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1. WSTĉP

Efektywne zarządzanie portfelami dáuĪnych papierów wartoĞciowych, pozwalające na osiąganie zaáoĪonej przez inwestora rentownoĞci przy akceptowalnym poziomie ryzyka, wymaga znajomoĞci struktury terminowej stóp procentowych opisującej
zaleĪnoĞü stóp procentowych od terminu do wykupu. UmoĪliwia ona prawidáową
wycenĊ instrumentów dáuĪnych, a co za tym idzie, wskazanie instrumentów przeszacowanych i niedoszacowanych.
Narodowy Bank Polski na potrzeby prowadzonej polityki pieniĊĪnej przeprowadza
estymacjĊ struktury terminowej stóp procentowych odzwierciedlającej oczekiwania
inÀacyjne. W odróĪnieniu od niektórych banków centralnych, nie publikuje on jednak
swoich oszacowaĔ, mimo tego Īe ich znajomoĞcią moĪe byü zainteresowanych wiele
innych podmiotów rynku ¿nansowego (banki komercyjne, fundusze inwestycyjne,
towarzystwa ubezpieczeniowe itd.). W rezultacie podmioty te zmuszone są do prowadzenia wáasnych estymacji struktury terminowej stóp procentowych.
Zagadnienia struktury terminowej oraz jej estymacji są szeroko opisywane w literaturze zagranicznej, jednakĪe polskie opracowania są tutaj stosunkowo nieliczne.
Celem niniejszego artykuáu jest oszacowanie struktury terminowej stóp procentowych w Polsce oraz zidenty¿kowanie jej determinantów, co jest niezbĊdne w skutecznym zarządzaniu ryzykiem stóp procentowych.
2. STRUKTURA TERMINOWA STÓP PROCENTOWYCH

ZróĪnicowane czasy trwania inwestycji implikują róĪne poziomy stóp procentowych zobrazowane okreĞloną strukturą terminową stóp procentowych (ang. term
structure of interest rates). W zaleĪnoĞci od rodzaju stopy, dla której okreĞlana jest
struktura terminowa, wyróĪnia siĊ róĪne jej rodzaje. Podstawowym rodzajem struktury
stóp procentowych jest, wyznaczana na podstawie stóp zerokuponowych, struktura
terminowa stóp spot. Innym rodzajem struktury stóp procentowych jest, otrzymywana
na podstawie stóp forward1, struktura stóp forward. Z tej racji, Īe stopy forward
1

Szerzej o rodzajach struktury terminowej pisze m.in. Jajuga (2005).
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otrzymywane są na podstawie stóp spot, staje siĊ moĪliwe okreĞlenie struktury stóp
forward na podstawie struktury stóp spot.
2.1. KSZTAàTY KRZYWEJ DOCHODOWOĝCI

Stopaprocentowa

Gra¿czną reprezentacją struktury terminowej jest krzywa dochodowoĞci. W zaleĪnoĞci od danej sytuacji gospodarczej moĪe ona przyjmowaü róĪne ksztaáty. NajczĊĞciej spotykanymi ksztaátami są: normalny, odwrócony, zgarbiony i páaski. Niekiedy
wyróĪnia siĊ równieĪ ksztaát stromy (por. Nawalkha, Soto, Beliaeva, 2005; ĝwiĊtoĔ,
2002; Jajuga, Jajuga, 2007; Fabozzi, Modigliani, Ferri, 1998). Typowe ksztaáty krzywej dochodowoĞci przedstawia rysunek 1.

Terminwykupu
Normalny

Stromy

Odwrócony

Zgarbiony

Pųaski

Rysunek 1. Podstawowe ksztaáty krzywej dochodowoĞci
ħródáo: opracowanie wáasne.

NajczĊĞciej spotykanym ksztaátem krzywej dochodowoĞci jest ksztaát normalny
(ang. normal yield curve). Charakteryzuje siĊ on rosnącymi stopami procentowymi
wraz z wydáuĪeniem terminu wykupu. Ksztaát taki jest wskaĨnikiem, Īe gospodarka
rozwija siĊ prawidáowo (por. Nawalkha, Soto, Beliaeva, 2005).
Odwrócony ksztaát krzywej dochodowoĞci (ang. inverted yield curve) wystĊpuje
najczĊĞciej w fazie rozkwitu, a wiĊc wtedy, gdy stopy procentowe utrzymują siĊ na
znacznym poziomie. Po fazie tej moĪe nastąpiü recesja, a zatem stopy procentowe
o dáuĪszym okresie do wykupu są niĪsze od stóp krótkookresowych (Nawalkha, Soto,
Beliaeva, 2005).
Zgarbiony ksztaát krzywej dochodowoĞci (ang. humped yield curve) wystĊpuje,
gdy spodziewana jest krótkotrwaáa poprawa sytuacji gospodarczej, a po niej kolejna
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recesja. W sytuacji odwrotnej krzywa dochodowoĞci przyjmuje odwrócony ksztaát
áukowaty (ang. inverted humped yield curve) (por. Nawalkha, Soto, Beliaeva, 2005;
Dziwok, 2008).
W przypadku, gdy stopa procentowa nie zaleĪy od terminu do wykupu (jest staáa)
krzywa dochodowoĞci jest páaska (ang. Àat yield curve). Jest to najprostsza w analizie
struktura terminowa. ĝwiĊtoĔ (2002) zwraca jednak uwagĊ na fakt, Īe idealny ksztaát
páaski jest ksztaátem czysto teoretycznym, gdyĪ nie zaobserwowano jego wystĊpowania w praktyce.
Ksztaát stromy krzywej dochodowoĞci (ang. steep yield curve), traktowany czasem
jako odmiana ksztaátu normalnego, wystĊpuje najczĊĞciej w gospodarkach bĊdących
w fazie wychodzenia z kryzysu, kiedy to spodziewana jest poprawa sytuacji gospodarczej, a co za tym idzie, stopy procentowe o dáuĪszym terminie do wykupu stają
siĊ dostrzegalnie wyĪsze od stóp krótkookresowych.
2.2. MODELOWANIE KRZYWEJ DOCHODOWOĝCI

