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ZAWARTOŚĆ PREZENTACJI







Informacje ogólne
Ryzyka rynkowe związane z działalnością gospodarczą
Rodzaje ryzyka związanego z realizacją transakcji pochodnych
Transakcje pochodne (opis transakcji, przykłady, ryzyka, korzyści)
 Transakcja terminowa FX Forward
 Transakcja swap walutowy – FX Swap
 Opcja walutowa – Transakcja opcyjna
 Struktura opcji walutowych (Risk reversal)
 Transakcja FRA
 Transakcja IRS
 Transakcja CIRS
Dane kontaktowe do dealerów

Prezentacja przekazywana jest wszystkim klientom należącym do następujących kategorii
klientów wskazanych w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi:
•
Klient Profesjonalny
•
Klient Detaliczny
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Zastrzeżenie
Niniejszy materiał został przygotowany wyłącznie w celu informacyjnym, promocji i reklamy zgodnie z art. 44
Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016r. uzupełniającego dyrektywę
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków
prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.
Opracowanie stanowi wyraz najlepszej wiedzy autorów popartej informacjami z kompetentnych rynkowych
źródeł. Ze względu na poglądowy charakter materiału promocyjnego Bank Gospodarstwa Krajowego nie
gwarantuje pełnej kompletności informacji w nim zawartych oraz nie ponosi odpowiedzialności za
wykorzystanie tych informacji.
Niniejszy materiał, łącznie z Broszurą informacyjną oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje o
poszczególnych instrumentach pochodnych, ma na celu realizację wymogów art. 48 Rozporządzenia
Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu
Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia
działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy w zakresie
przekazania Klientowi informacji o instrumentach finansowych i ich ryzykach.
Niniejszy materiał nie może być traktowany jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek
transakcji. Materiał nie jest poradą ani rekomendacją w odniesieniu do jakichkolwiek instrumentów
finansowych oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
i ma charakter wyłącznie informacyjny. Przyjęte w niniejszym materiale notowania mogą odbiegać
od poziomów rynkowych, bądź mogą być niezgodne z kalkulacjami finansowymi jakiegokolwiek uczestnika
rynku. Warunki przedstawione w materiale podlegają zmianom i zawarte ilustracje służą poglądowemu
przedstawieniu poszczególnych instrumentów. Niniejszy materiał jest własnością Banku Gospodarstwa
Krajowego i bez zgody Banku Gospodarstwa Krajowego nie może być w całości ani w części kopiowany ani
rozpowszechniany.
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Uwaga
Bank informuje, że jeżeli Klient zdecyduje się zawrzeć transakcję z wykorzystaniem instrumentu finansowego ponosi
on ryzyko związane z danym instrumentem finansowym.
Bank informuje, że w przypadku instrumentów finansowych, pomimo iż potencjalne zyski z danej transakcji mogą
być znaczące, Klient może ponieść straty znacznie większe niż wysokość środków, które pierwotnie zainwestował,
jeżeli zmiany notowań instrumentów (zmiany cen instrumentu finansowego lub instrumentu bazowego), w które
Klient zainwestował, okażą się dla niego niekorzystne, zwłaszcza w przypadku instrumentów finansowych
wykorzystujących efekt dźwigni finansowej (lewarowanie).
Zawierając transakcje z wykorzystaniem instrumentów finansowych, Klient polega wyłącznie na własnej ocenie
ryzyka i powinien brać pod uwagę wszystkie ryzyka, w szczególności ryzyka ekonomiczne, prawne oraz podatkowe
związane z daną transakcją i chociaż Bank może wspierać Klienta danymi rynkowymi pomocnymi w analizach ryzyka,
decyzję w odniesieniu do takich transakcji Klient podejmuje wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
Bank informuje, że w niniejszym materiale znajdują się opisy oraz przykłady transakcji uwzględniające także pewne
stawki referencyjne np. stawki WIBOR i EURIBOR dla określonych, przykładowych terminów (np. 1M, 3M, 6M) oraz,
że w przyszłości stawki referencyjne stosowane obecnie w transakcjach mogą się zmieniać w zależności m.in. od tego
jakie ewentualne zmiany wprowadzą administratorzy tych stawek. Mogą to być zmiany polegające np. na likwidacji
niektórych stawek, zastąpieniu określonych stawek innymi - alternatywnymi, zmianach w metodzie kalkulacji danej
stawki, zmianach dot. publikacji danej stawki itp., które to zmiany mogą mieć wpływ na stawki referencyjne
stosowane w transakcjach (także uprzednio uzgodnione pomiędzy Bankiem a Klientem), a tym samym także na
wycenę oraz zyski/straty z tytułu zawartych transakcji.
Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa; Adres do
korespondencji: VARSO 2, ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa; Infolinia: 801 598 888, +48 22 475 8888 e-mail:
bgk@bgk.pl
Organem sprawującym nadzór nad działalnością Banku jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549
Warszawa, skr. poczt. 419.
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INFORMACJE OGÓLNE (1/4)


Bank realizuje z klientami transakcje pochodne, których celem jest zabezpieczenie klientów Banku przed
ryzykiem zmiany kursów walutowych lub zmiany stóp procentowych, związanym z prowadzoną przez
klientów działalnością gospodarczą.



Bank nie realizuje z klientami transakcji spekulacyjnych.



Bank nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego, w szczególności nie rekomenduje ani nie sugeruje
Klientowi zajęcia określonej pozycji w odniesieniu do konkretnego instrumentu finansowego,
znajdującego się zarówno w aktualnej ofercie Banku jak i poza ofertą Banku.
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INFORMACJE OGÓLNE (2/4)
Dźwignia finansowa w transakcjach pochodnych


W przypadku zawierania transakcji z wykorzystaniem instrumentów pochodnych, Klient ma możliwość
wykorzystania efektu dźwigni finansowej, powodującego zwiększenie ewentualnych zysków albo strat
w stosunku do wysokości wpłaconego depozytu zabezpieczającego. Zawarcie transakcji terminowej nie
wymaga angażowania całej kwoty równej wartości nominalnej transakcji pochodnej. Konieczne jest
dokonanie wpłaty depozytu zabezpieczającego, stanowiącego jedynie niewielki ułamek wartości
nominalnej transakcji pochodnej. Powyższe powoduje, że Klient inwestując ułamek wartości nominalnej
transakcji pochodnej osiąga zyski lub straty obliczane od pełnej wartości nominalnej transakcji
pochodnej, zwielokrotniając tym samym swoje zyski albo straty wynikające z zawartej transakcji,
w stosunku do zainwestowanych środków.



Bank może przyznać Klientowi limit kredytowy na transakcje pochodne, co oznacza, że Klient może
zawierać transakcje bez wpłacenia depozytu zabezpieczającego. Co do zasady, dotyczy to tylko transakcji
zabezpieczających ekspozycje związane z finansowaniem lub działalnością gospodarczą Klienta. W takiej
sytuacji nie można ustalić poziomu dźwigni finansowej, natomiast w dalszym ciągu zyski lub straty
osiągane przez Klienta są obliczane od pełnej wartości nominalnej transakcji pochodnej.
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INFORMACJE OGÓLNE (3/4)
Instrument pochodny i instrument bazowy


Instrument pochodny jest rodzajem instrumentu finansowego niebędącego papierem wartościowym,
którego wartość uzależniona jest od określonego instrumentu bazowego, takiego jak wysokość stopy
procentowej lub kurs walutowy.



Instrument bazowy jako aktywo bazowe nie jest przedmiotem zawieranej transakcji pochodnej lecz
stanowi podstawę do ustalenia ceny instrumentu pochodnego. Np. w przypadku zawarcia transakcji
pochodnej typu Forward, dla której instrumentem bazowym jest kurs EUR/PLN, wartość transakcji
pochodnej zależna będzie od bieżącej wartości kursu EUR/PLN (obliczana jako wartość nominalna
zawartej transakcji pochodnej x bieżący kurs EUR/PLN).

Punkty swapowe (terminowe)


Punkty swapowe stanowią różnicę pomiędzy terminowym kursem walutowym a bieżącym kursem
wymiany walutowej spot. Punkty swapowe odzwierciedlają różnice w parytecie stóp procentowych
pomiędzy walutami będącymi przedmiotem transakcji wymiany walutowej. Bank stosuje punkty
swapowe w transakcjach wymiany walutowej (Kontrakt Terminowy na Kurs Walutowy - Transakcja
Forward oraz Transakcjach Swap Walutowy - FX Swap) do wyznaczenia terminowego kursu wymiany
walutowej oraz w przypadku uzgodnionego pomiędzy stronami rolowania transakcji.

7

INFORMACJE OGÓLNE (4/4)
Rolowanie transakcji


Rolowanie transakcji oznacza przedłużenie czasu zapadalności walutowej transakcji pochodnej
na kolejny okres, przy jednoczesnym uaktualnieniu wartości tej transakcji poprzez wyliczenie nowej
wartości punktów swapowych na podstawie różnic w oprocentowaniu walut danej pary walutowej,
będącej przedmiotem rolowanej transakcji, kursu walutowego i nowego okresu trwania transakcji.

Depozyt zabezpieczający


Depozyt zabezpieczający jest to minimalna kwota, jaką Klient musi wpłacić przed zawarciem transakcji
pochodnej w celu zabezpieczenia Banku w przypadku niekorzystnej dla Klienta zmiany wartości
zawartych transakcji pochodnych lub w przypadku niewypłacalności Klienta. Depozyt zabezpieczający
jest niezbędny do zawarcia transakcji pochodnej (o ile Bank nie przyznał Klientowi limitu na transakcje
pochodne) i stanowi ułamek łącznej wartości nominalnej zawieranych transakcji pochodnych. Wysokość
depozytu zabezpieczającego zależna jest od rodzaju zawieranych transakcji i obliczana jako iloraz
wartości nominalnej transakcji oraz wartości procentowej zależnej od długości transakcji, która dla
poszczególnych transakcji wynosi:
•

Transakcja Forward/FX Swap/CIRS/Opcje walutowe od 5% do 20%;

•

IRS/FRA od 1% do 13%.
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RODZAJE RYZYKA ZWIĄZANEGO Z REALIZACJĄ
TRANSAKCJI POCHODNYCH
















ryzyko rynkowe/zmiany wyceny transakcji - związane ze zmianami czynników rynkowych wpływających na
wycenę transakcji, co może wpływać na stopę zwrotu z inwestycji i w konsekwencji skutkować możliwością
straty; w tym ryzyko stopy procentowej i ryzyko walutowe opisane poniżej,
ryzyko konieczności złożenia dodatkowego zabezpieczenia - związane z ryzykiem rynkowym może powodować
konieczność złożenia lub uzupełnienia kwoty zabezpieczenia, zaś brak takiego zabezpieczenia może skutkować
koniecznością wcześniejszego rozliczenia transakcji i w konsekwencji kosztami lub możliwością straty,
ryzyko płynności - związane z brakiem możliwości bądź ograniczonym obrotem instrumentem finansowym, co
powoduje brak możliwości domknięcia pozycji tj. zawarcia transakcji o przeciwstawnych parametrach lub
możliwość zwiększenia kosztów związanych z domknięciem transakcji, co może w konsekwencji skutkować
możliwością straty,
ryzyko dźwigni finansowej - mechanizm dźwigni finansowej polega na angażowaniu w transakcję kapitału
znacząco niższego w stosunku do nominału na jaki opiewa transakcja; oznacza to możliwość wystąpienia
dużych strat spowodowanych stosunkowo niewielkimi zmianami cen instrumentów bazowych,
ryzyko stopy procentowej – związane ze zmiennością rynkowych stóp procentowych, co może mieć wpływ na
stopę zwrotu z inwestycji i w konsekwencji skutkować możliwością straty,
ryzyko walutowe – związane z niepewnością co do kursu waluty, w której następują przepływy, co może
wpłynąć na stopę zwrotu z inwestycji i w konsekwencji skutkować możliwością straty,
ryzyko niedopasowania - możliwość zmiany charakteru zawartej transakcji z zabezpieczającego na
spekulacyjny w sytuacji, gdy pozycja zabezpieczana daną transakcją uległa zmianie (niedopasowanie
przepływów) lub pozycja zabezpieczana została przedterminowo zamknięta w ramach działalności
gospodarczej Klienta lub wskutek wystąpienia przypadku naruszenia; oznacza to możliwość wystąpienia strat;
ryzyko podatkowe - możliwość wystąpienia straty na skutek niewłaściwego rozliczania podatku związanego z
daną transakcją,
ryzyko prawne/sporów sądowych/legislacyjne/zgodności/reputacji - możliwość wystąpienia strat związanych
z uchwalaniem regulacji prawnych, zmianami w orzecznictwie, niekorzystnymi decyzjami sądów itp.
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RYZYKO KONTRAHENTA W PRZYPADKU BANKU
GOSPODARSTWA KRAJOWEGO


BGK nie zapewnia systemu gwarancji ani rekompensat Klientom w związku z zawarciem transakcji
pochodnych.



