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Modelowanie struktury stóp procentowych na rynku polskim - wprowadzenie

Wprowadzenie

Na rynku stóp procentowych analizowana jest zmienna w czasie stopa procentowa, będąca

źródłem niepewności. Zabezpieczenie przed ryzykiem związanym ze zmianami stóp procentowych

jest znacznie bardziej skomplikowane niż ochrona przed zmianami cen walut lub towarów.

Obiektem badania nie jest bowiem cena instrumentu bazowego, lecz cała krzywa dochodowości

papierów dłużnych.

Terminowa struktura stóp procentowych jest podstawowym narzędziem analizy zarówno całego

rynku papierów dłużnych, jak i oceny atrakcyjności pojedynczych obligacji zarówno

o stałym, jak i zmiennym kuponie. Odgrywa ona również niebagatelną rolę przy wycenie akcji, jak i

instrumentów pochodnych na stopę procentową.

Terminowa struktura stóp procentowych pozwala odczytać przewidywane przez rynek przyszłe

stopy procentowe. Inwestor, który potrafi lepiej niż inni przewidzieć przyszłe stopy procentowe, jest

w stanie osiągnąć ponadprzeciętne zyski.

1. Podstawowe definicje

Podstawowymi pojęciami pojawiającymi się podczas modelowania struktury stóp procentowych

są [1]:

! R(t)1 - stopa natychmiastowa (spot) ,

N-letnia natychmiastowa stopa procentowa jest to stopa procentowa dla inwestycji

rozpoczynającej się dzisiaj i trwającej N-lat.

! F(t,T) - stopa terminowa (forward),

Stopa terminowa reprezentuje natomiast  oprocentowanie pożyczki na pewien przyszły okres

[t,T].

! r(t) - chwilowa stopa procentowa (instantaneous interest rate),

Chwilowa stopa procentowa  odpowiada oprocentowaniu pożyczki rozpoczętej dzisiaj

i trwającej przez dowolnie mały okres czasu [t,t+δt].

                                                          
1  Oczywiście jest wiele alternatywnych sposobów oznaczania poszczególnych stóp procentowych
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! f(t,T) - chwilowa stopa terminowa (instantaneous forward rate),

Analogicznie, chwilowa stopa forward odpowiada stopie pożyczki zakontraktowanej w chwili t,

rozpoczynającej się w momencie T i zwracanej w nieskończenie krótką chwilę potem.

Chwilową stopę forward f(t,•) można więc interpretować jako oczekiwaną przez rynek w chwili

t dalszą ewolucję chwilowej stopy procentowej r(t). Niepewność związana przyszłością narzuca

traktowanie f(t,T) jako procesu stochastycznego z nielosowym warunkiem początkowym f(0,T).

Stopy natychmiastowe oraz chwilowe stopy forward łączy następująca zależność:

∫=
T

dssf
T

TR
0

),0(1)(

Po zróżniczkowaniu obu stron powyższego równania, możliwe jest wyznaczenie chwilowych stóp

forward:

)('*)(),0( TRTTRTf += .

Zgodnie z modelem Heath’a, Jarrowa i Mortona, nie jest możliwe zrealizowanie arbitrażu z

wykorzystaniem obligacji oraz oszczędzaniem na rachunku wtedy i tylko wtedy, gdy chwilowa

stopa procentowa forward będzie opisana przez następujące równanie całkowe[8] [2][9]:
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gdzie ( ){ } RTtTti →≤≤0,,:σ , i=1,...,n są dowolnymi funkcjami spełniającymi pewne

ogólne warunki regularności, a {W1(t),...,Wn(t)} oznacza n-wymiarowy ruch Browna.

Aby prawidłowo wycenić instrumenty finansowe, bądź konstruować nowe produkty, należy

znać zależność stóp procentowych od czasu oraz określić funkcje zmienności σi(t,T), i=1,...,n.