Jak wczeĞniej zasygnalizowano, na podstawie stóp spot moĪna wyznaczyü inne
rodzaje stóp procentowych. Stąd teĪ zaleca siĊ, aby okreĞlaü strukturĊ terminową wáaĞnie na podstawie stóp spot (Fabozzi, 2000). Stopy te moĪna wyznaczyü na podstawie
cen i parametrów obligacji zerokuponowych, jednak z powodu zazwyczaj niewielkiej
liczby tych obligacji na rynku nie jest moĪliwe zbudowanie na ich podstawie ciągáej
struktury terminowej stóp procentowych. Sprawia to, iĪ zachodzi koniecznoĞü jej
estymacji na podstawie powszechnie wystĊpujących odsetkowych dáuĪnych papierów
wartoĞciowych.
Modele struktury terminowej moĪna podzieliü na dwie klasy, a mianowicie:
modele aproksymacji krzywej dochodowoĞci oraz modele dynamiki stóp procentowych. Modele aproksymacji krzywej dochodowoĞci mają na celu wyjaĞnianie obecnej
struktury terminowej stóp procentowych. Do najpopularniejszych modeli tej klasy
naleĪą modele regresyjne, krzywych sklejanych (por. McCulloch, 1971; McCulloch,
1975) oraz modele oszczĊdne takie jak model Nelsona-Siegla (1987) czy teĪ model
Svenssona (1994). Natomiast modele dynamiki stóp procentowych mają na celu wyjaĞnienie zmian struktury terminowej stóp procentowych. Do tej klasy modeli zalicza
siĊ miĊdzy innymi modele klasy ARIMA-GARCH, modele drzew dwumianowych
oraz modele stochastycznych równaĔ róĪniczkowych2.
2.3. METODA KRZYWYCH SKLEJANYCH TRZECIEGO STOPNIA

W ramach przeprowadzonego badania dokonano estymacji struktury terminowej
korzystając z metody krzywych sklejanych trzeciego stopnia. Wybór tej metody
2

Szerzej o modelach tej klasy pisze Jajuga (2005).
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podyktowany byá chĊcią uzyskania moĪliwie dobrego dopasowania krzywej do danych
empirycznych, które umoĪliwiáoby przeprowadzenie analizy gáównych skáadowych
struktury terminowej.
Przed omówieniem metody krzywych sklejanych niezbĊdne jest zaprezentowanie
sposobu wyceny obligacji. WartoĞü obligacji okreĞlana jest jako suma zdyskontowanych przepáywów pieniĊĪnych przysáugujących posiadaczowi obligacji do terminu
jej wykupu. Przepáywy pieniĊĪne związane są z otrzymywaniem kuponów, a ostatni
z przepáywów zawiera ponadto wartoĞü nominalną obligacji. ZaleĪnoĞü tĊ, przy
zaáoĪeniu kapitalizacji ciągáej, przedstawia poniĪszy wzór (por. Jajuga, Jajuga, 2007;
Nawalkha, Soto, Beliaeva, 2005):


ܲ ൌ  ܨܥ௧ ݁ ି௬ሺ௧ሻ௧ ǡ,

(1)

௧ୀଵ

gdzie:
P – wartoĞü obligacji,
CFt – przepáyw pieniĊĪny w chwili t,
n – liczba przepáywów pieniĊĪnych otrzymywanych przez posiadacza obligacji,
y(t) – ciągáa stopa procentowa.
PoniewaĪ obligacje notowane są na rynku, to znana jest ich wartoĞü rynkowa. Ponadto,
dla obligacji o staáym oprocentowaniu znane są przepáywy pieniĊĪne przysáugujące
jej posiadaczowi. Na podstawie tych danych wyznaczane są stopy procentowe y(t).
WyraĪenie e –y(t)t ze wzoru (1) okreĞlane jest mianem funkcji dyskontowej d(t):
d(t) = e –y(t)t.

(2)

Aby zaprezentowaü ideĊ metody krzywych sklejanych rozwaĪmy zbiór K obligacji
o terminach do wykupu wynoszących odpowiednio t1, t2, …, tK lat. Na rynku wystĊpuje
zdecydowanie wiĊcej obligacji o krótkich terminach zapadalnoĞci niĪ o dáugich. W tej
sytuacji, aby uzyskaü jak najlepsze dopasowanie krzywej dochodowoĞci do danych
rynkowych, warto jest podzieliü przedziaá czasowy, dla którego szacuje siĊ strukturĊ
terminową, w taki sposób, aby liczba obligacji w kaĪdym z podprzedziaáów byáa do
siebie zbliĪona. Powstające miejsca podziaáu nazywane są punktami wĊzáowymi.
W celu uzyskania jak najlepszego dopasowania krzywej dochodowoĞci do rzeczywistych danych, funkcja dyskontowa opisywana jest jako kombinacja liniowa
s ciągáych i róĪniczkowalnych funkcji gi (t) (por. Nawalkha, Soto, Beliaeva, 2005).
Aby ją otrzymaü przedziaá czasowy dzieli siĊ na s – 2 przedziaáy rozdzielone s – 1
punktami wĊzáowymi T1, T2, …, Ts – 1, gdzie T1 = 0 i Ts – 1 = tk. Funkcja dyskontowa
dana jest zatem wzorem:
௦

݀ሺݐሻ ൌ ͳ   ߙ ݃ ሺݐሻǤ
ୀଵ

(3)
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PoniewaĪ czynnik dyskontowy dla chwili 0 wynosi 1, funkcje gi (t) muszą speániaü warunek:
gi (0) = 0

(i = 1, 2, …, s).