Zgodnie z postanowieniami Ustawy Prawo upadłościowe, nie można ogłosić upadłości Banku
Gospodarstwa Krajowego.



Wartość kapitału (funduszu) statutowego BGK wynosi ponad 20 mld PLN. Ponadto, zgodnie z Ustawą o
Banku Gospodarstwa Krajowego, w przypadku likwidacji BGK, jego mienie i zobowiązania przejmuje z
dniem likwidacji Skarb Państwa a Minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje BGK
środki na utrzymanie:
–
–

funduszy własnych na poziomie gwarantującym realizację zadań Banku,
płynności Banku, zgodnie z odrębnymi przepisami w zakresie płynności,

mając na względzie konieczność pokrycia ryzyka działalności bankowej.
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DEPOZYT ZABEZPIECZAJĄCY


Realizacja transakcji pochodnych z Bankiem wymaga złożenia przez Klienta zwrotnego depozytu
zabezpieczającego (o ile Bank nie przyznał Klientowi limitu na transakcje pochodne). Wysokość zarówno
depozytu zabezpieczającego jak i limitu zależy w szczególności od kwoty i terminu realizowanych
transakcji pochodnych.



W sytuacji niekorzystnej dla Klienta wyceny transakcji pochodnych, przekraczającej poziom złożonego
depozytu zabezpieczającego lub przyznanego limitu, Bank może wezwać Klienta do wniesienia
dodatkowego zabezpieczenia transakcji pochodnych, chyba że decyzja kredytowa zwolni Klienta z tego
obowiązku.
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TRANSAKCJA TERMINOWA FX FORWARD


Stanowi bezwarunkowe zobowiązanie do dokonania wymiany walutowej
w przyszłości



W dniu zawarcia transakcji ustalany jest termin, kwota oraz kurs, po którym nastąpi wymiana



Rozliczenie następuje w sposób rzeczywisty bądź nierzeczywisty (rozliczenie różnic kursowych)



Jest to zabezpieczenie liniowe, gdyż niezależnie jaki będzie kurs wymiany
w dniu rozliczenia Klient zobowiązany jest do wymiany waluty po kursie wykonania kontraktu FX
Forward



Bank Gospodarstwa Krajowego dopuszcza zawieranie transakcji FX Forward
na okres maksymalnie 36 miesięcy



Min. kwota transakcji FX Forward to 10 000 EUR lub równowartość tej kwoty w innej walucie

Dla kogo? Przykład zastosowania transakcji
• Podmioty o odroczonych zobowiązaniach i należnościach denominowanych w walutach obcych wynikających z obrotu
handlowego
• Podmioty o przyznanym finansowaniu w jednej walucie a kosztach lub przychodach denominowanych w innej/innych
walutach
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TRANSAKCJA TERMINOWA FX FORWARD
CHARAKTERYSTYKA TRANSAKCJI
Podczas zawierania Transakcji Forward strony uzgadniają kupno lub sprzedaż waluty bazowej za walutę
kwotowaną przy założeniu, że dostawa walut następuje po ustalonym w momencie zawarcia transakcji kursie,
w ściśle określonym momencie w przyszłości (dłuższym niż dwa dni robocze).

WARUNKI NIEZBĘDNE DO OKREŚLENIA PRZEZ
STRONY PODCZAS ZAWIERANIA TRANSAKCJI










data zawarcia transakcji;
data waluty/rozliczenia transakcji;
waluta bazowa;
nominał transakcji;
waluta kwotowana;
strona transakcji (Bank/Klient kupuje/sprzedaje);
kurs referencyjny;
terminowy kurs wymiany;
rodzaj oraz wartość zabezpieczenia transakcji.

SPOSÓB ROZLICZENIA TRANSAKCJI
 rzeczywisty – kupno/sprzedaż przez Bank
waluty bazowej za walutę kwotowaną w dacie
waluty (z przekazaniem kwot walut w dacie
waluty) po kursie ustalonym w momencie
zawarcia transakcji – forward rzeczywisty;
 nierzeczywisty – rozliczenie wyniku z samych
różnic
kursowych
pomiędzy
kursem
ustalonym w momencie zawarcia transakcji a
kursem
referencyjnym
–
forward
nierzeczywisty (NDF).
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TRANSAKCJA TERMINOWA FX FORWARD
– kupno waluty
Przykład transakcji:
Założenia:
Nabywca Transakcji Forward kupuje walutę EUR w określonym
terminie w przyszłości po kursie EURPLN 4,6000

Wynik na
transakcji

zysk

Profil wypłaty w dacie realizacji transakcji:
 Powyżej kursu rynkowego EURPLN 4,6000 nabywca
Transakcji Forward realizuje zysk, podczas gdy sprzedający
Transakcję Forward realizuje stratę.
 Poniżej kursu rynkowego EURPLN 4,6000 nabywca
Transakcji Forward realizuje stratę, podczas gdy sprzedający
Transakcję Forward realizuje zysk

Kurs waluty
EURPLN

kurs rynkowy

strata

4,6000

Kwota w walucie
(EUR)

Kwota w PLN bez
zastosowania
zabezpieczenia

Kurs forward

Kwota w PLN z
zastosowaniem
zabezpieczenia

Różnica (PLN)

(1)

(2)

(3)=(1)*(2)

(4)

(5)=(2)*(4)

(6)=(3)-(5)

4,1000

100 000,00

410 000,00

4,6000

460 000,00

-50 000,00

4,3500

100 000,00

435 000,00

4,6000

460 000,00

-25 000,00

4,6000

100 000,00

460 000,00

4,6000

460 000,00

0,00

4,8500

100 000,00

485 000,00

4,6000

460 000,00

25 000,00

5,1000

100 000,00

510 000,00

4,6000

460 000,00

50 000,00
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TRANSAKCJA TERMINOWA FX FORWARD
– sprzedaż waluty
Przykład transakcji:
Założenia:
Sprzedający Transakcję Forward sprzedaje walutę w
określonym terminie w przyszłości po kursie EURPLN 4,6500

Wynik na
transakcji

zysk

Profil wypłaty w dacie realizacji transakcji:
 Poniżej kursu rynkowego EURPLN 4,6500 sprzedający
Transakcję Forward realizuje zysk, podczas gdy nabywca
Transakcji Forward realizuje stratę
 Powyżej kursu rynkowego EURPLN 4,6500 sprzedający
Transakcję Forward realizuje stratę, podczas gdy nabywca
Transakcji Forward realizuje zysk

Kurs waluty
EURPLN

kurs rynkowy

strata
4,6500

Kwota w walucie
(EUR)

Kwota w PLN bez
zastosowania
zabezpieczenia

Kurs forward

Kwota w PLN z
zastosowaniem
zabezpieczenia

Różnica (PLN)

(1)

(2)

(3)=(1)*(2)

(4)

(5)=(2)*(4)

(6)=(5)-(3)

4,2500

100 000,00

425 000,00

4,6500

465 000,00

40 000,00

4,4500

100 000,00

445 000,00

4,6500

465 000,00

20 000,00

4,6500

100 000,00

465 000,00

4,6500

465 000,00

0,00

4,8500

100 000,00

485 000,00

4,6500

465 000,00

-20 000,00

5,0500

100 000,00

505 000,00

4,6500

465 000,00

-40 000,00
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RYZYKA ZWIĄZANE Z TRANSAKCJĄ
TERMINOWĄ FX FORWARD


Ryzyko walutowe związane z Transakcją Forward wynika z możliwości niekorzystnego kształtowania się w
przyszłości kursu walutowego dla waluty będącej przedmiotem Transakcji.



W przypadku kupna waluty na Datę Waluty Transakcji Pochodnej ryzyko walutowe wynika z możliwości
kształtowania się bieżącego kursu rynkowego danej waluty w Dacie Waluty Transakcji Pochodnej poniżej kursu
Transakcji Forward. Wówczas strata Klienta wynika z różnicy pomiędzy kursem bieżącym i kursem Transakcji
Forward.



W przypadku sprzedaży waluty na Datę Waluty Transakcji Pochodnej ryzyko walutowe wynika z możliwości
kształtowania się bieżącego kursu rynkowego danej waluty w Dacie Waluty Transakcji Pochodnej powyżej kursu
Transakcji Forward. Wówczas strata Klienta wynika z różnicy pomiędzy kursem Transakcji Forward i kursem
bieżącym.

Niniejszy slajd stanowi doszczegółowienie informacji zawartych na slajdzie nr 9.
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KORZYŚCI ZWIĄZANE Z TRANSAKCJĄ
TERMINOWĄ FX FORWARD


Możliwość elastycznego dopasowania transakcji zabezpieczających obrót walutowy



Możliwość rozliczenia transakcji przed jej pierwotnym terminem zapadalności w całości bądź w części



Możliwość wydłużenia terminu realizacji zawartych transakcji



Z góry określony kurs wymiany walut w przyszłości
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MOŻLIWOŚĆ WCZEŚNIEJSZEGO ROZLICZENIA
TRANSAKCJI TERMINOWEJ FX FORWARD


Data rozliczenia transakcji terminowej FX Forward ustalana jest pomiędzy Klientem i Bankiem w momencie jej
zawarcia.



Klient ma prawo, za zgodą Banku, dokonać częściowego lub całkowitego zamknięcia transakcji przed ustalonym
terminem lub przedłużenia terminu trwania transakcji poprzez:





zawarcie przez Klienta transakcji natychmiastowej wymiany walut (FX Spot) lub terminowej transakcji
wymiany walut (FX Forward) na tę samą datę rozliczenia (zamknięcia transakcji) o przeciwstawnych
warunkach, lub
zawarcie transakcji FX Swap o warunkach analogicznych do transakcji FX Forward, przy czym
odpowiednio data rozpoczęcia transakcji (przedłużenie terminu trwania transakcji) lub data jej
zakończenia (rozliczenie transakcji przed ustalonym terminem) jest taka sama jak transakcji FX Forward,
lub
rolowanie transakcji terminowej FX Forward



Bank nie pobiera dodatkowych opłat od Klienta z tytułu częściowego lub całkowitego rozliczenia transakcji
przed ustalonym terminem lub przedłużenia terminu trwania transakcji.



Koszty związane z zawarciem transakcji zamykających transakcję FX Forward są równe marży wbudowanej w
cenę transakcji.



Przedłużenie terminu trwania transakcji FX Forward powinno wynikać z przesunięcia w czasie odroczonego
zobowiązania lub należności denominowanej w walucie obcej wynikających z obrotu handlowego lub z
przesunięcia w czasie odroczonego finansowania w danej walucie lub z przesunięcia w czasie odroczonych
kosztów lub przychodów denominowanych w danej walucie/danych walutach.
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TRANSAKCJA TERMINOWA FX SWAP


Transakcja FX Swap stanowi bezwarunkowe zobowiązanie do kupna (sprzedaży) waluty w dacie
początkowego rozliczenia transakcji oraz do sprzedaży (kupna) waluty w dacie końcowego rozliczenia
transakcji.



W dniu zawarcia transakcji ustalane są terminy, kwota oraz kursy, po których nastąpią wymiany walut w
obu datach rozliczenia.



Rozliczenie następuje w sposób rzeczywisty bądź nierzeczywisty (rozliczenie różnic kursowych).



Transakcja FX Swap jest analogiczna do złożenia transakcji FX SPOT wraz z przeciwstawną jej transakcją
FX FORWARD.



Kurs rozliczenia w dacie końcowego rozliczenia ustalany jest w oparciu o kurs bieżący skorygowany o
punkty swapowe właściwe dla danej pary walutowej.



