno zostać przeprowadzone 
rozliczenie w KDPW, zgodną z tabelami odsetkowymi. 
W przypadku gdy wartość nominalna obligacji podlega 
indeksacji, do obliczania ceny rozliczeniowej przyjmowana 
jest zindeksowana wartość nominalna jednej obligacji na 
dzień, w którym powinno zostać przeprowadzone rozlicze-
nie w KDPW. Rozliczenie transakcji obligacji dokonuje się 
na drugi dzień roboczy po zawarciu transakcji (w przypad-
ku akcji jest to trzeci dzień roboczy).  

Opracowano na podstawie PRZEWODNIKA DLA INWESTORÓW wydanego przez Giełdę 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Typ obligacji Kupon

Skarbowe 2,75%–6,25%

Korporacyjne 4,71% –15,0% 

Komunalne 4,31%–7,38%

Spółdzielcze 7,47%–8,75%
Źródło: GPW CATALYST, 26 lipca 2011.
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Jak firmy małej i średniej wielkości mogą lepiej 
zarządzać danymi płacąc mniej za ich przechowywanie.

Budowanie siły napędowej mądrzejszego świata

W mądrzejszym świecie liczba informacji nie rośnie — ona ewoluuje. Dlatego firma taka jak Twoja potrzebuje systemu 
pamięci masowej, który będzie rozwijał się wraz z przedsiębiorstwem i wzrostem ilości coraz bardziej złożonych danych. 
Przedstawiamy IBM® Storwize® V7000 — kompaktowy system dyskowy klasy średniej, zaprojektowany i wyceniony 
z myślą o firmach małej i średniej wielkości. Oferuje on takie zaawansowane funkcje jak wirtualizacja pamięci masowej, 
optymalizacja przydzielania pojemności oraz automatyczne tworzenie warstw bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 
Pomogą one Twojej firmie przechowywać dane w prosty, elastyczny i ekonomiczny sposób. Jak?

1Na podstawie wewnętrznego badania IBM. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od konfiguracji pamięci masowej, serwerów i baz danych. 
Dystrybutorzy ustalają własne ceny, co oznacza, że ceny ostateczne mogą się różnić. Rzeczywiste koszty mogą także różnić się w zależności od określonej konfiguracji i środowiska klienta. Produkty dostępne są według aktualnej oferty 
IBM w Polsce.  IBM, logo IBM, ibm.com, Smarter Planet oraz ikona planety są znakami towarowymi firmy International Business Machines Corporation zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Pozostałe nazwy 
produktów i usług mogą być znakami towarowymi IBM lub innych podmiotów. Aktualna lista znaków towarowych IBM jest dostępna pod adresem www.ibm.com/legal/copytrade.shtml. © International Business Machines Corporation 2011.

Więcej informacji na temat IBM Storwize V7000 
i innych produktów uzyskasz u Partnerów Handlowych IBM. 
Zadzwoń pod numer 0 800 166 534 lub skorzystaj z serwisu 
ibm.com/systems/pl/storage/disk/storwize_v7000

To właśnie małe i średniej wielkości firmy 
są siłą napędową mądrzejszego świata.

Zwiększenie przepustowości aplikacji o 200%1.
Funkcja automatycznego tworzenia warstw przenosi często 
używane dane na szybsze dyski. Dzięki temu wyszukiwanie 
danych trwa krócej i można obniżyć koszt ich przechowywania.

Maksymalne wykorzystanie potencjału Twojej infrastruktury. 
Dzięki takim niezbędnym technologiom jak wirtualizacja 
i optymalizacja przydzielania pojemności, maksymalnie 
wykorzystasz potencjał Twojej pamięci masowej bez 
konieczności wybierania między wydajnością a efektywnością.

Uproszczenie zarządzania pamięcią masową. Graficzny 
interfejs użytkownika uprości konfigurowanie, udostępnianie, 
tworzenie warstw i modernizowanie systemu. W rezultacie 
użytkownicy będą pracować wydajniej, zasoby będą 
wykorzystywane lepiej, a wzrost stanie się łatwiejszy 
w zarządzaniu.

IBM Storwize V7000 
Kompaktowy system dyskowy klasy średniej 
zaprojektowany i wyceniony z myślą o rosnących 
potrzebach firm małej i średniej wielkości. Dostępny już

od 5 178,32 PLN brutto 

 miesięcznie przy zakupie ratalnym*
O specjalną ofertę rabatową zapytaj Partnera Handlowego IBM!

* ostateczne warunki zostaną potwierdzone po zamknięciu analizy 
kredytowej. Podana cena została skalkulowana według średniego kursu 
NBP/kursu kupna/sprzedaży dolara (USD) z dnia 11.05.2011 r. i jest ceną 
dla klienta końcowego.
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