(4)

Zarówno postaü funkcji gi (t), jak i wartoĞü s mają kluczowe znaczenie dla jakoĞci
oszacowania funkcji dyskontowej.
W modelu krzywych sklejanych trzeciego stopnia McCulloch (1975) przyjąá
nastĊpującą postaü rodziny funkcji g1 (t), g2 (t), …, gs (t):
JeĪeli i < s:
Ͳ
ۓ
ۖ
ଷ
ۖ ሺ ݐെ ܶିଵ ሻ
ۖሺܶ െ ܶିଵ ሻ
݃ ሺݐሻ ൌ

 ݐ൏ ܶିଵ ǡ
ܶିଵ   ݐ൏ ܶ ǡ

ଶ
ଶ
ଷ
(5)
۔ሺܶ െ ܶିଵ ሻ  ሺܶ െ ܶିଵ ሻሺ ݐെ ܶ ሻ  ሺ ݐെ ܶ ሻ െ ሺ ݐെ ܶ ሻ
ܶ   ݐ൏ ܶାଵ ǡ
ۖ

ʹ
ሺܶାଵ െ ܶ ሻ
ʹ
ۖ
ʹܶାଵ െ ܶ െ ܶିଵ  ݐെ ܶାଵ
ۖ
ሻ
ሺܶ

൰
 ݐ ܶାଵ Ǥ
 ەାଵ െ ܶିଵ ൬

ʹ

JeĪeli i = s, to
gi (t) = t.
Zastosowanie powyĪszej rodziny funkcji zapewnia ciągáoĞü i gáadkoĞü krzywej nie
tylko w poszczególnych przedziaáach, ale równieĪ w punktach wĊzáowych. Jest to
zagwarantowane tym, Īe funkcje zde¿niowane na sąsiednich przedziaáach (Ti – 1, Ti)
oraz (Ti, Ti + 1) mają równe wartoĞci, a takĪe równe pierwsze i drugie pochodne
w punkcie Ti.
Na podstawie równaĔ (1)-(3) otrzymujemy:


௦



ܲሺݐ ሻ െ  ܨܥ ൌ  ߙ  ܨܥ ݃ ሺݐ ሻǤ
ୀଵ

ୀଵ

(6)

ୀଵ

Estymacja funkcji dyskontowej (6) sprowadza siĊ do oszacowania nieznanych parametrów Į1, Į2, …, Įs dąĪąc do minimalizacji sumy kwadratów odchyleĔ danych modelowych od danych empirycznych. NastĊpnie strukturĊ terminową stóp spot wyznacza
siĊ w oparciu o odpowiednio przeksztaácone równanie (2).
Na jakoĞü dopasowania wpáywa równieĪ liczba zastosowanych przedziaáów.
MCulloch (1975) proponuje, aby liczba segmentów (s) byáa równa liczbie caákowitej
najbliĪszej pierwiastkowi z liczby obserwacji. Ponadto, sugeruje, Īe liczba instrumen-
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tów wykorzystywanych w poszczególnych przedziaáach powinna byü jak najbardziej
do sobie zbliĪona. W ten sposób moĪliwe jest lepsze dopasowanie struktury terminowej na krótkim odcinku krzywej, a wiĊc na obszarze z wyĪszą koncentracją danych.
McCulloch (1975) zaleca nastĊpujący sposób wyznaczania punktów wĊzáowych:
Ͳ
݅ ൌ ͳǡ
ܶ ൌ ൝ݐ  ߠሺݐାଵ െ ݐ ሻ ʹ  ݅   ݏെ ʹǡ
ݐ
݅ ൌ  ݏെ ͳǡ

(7)

gdzie h jest wyznaczone jako:
݄ൌቈ

ሺ݅ െ ͳሻܭ
ǡ
ݏെʹ

(8)

natomiast parametr ș obliczany jest ze wzoru:
ߠൌ

ሺ݅ െ ͳሻܭ
െ ݄Ǥ
ݏെʹ

(9)

Tak dobrana liczba segmentów i przypadających na nie danych sprawia, Īe zarówno
liczba s, jak równieĪ stosunek K ࣹs rosną wraz ze wzrostem liczby obligacji. Zapewnia
to tym wiĊkszą dokáadnoĞü modelu, im wiĊkszą liczbą danych dysponujemy.
3. METODA GàÓWNYCH SKàADOWYCH

W zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej coraz wiĊkszą popularnoĞü zdobywa
analiza gáównych skáadowych3 przedstawiona przez Hotellinga (1933). Polega ona
na ortogonalnym przeksztaáceniu zbioru obserwacji wielowymiarowych na zbiór
nieskorelowanych zmiennych, nazywanych gáównymi skáadowymi i bĊdących kombinacjami liniowymi wyjĞciowych obserwacji. JeĪeli obserwowane zmienne są silnie
skorelowane, wówczas zbiór p zmiennych moĪna przeksztaáciü na wyraĨnie mniejszy
zbiór k gáównych skáadowych, który zawiera znaczącą wiĊkszoĞü informacji niesionej
przez zbiór początkowych zmiennych.
ZaáóĪmy, Īe X = [X1, X2, …, Xp]T jest wektorem skorelowanych zmiennych obserwowalnych o zerowej Ğredniej, a wiĊc E[X] = 0. Wykorzystując metodĊ gáównych skáadowych moĪna wyznaczyü wektor nieskorelowanych zmiennych Y = [Y1, Y2, …, Yp]T
bĊdący liniową transformacją wektora X opisaną równaniem (por. Ostasiewicz, 1999)
Y = ATX,
3

(10)

Rosnące zainteresowanie analizą gáównych skáadowych potwierdzają m.in. prace: Barber, Cooper
(1996), Bliss (1997), Falkenstein, Hanweck (1997), Singh (1997), Wadhwa (1999), Golub, Tilman
(2000).
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gdzie A jest macierzą przeksztaácenia ortogonalnego, a wiĊc speániającą warunek
nastĊpującej postaci:
ATA = I.

(11)

Przeksztaácenia dokonuje siĊ tak, aby suma wariancji wszystkich gáównych skáadowych byáa równa caákowitej wariancji wszystkich początkowych zmiennych oraz
aby wariancje kolejnych skáadowych byáy coraz mniejsze. Zmienne Yi muszą zatem
speániaü nastĊpujące warunki:
ݎܽݒሺܻଵ ሻ  ݎܽݒሺܻଶ ሻ   ڮ ݎܽݒሺܻ ሻ

(12)

oraz




 ݎܽݒሺܻ ሻ ൌ  ݎܽݒሺܺ ሻǤ
ୀଵ

(13)

ୀଵ

Aby znaleĨü macierz A, w pierwszym kroku wyznacza siĊ taki wektor
[a11, a12, …, a1p], bĊdący wierszem macierzy A, który maksymalizuje wariancjĊ
pierwszej skáadowej Y1. NastĊpnie wyznacza siĊ wektor [a21, a22, …, a2p], w taki
sposób, by wariancja Y2 byáa maksymalna przy speánionym warunku, Īe Y1 i Y2 są
nieskorelowane. Pozostaáe wektory wierszowe macierzy wyznacza siĊ w analogiczny
sposób.
Oznaczmy przez ai i-tą kolumnĊ poszukiwanej macierzy A. Wówczas i-tym wierszem macierzy AT bĊdzie ࢇ் . Zatem równanie (10) moĪna przedstawiü nastĊpująco:
ܻ ൌ ࢇ் ࢄ