Bank Gospodarstwa Krajowego dopuszcza zawieranie transakcji FX Swap na okres maksymalnie 36
miesięcy.

Dla kogo? - przykład zastosowania transakcji
• Podmioty chcące pokryć niedobór płynności w jednej walucie nadwyżką płynności w innej walucie
• Podmioty chcące przyspieszyć/opóźnić termin rozliczenia transakcji terminowej typu forward
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TRANSAKCJA SWAP WALUTOWY – FX SWAP
CHARAKTERYSTYKA TRANSAKCJI
Transakcja Swap Walutowy to umowa, w której strony transakcji postanawiają wymienić między sobą określoną
kwotę waluty na równowartość w innej walucie, na określony czas. W trakcie trwania transakcji nie ma płatności
odsetek. Kurs wymiany na datę zapadalności (maturity date) jest ustalany przy zawieraniu transakcji, w oparciu o
różnicę oprocentowania tych walut oraz kurs natychmiastowy.
Podczas zawierania Transakcji Swap Walutowy strony uzgadniają warunki dwóch transakcji: kupno lub sprzedaż
waluty bazowej za walutę kwotowaną (pierwsza wymiana) oraz transakcji odwrotnej (druga wymiana).

WARUNKI NIEZBĘDNE DO OKREŚLENIA PRZEZ
STRONY PODCZAS ZAWIERANIA TRANSAKCJI










data zawarcia transakcji;
data waluty pierwszej wymiany;
data waluty drugiej wymiany;
para walutowa (waluta bazowa i waluta kwotowana);
nominał transakcji (w walucie);
strona transakcji (Bank/Klient kupuje/sprzedaje);
kurs walutowy pierwszej wymiany
kurs walutowy drugiej wymiany
rodzaj oraz wartość zabezpieczenia transakcji.

SPOSÓB ROZLICZENIA TRANSAKCJI
 Bank kupuje/sprzedaje Klientowi walutę
bazową za walutę kwotowaną w dacie waluty
pierwszej wymiany (z przekazaniem kwot walut
w dacie waluty) po kursie walutowym pierwszej
wymiany ustalonym w momencie zawarcia
transakcji
(„pierwsza
wymiana”)
oraz
dokonanie odwrotnej transakcji wymiany
(„druga wymiana”) w tej samej kwocie waluty
bazowej po kursie walutowym drugiej wymiany
ustalonym w momencie zawarcia transakcji;
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TRANSAKCJA SWAP WALUTOWY – FX SWAP –
kupno waluty
Przykład transakcji:
Założenia:
Klient kupuje EUR/sprzedaje PLN w Pierwszej Wymianie i sprzedaje EUR/kupuje
PLN w Drugiej Wymianie. Klient kupuje 1 mln EURPLN po kursie 4,6000 w dacie
waluty SPOT oraz Klient sprzedaje 1 mln EURPLN po kursie 4,6103 w dacie waluty
SPOT+31 dni. Punkty swapowe: 103; oprocentowanie EUR: -0,60%;
oprocentowanie PLN: 2,00%
Profil wypłaty w dacie realizacji transakcji:
 W Dacie Waluty Drugiej Wymiany Bazowej Transakcji Swap Walutowy kupujący
Transakcję Swap Walutowy realizuje zysk, jeśli zmiana oprocentowania EUR i
PLN skutkować będzie spadkiem punktów swapowych za dany okres.
 W Dacie Waluty Drugiej Wymiany Bazowej Transakcji Swap Walutowy kupujący
Transakcję Swap Walutowy realizuje stratę, jeśli zmiana oprocentowania EUR i
PLN skutkować będzie wzrostem punktów swapowych za dany okres.

Wynik na
transakcji

zysk

Punkty
swapowe
strata
103

Kwota transakcji
FX Swap (EUR)

Stopa EUR (1M
EURIBOR*)

Stopa PLN
(1M
WIBOR*)

Punkty
swapowe

Kurs forward
z FX Swap

Rynkowy kurs forward (kurs
spot + punkty swapowe)

Wynik na
transakcji FX Swap

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=4,6000+(4)

(7)=(1)*[(5)-(6)]

1 000 000,00

-1,20%

2,60%

151

4,6103

4,6151

-4 800,00

1 000 000,00

-1,00%

2,30%

131

4,6103

4,6131

-2 800,00

1 000 000,00

-0,60%

2,00%

103

4,6103

4,6103

0,00

1 000 000,00

0,90%

2,80%

75

4,6103

4,6075

2 800,00

1 000 000,00

0,90%

2,29%

55

4,6103

4,6055

4 800,00

*Przeczytaj uwagę dot. możliwych zmian stawek referencyjnych na slajdzie nr 4.
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TRANSAKCJA SWAP WALUTOWY – FX SWAP
– sprzedaż waluty

Przykład transakcji:

Założenia:
Klient sprzedaje EUR/kupuje PLN w Pierwszej Wymianie i kupuje EUR/sprzedaje
PLN w Drugiej Wymianie. Klient sprzedaje 1 mln EURPLN po kursie 4,6000 w dacie
waluty SPOT oraz Klient kupuje 1 mln EURPLN po kursie 4,6101 w dacie waluty
SPOT+31 dni. Punkty swapowe: 101; oprocentowanie EUR: -0,60%;
oprocentowanie PLN: 1,95%
Profil wypłaty w dacie realizacji transakcji:
 W Dacie Waluty Drugiej Wymiany Bazowej Transakcji Swap Walutowy
sprzedający Transakcję Swap Walutowy realizuje zysk, jeśli zmiana
oprocentowania EUR i PLN skutkować będzie wzrostem punktów swapowych za
dany okres.
 W Dacie Waluty Drugiej Wymiany Bazowej Transakcji Swap Walutowy
sprzedający Transakcję Swap Walutowy realizuje stratę, jeśli zmiana
oprocentowania EUR i PLN skutkować będzie spadkiem punktów swapowych za
dany okres.
Kwota transakcji
FX Swap (EUR)

Stopa EUR
(1M
EURIBOR*)

Wynik na
transakcji

zysk

Punkty
swapowe
strata

101

Stopa PLN
(1M
WIBOR*)

Punkty
swapowe

Kurs forward
z FX Swap

Rynkowy kurs forward (kurs
spot + punkty swapowe)

Wynik na
transakcji FX Swap

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=4,6000+(4)

(7)=(1)*[(6)-(5)]

1 000 000,00

-1,15%

2,30%

137

4,6101

4,6137

3 600,00

1 000 000,00

-0,95%

2,10%

121

4,6101

4,6121

2 000,00

1 000 000,00

-0,60%

1,95%

101

4,6101

4,6101

0,00

1 000 000,00

0,55%

2,60%

81

4,6101

4,6081

-2 000,00

1 000 000,00

1,05%

2,70%

65

4,6101

4,6065

-3 600,00

*Przeczytaj uwagę dot. możliwych zmian stawek referencyjnych na slajdzie nr 4.
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RYZYKA ZWIĄZANE Z TRANSAKCJĄ SWAP
WALUTOWY – FX SWAP


Ryzyko rynkowe/zmiany wyceny transakcji związane z Transakcją Swap Walutowy – FX Swap wynika z tego, że
w trakcie trwania Transakcji może nastąpić niekorzystna zmiana kursu walutowego (ryzyko walutowe) lub stóp
procentowych (ryzyko stopy procentowej) walut Transakcji, która spowoduje zmianę wyceny Transakcji oraz
konieczność złożenia przez Klienta dodatkowego depozytu zabezpieczającego (ryzyko konieczności złożenia
dodatkowego zabezpieczenia).



Wynik z Transakcji Swap Walutowy, która jest odpowiednikiem złożenia transakcji depozytowych, narażony jest
na ryzyko stopy procentowej, tzn. w dniu rozliczenia, w sytuacji niekorzystnego kształtowania się w okresie
transakcji oprocentowania walut Transakcji, otrzymywane - odpowiednio płacone przez Klienta punkty swapowe
mogą być niższe - odpowiednio wyższe niż koszt/przychód z alternatywnych transakcji depozytowych.

Niniejszy slajd stanowi doszczegółowienie informacji zawartych na slajdzie nr 9.
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KORZYŚCI ZWIĄZANE Z TRANSAKCJĄ SWAP
WALUTOWY – FX SWAP


Możliwość zabezpieczenia płynności finansowej w innej walucie niż posiadana przez klienta



Likwidacja niedopasowania czasowego pomiędzy datami przepływów walutowych wynikających z
kontraktów handlowych



Możliwość przyspieszenia lub wydłużenia terminu realizacji zawartych transakcji wymiany walutowej
lub terminowej transakcji walutowej
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MOŻLIWOŚĆ WCZEŚNIEJSZEGO ROZLICZENIA
TRANSAKCJI TERMINOWEJ FX SWAP


Data rozliczenia transakcji FX Swap ustalana jest pomiędzy Klientem i Bankiem w momencie jej zawarcia.



Klient ma prawo, za zgodą Banku, dokonać częściowego lub całkowitego zamknięcia transakcji przed
ustalonym terminem lub przedłużenia terminu trwania transakcji poprzez:



zawarcie przez Klienta transakcji FX Spot lub transakcji FX Forward na tę samą datę rozliczenia
(zamknięcia transakcji) o przeciwstawnych warunkach, lub
zawarcie transakcji FX Swap o warunkach analogicznych do pierwotnej transakcji FX Swap, przy czym
odpowiednio data rozpoczęcia transakcji (przedłużenie terminu trwania transakcji) lub data jej
zakończenia (rozliczenie transakcji przed ustalonym terminem) jest taka sama jak transakcji FX Swap.



Bank nie pobiera dodatkowych opłat od Klienta z tytułu częściowego lub całkowitego rozliczenia transakcji
przed ustalonym terminem lub przedłużenia terminu trwania transakcji.



Koszty związane z zawarciem transakcji zamykających transakcję FX Swap są równe marży wbudowanej w
cenę transakcji.



Przedłużenie terminu trwania transakcji FX Swap powinno wynikać z przesunięcia w czasie odroczonego
zobowiązania lub należności denominowanej w walucie obcej wynikających z obrotu handlowego lub z
przesunięcia w czasie odroczonego finansowania w danej walucie lub z przesunięcia w czasie odroczonych
kosztów lub przychodów denominowanych w danej walucie/danych walutach.
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OPCJA WALUTOWA – TRANSAKCJA OPCYJNA


Daje nabywcy prawo (nie obowiązek) do wymiany określonej pary walut na z góry ustalonych warunkach.
Wystawca opcji walutowej ma obowiązek zrealizowania opcji, jeżeli nabywca zgłosi takie żądanie.



W zamian za nabycie prawa do realizacji transakcji nabywca opcji walutowej w dniu zawarcia płaci
bezzwrotną premię opcyjną.



W dniu zawarcia transakcji ustalany jest termin, kwota oraz kurs, po którym nastąpi wymiana.



Rozliczenie następuje w sposób rzeczywisty bądź nierzeczywisty (rozliczenie różnic kursowych).