Niezbędna jest więc kalibracja modelu.  Zdefiniowaną poniżej krzywą rentowności, opisującą

zależność stóp natychmiastowych od czasu, można wyznaczyć rynkowych kwotowań

instrumentów dłużnych. Dużo bardziej problematyczne jest wyznaczenie odpowiednich, najczęściej

nieliniowych, funkcji zmienności, gdyż występują one jedynie jako parametry cen instrumentów

finansowych.

W dalszej części referatu przedstawione zostaną sposoby wyznaczania krzywej rentowności.
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2. Krzywa rentowności2

Struktura terminowa stóp procentowych definiowana jest jako zależność stóp procentowych od

czasu. Zazwyczaj definiuje się ją jako zależność stóp zwrotu wolnych od ryzyka obligacji

bezkuponowych od ich terminu wykupu [3]. Struktura terminowa dla obligacji bezkuponowych

obrazuje więc zależność pomiędzy stopami natychmiastowymi a odpowiednimi terminami wykupu.

Wyznaczenie takiej krzywej jest jednak w wielu przypadkach utrudnione lub wręcz niemożliwe.

Spowodowane jest to faktem, iż na rynkach jest jeszcze niewiele długoterminowych obligacji

bezkuponowych. W Polsce jedynymi bezkuponowymi papierami dłużnymi są bony skarbowe

o terminach wykupu nie dłuższych niż 52 tygodnie. Drugim utrudnieniem jest fakt, że obligacje

powinny charakteryzować się takim samym ryzykiem niewypłacalności, płynnością i sposobem

opodatkowania.

W praktyce strukturę terminową przybliża się za pomocą krzywej rentowności, którą wyznacza

się tylko dla pewnej założonej grupy obligacji, np. zerokuponowych o tym samym ryzyku, czy

obligacji o stałym oprocentowaniu.

Jeżeli krzywa dochodowości jest rosnąca, krzywa dochodowości obligacji zerokuponowych

znajduje się ponad krzywą dochodowości dla obligacji kuponowych, a krzywa stóp terminowych

ponad krzywą dla obligacji zerokuponowych.

Struktura czasowa stóp procentowych zmienia się wraz z upływem czasu. W literaturze

wyróżnia się cztery podstawowe kształty krzywej dochodowości [4]:

                                                          
2 W różnych opracowaniach spotyka się również nazwy krzywa dochodowości lub krzywa stóp zwrotu.



4

Strukturę czasową stóp procentowych próbuje tłumaczyć wiele teorii. Do podstawowych należą [5]:

! teoria oczekiwań rynkowych – zakłada, że stopa terminowa dla danego okresu powinna być

równa oczekiwanej przyszłej natychmiastowej stopie procentowej dla tego okresu. Teoria ta

zakłada, że ceny instrumentów dłużnych kształtują się na takich poziomach, że inwestorom jest

obojętnie, czy inwestować w papiery o dłuższych terminach zapadalności, czy też reinwestować

kapitał o krótszych terminach wykupu, co sprowadza się do założenia o doskonałej

substytucjonalności papierów krótko- i długoterminowych.

! teoria preferencji płynności – zakłada niepełną substytucję krótko- i długoterminowych

instrumentów. Według tej teorii stopy terminowe powinny być zawsze wyższe niż oczekiwane

przyszłe stopy natychmiastowe. Stopę terminową przedstawia się jako sumę oczekiwanej

przyszłej krótkoterminowej stopy procentowej oraz premii za ryzyko. Zakłada się więc, że

długoterminowe instrumenty dłużne obarczone są większym ryzykiem zmiany wartości

wynikającym z błędnie oszacowanych stóp procentowych. Inwestorzy mogą więc wymagać

różnych stóp zwrotu z obligacji krótko- i długoterminowych w ciągu wspólnych przedziałów

czasu.