ሺ݅ ൌ ͳǡ ǥ ǡ ሻǤ

(14)

Korzystając z wáasnoĞci wariancji, wariancjĊ wyraĪenia ࢇࢀ ࢄ moĪna wyznaczyü
jako:


ݎܽݒ൫ࢇࢀ ࢄ൯





ൌ  ݎܽݒቌ ܽ ܺ ቍ ൌ   ܽ ܽ ܿݒ൫ܺ ǡ ܺ ൯ ൌ ࢇࢀ ࢇ ǡ
ୀଵ

(15)

ୀଵ ୀଵ

gdzie C jest macierzą wariancji-kowariancji zmiennych Xi.
WariancjĊ zmiennej Yi oznaczmy przez Ȝi. Korzystając z równaĔ (14) oraz (15)
otrzymujemy:
ݎܽݒሺܻ ሻ ൌ ߣ ൌ ࢇ் ࢇ Ǥ

(16)

Zakáada siĊ, Īe gáówne skáadowe mają byü nieskorelowane, zatem:
ܿݒ൫ܻ ǡ ܻ ൯ ൌ ࢇ் ࢇ ൌ Ͳ

 ݅ ് ݆ Ǥ

(17)
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Oznaczmy przez ȁ macierz wariancji-kowariancji zmiennych Yi. Z równaĔ (16)
i (17) wynika, Īe ma ona nastĊpującą postaü:
ȁ = ATCA

(18)

oraz Īe jest macierzą diagonalną o elementach na gáównej przekątnej Ȝ1,, …, Ȝp.
Macierz symetryczna dodatnio okreĞlona ma wszystkie wartoĞci wáasne dodatnie,
wiĊc var(Yi)  0 dla i = 1, …, p.
PoniewaĪ macierz ȁ jest macierzą diagonalną, to elementy Ȝ1,, …, Ȝp są jednoczeĞnie jej wartoĞciami wáasnymi. Równanie (18) moĪna utoĪsamiaü z przeksztaáceniem
sprowadzającym macierz C do postaci diagonalnej, a wówczas elementy Ȝ1,, …, Ȝp są
równieĪ wartoĞciami wáasnymi macierzy C.
Elementy diagonalne macierzy ȁ moĪna uporządkowaü malejąco, a wiĊc
ߣଵ  ߣଶ   ڮ ߣ Ǥ

(19)

PoniewaĪ prawdziwe jest twierdzenie mówiące, Īe jeĪeli wektory wáasne macierzy
symetrycznej odpowiadające róĪnym wartoĞciom wáasnym są ortogonalne, to wektory wáasne macierzy C odpowiadające róĪnym wartoĞciom wáasnym są ortogonalne.
Poszukiwaną ortogonalną macierz A tworzą unormowane wektory wáasne odpowiadające kolejnym malejącym wartoĞciom wáasnym.
Niech Ui oznacza wektor wáasny odpowiadający wartoĞci wáasnej Ȝi. Wektory ai
oblicza siĊ wówczas w nastĊpujący sposób:
ࢇ ൌ ࢁ

ͳ
ඥߣ

݅ ൌ ͳǡ Ǥ Ǥ Ǥ

(20)

Unormowane wektory wáasne, ai, są nazywane áadunkami czynników, a interpretuje
siĊ je jako wspóáczynniki korelacji pomiĊdzy zmiennymi a czynnikami. PoniewaĪ
var(Yi) = Ȝi, wiĊc udziaá wariancji i-tej gáównej skáadowej w caákowitej wariancji
zmiennych obserwowalnych wynosi:
ߣ
Ǥ

σୀଵ ߣ

(21)

W ogólnoĞci moĪna wyznaczyü p gáównych skáadowych. NaleĪy jednak pamiĊtaü, Īe celem analizy gáównych skáadowych jest redukcja liczby zmiennych. Z tego
wzglĊdu wyznacza siĊ jedynie kilka skáadowych, których udziaá w wyjaĞnianiu
zmiennoĞci zmiennych obserwowalnych jest najwiĊkszy. Wybór liczby skáadowych
uzaleĪniony jest od celu, w którym dokonuje siĊ analizy.
PowyĪsze rozwaĪania są oparte na wykorzystaniu macierzy kowariancji C. CzĊsto
jednak zdarza siĊ, Īe obserwowalne zmienne wyraĪone są w róĪnych jednostkach lub
ich wariancje zdecydowanie siĊ od siebie róĪnią. Zastosowanie w takim przypadku
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macierzy kowariancji skutkuje tym, Īe zmienne o wysokich wariancjach uzyskują
wyĪsze wartoĞci w macierzy A, a zmienne o niskich wariancjach – niewielkie wartoĞci. Aby wyeliminowaü tą niedogodnoĞü, zamiast macierzą C, moĪna posáuĪyü siĊ
macierzą korelacji R, bĊdącą zarazem macierzą kowariancji zestandaryzowanych
zmiennych.
Metoda gáównych skáadowych wykorzystywana jest miĊdzy innymi w zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej. Aby wyjaĞniü zmiennoĞü zmian stóp procentowych
czĊsto przyjmuje siĊ (por. Soto, 2004), Īe wystarczają trzy gáówne skáadowe (związane z wysokoĞcią, nachyleniem i krzywizną krzywej dochodowoĞci). NastĊpnie
wraĪliwoĞü wartoĞci portfela inwestycyjnego na czynniki ryzyka mierzona jest przez
wskaĨniki trwaáoĞci i wypukáoĞci gáównych skáadowych. Inną zaletą metody gáównych skáadowych, poza redukcją liczby zmiennych, jest uzyskiwanie ortogonalnych
czynników ryzyka. Uáatwia to zdecydowanie zarządzanie ryzykiem stopy procentowej, bowiem kaĪdy z czynników moĪe byü analizowany niezaleĪnie od pozostaáych
(Nawalkha, Soto, Beliaeva, 2005). ZaáóĪmy, Īe kaĪdy ruch struktury terminowej
stóp procentowych (ang. term structure of interest rates shift – TSIR shift) moĪe byü
opisany m-wymiarowym wektorem zmian stóp spot (por. Nawalkha, Soto, Beliaeva,
2005; Trzpiot, 2010):
ܶܵ ݐ݂݄݅ݏܴܫൌ ൫ȟݕሺݐଵ ሻǡ ȟݕሺݐଶ ሻǡ Ǥ Ǥ Ǥ ǡ ȟݕሺݐ ሻ൯Ǥ