Dla kogo? Przykład zastosowania transakcji
• Podmioty o odroczonych zobowiązaniach i należnościach denominowanych w walutach obcych wynikających z obrotu
handlowego
• Podmioty o przyznanym finansowaniu w jednej walucie a kosztach lub przychodach denominowanych w innej/innych
walutach
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OPCJA WALUTOWA – TRANSAKCJA OPCYJNA
CHARAKTERYSTYKA TRANSAKCJI
1. Jest to walutowa transakcja terminowa, w której w szczególny sposób są określone prawa i
obowiązki stron takiej transakcji. Dla nabywcy opcji jest prawo po zapłaceniu premii, czyli
ceny danej opcji, a dla wystawcy - obowiązek do dokonania wymiany określonej pary
walut po uzgodnionym w opcji kursie na uzgodniony w opcji termin zakończenia i
rozliczenia. Kupno opcji eliminuje całkowicie ryzyko kursowe, wystawienie – sprzedaż opcji
generuje/tworzy ryzyko kursowe.
2. Dla praw, dla obowiązków – jednostronnie lub obustronnie można umieścić dodatkowy
warunek – barierę. Bariera jest rynkowym poziomem kursu danej pary walut, która po
osiągnięciu może aktywować lub dezaktywować prawa lub obowiązki jako część/i/
składową/e/ danej Opcji.
3. Jeżeli w ramach Transakcji Opcyjnej wystawca opcji zobowiązuje się do sprzedaży
określonej waluty, to transakcja ta stanowi opcję kupna (call). Nabywca takiej opcji posiada
prawo do kupna waluty bazowej za walutę kwotowaną od wystawcy opcji.
4. Jeżeli w ramach Transakcji Opcyjnej wystawca zobowiązuje się do kupna określonej
waluty, to transakcja ta stanowi opcję sprzedaży (put). Nabywca takiej opcji posiada prawo
do sprzedaży waluty bazowej za walutę kwotowaną od wystawcy danej opcji.
5. W dacie ustalenia praw Transakcji Opcyjnej opcja może znaleźć się w jednej z trzech
następujących sytuacji:
1) „In–the–money” – jeżeli w przypadku opcji kupna (call) w dacie ustalenia praw
Transakcji Opcyjnej kurs referencyjny będzie wyższy od kursu wykonania opcji lub w
przypadku opcji sprzedaży (put) w dacie ustalenia praw Transakcji Opcyjnej kurs
referencyjny będzie niższy od kursu wykonania opcji; w taki przypadku następuje
realizacja praw Klienta z tytułu zawartej Transakcji Opcyjnej;
2) „At–the–money” – jeżeli w przypadku opcji kupna (call), opcji sprzedaży (put) w dacie
ustalenia praw Transakcji Opcyjnej kurs referencyjny będzie równy kursowi wykonania
opcji, w takim przypadku realizacja opcji zależy od woli Klienta lub Kontrahenta;
3) „Out-of-the-money” – jeżeli w przypadku opcji kupna (call) w dacie ustalenia praw
Transakcji Opcyjnej kurs referencyjny będzie niższy od kursu wykonania opcji lub w
przypadku opcji sprzedaży (put) w dacie ustalenia praw Transakcji Opcyjnej kurs
referencyjny będzie wyższy od kursu wykonania opcji; w takim przypadku Transakcje
Opcyjne automatycznie wygasają bez realizacji.

WARUNKI NIEZBĘDNE DO OKREŚLENIA
PRZEZ STRONY PODCZAS ZAWIERANIA
TRANSAKCJI















sprzedający i kupujący opcję;
data zawarcia transakcji;
data ustalenia praw transakcji;
data waluty transakcji;
waluta bazowa;
nominał transakcji;
waluta kwotowana;
typ opcji (opcja kupna/opcja sprzedaży, opcja typu
europejskiego);
kursy wykonania opcji;
rodzaj kursu referencyjnego (Fixing NBP albo EBC);
premia (wysokość i waluta);
data płatności premii przez kupującego/odkupującego
opcję;
rodzaj oraz wartość zabezpieczenia transakcji;
rodzaj i poziom bariery.

SPOSÓB ROZLICZENIA TRANSAKCJI




rzeczywisty – kupno/sprzedaż przez Bank waluty bazowej za
walutę kwotowaną w dacie waluty (z przekazaniem kwot
walut w dacie waluty) po kursie ustalonym w momencie
zawarcia transakcji;
nierzeczywisty – rozliczenie wyniku z samych różnic
kursowych pomiędzy kursem ustalonym
w momencie zawarcia transakcji a kursem referencyjnym.
Bank stwierdza wystąpienie bariery w przypadku zaistnienia na
międzybankowym rynku transakcji wymiany walutowej spot,
spełniającej łącznie poniższe warunki:
• opiewającej na kurs dwóch walut, tych samych na który
została zawarta Transakcja Opcyjna,
• zawartej bezpośrednio między dwoma dowolnymi
uczestnikami rynku lub poprzez brokera kwotującego w
sposób ciągły wybraną parę walut, a która nie została
zawarta po kursie rażąco odbiegającym od rynku,
rozumianym jako kurs dostępny w momencie zawierania
transakcji na rzecz Banku dla profesjonalnego dealera spot
na międzybankowym rynku walutowym,
• mająca potwierdzenie na wykresach konkretnych
kwotowań sporządzanych na bazie codziennej przez
profesjonalne serwisy kwotujące, np.: Reuters, Bloomberg.
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OPCJA WALUTOWA – TRANSAKCJA OPCYJNA –
kupno opcji call tj. opcji kupna waluty
Przykład transakcji:
Założenia:
Nabywca Transakcji Opcyjnej kupuje prawo (a nie obowiązek) do
nabycia waluty EUR za PLN w określonym terminie w przyszłości
po kursie 4,6000.

Wynik na
transakcji

zysk

Profil wypłaty w dacie realizacji transakcji:
 Poniżej kursu 4,6000 Klient kupuje EUR na rynku po aktualnym
kursie.
 Powyżej kursu 4,6000 Klient korzysta z praw z Transakcji
Opcyjnej - kupuje EUR po 4,6000.

Kurs rynkowy
Koszt
Premii

strata

Nabywca Opcji korzysta z
rynku (strata = koszt Premii)

Nabywca Opcji korzysta z Opcji po
4,6000 (zysk; bez uwzględnienia
kosztu premii opcyjnej)

4,6000

Kurs
waluty
EURPLN

Koszt premii
dla Klienta
(w PLN)

Kwota w
walucie
(EUR)

Kwota w PLN
bez
zabezpieczenia

Kurs wykonania
Transakcji
Opcyjnej

Kwota w PLN z
zabezpieczeniem
(bez premii)

Kwota w PLN z
zabezpieczeniem
(z premią)

Różnica
(PLN)

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)*(3)

(5)

(6)

(7)=(6)+(2)

(8)=(4)-(7)

4,2000

14 000,00

100 000,00

420 000,00

4,6000

420 000,00

434 000,00

-14 000,00

4,3000

14 000,00

100 000,00

430 000,00

4,6000

430 000,00

444 000,00

-14 000,00

4,6000

14 000,00

100 000,00

460 000,00

4,6000

460 000,00

474 000,00

-14 000,00

4,9000

14 000,00

100 000,00

490 000,00

4,6000

460 000,00

474 000,00

16 000,00

5,0000

14 000,00

100 000,00

500 000,00

4,6000

460 000,00

474 000,00

26 000,00
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OPCJA WALUTOWA – TRANSAKCJA OPCYJNA –
kupno opcji put tj. opcji sprzedaży waluty
Przykład transakcji:
Założenia:
Nabywca Transakcji Opcyjnej kupuje prawo (a nie obowiązek) do
sprzedaży waluty EUR za PLN w określonym terminie w przyszłości
po kursie 4,6500.

Wynik na
transakcji

Nabywca Opcji korzysta z
rynku (strata = koszt Premii)

zysk

Profil wypłaty w dacie realizacji transakcji:
 Powyżej kursu 4,6500 Klient sprzedaje EUR na rynku po
aktualnym kursie.
 Poniżej kursu 4,6500 Klient korzysta z praw z Transakcji
Opcyjnej - sprzedaje EUR po 4,6500.

Kurs rynkowy
Koszt
Premii

strata

Nabywca Opcji korzysta z Opcji
po 4,6500 (zysk; bez
uwzględnienia kosztu premii
opcyjnej)
4,6500

Kurs
waluty
EURPLN

Koszt premii
dla Klienta
(w PLN)

Kwota w
walucie
(EUR)

Kwota w PLN
bez
zabezpieczenia

Kurs wykonania
Transakcji
Opcyjnej

Kwota w PLN z
zabezpieczeniem
(bez premii)

Kwota w PLN z
zabezpieczeniem
(z premią)

Różnica
(PLN)

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)*(3)

(5)

(6)

(7)=(6)-(2)

(8)=(7)-(4)

4,2000

14 000,00

100 000,00

420 000,00

4,6500

465 000,00

451 000,00

31 000,00

4,4000

14 000,00

100 000,00

440 000,00

4,6500

465 000,00

451 000,00

11 000,00

4,6500

14 000,00

100 000,00

465 000,00

4,6500

465 000,00

451 000,00

-14 000,00

4,9000

14 000,00

100 000,00

490 000,00

4,6500

490 000,00

476 000,00

-14 000,00

5,1000

14 000,00

100 000,00

510 000,00

4,6500

510 000,00

496 000,00

-14 000,00
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RYZYKA ZWIĄZANE Z OPCJĄ WALUTOWĄ –
TRANSAKCJĄ OPCYJNĄ


Ryzyko walutowe związane z Transakcją Opcyjną wynika z możliwości niekorzystnego kształtowania się w
przyszłości kursu walutowego dla waluty będącej przedmiotem Transakcji Opcyjnej.



W przypadku kupna Opcji Call, ryzyko walutowe skutkuje tym, że Klient narażony jest na ryzyko utraty zapłaconej
Premii. W przypadku gdy w Dacie Ustalenia Praw Transakcji Opcyjnej kurs bieżący danej waluty kształtuje się
poniżej Kursu Wykonania Opcji, Klient nie realizuje Opcji ponosząc stratę równą zapłaconej Premii.



W przypadku kupna Opcji Put, ryzyko walutowe skutkuje tym, że Klient narażony jest na ryzyko utraty zapłaconej
Premii. W przypadku gdy w Dacie Ustalenia Praw Transakcji Opcyjnej kurs bieżący danej waluty kształtuje się
powyżej Kursu Wykonania Opcji, Klient nie realizuje Opcji ponosząc stratę równą zapłaconej Premii.

Niniejszy slajd stanowi doszczegółowienie informacji zawartych na slajdzie nr 9.
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KORZYŚCI ZWIĄZANE Z OPCJĄ WALUTOWĄ –
TRANSAKCJĄ OPCYJNĄ


Możliwość zabezpieczenia przed ryzykiem walutowym związanym z prowadzoną działalnością



Możliwość przedterminowej odsprzedaży opcji



Znany koszt zabezpieczenia kursu walutowego w momencie zawierania transakcji
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MOŻLIWOŚĆ WCZEŚNIEJSZEGO ROZLICZENIA
OPCJI WALUTOWEJ


Data rozliczenia opcji walutowej ustalana jest pomiędzy Klientem i Bankiem w momencie jej zawarcia.



Klient ma prawo, za zgodą Banku, dokonać częściowego lub całkowitego zamknięcia transakcji przed
ustalonym terminem poprzez:


zawarcie transakcji opcyjnej na tę samą datę rozliczenia o przeciwstawnych warunkach do transakcji
pierwotnej.



Bank nie pobiera dodatkowych opłat od Klienta z tytułu częściowego lub całkowitego rozliczenia transakcji
przed ustalonym terminem.



Koszty związane z zawarciem transakcji zamykających transakcję opcyjną są równe marży wbudowanej w
cenę transakcji.
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STRUKTURA OPCJI WALUTOWYCH (RISK REVERSAL)
CHARAKTERYSTYKA TRANSAKCJI
Jest to grupa walutowych transakcji terminowych na wybraną datę lub serię dat rozliczenia w przyszłości, gdzie Bank oraz Klient określają kwotę/y/ walut
oraz kurs/y/ po jakich będą wtedy wymieniać określoną parę walut w takich transakcjach. W danej dacie rozliczenia jest to jednostronne prawo, a po
drugiej stronie – obowiązek, do dokonania transakcji na wcześniej uzgodnionych warunkach. Transakcje Opcji Risk reversal są najczęściej strukturą
zerokosztową, a jej podstawowa forma jest tożsama ze zwykłym forwardem, który to jest również „zerokosztową” transakcją bezwarunkowo
zobowiązującą do wymiany walut w przyszłości po uzgodnionym wcześniej kursie, gdzie ponadto: profil rozkładu ryzyka, możliwości wygenerowania straty
lub zysku są identyczne w Opcji Risk Reversal jak i w zwykłej Transakcji Forward. Opcja Risk reversal daje jednak więcej wariantów oraz możliwości co do
uzgadniania na przyszłość: kursów, dat i kwot podlegających następnie realizacji i wymianie w przyszłości. Dla praw, dla obowiązków – jednostronnie lub
obustronnie można umieścić dodatkowy warunek – barierę. Bariera jest rynkowym poziomem kursu danej pary walut, która po osiągnięciu może
aktywować lub dezaktywować prawa lub obowiązki jako część/i/ składową/e/ danej Opcji Risk reversal.