! teoria segmentacji rynku (nieefektywności rynku) – zakłada ona, że wielu inwestorów

i emitentów zadłużenia przejawia silne preferencje dla instrumentów o określonym terminie

wykupu. Tworzą oni rozdzielne segmenty rynku. W teorii tej o kształcie krzywej dochodowości

decyduje przede wszystkim kształtowanie się relacji popytu i podaży w poszczególnych

segmentach rynku. W teorii tej dopuszcza się istnienie niewielkiej grupy inwestorów

o charakterze spekulantów, którzy wykorzystują możliwość lokowania aktywów wzdłuż całej

krzywej dochodowości. Skutkiem ich działań jest wygładzenie krzywej dochodowości.
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3. Estymacja krzywej rentowności

Na wyestymowaną krzywą rentowności nakłada się dwa warunki [6]:

• powinna być dostatecznie dobrze dopasowana do danych,

• powinna być dostatecznie gładka, co implikuje później gładkość chwilowych stóp forward.

W większości przypadków pełna krzywa dochodowości nie jest obserwowalna bezpośrednio na

podstawie papierów bezkuponowych.

Dla krótkich terminów wygaśnięcia estymuje się ja korzystając z instrumentów rynku

pieniężnego. W Polsce wykorzystuje się do tego bony skarbowe. Rentowność dla takich

instrumentów wyznacza się z następującego wzoru:
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gdzie:

FV – wartość nominalna bonu,

P – cena ustalona na przetargu w dniu zakupu,

M – liczba przyjętych dni w roku,

m – liczba dni do terminu wykupu bonu skarbowego,

Do wyznaczania krzywej przychodowości stosuje się w tym zakresie średnią rentowność

z przetargu odpowiednich bonów skarbowych.

Dalszą część krzywej dochodowości zmuszeni jesteśmy estymować na podstawie zbioru

obligacji kuponowych. Metoda ta oparta jest na spostrzeżeniu, że obligacja kuponowa może być

potraktowana jako portfel obligacji bezkuponowych.

Korzysta się wtedy z następującego wzoru na wycenę takiej obligacji:
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gdzie:

c - wypłacane kupony odsetkowe,

WN - wartość nominalna obligacji.

Najczęściej wykorzystuje się metodę dekompozycji płatności gotówkowych  [7], która polega na

stopniowym obliczaniu coraz dłuższych stóp natychmiastowych. Zaczynając od najkrótszych stóp

(wyznaczonych na podstawie rynku bonów skarbowych), rozbudowuje się wiedzę na temat całej

krzywej stóp procentowych. Wyznaczenie czteroletniej stopy procentowej wymaga więc

wcześniejszego oszacowania stóp natychmiastowych o długości roku, dwóch i trzech.
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Podstawowymi problemami występującymi w tej metodzie są niedostateczna liczba obligacji, które

mogą być wykorzystane do obliczeń oraz nierównomierne rozmieszczenie terminów wykupu na osi

czasu. Brakujące stopy wyznacza się na podstawie odpowiednich interpolacji.

Odmienne podejście do problemu wyznaczania stóp natychmiastowych na podstawie obligacji

kuponowych opiera się na aproksymacji funkcji dyskontowej [5]. W metodzie tej możliwe jest

szacowanie zarówno stóp dyskretnych, jak i ciągłych.

Aby wyestymować dyskretne stopy procentowe stosuje się odpowiednie czynniki dyskontujące

d(i).
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Czynniki dyskontujące  umożliwiają następnie wyznaczenie  i-letnich stóp natychmiastowych R(i).

Zbiór czynników dyskontujących dla wszystkich terminów zapadalności określany jest mianem

funkcji dyskontującej. Wartość funkcji dyskontującej dla danego terminu zapadalności jest więc

równa cenie odpowiedniej obligacji bezkuponowej o nominale 1 i o tym samym terminie wykupu.

W celu uniknięcia sytuacji, w której stopy terminowe okazałyby się ujemne, wprowadza się

zwykle warunek ograniczający, że współczynniki d(i) powinny być nierosnące. W przypadku, gdy

kupony wypłacane są co pół roku należy zmodyfikować czynniki dyskontujące i zastosować

półroczne stopy procentowe.  Wartość obligacji kuponowej można przedstawić więc jako:

)()(.....)2()1( kdWNccdcdP ++++= .