(22)

Metoda gáównych skáadowych umoĪliwia analizĊ ruchów struktury terminowej za
pomocą gáównych skáadowych. Wektor z równania (22) przyjmuje wówczas postaü:
ܶܵ ݐ݂݄݅ݏ ܴܫൌ ሺܿଵ ǡ ܿଶ ǡ Ǥ Ǥ Ǥ ǡ ܿ ሻ,

(23)

gdzie c1, c2, …, cm oznaczają kolejne gáówne skáadowe, które są kombinacjami liniowymi stóp spot. Zatem otrzymujemy zaleĪnoĞü postaci:


ܿ ൌ  ݑ ȟݕሺݐ ሻ ሺ݆ ൌ ͳǡ ǥ ǡ ݉ሻǡ

(24)

ୀଵ

gdzie uij są wspóáczynnikami gáównej skáadowej. Macierz wspóáczynników uij jest
ortogonalna, wiĊc Īeby wyznaczyü zmiany stóp procentowych równanie (24) moĪna
przeksztaáciü do postaci:


߂ݕሺݐ ሻ ൌ  ݑ ܿ

ሺ݅ ൌ ͳǡ ǥ ǡ ݉ሻǤ

(25)

ୀଵ

Zmniejszenia wymiaru przestrzeni zmiennych dokonuje siĊ poprzez pominiĊcie
tych gáównych skáadowych, które w najmniejszym stopniu wyjaĞniają zmiany stóp
procentowych (tzn. mają najniĪsze wartoĞci wáasne). LiczbĊ zmiennych redukuje
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siĊ przede wszystkim z dwóch powodów, a mianowicie w celu dąĪenia do prostoty
i oszczĊdnoĞci modelu oraz minimalizacji szumów w danych.
WyraĪenie zmian stóp spot jako kombinacji liniowej k (k < m) początkowych
skáadowych umoĪliwia uzyskanie, poprzez pomiar wraĪliwoĞci portfela jedynie na te
skáadniki, pro¿lu ryzyka stopy procentowej, na jakie naraĪony jest portfel.
Aby uniezaleĪniü ruchy struktury terminowej od wariancji poszczególnych gáównych skáadowych, model mody¿kuje siĊ tak, aby kaĪdy czynnik miaá jednostkową
wariancjĊ. Cel ten osiąga siĊ poprzez zastosowanie przeksztaácenia postaci:


߂ݕሺݐ ሻ ൌ ሺݑ ටߣ ሻ
ୀଵ

ܿ
ඥߣ

 ߝ

ሺ݅ ൌ ͳǡ ǥ ǡ ݉ሻǡ

(26)

gdzie İi – zmienna losowa.
Jak juĪ zaznaczono, w praktyce, do analizy gáównych skáadowych struktury terminowej wykorzystywane są trzy pierwsze skáadowe. KaĪda z tych skáadowych ma
swoją interpretacjĊ4.
Pierwsza gáówna skáadowa związana jest z przesuniĊciami równolegáymi krzywej
dochodowoĞci. Z tego wzglĊdu jest ona czĊsto nazywana czynnikiem wysokoĞci lub
poziomu (ang. height/level factor). PrzesuniĊcie to wystĊpuje gdy wszystkie stopy
procentowe zmieniają siĊ o staáą wartoĞü.
Druga gáówna skáadowa wyjaĞnia natomiast zmiany nachylenia krzywej dochodowoĞci, dlatego teĪ nazywana jest czynnikiem nachylenia (ang. slope factor). Poziom
nachylenia jest zazwyczaj wyraĪony spreadem pomiĊdzy rentownoĞcią instrumentów
krótko- i dáugoterminowych.
Trzecia gáówna skáadowa, nazywana jest czynnikiem krzywizny (ang. curvature
factor) poniewaĪ jest ona związana ze zmianami krzywizny krzywej dochodowoĞci.
Przyczyną tych zmian jest przesuniĊcie motyla (ang. butterÀy shift) polegające na
przesuniĊciu stóp krótko- i dáugoterminowych zdecydowanie powyĪej lub poniĪej
poziomu stóp Ğrednioterminowych.
Wykorzystując jedynie trzy, opisane powyĪej, gáówne skáadowe, równanie (26)
moĪna zapisaü w uproszczonej postaci, danej nastĊpująco:
߂ݕሺݐ ሻ ൎ ݈ ܿ  ݈௦ ܿ௦  ݈ ܿ ǡ

(27)

gdzie czynniki wyraĪone są jako:
ܿ ൌ

4

(2010).

ܿଵ
ඥߣଵ

ǡ

ܿ௦ ൌ

ܿଶ
ඥߣଶ

ǡ

ܿ ൌ

ܿଷ
ඥߣଷ

ǡ

(28)

Interpretacje gáównych skáadowych przedstawiają Nawalkha, Soto, Beliaeva (2005), Trzpiot
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a áadunki czynników zde¿niowane są w nastĊpujący sposób:
݈ ൌ ݑଵ ඥߣଵ ǡ

݈௦ ൌ ݑଶ ඥߣଶ ǡ

݈ ൌ ݑଷ ඥߣଷ Ǥ

(29)

Poszczególne skáadowe wyznacza siĊ zgodnie z procedurą analizy gáównych skáadowych.
4. ANALIZA EMPIRYCZNA