WARUNKI NIEZBĘDNE DO OKREŚLENIA PRZEZ STRONY
PODCZAS ZAWIERANIA TRANSAKCJI
















sprzedający i kupujący opcję;
data zawarcia transakcji;
data ustalenia praw transakcji;
data waluty transakcji;
waluta bazowa;
nominał transakcji;
waluta kwotowana;
typ opcji (opcja kupna/opcja sprzedaży, opcja typu europejskiego/barierowa);
kursy wykonania opcji;
rodzaj kursu referencyjnego (Fixing NBP albo EBC);
premia (wysokość i waluta);
data płatności premii przez kupującego/odkupującego opcję;
rodzaj oraz wartość zabezpieczenia transakcji;
rodzaj i poziom bariery;
potwierdza się kwotę płatności z tytułu premii oraz sposób płatności (płatność
kwoty netto lub przepływ brutto), a w przypadku zerokosztowej Struktury
Opcyjnej - zerokosztowość z punktu widzenia Klienta nabycia konkretnego i
uzgodnionego zestawu Transakcji Opcyjnych przez Klienta oraz sposób rozliczenia
(wymiana płatności lub ustalenie braku przepływu środków z tytułu premii).

SPOSÓB ROZLICZENIA TRANSAKCJI





rzeczywisty – kupno/sprzedaż przez Bank waluty bazowej za walutę
kwotowaną w dacie waluty (z przekazaniem kwot walut w dacie waluty) po
kursie ustalonym w momencie zawarcia transakcji;
nierzeczywisty – rozliczenie wyniku z samych różnic kursowych pomiędzy
kursem ustalonym w momencie zawarcia transakcji a kursem
referencyjnym;
Bank stwierdza wystąpienie bariery w przypadku zaistnienia na
międzybankowym rynku transakcji wymiany walutowej spot, spełniającej
łącznie poniższe warunki:
• opiewającej na kurs dwóch walut, tych samych na który została
zawarta Transakcja Opcyjna,
• zawartej bezpośrednio między dwoma dowolnymi uczestnikami
rynku lub poprzez brokera kwotującego w sposób ciągły wybraną
parę walut, a która nie została zawarta po kursie rażąco
odbiegającym od rynku, rozumianym jako kurs dostępny
w momencie zawierania transakcji na rzecz Banku dla
profesjonalnego dealera spot na międzybankowym rynku
walutowym,
• mająca potwierdzenie na wykresach konkretnych kwotowań
sporządzanych na bazie codziennej przez profesjonalne serwisy
kwotujące, np.: Reuters, Bloomberg.
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STRUKTURA OPCJI WALUTOWYCH (RISK
REVERSAL) –kupno waluty
Przykład transakcji:
Założenia:
Klient (nabywa Transakcję Opcyjną Call) kupuje prawo do nabycia
waluty USD za PLN w określonym terminie w przyszłości po kursie
4,1000 i jednocześnie sprzedaje (wystawia) Transakcję Opcyjną
Put (zobowiązuje się) do nabycia waluty USD za PLN po kursie
3,9000.

Wynik na
transakcji

zysk

Klient ma obowiązek
kupna waluty po
kursie 3,9000 (strata)
Kurs rynkowy

Profil wypłaty w dacie realizacji transakcji:
 W przedziale od 3,9000 do 4,1000 Klient kupuje USD po
aktualnym kursie
 Powyżej kursu 4,1000 Klient ma prawo kupna waluty po 4,1000
 Poniżej kursu 3,9000 Klient ma obowiązek kupna USD po kursie
3,9000
Kurs
waluty
USDPLN

Koszt
Premii
Klient ma prawo kupna
waluty po 4,1000 (zysk)
Klient korzysta
z rynku (wynik
zero)

strata

3,9000

4,1000

Kwota w
walucie
(USD)

Kwota w PLN bez
zastosowania
zabezpieczenia

Kurs wykonania
Transakcji Opcyjnej
(Call)

Kurs wykonania
Transakcji
Opcyjnej (Put)

Kwota w PLN z
zastosowaniem
zabezpieczenia

Różnica (PLN)

(1)

(2)

(3)=(1)*(2)

(4)

(5)

(6)

(7)=(3)-(6)

3,7500

100 000,00

375 000,00

4,1000

3,9000

390 000,00

-15 000,00

3,9000

100 000,00

390 000,00

4,1000

3,9000

390 000,00

0,00

4,0000

100 000,00

400 000,00

4,1000

3,9000

400 000,00

0,00

4,1000

100 000,00

410 000,00

4,1000

3,9000

410 000,00

0,00

4,2500

100 000,00

425 000,00

4,1000

3,9000

410 000,00

15 000,00
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STRUKTURA OPCJI WALUTOWYCH (RISK
REVERSAL) –sprzedaż waluty
Przykład transakcji:
Założenia:
Klient (nabywa Transakcję Opcyjną Put) kupuje prawo do
sprzedaży waluty USD za PLN w określonym terminie w przyszłości
po kursie 3,8500 i jednocześnie sprzedaje (wystawia) Transakcję
Opcyjną Call (zobowiązuje się) do sprzedaży waluty USD za PLN po
kursie 4,1000.

Wynik na
transakcji

Klient ma obowiązek
sprzedaży waluty po 4,1000
(strata)

zysk

Kurs rynkowy

Profil wypłaty w dacie realizacji transakcji:
 W przedziale od 3,8500 do 4,1000 Klient sprzedaje USD po
aktualnym kursie
 Powyżej kursu 4,1000 Klient ma obowiązek sprzedaży waluty
po 4,1000
 Poniżej kursu 3,8500 Klient ma prawo sprzedaży USD po kursie
3,8500

Kurs
waluty
USDPLN

Koszt
Premii

strata

Klient ma prawo
sprzedaży waluty po
kursie 3,8500 (zysk)

Klient korzysta
z rynku (wynik
zero)

3,8500

4,1000

Kwota w
walucie
(USD)

Kwota w PLN bez
zastosowania
zabezpieczenia

Kurs wykonania
Transakcji
Opcyjnej (Call)

Kurs wykonania
Transakcji
Opcyjnej (Put)

Kwota w PLN z
zastosowaniem
zabezpieczenia

Różnica (PLN)

(1)

(2)

(3)=(1)*(2)

(4)

(5)

(6)

(7)=(6)-(3)

3,6000

100 000,00

360 000,00

4,1000

3,8500

385 000,00

25 000,00

3,8500

100 000,00

385 000,00

4,1000

3,8500

385 000,00

0,00

4,0000

100 000,00

400 000,00

4,1000

3,8500

400 000,00

0,00

4,1000

100 000,00

410 000,00

4,1000

3,8500

410 000,00

0,00

4,3500

100 000,00

435 000,00

4,1000

3,8500

410 000,00

-25 000,00
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RYZYKA ZWIĄZANE ZE STRUKTURĄ OPCJI
WALUTOWYCH (RISK REVERSAL)


Ryzyko walutowe związane ze Strukturą Opcyjną typu Risk reversal wynika z możliwości niekorzystnego
kształtowania się w przyszłości kursu walutowego dla waluty będącej przedmiotem Transakcji Opcyjnej.



W przypadku kupna Struktury Opcyjnej typu Risk reversal (long Risk reversal – złożenie Long Call i Short Put),
Klient narażony jest na ryzyko walutowe – ryzyko niekorzystnego kształtowania się w przyszłości kursu
walutowego dla waluty będącej przedmiotem Transakcji Opcyjnej. W przypadku gdy w Dacie Waluty Transakcji
Opcyjnej kurs bieżący danej waluty kształtuje się poniżej Kursu Wykonania Transakcji Opcyjnej (sprzedana Opcja
Put) Short Put, Klient realizuje stratę wynikającą z różnicy pomiędzy kursem bieżącym i Kursem Wykonania
Transakcji Opcyjnej Short Put pomniejszoną o Premię otrzymaną z tytułu Transakcji Opcyjnej Short Put i
powiększoną o Premię zapłaconą z tytułu Transakcji Opcyjnej Long Call (kupiona Opcja Call).



W przypadku sprzedaży Struktury Opcyjnej typu Risk reversal (short Risk reversal – złożenie Long Put i Short Call)
Klient narażony jest na ryzyko walutowe - ryzyko niekorzystnego kształtowania się w przyszłości kursu
walutowego dla waluty będącej przedmiotem Transakcji Opcyjnej. W przypadku gdy w Dacie Waluty Transakcji
Opcyjnej kurs bieżący danej waluty kształtuje się powyżej Kursu Wykonania Transakcji Opcyjnej (sprzedana
Opcja Call) Short Call, Klient realizuje stratę wynikającą z różnicy pomiędzy Kursem Wykonania Transakcji
Opcyjnej Short Call i kursem bieżącym i pomniejszoną o Premię otrzymaną z tytułu Transakcji Opcyjnej Short Call
i powiększoną o premię zapłaconą z tytułu Transakcji Opcyjnej Long Put (kupiona Opcja Put).

Niniejszy slajd stanowi doszczegółowienie informacji zawartych na slajdzie nr 9.
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KORZYŚCI ZWIĄZANE ZE STRUKTURĄ OPCJI
WALUTOWYCH


Możliwość zabezpieczenia przed ryzykiem walutowym związanym z prowadzoną działalnością



Możliwość przedterminowej odsprzedaży opcji



Znany koszt zabezpieczenia kursu walutowego w momencie zawierania transakcji



Elastyczność w doborze kursów realizacji
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FORWARD NA STOPĘ PROCENTOWĄ –
TRANSAKCJA FRA


Umowa, na podstawie której strony ustalają wysokość stałej stopy procentowej, która będzie
obowiązywała w przyszłości dla określonej kwoty i określonego okresu odsetkowego



Wykorzystywana do zabezpieczenia zarówno ryzyka wzrostu (kupujący transakcję FRA, kredytobiorca) jak i
spadku (sprzedający transakcję FRA, inwestor) stóp procentowych



Zabezpiecza ryzyko występujące w pojedynczym okresie odsetkowym; seria kontraktów FRA = IRS



Rozliczany bez fizycznej dostawy instrumentu bazowego poprzez porównanie stopy kontraktu FRA do
uzgodnionej stawki referencyjnej (np. WIBOR, EURIBOR)

Dla kogo? Przykład zastosowania transakcji
• Kredytobiorca, który zaciągnął kredyt o zmiennym oprocentowaniu i obawia się wzrostu stóp procentowych w przyszłości
(wzrostu kosztu kapitału)
• Inwestor, który zainwestował środki po zmiennej stopie procentowej i obawia się spadku stóp procentowych w przyszłości
(spadku rentowności inwestycji)
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FORWARD NA STOPĘ PROCENTOWĄ –
TRANSAKCJA FRA
CHARAKTERYSTYKA TRANSAKCJI
Transakcja FRA jest to dwustronne zobowiązanie do rozliczenia różnicy pomiędzy uzgodnioną stawką a
uzgodnioną stawką referencyjną (np. WIBOR) w określonym dniu w przyszłości, tzw. dniu rozliczenia.
Kredytobiorca, który chce się zabezpieczyć przed wzrostem stopy procentowej w przyszłości, czyli wzrostem
kosztu finansowania, będzie kupował Transakcję FRA, natomiast inwestor obawiający się spadku stóp
procentowych, czyli spadku rentowności inwestycji, będzie sprzedawał Transakcję FRA.

WARUNKI NIEZBĘDNE DO OKREŚLENIA
PRZEZ STRONY PODCZAS ZAWIERANIA
TRANSAKCJI

SPOSÓB ROZLICZENIA TRANSAKCJI















data zawarcia transakcji;
strony transakcji;
nominał transakcji;
data rozpoczęcia transakcji;
data rozliczenia transakcji;
data zakończenia transakcji;
waluta transakcji;
kurs referencyjny;
stopa procentowa transakcji;
dzień ustalenia kwoty kompensacyjnej;
rodzaj oraz wartość zabezpieczenia transakcji.





nierzeczywisty – rozliczenie wyniku z samych różnic stóp procentowych
pomiędzy stopą procentową transakcji ustaloną w momencie zawarcia
transakcji a kursem referencyjnym – kwota kompensacyjna;
kursem referencyjnym jest uzgodniona stawka referencyjna (np.
WIBOR) na odpowiedni okres równy okresowi pomiędzy datą
rozpoczęcia transakcji oraz datą zakończenia transakcji.
kwota kompensacyjna obliczana jest przez Bank według poniższej
formuły:
𝐾𝑅 =

𝑅−𝑆 ∗𝐷∗𝑁
𝐵 ∗ 100 + (𝑅 ∗ 𝐷)

gdzie:
KR - kwota kompensacyjna,
R - kurs referencyjny (%),
S - stopa procentowa transakcji (%),
D - rzeczywista liczba dni w okresie pomiędzy datą rozpoczęcia oraz datą zakończenia transakcji,
N - nominał transakcji,
B - liczba dni w roku bazowym stosowanym na rynku pieniężnym dla depozytów w PLN tj. 365 dni.
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TRANSAKCJA FRA – kupno kontraktu
Przykład transakcji:
Założenia:
Kupujący Transakcję FRA 3v6 kupuje stopę
procentową Transakcji na poziomie 2,30%.