Ceny obligacji mogą różnić się jednak od wyznaczonych przez powyższe równanie z uwagi na

rozpiętość cen kupna i sprzedaży, różnice pomiędzy właściwościami obligacji, czy wreszcie ze

względu na odstępstwa od stanu równowagi rynku. Niezbędne staje się dodanie do modelu

składnika losowego ei.

iekdWNccdcdP +++++= )()(.....)2()1(

O ile dysponuje się odpowiednim zbiorem obligacji kuponowych, możliwe staje się oszacowanie

średnich stóp natychmiastowych. Metodą zapewniającą uśrednienie jest regresja wielowymiarowa.

Funkcje dyskontowe stanowią więc odpowiednie współczynniki równania regresji. Stosowanie tej

procedury w praktyce bywa dość utrudnione ze względu na to, że kupony dla różnych obligacji

wypłacane są w różnym czasie.

Stopy natychmiastowe otrzymywane na podstawie tej procedury są stopami dyskretnymi.

Alternatywą jest estymacja ciągłej funkcji dyskontowej.

Najpopularniejszymi postaciami ciągłych funkcji dyskontujących są [6]:
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• funkcje wielomianowe

d(t)=1+β0+β1*t+β2*t2+.....+βn*tn

• funkcje wykładnicze

d(t)=β0+β1*e-αt+β2*e-2αt+...+βn*e-nαt.

Stosując powyższe postaci funkcji dyskontujących należy przede wszystkim ustalić rząd funkcji

dyskontującej. Na przykład zastosowanie zbyt niskiego stopnia wielomianu uniemożliwia

odpowiednio dokładne przybliżenie przebiegu funkcji dyskontującej, natomiast zbyt wysoki rząd

wielomianu powoduje pojawienie się oscylacji wokół prawdziwej funkcji dyskontującej, co

powoduje, że wyznaczone na podstawie wyznaczonej krzywej dyskontującej krzywe

natychmiastowej i terminowej stopy procentowej są bardzo zaburzone.

W wielu przypadkach, poprawienie modelu uzyskuje się przez zastosowanie funkcji sklejanych.

Zamiast aproksymować całą krzywą jedną funkcją, rozbija się krzywą rentowności  na fragmenty i

znajduje funkcje, które najlepiej aproksymują ją w danych sektorach. Dobra własności krzywej

rentowności uzyskuje się przez nałożenie restrykcji o równości pierwszych pochodnych

poszczególnych funkcji aproksymujących w węzłach. W metodzie tej kłopotliwe jest jednak

wyznaczenie liczby i położenia punktów węzłowych.

Stosując powyższe metody wyznaczania krzywej rentowności należy pamiętać, że każda z

metod może generować nawet dla tych samych danych różniące się wyniki. Dla tego zaleca się

stosowanie kilku modeli i porównanie otrzymanych wyników.

4. Przykład empiryczny

Poniżej przedstawiona została próba wyznaczenia krzywej rentowności dla rynku polskiego, na

podstawie notowań obligacji o stałym oprocentowaniu, z wykorzystaniem aproksymacji funkcji

dyskontowej za pomocą wielomianu.

Obliczenia przeprowadzone zostały dla 16.09.1999. Dane pochodzą z "Rzeczpospolitej"

 z notowań blokowych obligacji. Przeprowadzona została próba wyznaczenia struktury stóp

natychmiastowych dla terminów powyżej roku. Dla okresów krótszych krzywą można wyznaczyć

na podstawie średniej rentowności oferowanych w obrocie wtórnym bonów skarbowych.
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Tabela 1. Dane do oszacowania krzywej rentowności na podstawie obligacji o stałym oprocentowaniu

obligacja oprocento-
wanie cena czysta odsetki skum. cena brudna data płatności ilość dni płatność