Do przeprowadzenia estymacji krzywej dochodowoĞci zostaáy wykorzystane
ceny i parametry polskich obligacji skarbowych. Wybór ten podyktowany byá przede
wszystkim moĪliwoĞcią traktowania obligacji Skarbu PaĔstwa jako instrumentów
pozbawionych ryzyka niewypáacalnoĞci emitenta, w związku z czym róĪnice w cenach
związane są wyáącznie ze zróĪnicowaniem stóp procentowych. Instrumenty te notowane są na Gieádzie Papierów WartoĞciowych w Warszawie, dziĊki czemu dostĊpna
jest ich wycena rynkowa.
Ze wzglĊdu na koniecznoĞü wyznaczenia wszystkich przyszáych przepáywów
pieniĊĪnych przysáugujących posiadaczowi obligacji, wybrane zostaáy wyáącznie
instrumenty o oprocentowaniu staáym i zerokuponowe.
Krzywa dochodowoĞci szacowana byáa na podstawie kursów zamkniĊcia obligacji
w okresie od 1 lipca 2009 r. do 2 paĨdziernika 2009 r. Aby struktura terminowa
w caáym przedziale estymowana byáa na podstawie tych samych danych, do badania
wybrano obligacje wyemitowane przed 1.07.2009 r. i o terminie wykupu póĨniejszym
niĪ 2.10.2009 r. W celu minimalizacji ewentualnych báĊdów związanych z ograniczoną páynnoĞcią rynku obligacji, wykorzystano te instrumenty, dla których w analizowanym okresie wyznaczone byáo co najmniej 10 kursów zamkniĊcia. Ponadto,
brane pod uwagĊ byáy tylko te obligacje, których pierwsze notowanie w przyjĊtym
przedziale czasowym przypadaáo nie póĨniej niĪ 10.07.2009 r. Tym sposobem liczbĊ
instrumentów wykorzystaną do badania ograniczono do 15 obligacji, których parametry zestawiono w tabeli 1.
MoĪna zauwaĪyü, Īe terminy zapadalnoĞci obligacji wybranych do estymacji są
doĞü równomiernie rozáoĪone w czasie. Cecha ta jest niezmiernie waĪna dla prawidáowego oszacowania krzywej dochodowoĞci.
W badanym okresie pojawiaáy siĊ dni, w które dla niektórych obligacji nie dochodziáo do transakcji. W takim przypadku za cenĊ z tego dnia przyjĊto poprzednio zarejestrowaną cenĊ.
Warto zwróciü uwagĊ na fakt, iĪ nie naleĪy utoĪsamiaü kursu zamkniĊcia z wartoĞcią obligacji. Po pierwsze, w celu zapewnienia porównywalnoĞci instrumentów,
obligacje notowane są jako procent wartoĞci nominalnej. Po drugie, cena uzyskana
na podstawie notowaĔ jest to tak zwana cena „czysta”5, a wiĊc niezawierająca naro5

Zagadnienie ceny „czystej” i ceny „brudnej” omawiają Jajuga, Jajuga (2007).
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Tabela 1.
Parametry obligacji wykorzystanych w badaniu oraz ich terminy wykupu na dzieĔ 1.07.2009 r.
Symbol

Oprocentowanie
[%]

WartoĞü
nominalna [PLN]

Okres
zapadalnoĞci

Data wykupu

Termin
wykupu

OK0112

0,00

1 000,00

2 lata

2012-01-25

2,57

OK0710

0,00

1 000,00

2 lata

2010-07-25

1,07

OK0711

0,00

1 000,00

2 lata

2011-07-25

2,07

PS0310

5,75

1 000,00

5 lat

2010-03-24

0,73

PS0412

4,75

1 000,00

5 lat

2012-04-25

2,82

PS0413

5,25

1 000,00

5 lat

2013-04-25

3,82

PS0414

5,75

1 000,00

5 lat

2014-04-25

4,82

PS0511

4,75

1 000,00

5 lat

2011-05-24

1,90

SP0610

5,00

100,00

5 lat

2010-06-01

0,92

SP1210

4,50

100,00

5 lat

2010-12-01

1,42

DS1013

5,00

1 000,00

10 lat

2013-10-24

4,32

DS1015

6,25

1 000,00

10 lat

2015-10-24

6,32

DS1017

5,25

1 000,00

10 lat

2017-10-25

8,32

DS1019

5,50

1 000,00

10 lat

2019-10-25

10,32

WS0922

5,75

1 000,00

20 lat

2022-09-23

13,24

ħródáo: opracowanie wáasne.

sáych odsetek. Narosáe odsetki (ang. accrued interest – AI) wyliczane są na podstawie
wzoru:
 ܫܣൌ  ܥቆ

ݐ െ ݐ
ቇǡ
ݐ െ ݐ

(30)

gdzie: C – kupon, t0 – chwila obecna, tp – data poprzedniej páatnoĞci kuponu, tq – data
nastĊpnej páatnoĞci kuponu.
W przypadku obligacji Skarbu PaĔstwa o staáym oprocentowaniu wysokoĞü
kuponu nalicza siĊ w oparciu o konwencjĊ actual/actual6. Oznacza to, Īe do obliczenia t0 – tp oraz tq – tp wykorzystywana jest rzeczywista liczba dni pomiĊdzy datami.

6

Innymi stosowanymi konwencjami są actual/360, 30/360. Sposoby ich wykorzystania przedstawiają Nawalkha, Soto, Beliaeva (2005).
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Do estymacji krzywej dochodowoĞci wykorzystywana jest wartoĞü obligacji
wyznaczana w nastĊpujący sposób:
P = Cena notowana + AI.

(31)

W związku z powyĪszym konieczne okazaáo siĊ wyznaczenie wielkoĞci narosáych
odsetek dla kaĪdego dnia z badanego przedziaáu.
4.1. WYNIKI ESTYMACJI STRUKTURY TERMINOWEJ

Wyniki estymacji struktury terminowej stóp procentowych w Polsce w okresie
1.07.2009–2.10.2009 r. ilustruje gra¿cznie rysunek 2.

Rysunek 2. Struktura terminowa stóp procentowych w okresie 1.07.2009–2.10.2009
ħródáo: opracowanie wáasne.

