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Wprowadzenie

Przedmiotem opracowania jest metodyka szacowania sprawiedliwej war-
tości obligacji o stałym oprocentowaniu, generującej m płatności w skali roku 
(m > 1). Inspiracją do bliższego oglądu metodyki wyceny takich obligacji są pew-
ne wątpliwości autora, które nakazują postawić następujące pytanie: Czy propo-
nowane w literaturze przedmiotu rozwiązania metodyczne sprawiedliwej wyceny 
m kuponowej obligacji są poprawne w stopniu niebudzącym najmniejszych wąt-
pliwości?

Na podstawie logicznego oraz liczbowego wywodu postaram się wykazać, 
że nie wszystkie aspekty wyceny mogą być potraktowane jako do końca wyja-
śnione i niebudzące wątpliwości. Punktem odniesienia do sformułowania własne-
go poglądu jest sposób wyceny przedmiotowych obligacji prezentowany w wielu 
podręcznikach i metodykach wyceny.

1. Założenia i hipoteza badawcza

Podstawą analizy jest sama kategoria wartości wewnętrznej obligacji. Przyj-
muję, że sprawiedliwa wycena obligacji polega na oszacowaniu jej wewnętrznej 
wartości na takim poziomie, przy którym strona nabywająca, przetrzymując ob-
ligację do terminu jej wykupu, uzyska stopę zwrotu na poziomie przyjętej sto-
py dyskonta, która staje się stopą zwrotu w okresie do wykupu, czyli stopą YTM. 
Z kolei strona sprzedająca obligację, angażując inwestycyjnie (na procent rów-
nież równy YTM) kwotę z tytułu sprzedaży obligacji, uzyska przychód równy po-
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tencjalnemu przychodowi, jaki uzyskałaby, przetrzymując tę obligację do termi-
nu jej wykupu.

Wspomniany m-krotny kupon jest – w niniejszym wywodzie – cechą obli-
gacji, która w terminie jej wygaśnięcia zostanie odkupiona po jej cenie nominal-
nej1.

Dla tych prostych założeń przyjęto następującą hipotezę: Obligacja kupono-
wa dla każdego z m kuponów w skali roku, podlegająca sprawiedliwej wycenie, 
jest tym więcej warta, im większe jest m. 

W ujęciu formalnym hipotezę tę można sformułować następująco:

PV(BONDm = 1) < PV(BONDm = 2).

Opozycją dla tej hipotezy jest będąca w niniejszym artykule przedmiotem 
krytyki konstatacja odwrotna, często sugerowana w literaturze przedmiotu, że 
w warunkach wyceny sprawiedliwej kierunek powyższej nierówności jest od-
wrotny.

Uproszczone ujęcie przyjętej hipotezy brzmi: obligacja o kuponie rocznym 
jest mniej warta od obligacji tej samej klasy2 o kuponie częstszym niż roczny.

Uogólniony formalny zapis przyjętej hipotezy ma postać:

PV(BONDm = k) < PV(BONDm = k + 1).

2. Wycena obligacji w czasie dyskretnym

Niech przykładowo przedmiotem wyceny będzie obligacja roczna o warto-
ści nominalnej N = 100 PLN, oprocentowana nominalnie na ik = 5% w skali roku, 
płatnych na koniec każdego półrocza oraz stopie dyskonta przyjętej na pozio-
mie r = 10%. Dalej wartość bieżąca tej obligacji zostanie porównana do obligacji 
o tych samych parametrach, ale z kuponem rocznym, płatnym w dniu wykupu ob-
ligacji, czyli na koniec okresu jej życia.

W pierwszym podejściu do zagadnienia zostanie oszacowana wartość bie-
żąca obu obligacji według powszechnie sugerowanego podejścia literaturowego. 

1 Oznacza to, że przedmiotem rozważań nie jest wartość obligacji, np. zerokuponowej, ani również 
obligacji sprzedawanej z dyskontem.

2 Pod pojęciem klasy obligacji – na potrzeby niniejszego artykułu – rozumie się obligacje o tym 
samym nominale, równym nominalnym oprocentowaniu i takim samym terminie wykupu.
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Cechą tego ujęcia jest dyskontowanie nominału obligacji dokładnie w ten sam 
sposób, co ostatnich odsetek. Rachunkowo skutkuje to tym, że ostatni składnik 
ciągu płatności obejmuje ostatnie odsetki oraz nominał obligacji.

Przyjmując za punkt wyjścia powyższe dane liczbowe, zostanie uzasadniona 
teza, że takie łączne traktowanie ostatnich odsetek i nominału jest dopuszczalne 
tylko dla obligacji o kuponie rocznym (m = 1), zaś niedopuszczalne dla obligacji 
o kuponie częstszym niż roczny (m > 1). 