Kwota
Kompensacyjna

Profil wypłaty w dacie realizacji transakcji:
 W Dacie Rozliczenia Transakcji FRA kupujący
Transakcję FRA realizuje zysk, jeśli Kurs
Referencyjny jest wyższy od stopy procentowej
Transakcji
 W Dacie Rozliczenia Transakcji FRA kupujący
Transakcję FRA realizuje stratę, jeśli Kurs
Referencyjny jest niższy od stopy procentowej
Transakcji

TD

FIXING VD

MD
3M

TD – Data Zawarcia Transakcji Pochodnej
FIXING – data ustalenia Kwoty Kompensacyjnej
VD - Data Rozliczenia (Rozpoczęcia) Transakcji FRA
MD – Data Zakończenia Transakcji FRA

WIBOR 3M*

Nominał PLN

Odsetki w PLN bez
zastosowania
zabezpieczenia

Stawka FRA

Odsetki w PLN z
zastosowaniem
zabezpieczenia

Różnica (PLN)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(3)-(5)

1,30%

1 000 000,00

3 241,10

2,30%

5 734,25

-2 493,15

1,80%

1 000 000,00

4 487,67

2,30%

5 734,25

-1 246,58

2,30%

1 000 000,00

5 734,25

2,30%

5 734,25

0,00

2,80%

1 000 000,00

6 980,82

2,30%

5 734,25

1 246,58

3,30%

1 000 000,00

8 227,40

2,30%

5 734,25

2 493,15

*Przeczytaj uwagę dot. możliwych zmian stawek referencyjnych na slajdzie nr 4.
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TRANSAKCJA FRA – sprzedaż kontraktu
Przykład transakcji:
Założenia:
Sprzedający Transakcję FRA 3v6 sprzedaje stopę
procentową Transakcji na poziomie 2,35%.

Kwota
Kompensacyjna

Profil wypłaty w dacie realizacji transakcji:
 W Dacie Rozliczenia Transakcji FRA sprzedający
Transakcję FRA realizuje zysk, jeśli Kurs
Referencyjny jest niższy od stopy procentowej
Transakcji
 W Dacie Rozliczenia Transakcji FRA sprzedający
Transakcję FRA realizuje stratę, jeśli Kurs
Referencyjny jest wyższy od stopy procentowej
Transakcji

TD

FIXING VD

MD
3M

TD – Data Zawarcia Transakcji Pochodnej
FIXING – data ustalenia Kwoty Kompensacyjnej
VD - Data Rozliczenia (Rozpoczęcia) Transakcji FRA
MD – Data Zakończenia Transakcji FRA

WIBOR 3M*

Nominał PLN

Odsetki w PLN bez
zastosowania
zabezpieczenia

Stawka FRA

Odsetki w PLN z
zastosowaniem
zabezpieczenia

Różnica (PLN)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(5)-(3)

1,35%

1 000 000,00

3 365,75

2,35%

5 858,90

2 493,15

1,85%

1 000 000,00

4 612,33

2,35%

5 858,90

1 246,58

2,35%

1 000 000,00

5 858,90

2,35%

5 858,90

0,00

2,85%

1 000 000,00

7 105,48

2,35%

5 858,90

-1 246,58

3,35%

1 000 000,00

8 352,05

2,35%

5 858,90

-2 493,15

*Przeczytaj uwagę dot. możliwych zmian stawek referencyjnych na slajdzie nr 4.
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RYZYKA ZWIĄZANE Z TRANSAKCJĄ FRA


Ryzyko stopy procentowej związane z Transakcją FRA wynika z możliwości niekorzystnego kształtowania się w
przyszłości stóp procentowych w szczególności dla Kursu Referencyjnego, na który została zawarta Transakcja
FRA.



W przypadku kupna w Transakcji FRA stopy procentowej na termin ryzyko stopy procentowej wynika z
możliwości kształtowania się stopy procentowej odpowiadającej Kursowi Referencyjnemu, na jaki została
zawarta Transakcja FRA w Dacie Rozliczenia Transakcji FRA poniżej stopy procentowej Transakcji. Wówczas
strata Klienta wynika z różnicy pomiędzy Kursem Referencyjnym z Daty Rozliczenia Transakcji FRA i stopy
procentowej Transakcji.



W przypadku sprzedaży w Transakcji FRA stopy procentowej na termin ryzyko stopy procentowej wynika z
możliwości kształtowania się stopy procentowej odpowiadającej Kursowi Referencyjnemu, na jaki została
zawarta Transakcja FRA w Dacie Rozliczenia Transakcji FRA powyżej stopy procentowej Transakcji. Wówczas
strata Klienta wynika z różnicy pomiędzy stopą procentową Transakcji i Kursem Referencyjnym z Daty
Rozliczenia Transakcji FRA.

Niniejszy slajd stanowi doszczegółowienie informacji zawartych na slajdzie nr 9.
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KORZYŚCI ZWIĄZANE Z TRANSAKCJĄ FRA


Zabezpieczenie przed ryzykiem niekorzystnych zmian stóp procentowych



Elastyczna forma zabezpieczenia pozycji otwartych



Możliwość ustalenia stałego oprocentowania dla przyszłej transakcji



Wygodny instrument zarządzania ryzykiem



Instrument nie angażuje środków w wielkości nominalnej transakcji
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MOŻLIWOŚĆ WCZEŚNIEJSZEGO ROZLICZENIA
TRANSAKCJI FRA


Data rozliczenia transakcji FRA ustalana jest pomiędzy Klientem i Bankiem w momencie jej zawarcia.



Klient ma prawo, za zgodą Banku, dokonać częściowego lub całkowitego zamknięcia transakcji przed
ustalonym terminem poprzez:


zawarcie transakcji FRA na tę samą datę rozliczenia o przeciwstawnych warunkach do transakcji
pierwotnej.



Bank nie pobiera dodatkowych opłat od Klienta z tytułu częściowego lub całkowitego rozliczenia transakcji
przed ustalonym terminem.



Koszty związane z zawarciem transakcji zamykających transakcję FRA są równe marży wbudowanej w cenę
transakcji.
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SWAP NA STOPĘ PROCENTOWĄ –
TRANSAKCJA IRS


Umowa zobowiązująca strony do wymiany serii płatności odsetkowych, liczonych od uzgodnionej sumy
kapitału i dla ustalonych okresów odsetkowych.



Celem transakcji jest ograniczenie lub zminimalizowanie wpływu wahań rynkowych związanych ze
zmianami stóp procentowych na działalność przedsiębiorstwa.



Kredytobiorca lub inwestor, którego przepływy odsetkowe opierają się na zmiennej stopie procentowej
zawiera transakcję IRS z Bankiem eliminując ryzyko wahań poprzez zamianę zobowiązań lub należności na
oparte o stałą stawkę IRS, obowiązującą w całym okresie, na jaki została zawarta transakcja.



Transakcja IRS jest rozliczana różnicowo na koniec każdego okresu odsetkowego.



Bank Gospodarstwa Krajowego dopuszcza zawieranie transakcji IRS na okres maksymalnie 10-ciu lat (albo
do daty ostateczne spłaty zobowiązania posiadanego i zabezpieczanego przez Klienta w BGK).

Dla kogo? - przykład zastosowania transakcji
• Kredytobiorca, który zaciągnął kredyt oparty o zmienną stopę procentową, a chce zabezpieczyć stały koszt kredytu w okresie
finansowania
• Inwestor, który ulokował swoje środki w oparciu o zmienną stopę procentową, a chce zaplanować stały dochód z inwestycji
• Inni Klienci zainteresowani wymianą strumieni płatności odsetkowych liczonych według jednej stopy procentowej na płatności
odsetkowe liczone według innej stopy procentowej (w tej samej walucie) w określonym przedziale czasu w przyszłości.
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SWAP NA STOPĘ PROCENTOWĄ –
TRANSAKCJA IRS
CHARAKTERYSTYKA TRANSAKCJI
Transakcja IRS jest umową zawartą pomiędzy dwiema stronami, na podstawie której strony zobowiązują się do wymiany serii
płatności odsetkowych, liczonych od uzgodnionej sumy kapitałowej i dla ustalonego okresu, ale naliczanych według odmiennych
zasad.
W ramach płatności odsetkowych możliwe są następujące rodzaje oprocentowania strumieni odsetkowych Transakcji IRS:
 Float – fixed – zamiana stawki zmiennej na stałą ( np. WIBOR 3M – 1,80% )
 Float – float – zamiana stawki zmiennej na inną stawkę zmienną ( np. WIBOR 1M – WIBOR 6M)
 Fixed – fixed – zamiana stawki stałej na inną stawkę stałą ( np. zamiana stawki stałej płatnej miesięcznie na stawkę stałą płatną
raz na sześć miesięcy )

WARUNKI NIEZBĘDNE DO OKREŚLENIA
PRZEZ STRONY PODCZAS ZAWIERANIA
TRANSAKCJI














strony transakcji;
nominał transakcji oraz daty i kwoty jego amortyzacji, jeżeli
ma ona zastosowanie;
data zawarcia transakcji;
waluta bazowa transakcji;
data rozpoczęcia transakcji (data waluty);
data zakończenia transakcji;
baza naliczania odsetek;
daty rozpoczęcia podokresów odsetkowych transakcji;
oprocentowanie stałego strumienia odsetkowego transakcji ;
kurs referencyjny (nie dotyczy transakcji fixed-fixed);
wysokość kursu referencyjnego pierwszego podokresu
odsetkowego transakcji (nie dotyczy transakcji fixed-fixed);
dni ustalania kwot kompensacyjnych, chyba, że nie
występują;
rodzaj oraz wartość zabezpieczenia transakcji.

SPOSÓB ROZLICZENIA TRANSAKCJI




nierzeczywisty – rozliczenie wyniku z samych różnic stóp procentowych;
kursem referencyjnym jest uzgodniona stawka referencyjna (np. WIBOR) na
odpowiedni okres;
rozliczanie płatności pomiędzy stronami transakcji przeprowadzane jest
według poniższego wzoru:

𝐾𝑅 =

𝑍∗𝐷𝑍∗𝑁
𝐵𝑍∗100

-

𝑆∗𝐷𝑆∗𝑁
𝐵𝑆∗100

gdzie:
KR - kwota rozliczenia netto transakcji,
S- oprocentowanie stałego strumienia odsetkowego transakcji,
Z - kurs referencyjny
DS - liczba dni podokresu odsetkowego transakcji dla stałego strumienia odsetkowego transakcji,
DZ - liczba dni podokresu odsetkowego transakcji dla zmiennego strumienia odsetkowego transakcji,
N - kwota nominalna w danym podokresie odsetkowym transakcji,
BS - liczba dni w roku bazowym przyjętym dla stałego strumienia odsetkowego transakcji,
BZ - liczba dni w roku bazowym przyjętym dla zmiennego strumienia odsetkowego transakcji.
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TRANSAKCJA IRS – kupno zmiennej stopy
(i sprzedaż stałej stopy)
Przykład transakcji:
Założenia:
Kupujący Transakcję IRS kupuje zmienną stopę równą 3M
WIBOR* + 30 pb i sprzedaje stałą stopę procentową na
poziomie 2,60%.
Profil wypłaty w dacie rozliczenia płatności z transakcji:
 W dacie rozliczenia płatności z Transakcji IRS kupujący
Transakcję IRS realizuje zysk, jeśli Kurs Referencyjny jest
wyższy od stałej stopy procentowej Transakcji.
 W dacie rozliczenia płatności z Transakcji IRS kupujący
Transakcję IRS realizuje stratę, jeśli Kurs Referencyjny jest
niższy od stałej stopy procentowej Transakcji.