Na rysunku 2 widoczny jest wyraĨny podziaá rynku dáuĪnych papierów wartoĞciowych. MoĪna wydzieliü na nim rynek instrumentów krótkoterminowych, o terminach
do wykupu do ok. 3 lat, oraz rynek instrumentów dáugoterminowych, o terminach
do wykupu powyĪej 3 lat. Ponadto, krzywa przyjmuje we wrzeĞniu nieco odmienny
ksztaát niĪ w lipcu i sierpniu. W lipcu i sierpniu 2009 r. w początkowej czĊĞci krzywej
dochodowoĞci, odpowiadającej instrumentom o okresie zapadalnoĞci do 3 lat, stopy
procentowe gwaátownie malaáy. Wynika stąd, Īe na rynku instrumentów krótkoterminowych wystĊpowaá wyĪszy popyt na instrumenty o najkrótszym terminie do wykupu.
ĝwiadczy to zarazem o potrzebie zwiĊkszonej páynnoĞci instytucji ¿nansowych inwe-
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stujących w obligacje. Pozostaáa czĊĞü krzywej dochodowoĞci ma ksztaát normalny.
Wynika stąd, Īe rynek oczekiwaá wzrostu stóp procentowych lub wymagaá rosnącej
premii za utratĊ páynnoĞci. Na rynku wystĊpowaáa stosunkowo niska páynnoĞü po
stronie inwestorów dáugoterminowych. Niewielki spadek stóp procentowych dla
terminu zapadalnoĞci powyĪej 10 lat prawdopodobnie związany jest z báĊdami wynikającymi z ograniczonej páynnoĞci rynku i niewielkiej liczby obligacji o tak dáugim
okresie do wykupu.
We wrzeĞniu 2009 r. spadek stóp procentowych w początkowej czĊĞci struktury
terminowej nie byá juĪ tak gwaátowny, a krzywa dochodowoĞci na obszarze odpowiadającym instrumentom dáugoterminowym osiągaáa wyĪsze wartoĞci niĪ w miesiącach
poprzednich. Przypuszczalnie, zmiany te mają związek z ogáoszonym na początku
wrzeĞnia 2009 r. planowanym de¿cytem budĪetowym na rok 2010. Wedáug obecnego
ministra ¿nansów, Rostowskiego (Komentarz rynkowy, 2009), de¿cyt budĪetowy miaá
przekroczyü poziom 50 mld PLN. Wówczas w reakcji na tą informacjĊ inwestorzy
zaczĊli wyprzedawaü papiery. W rezultacie stopy procentowe dla krótkich terminów
zapadalnoĞci zdecydowanie spadáy. Na ksztaát dáugiego odcinka krzywej dochodowoĞci zapewne miaáy wpáyw takĪe ogáoszone dane makroekonomiczne, informujące
o inÀacji przekraczającej oczekiwania rynkowe, wysokim poziomie sprzedaĪy detalicznej oraz wyhamowaniu spadków produkcji przemysáowej.
4.2. WYNIKI ANALIZY GàÓWNYCH SKàADOWYCH STRUKTURY TERMINOWEJ

Oszacowaną strukturą terminową stóp spot posáuĪono siĊ do przeprowadzenia
analizy gáównych skáadowych struktury terminowej stóp procentowych w Polsce.
SpoĞród oszacowanych tu stóp w dalszej analizie pozostawiono stopy o zapadalnoĞciach jedno- i dwutygodniowych, jedno-, trzy- i szeĞciomiesiĊcznych, roczne i dalej
co rok, aĪ do 13-letnich. Uzyskane wartoĞci wáasne poszczególnych czynników i ich
udziaáy w wariancji przedstawione zostaáy w tabeli 2.
Pierwsza gáówna skáadowa wyjaĞnia ok. 69% wariancji zmian stóp procentowych.
Drugi czynnik wyjaĞnia ok. 21,6% wariancji, trzeci ok. 6,7%, a czwarty niecaáe 3%.
Udziaá pozostaáych czternastu skáadowych w wariancji jest niewielki i wynosi od 0
do 0,02%. Zatem trzy pierwsze skáadowe wyjaĞniają ponad 97% zmiennoĞci stóp
procentowych, podczas gdy wszystkie pozostaáe czynniki wyjaĞniają ok. 3%, a wiĊc
moĪna przyjąü, zgodnie ze wskazaniami literaturowymi, Īe do wyjaĞnienia zmiennoĞci struktury terminowej stóp procentowych wystarczają trzy pierwsze gáówne skáadowe. àadunki tych trzech gáównych skáadowych zostaáy przedstawione na rysunku 3.
Widoczna jest na nim wyraĨna segmentacja rynku. MoĪna wyróĪniü rynek papierów
krótkoterminowych, odpowiadający instrumentom o terminach do wykupu do dwóch
lat, oraz rynek papierów dáugoterminowych, odpowiadający instrumentom o terminach do wykupu powyĪej dwóch lat. Tak scharakteryzowaną segmentacjĊ potwierdza
przebieg oszacowanej krzywej dochodowoĞci.
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Tabela 2.
WartoĞci wáasne i ich udziaá w wariancji zmian stóp procentowych
Czynnik

WartoĞü wáasna

Udziaá w wariancji

Skumulowany udziaá w wariancji

1

12,4266

69,0367%

69,0367%

2

3,8870

21,5944%

90,6311%

3

1,2013

6,6739%

97,3050%

4

0,4820

2,6778%

99,9828%

5

0,0030

0,0167%

99,9994%

6

0,0001

0,0006%

100,0000%

7–18

0,0000

0,0000%

100,0000%

ħródáo: opracowanie wáasne.
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ǁĂƌƚŽƑĐŝųĂĚƵŶŬſǁ

0,40
0,30
0,20

PC1

0,10

PC2

0,00

PC3

-0,10
-0,20
-0,30

ƚĞƌŵŝŶĚŽǁǇŬƵƉƵ

Rysunek 3. àadunki trzech pierwszych gáównych skáadowych
ħródáo: opracowanie wáasne.