OS0700 14% 1008 27,78 1035,78 12.07.2000 300 1140
OS0800 14% 1008 14,92 1022,92 12.08.2000 331 1140

OS0602 12% 991 32,79 1023,79
12.06.2000
12.06.2001
12.06.2002

270
635
1000

120
120
1120

OS1002 12% 990 112,70 1102,7

12.10.1999
12.10.2000
12.10.2001
12.10.2002

26
392
757
1122

120
120
120
1120

OS0203 12% 992 72,33 1064,33

12.02.2000
12.02.2001
12.02.2002
12.02.2003

149
515
880
1245

120
120
120
1120

OS0603 12% 1005 32,79 1037,79

12.06.2000
12.06.2001
12.06.2002
12.06.2003

270
635
1000
1365

120
120
120
1120

OS1003 12% 1007 112,70 1119,7

12.10.1999
12.10.2000
12.10.2001
12.10.2002
12.10.2003

26
392
757
1122
1487

120
120
120
120
1120

OS0204 10% 950 60,27 1010,27

12.02.2000
12.02.2001
12.02.2002
12.02.2003
12.02.2004

149
515
880
1245
1610

100
100
100
100
1100

OS0604 10% 950 27,32 977,32

12.06.2000
12.06.2001
12.06.2002
12.06.2003
12.06.2004

270
635
1000
1365
1731

100
100
100
100
1100

OS1004 10% 956 27,40 983,40

12.10.1999
12.10.2000
12.10.2001
12.10.2002
12.10.2003
12.10.2004

26
453
757
1122
1487
1853

100
100
100
100
100
1100

DS0509 6% 796 19,51 815,51

24.05.2000
24.05.2001
24.05.2002
24.05.2003
24.05.2004
24.05.2005
24.05.2006
24.05.2007
24.05.2008
24.05.2009

241
616
981
1346
1712
2077
2442
2807
3173
3538

60
60
60
60
60
60
60
60
60
1060

źródło: obliczenia własne na podstawie notowań z "Rzeczpospolitej"

W dalszych obliczeniach wykorzystano funkcję dyskontującą w postaci wielomianu czwartego

stopnia:
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Zgodnie z wcześniejszymi wzorami cenę obligacji zapisujemy jako:
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Po prostych przekształceniach otrzymujemy:
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Korzystając z powyższej postaci wzoru możliwe jest oszacowanie parametrów ai funkcji

dyskontowej przy pomocy regresji wielorakiej. Dla danych z tabeli 1 otrzymujemy.

a0 = 1,07678 a1 = -0,266624 a2 = 0,08301 a3 = -0,01404 a4 = 0,000789

Znając współczynniki ai można na podstawie funkcji dyskontującej d(t) wyznaczyć krzywą

dochodowości stóp natychmiastowych R(t). Zakładając model kapitalizacji ciągłej otrzymuje się:

( )[ ]ttR
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tR 1ln1 .

Rys.1 Funkcja dyskontująca
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Rys.2 Krzywa dochodowości

Na podstawie powyższych wyników można jednoznacznie stwierdzić, iż na polskim rynku

obligacje nie są wyceniane w sposób konsekwentny. Szczególne odstępstwo można zaobserwować

w funkcji dyskontującej oraz w krzywej dochodowości dla terminów zapadalności większych niż 5

lat. Nie spełniony jest warunek, aby funkcja dyskontująca była nierosnąca. Spowodowane jest to

tym, że krzywa dla terminów dłuższych niż 5 lat estymowana jest na podstawie  notowania tylko

jednej obligacji DS0509. Obligacja ta ze względu na długi czas do wykupu charakteryzuje się

wyższym ponadto ryzykiem. Dodatkowym faktem, który należy również uwzględnić jest mała

płynność rynku blokowego obligacji, co również może być przyczyną nie do końca prawidłowej

wyceny przez rynek. Na podstawie powyższych obliczeń, można stwierdzić, że zaprezentowana

metoda nie sprawdza się podczas estymacji struktury stóp procentowych dla terminów dłuższych

niż 5 lat.

Wyjściem z tej sytuacji może być ewentualne pojawienie się na rynku kolejnych obligacji o

stałym oprocentowaniu, których termin wykupu będzie dłuższy niż 5 lat oraz zwiększenie

wolumenu obrotu na poszczególnych obligacjach.

Wyestymowane  natychmiastowe stopy procentowe mogą zostać wykorzystane do wyceny

innych inwestycji metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych.
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