Podstawowy wzór wyceny obligacji o kuponie rocznym ma postać:

                                         (1)

gdzie kupon roczny wynosi Kt = Nik.
Dla danych przedstawionych powyżej bieżąca wartość obligacji o rocznym 

kuponie wynosi 95,45 PLN:

.

Dla dalszych rozważań istotne jest rozdzielenie bieżącej wartości odsetek 
(PV(Kt) = 4,54 PLN) oraz nominału (PV(N) = 90,909 PLN). 

Z kolei w literaturze sugeruje się, aby obligacja o kuponie częstszym niż 
roczny podlegała wycenie według wzoru:

.                                 (2)

Dla metodycznie poprawnego oszacowania wartości wewnętrznej takiej ob-
ligacji należy uwzględnić, że w istocie jest to obligacja dwuokresowa, przy czym 
jeden okres jest zdefiniowany jako półrocze. Inwestor otrzyma zatem na koniec 
pierwszego okresu (półrocza) połowę rocznych odsetek (w analizowanym przy-
kładzie 2,50 PLN) oraz w terminie wykupu obligacji (czyli po roku) drugą połowę 
odsetek i zwrot nominału obligacji. Stosując powyższy wzór, otrzymuje się bieżą-
cą wartość obligacji na poziomie 95,35 PLN, czyli mniejszą od obligacji o kupo-
nie rocznym (95,45 PLN).

.
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Wewnętrzny skład wartości 95,35 PLN tworzą bieżąca wartość odsetek 4,65 
PLN oraz wartość bieżąca nominału 90,70 PLN. Zestawiając te liczby z ich od-
powiednikami dla obligacji o kuponie rocznym łatwo zauważyć, że bieżąca war-
tość odsetek wzrosła z poziomu 4,54 do 4,65 PLN, natomiast bieżąca wartość no-
minału obligacji spadła z poziomu 90,90 do 90,70 PLN. Dalej należy zauważyć, 
że wzrost wartości odsetek jest mniejszy niż spadek wartości nominału, zatem 
wartość bieżąca obligacji o kuponie półrocznym jest niższa od wartości obligacji 
o kuponie rocznym.

Powyższe obliczenia, aczkolwiek zgodne z przedstawionym wzorem (2), do-
prowadziły w konsekwencji do fałszywych wyników, są zatem moim zdaniem nie 
do końca poprawne.

Owa metodyczna niepoprawność dotyczy sposobu szacowania bieżącej war-
tości nominału obligacji. Stawiając proste pytanie, czy lepiej otrzymać po roku 
5 PLN, czy też po półroczu 2,5 oraz po kolejnym półroczu drugie 2,50 PLN, od-
powiedź nawet intuicyjna przemawia na korzyść tej drugiej możliwości3. Otrzy-
mując bowiem 2,50 PLN po półroczu, można tę kwotę na drugie półrocze inwe-
stycyjnie zaangażować, otrzymawszy w sumie po roku kwotę większą niż 5 PLN. 
Zakładając, że stopa dyskonta jest stopą reinwestycji, końcowa wartość dwukrot-
nej płatności po 2,50 PLN wynosi 5,125 PLN4. Dla rozważanego przypadku ob-
ligacji jest to zawarte w większej wartości bieżącej odsetek płatnych co pół roku 
względem odsetek rocznych. Zatem w tej części przytoczony powyżej wzór (2) 
poprawnie oddaje bieżącą wartość odsetek.

Inaczej zagadnienie wygląda od strony analizy bieżącej wartości nominału 
obligacji. Przy zastosowaniu dalej wzoru (2), bieżąca wartość nominału obligacji 
o kuponie rocznym jest wyższa od wartości obligacji o kuponie półrocznym5. Po-
wstaje pytanie: czy taka nierówność jest uzasadniona? Czy zasadne jest dla obliga-
cji o kuponie częstszym niż roczny dyskontowanie nominału obligacji tym samym 
współczynnikiem dyskonta, jakim dyskontuje się odsetki ostatniego okresu?

Niniejszy artykuł jest próbą uzasadnienia tezy, że jest to ujęcie niepoprawne, 
bowiem nadmiernie deprecjonujące wartość nominału obligacji. W konsekwencji 

3 Dodatkowo zakładam, że stopa kuponu jest niższa od stopy dyskonta (ik<YTM). Ten kierunek re-
lacji jest częsty i uzasadniony chociażby z tego względu, że obligacje jako instrumenty o stałym 
i stosunkowo pewnym dochodzie są z reguły oprocentowane niżej niż średnia rynkowa stopa 
zwrotu, a obligacje skarbowe determinują stopę wolną od ryzyka. Dla odwrotnej relacji pomiędzy 
stopą kuponu a stopą dyskonta kierunek zmiany wartości obligacji powinien być odwrotny.