àadunki pierwszej gáównej skáadowej (na wykresie PC1), reprezentującej równolegáe przesuniĊcia krzywej dochodowoĞci, przyjmują inne wartoĞci dla terminów
zapadalnoĞci do 1 roku, a inne dla terminów od 2 lat. JednoczeĞnie w kaĪdym z tych
podokresów wartoĞci áadunków są w miarĊ staáe. Z faktu, Īe áadunki czynników dla
krótkich terminów są ujemne, a dla dáugich dodatnie, wynika, Īe w badanym okresie
ogólny poziom krótkoterminowych stóp procentowych zmieniaá siĊ w przeciwnym
kierunku niĪ poziom stóp dáugoterminowych.
WartoĞci áadunków drugiej gáównej skáadowej (na wykresie PC2), odpowiadającej
zmianom nachylenia krzywej dochodowoĞci, Ğwiadczą o zróĪnicowanym przebiegu
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krzywej dochodowoĞci. W krótkim okresie (do dwóch lat) kąt nachylenia krzywej byá
wysoki, a w dáugim okresie wyraĨnie zmalaá.
àadunki trzeciej gáównej skáadowej (na wykresie PC3), odpowiadającej zmianom
krzywizny krzywej dochodowoĞci, mają charakter dodatniego przesuniĊcia motyla.
Czynniki dla terminów do wykupu od 3 do 9 lat przyjmują wartoĞci ujemne, podczas gdy czynniki dla terminów do wykupu poniĪej 3 lat i powyĪej 9 lat – dodatnie.
Wynika stąd Īe stopy procentowe w Ğrednim okresie byáy niĪsze niĪ stopy w okresie
krótkim i dáugim.
Uzyskane wyniki Ğwiadczą o tym, Īe na strukturĊ terminową stóp procentowych
w Polsce wpáywają zasadniczo trzy znaczące rodzaje czynników opisanych powyĪej. Zatem, aby skutecznie zarządzaü ryzykiem stopy procentowej stosując strategiĊ
krzywej dochodowoĞci naleĪy prognozowaü nie tylko kierunek, lecz równieĪ rodzaj
przesuniĊcia krzywej.
5. PODSUMOWANIE

Przeprowadzone badanie empiryczne wykazaáo, Īe estymacja krzywej dochodowoĞci w oparciu dane z polskiego rynku instrumentów dáuĪnych jest zagadnieniem
przysparzającym wiele trudnoĞci. Gáównym problemem jest niska páynnoĞü rynku
obligacji. Nie są niestety dostĊpne notowania cen dla kaĪdego dnia analizowanego
okresu. Na potrzeby prowadzonego badania za cenĊ z dnia, w którym nie dochodziáo
do transakcji przyjĊto ostatnią wczeĞniej notowaną cenĊ. Kolejnym problemem są
stosunkowo krótkie terminy do wykupu obligacji skarbowych. W związku z tym
strukturĊ terminową moĪna oszacowaü tylko dla terminów zapadalnoĞci do 10 lat.
Zdecydowanie ogranicza to moĪliwoĞü zastosowania takiej struktury terminowej do
zarządzania portfelem inwestycji dáugoterminowych.
Przeprowadzona estymacja krzywej dochodowoĞci dla okresu 1.7–2.10.2009 r.
wykazaáa znaczną segmentacjĊ rynku dáuĪnych papierów wartoĞciowych na rynki
instrumentów krótko- i dáugoterminowych. Krzywa dochodowoĞci na obszarze
odpowiadającym terminom zapadalnoĞci do 3 lat gwaátowanie maleje. ĝwiadczy to
o wysokiej potrzebie páynnoĞci instytucji ¿nansowych inwestujących w obligacje.
Na pozostaáym obszarze krzywa dochodowoĞci ma ksztaát normalny. Wynika stąd,
Īe rynek oczekuje wzrostu stóp procentowych w dáugim okresie. Badanie wykazaáo
równieĪ znaczny wpáyw danych makroekonomicznych na strukturĊ terminową stóp
procentowych w Polsce, przejawiający siĊ zmianą ksztaátu krzywej dochodowoĞci po
komunikatach z wrzeĞnia 2009 r.
Przeprowadzona analiza gáównych skáadowych struktury terminowej stóp procentowych pozwoliáa na wyodrĊbnienie czynników ryzyka. Uzyskane wyniki wykazaáy,
Īe do wyjaĞnienia zmiennoĞci struktury terminowej stóp procentowych w Polsce
wystarczą trzy gáówne skáadowe, związane z wysokoĞcią, nachyleniem i krzywizną
krzywej dochodowoĞci. RóĪnice w wartoĞciach skáadowych dla krótkich i dáugich
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terminów do wykupu potwierdzają zaobserwowaną segmentacjĊ rynku dáuĪnych
papierów wartoĞciowych. Zatem z badania wynika, Īe aby skutecznie zarządzaü ryzykiem stopy procentowej naleĪy prognozowaü zarówno kierunek, jak równieĪ rodzaj
przesuniĊcia krzywej dochodowoĞci.
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
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STRUKTURA TERMINOWA STÓP PROCENTOWYCH W POLSCE
– ESTYMACJA I IDENTYFIKACJA KSZTAàTUJĄCYCH JĄ CZYNNIKÓW
Streszczenie
Celem artykuáu byáa estymacja struktury terminowej stóp procentowych w Polsce oraz identy¿kacja
czynników wpáywających na jej ksztaát, co jest niezbĊdne dla efektywnego zarządzania ryzykiem stóp
procentowych. Przeprowadzona aproksymacja krzywej dochodowoĞci wykazaáa znaczną segmentacjĊ
rynku dáuĪnych papierów wartoĞciowych na rynki instrumentów krótko- i dáugoterminowych. Analiza
gáównych skáadowych struktury terminowej stóp procentowych pozwoliáa na wyodrĊbnienie czynników
ryzyka. Uzyskane wyniki wykazaáy, Īe do wyjaĞnienia zmiennoĞci struktury terminowej stóp procentowych w Polsce wystarczą trzy gáówne skáadowe, związane z wysokoĞcią, nachyleniem i krzywizną
krzywej dochodowoĞci, których wartoĞci potwierdzają zaobserwowaną segmentacjĊ rynku.
Sáowa kluczowe: stopa procentowa, struktura terminowa stóp procentowych, krzywa dochodowoĞci,
krzywe sklejane trzeciego stopnia, analiza gáównych skáadowych

TERM STRUCTURE OF INTEREST RATES IN POLAND
– ESTIMATION AND IDENTIFICATION OF THE FACTORS DETERMINING ITS SHAPE
Abstract
The aim of the article was to estimate the term structure of interest rates in Poland, as well as to
identify factors affecting its shape, which is essential in effective interest rate risk management. The
approximation of the yield curve presented in the article shows a signi¿cant segmentation of the debt
securities market into markets of short-term and long-term instruments. The principal component analysis
of the term structure of interest rates made it possible to separate out risk factors. The results obtained
indicate that the volatility of the term structure of interest rates in Poland can be explained by only three
principal components related to the level, the steepness and the curvature of the yield curve, which values
con¿rm the observed market segmentation.
Key words: interest rate, term structure of interest rates, yield curve, cubic splines, principal component analysis