3M WIBOR* + 30 p.b.

KLIENT

BANK A

3M WIBOR* + 30 p.b.

2,60%

BANK B

Okres
odsetkowy
transakcji
IRS

Nominał PLN

Stopa
referencyjna
płacona przez
Bank (zmienna)

Stopa
referencyjna
płacona przez
Klienta (stała)

Odsetki płacone
przez Klienta w
okresie odsetk.

Odsetki
otrzymywane
przez Klienta w
okresie odsetk.

Kwota
rozliczenia w
okresie
odsetkowym

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)=(6)-(5)

1

1 000 000,00

1,60%

2,60%

6 482,19

3 989,04

-2 493,15

2

1 000 000,00

2,10%

2,60%

6 482,19

5 235,62

-1 246,57

3

1 000 000,00

2,60%

2,60%

6 482,19

6 482,19

0,00

4

1 000 000,00

3,10%

2,60%

6 482,19

7 728,77

1 246,58

5

1 000 000,00

3,60%

2,60%

6 482,19

8 975,34

2 493,15

*Przeczytaj uwagę dot. możliwych zmian stawek referencyjnych na slajdzie nr 4.
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TRANSAKCJA IRS – kupno stałej stopy
(i sprzedaż zmiennej)
Przykład transakcji:
Założenia:
Sprzedający Transakcję IRS kupuje stałą stopę procentową na
poziomie 2,70% i sprzedaje zmienną stopę równą 3M WIBOR*
+ 40 pb.

3M WIBOR* + 40 p.b.

KLIENT

Profil wypłaty w dacie rozliczenia płatności z transakcji:
 W dacie rozliczenia płatności z Transakcji IRS sprzedający
Transakcję IRS realizuje zysk, jeśli Kurs Referencyjny jest
niższy od stałej stopy procentowej Transakcji.
 W dacie rozliczenia płatności z Transakcji IRS sprzedający
Transakcję IRS realizuje stratę, jeśli Kurs Referencyjny jest
wyższy od stałej stopy procentowej Transakcji.

3M WIBOR*
+ 40 p.b.

BANK A

2,70%

BANK B

Okres
odsetkowy
transakcji
IRS

Nominał PLN

Stopa
referencyjna
płacona przez
Klienta (zmienna)

Stopa
referencyjna
płacona przez
Bank (stała)

Odsetki płacone
przez Klienta w
okresie odsetk.

Odsetki
otrzymywane
przez Klienta w
okresie odsetk.

Kwota
rozliczenia w
okresie
odsetkowym

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)=(6)-(5)

1

1 000 000,00

1,70%

2,70%

4 238,36

6 731,51

2 493,15

2

1 000 000,00

2,20%

2,70%

5 484,93

6 731,51

1 246,58

3

1 000 000,00

2,70%

2,70%

6 731,51

6 731,51

0,00

4

1 000 000,00

3,20%

2,70%

7 978,08

6 731,51

-1 246,57

5

1 000 000,00

3,70%

2,70%

9 224,66

6 731,51

-2 493,15

*Przeczytaj uwagę dot. możliwych zmian stawek referencyjnych na slajdzie nr 4.
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RYZYKA ZWIĄZANE Z TRANSAKCJĄ IRS


Ryzyko stopy procentowej związane z Transakcją IRS wynika z możliwości niekorzystnego kształtowania się w
przyszłości stóp procentowych w szczególności dla Kursu Referencyjnego, na którym została zawarta Transakcja
IRS.



W przypadku zawarcia Transakcji IRS, w ramach której Klient otrzymuje stopę zmienną i płaci stałą, ryzyko stopy
procentowej wynika z możliwości kształtowania się stopy procentowej odpowiadającej Kursowi
Referencyjnemu, na jaki została zawarta Transakcja IRS w dniach ustalania Kwot Kompensacyjnych każdego ze
Strumieni Odsetkowych Transakcji IRS poniżej oprocentowania Stałego Strumienia Odsetkowego Transakcji IRS.
Wówczas strata Klienta wynika z różnicy pomiędzy Kursem Referencyjnym z dnia ustalania Kwot
Kompensacyjnych i oprocentowaniem Stałego Strumienia Odsetkowego Transakcji IRS.



W przypadku zawarcia Transakcji IRS, w ramach której Klient płaci stopę zmienną i otrzymuje stałą ryzyko stopy
procentowej wynika z możliwości kształtowania się stopy procentowej odpowiadającej Kursowi
Referencyjnemu, na jaki została zawarta Transakcja IRS w dniach ustalania Kwot Kompensacyjnych każdego ze
Strumieni Odsetkowych Transakcji IRS powyżej oprocentowania Stałego Strumienia Odsetkowego Transakcji IRS.
Wówczas strata Klienta wynika z różnicy pomiędzy oprocentowaniem Stałego Strumienia Odsetkowego
Transakcji IRS i Kursem Referencyjnym z dnia ustalania Kwot Kompensacyjnych.



W przypadku Transakcji IRS (stopa zmienna vs stopa zmienna) ryzyko stopy procentowej wynika z możliwości
nierównoległego przesuwania się w przyszłości krzywej stóp procentowych w szczególności stóp procentowych
odpowiadających Kursom Referencyjnym, na jakie została zawarta Transakcja IRS.



Klient traci w przypadku niekorzystnego kształtowania się wysokości Kursu Referencyjnego, o jaki oparte są
przepływy płacone przez Klienta w stosunku do wysokości Kursu Referencyjnego, o jaki oparte są przepływy
otrzymywane przez Klienta, tzn. gdy suma płatności opartych o Kurs Referencyjny przepływów płaconych jest
wyższa niż suma płatności opartych o Kurs Referencyjny przepływów otrzymywanych.
Niniejszy slajd stanowi doszczegółowienie informacji zawartych na slajdzie nr 9.
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KORZYŚCI ZWIĄZANE Z TRANSAKCJĄ IRS


Zabezpieczenie przed ryzykiem wzrostu stóp procentowych (kredytobiorca, płatnik zmiennej stopy
procentowej)



Zabezpieczenie przed ryzykiem spadku stóp procentowych (inwestor, posiadający aktywa płacące
zmienną stopę procentową)



Transakcje rozliczane są w formie nierzeczywistej, tj. w formie różnicy pomiędzy stawką IRS a
wysokością odpowiedniej uzgodnionej stawki referencyjnej (np. WIBOR, EURIBOR itp.)



Możliwość przedterminowego rozliczenia całości bądź części transakcji
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MOŻLIWOŚĆ WCZEŚNIEJSZEGO ROZLICZENIA
TRANSAKCJI IRS


Data rozliczenia transakcji IRS ustalana jest pomiędzy Klientem i Bankiem w momencie jej zawarcia.



Klient ma prawo, za zgodą Banku, dokonać częściowego lub całkowitego rozliczenia transakcji przed
ustalonym terminem.



Wcześniejsze zamknięcie transakcji dokonywane jest poprzez rozliczenie uzgodnionej pomiędzy Klientem i
Bankiem, w oparciu o bieżące warunki rynkowe, kwoty zamknięcia transakcji w ustalonym dniu zamknięcia
transakcji.



Bank pobiera dodatkową opłatę od Klienta z tytułu częściowego lub całkowitego rozliczenia transakcji przed
ustalonym terminem, która stanowi dodatkową marżę Banku (kwota ta rekompensuje Bankowi utratę
korzyści związanych z bieżącą wyceną transakcji).



W przypadku zamknięcia transakcji IRS przez zawarcie transakcji odwrotnej (transakcji zamykającej o
przeciwstawnych warunkach), koszty z tym związane są równe marży wbudowanej w cenę transakcji.
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SWAP WALUTOWO-PROCENTOWY –
TRANSAKCJA CIRS


Jest to transakcja wymiany kwot kapitału i płatności odsetkowych w różnych walutach pomiędzy dwoma
partnerami. Według innej definicji transakcja CIRS (swap walutowo-procentowy) to wymiana wartości
nominalnej pożyczki oraz jej oprocentowania w jednej walucie na wartość nominalną pożyczki wraz z
oprocentowaniem w innej walucie.



Instrument finansowy zabezpieczający przed ryzykiem związanym ze zmianą kursów walutowych i stóp
procentowych ze względu na zawierane transakcje lokacyjne lub kredytowe, pozwala na osiągnięcie
dodatkowych zysków przy wykorzystaniu zmiany kursów walutowych i stóp procentowych.






Transakcje zawierane są na okres do 10 lat.
Minimalny nominał transakcji 500 tys. waluty bazowej.
Transakcje zawierane są w PLN, USD oraz EUR.
Istnieje możliwość przedterminowego rozliczenia całości bądź części transakcji.

Dla kogo? – przykład zastosowania transakcji
•
•
•

Kredytobiorca, który zaciągnął kredyt oparty o zmienną stopę procentową (np. WIBOR 3M) w jednej walucie (np. PLN),
uzyskujący przychody w innej walucie (np. EUR), może rozliczać kredyt w walucie w której uzyskuje dochody według stałej lub
zmiennej stopy procentowej ustalonej dla tej waluty (np. EURIBOR 3M).
Inwestor, który ulokował swoje środki w jednej walucie (np. EUR) w oparciu o zmienną stopę procentową (np. EURIBOR 3M),
ale wolałby, aby inwestycja ta rozliczana była według innej stopy procentowej – stałej lub zmiennej (np. stopa stała X% lub
WIBOR 3M) w innej walucie (np. PLN).
Klienci zainteresowani wymianą strumieni płatności odsetkowych liczonych w jednej walucie według jednej stopy
procentowej (stałej bądź zmiennej) na płatności odsetkowe w innej walucie według innej stopy procentowej (stałej bądź
zmiennej) w określonym przedziale czasu w przyszłości.
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SWAP WALUTOWO-PROCENTOWY
– TRANSAKCJA CIRS
CHARAKTERYSTYKA TRANSAKCJI
Transakcja CIRS jest to transakcja wymiany kwot kapitału i płatności odsetkowych w różnych walutach pomiędzy dwoma
partnerami. Według innej definicji swap walutowo-procentowy to wymiana wartości nominalnej pożyczki oraz jej
oprocentowania w jednej walucie na wartość nominalną pożyczki wraz z oprocentowaniem w innej walucie.

WARUNKI NIEZBĘDNE DO OKREŚLENIA
PRZEZ STRONY PODCZAS ZAWIERANIA
TRANSAKCJI

SPOSÓB ROZLICZENIA TRANSAKCJI





















strony transakcji ;
nominał transakcji oraz daty i kwoty jego amortyzacji,
jeżeli ma ona zastosowanie;
data zawarcia transakcji;
waluta bazowa transakcji;
waluta kwotowana transakcji;
data rozpoczęcia transakcji (data waluty);
data zakończenia transakcji;
kurs wymiany walut, według którego ustalona jest
równowartość w PLN (lub innej walucie) środków
przekazanych przez Klienta w dacie rozpoczęcia
transakcji;
baza naliczania odsetek;
daty rozpoczęcia podokresów odsetkowych transakcji;
oprocentowanie stałego strumienia odsetkowego;
kurs referencyjny (nie dotyczy transakcji fixed-fixed);
wysokość kursu referencyjnego pierwszego podokresu
odsetkowego transakcji (nie dotyczy transakcji fixedfixed);
dni ustalania kwot kompensacyjnych, chyba, że nie
występują;
rodzaj oraz wartość zabezpieczenia transakcji.





rzeczywisty - przepływ kwot kapitału i płatności odsetkowych w różnych
walutach pomiędzy stronami lub nierzeczywisty – rozliczenie wyniku z samych
różnic stóp procentowych i kursów walutowych;
kursem referencyjnym jest uzgodniona stawka referencyjna (np. WIBOR) na
odpowiedni okres;
rozliczanie płatności pomiędzy stronami transakcji przeprowadzane jest
według poniższego wzoru:

𝐾𝑅 = (𝐾𝑅𝐾𝑊 + 𝑃𝑁𝐾𝑊 )-(𝐾𝑅𝐵𝐴𝑍 + 𝑃𝑁𝐵𝐴𝑍 )*𝐾𝐵𝐴𝑍
oraz
𝑂𝐾𝑊 ∗𝐷𝐵𝐾𝑊 ∗+𝑁𝐾𝑊
𝐵𝐾𝑊 ∗100
𝑂𝐵𝐴𝑍 ∗𝐷𝐵𝐵𝐴𝑍 ∗+𝑁𝐵𝐴𝑍
𝐾𝑅𝐵𝐴𝑍 =
𝐵𝐵𝐴𝑍 ∗100

𝐾𝑅𝐾𝑊 =
gdzie:

KR - kwota rozliczenia transakcji,
KRKW , KRBAZ - kwoty rozliczenia dla stron transakcji płacących odsetki od walut: kwotowanej i bazowej,
PNKW , PNBAZ - płatności kwot nominalnych (gdy transakcja dopuszcza sukcesywne spłacanie kapitału) w
dacie waluty,
OKW - oprocentowanie strumienia odsetkowego od waluty kwotowanej,
OBAZ - oprocentowanie strumienia odsetkowego od waluty bazowej,
DBKW - liczba dni strony transakcji płacącej odsetki od waluty kwotowanej,
DBBAZ - liczba dni Strony transakcji płacącej odsetki od waluty bazowej,
NKW - kwota nominalna w danym podokresie odsetkowym transakcji dla strony płacącej odsetki od
waluty kwotowanej, NBAZ - kwota nominalna w danym podokresie odsetkowym transakcji dla strony
płacącej odsetki od waluty bazowej,
BKW - liczba dni w roku bazowym przyjętym od strumienia dla strony transakcji płacącej odsetki od
waluty kwotowanej,
BBAZ - liczba dni w roku bazowym przyjętym od strumienia dla strony transakcji płacącej odsetki od
waluty bazowej,
KBAZ - kurs waluty bazowej względem waluty kwotowanej na datę waluty transakcji.
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TRANSAKCJA CIRS – kupno zmiennej stopy
(i sprzedaż stałej stopy)
Przykład transakcji:
Założenia:
Kupujący Transakcję CIRS kupuje zmienną stopę równą 3M EURIBOR* + 105 pb
i sprzedaje stałą stopę procentową w PLN na poziomie 2,15%.
Profil wypłaty w dacie rozliczenia płatności z transakcji:
 W dacie rozliczenia płatności z Transakcji CIRS kupujący Transakcję CIRS
realizuje zysk, jeśli Kurs Referencyjny (referencyjna stopa procentowa) jest
wyższy od stałej stopy procentowej Transakcji i/lub kurs walutowy
kształtuje się powyżej kursu, według którego Klient kupuje w końcowej
wymianie walutę.
 W dacie rozliczenia płatności z Transakcji CIRS kupujący Transakcję CIRS
realizuje stratę, jeśli Kurs Referencyjny (referencyjna stopa procentowa) jest
niższy od stałej stopy procentowej Transakcji i/lub kurs walutowy kształtuje
się poniżej kursu, według którego Klient kupuje w końcowej wymianie
walutę.

3M EURIBOR* + 105 p.b.

KLIENT

BANK A

3M EURIBOR* + 105 p.b.

2,15%

BANK B

Okres
odsetko
wy
trans.
CIRS

Nominał PLN

Kurs
EURPLN

Stopa ref.
płacona przez
Bank
(zmienna)

Stopa ref.
płacona przez
Klienta (stała)

Odsetki płacone
przez Klienta w
okresie odsetk.
(PLN)

Odsetki
otrzymywane przez
Klienta w okresie
odsetk. (EUR)

Odsetki
otrzymywane
przez Klienta w
okresie odsetk.
(PLN)

Kwota
rozliczenia w
okresie
odsetkowym
(PLN)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(8)-(6)

1

1 000 000,00

4,7000

-0,55%

2,15%

5 360,27

-1 371,23

-6 444,78

-11 805,05

2

1 000 000,00

4,5000

-0,05%

2,15%

5 360,27

-124,66

-560,97

-5 921,24

3

1 000 000,00

4,6000

0,45%

2,15%

5 360,27

1 121,92

5 160,83

-199,44

4

1 000 000,00

4,5000

0,95%

2,15%

5 360,27

2 368,49

10 658,21

5 297,94

5

1 000 000,00

4,7000

1,45%

2,15%

5 360,27

3 615,07

16 990,83

11 630,56

*Przeczytaj uwagę dot. możliwych zmian stawek referencyjnych na slajdzie nr 4.
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TRANSAKCJA CIRS – kupno stałej stopy (i
sprzedaż zmiennej stopy)
Przykład transakcji:

Założenia:
Sprzedający Transakcję CIRS kupuje stałą stopę procentową w PLN na poziomie
2,30% i sprzedaje zmienną stopę równą 3M EURIBOR* + 110 pb
Profil wypłaty w dacie rozliczenia płatności z transakcji:
 W dacie rozliczenia płatności z Transakcji CIRS sprzedający Transakcję CIRS
realizuje stratę, jeśli Kurs Referencyjny (referencyjna stopa procentowa) jest
wyższy od stałej stopy procentowej Transakcji i/lub a kurs walutowy kształtuje
się powyżej kursu, według którego Klient sprzedaje w końcowej wymianie
walutę.
 W dacie rozliczenia płatności z Transakcji CIRS sprzedający Transakcję CIRS
realizuje zysk, jeśli Kurs Referencyjny (referencyjna stopa procentowa) jest
niższy od stałej stopy procentowej Transakcji i/lub kurs walutowy kształtuje
się poniżej kursu, według którego Klient sprzedaje w końcowej wymianie
walutę.

3M EURIBOR* + 110 p.b.

KLIENT
3M
EURIBOR*
+ 110 p.b.

BANK A

2,30%

BANK B

Okres
odsetko
wy
trans.
CIRS

Nominał PLN

Kurs
EURPLN

Stopa ref.
płacona przez
Klienta
(zmienna)

Stopa ref.
płacona przez
Bank (stała)

Odsetki
otrzymywane
przez Klienta w
okresie odsetk.
(PLN)

Odsetki płacone
przez Klienta w
okresie odsetk.
(EUR)

Odsetki płacone
przez Klienta w
okresie odsetk.
(PLN)

Kwota
rozliczenia w
okresie
odsetkowym
(PLN)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(6)-(8)

1

1 000 000,00

4,7000

-0,50%

2,30%

5 734,25

-1 246,58

-5 858,93

11 593,18

2

1 000 000,00

4,6000

0,00%

2,30%

5 734,25

0

0

5 734,25

3

1 000 000,00

4,5000

0,50%

2,30%

5 734,25

1 246,58

5 609,61

124,64

4

1 000 000,00

4,6000

1,00%

2,30%

5 734,25

2 493,15

11 468,49

-5 734,24

5

1 000 000,00

4,7000

1,50%

2,30%

5 734,25

3 739,73

17 576,73

-11 842,48

*Przeczytaj uwagę dot. możliwych zmian stawek referencyjnych na slajdzie nr 4.
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RYZYKA ZWIĄZANE Z TRANSAKCJĄ CIRS


Ryzyko rynkowe/zmiany wyceny transakcji związane z Transakcją CIRS wynika z możliwości niekorzystnego
kształtowania się w przyszłości kursu walutowego będącego przedmiotem Transakcji CIRS (ryzyko walutowe)
oraz stóp procentowych, w szczególności dla Kursu Referencyjnego, na który została zawarta Transakcja CIRS
(ryzyko stopy procentowej).



W przypadku gdy kurs walutowy w dacie rozliczenia Transakcji CIRS kształtuje się poniżej kursu, według którego
Klient kupuje w końcowej wymianie walutę, Klient realizuje stratę wynikającą z różnicy pomiędzy kursem
bieżącym i transakcyjnym.



W przypadku gdy kurs walutowy w dacie rozliczenia Transakcji CIRS kształtuje się powyżej kursu, według
którego Klient sprzedaje w końcowej wymianie walutę, Klient realizuje stratę wynikającą z różnicy pomiędzy
kursem transakcyjnym i bieżącym.



W przypadku gdy w dniach ustalania Kwot Kompensacyjnych, Kurs Referencyjny (referencyjna stopa
procentowa), o który oparte są płacone przez Klienta przepływy z Transakcji CIRS, jest wyższy od
oprocentowania Stałego Strumienia Odsetkowego Transakcji CIRS, Klient realizuje stratę wynikającą z różnicy
pomiędzy Kursem Referencyjnym a oprocentowaniem Stałego Strumienia Odsetkowego Transakcji CIRS.



W przypadku gdy w dniach ustalania Kwot Kompensacyjnych, Kurs Referencyjny (referencyjna stopa
procentowa), o który oparte są otrzymywane przez Klienta przepływy z Transakcji CIRS, jest niższy od
oprocentowania Stałego Strumienia Odsetkowego Transakcji CIRS, Klient realizuje stratę wynikającą z różnicy
pomiędzy oprocentowaniem Stałego Strumienia Odsetkowego Transakcji CIRS a Kursem Referencyjnym.

Niniejszy slajd stanowi doszczegółowienie informacji zawartych na slajdzie nr 9.
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MOŻLIWOŚĆ WCZEŚNIEJSZEGO ROZLICZENIA
TRANSAKCJI CIRS


Data rozliczenia transakcji CIRS ustalana jest pomiędzy Klientem i Bankiem w momencie jej zawarcia.



Klient ma prawo, za zgodą Banku, dokonać częściowego lub całkowitego rozliczenia transakcji przed
ustalonym terminem.



Wcześniejsze zamknięcie transakcji dokonywane jest poprzez rozliczenie uzgodnionej pomiędzy Klientem i
Bankiem, w oparciu o bieżące warunki rynkowe, kwoty zamknięcia transakcji w ustalonym dniu zamknięcia
transakcji.



Bank pobiera dodatkową opłatę od Klienta z tytułu częściowego lub całkowitego rozliczenia transakcji przed
ustalonym terminem, która stanowi dodatkową marżę Banku (kwota ta rekompensuje Bankowi utratę
korzyści związanych z bieżącą wyceną transakcji).



W przypadku zamknięcia transakcji CIRS przez zawarcie transakcji odwrotnej (transakcji zamykającej o
przeciwstawnych warunkach), koszty z tym związane są równe marży wbudowanej w cenę transakcji.
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KORZYŚCI ZWIĄZANE Z TRANSAKCJĄ CIRS


Zabezpieczenie przed zmianą ryzyka stóp procentowych związanego z prowadzoną działalnością



Możliwość przedterminowego rozliczenia całości bądź części transakcji



Zabezpieczenie przed ryzykiem kursu walutowego związanym z prowadzoną działalnością
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KONTAKT
EKSPERCI BIURA WSPÓŁPRACY NA RYNKACH FINANSOWYCH:
Dyrektor Biura
Gdańsk/Olsztyn

Kraków/Katowice/Rzeszów/Kielce Warszawa/Łódź

Grzegorz Giebułtowski

Tomasz Dziedzic

Katarzyna Jasińska

tel. 572 775 085

tel. 572 775 104

tel. 572 775 105

tel. (22) 475 66 31

tel. (22) 475 66 32

tel. (22) 475 66 35

Poznań/Szczecin/Toruń

Wrocław/Opole/Zielona Góra

Warszawa/Białystok/Lublin

Filip Kalinowski

Hanna Nowak

Małgorzata Wojtkowiak-Sabała

tel. 572 775 108

tel. 572 775 107

tel. 572 775 106

tel. (22) 475 66 34

tel. (22) 475 66 33

tel. (22) 475 66 36
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KONTAKT
DEALERZY:
Aleksandra Szafrańska

Dorota Kowaleczko

Paweł Pikuła

tel. (22) 475 30 18

tel. (22) 475 30 13

tel. (22) 475 30 20

kom. 514 869 536

kom. 508 211 879

kom. 515 275 975

Piotr Pryczek

Michał Kudosz

Przemysław Domanowski

tel. (22) 475 30 08

Tel. (22) 475 30 71

tel. (22) 475 30 93

kom. 502 416 740

kom. 797 020 658

kom. 508 211 859

Marcin Pigłowski
tel. (22) 475 30 09
kom. 517 883 775

Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa, Polska
Adres do korespondencji: VARSO 2, ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa, Polska
Tel: +48 22 475 8888, 801 598 888
email: bgk@bgk.pl http://www.bgk.pl
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