4 Zakładając warunki kapitalizacji dyskretnej, jednokrotnej w półroczu. Przypadek kapitalizacji 
ciągłej jest omówiony w dalszej części artykułu. Zostanie wykazane, że zastosowanie dyskonta 
ciągłego powoduje, iż logika powyższych wzorów zmienia się i wyniki stają się poprawne.

5 Dla kuponu rocznego otrzymujemy: 100/1,1 = 90,91 PLN a dla kuponu półrocznego wartość 
bieżąca nominału przy użyciu wzoru (2) daje: 100/(1+0,1/2)2 = 90,70 PLN.
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prowadzi to do sytuacji, w której obligacja o nominale N będzie miała tym niż-
szą wartość bieżącą, im częstszy jest kupon obligacji. Dla przykładowego pozio-
mu nominału 100 PLN i stopy dyskonta 10% tendencję zmiany wartości nomina-
łu w zależności od krotności wypłaty odsetek prezentuje tabela 1.

Tabela 1

Bieżąca wartość nominału obligacji w zależności od krotności wypłaty odsetek
m 1 2 3 4 6 12

PV (N) 90,91 90,70 90,63 90,60 90,56 90,52

różnica 0,00 0,21 0,28 0,31 0,35 0,39

Różnica pomiędzy bieżącą wartością nominału dla m = 1 a każdym kolej-
nym rosnącym m zwiększa się. Skutkiem takiego podejścia do wyceny obligacja 
będzie posiadała tym mniejszą wartość, im częstszy jest kupon, ponieważ wzrost 
bieżącej wartości odsetek jest mniejszy niż spadek bieżącej wartości nominału. 
Całkowitą wartość bieżącą obligacji o różnej częstotliwości wypłaty odsetek pre-
zentuje tabela 2 oraz rys. 1.

Tabela 2

Całkowita bieżąca wartość obligacji w zależności od krotności wypłaty odsetek
m 1 2 3 4 6 12

PV(N) 90,91 90,70 90,63 90,60 90,56 90,52

PV(K) 4,55 4,65 4,68 4,70 4,72 4,74

V 95,45 95,35 95,32 95,30 95,28 95,26

Rys. 1. Spadek wartości bieżącej obligacji dla rosnącej krotności wypłaty odsetek w ujęciu wzoru (2)
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Powyższe relacje wartości sugerują, że inwestor otrzymujący w skali roku 
dwa razy kupon odsetkowy powinien oczekiwać niższej wartości rynkowej obli-
gacji względem innej obligacji, która posiada te same wartości nominału i opro-
centowania, ale z kuponem rocznym. Trudno z takim poglądem się zgodzić, choć-
by z tego względu, że przy równej nominalnej wartości odsetek inwestor jest 
w tym lepszym położeniu, im wcześniej otrzyma cząstkę rocznych odsetek, po-
nieważ te mogą być reinwestowane do terminu wykupu obligacji i być tym sa-
mym źródłem dodatkowych dochodów, których obligacja o kuponie rocznym nie 
generuje1.

Tendencja powinna zatem być odwrotna: rynkowa (bieżąca) wartość obliga-
cji powinna być tym wyższa (a nie niższa), im częściej wypłacane są cząstki rocz-
nego kuponu.

Co jest zatem powodem tej odwrotnej proporcji? Otóż, zdaniem autora, błąd 
takiego podejścia metodycznego tkwi, jak już powyżej wskazano, w sposobie 
dyskontowania nominału obligacji kuponowej dla każdego m > 1. Trzeba zauwa-
żyć, że dowolna kwota nominału obligacji możliwa do odzyskania po określonym 
czasie posiada wartość bieżącą mniejszą od samego nominału, ale jest to zależne 
wyłącznie od przedziału czasowego, jaki pozostaje do terminu wykupu oraz stopy 
dyskonta, lecz nie powinno zależeć od towarzyszącej obligacji krotności wypła-
ty odsetek, a nawet od tego, czy te odsetki w ogóle występują. Przykładowo bie-
żąca wartość 100 PLN, jakie inwestor bez ryzyka otrzyma za rok, nie zależy od 
tego, czy 100 PLN jest nominałem obligacji o kuponie rocznym czy półrocznym. 
W obu przypadkach inwestor po roku uzyska 100 PLN, zatem bieżąca wartość tej 
kwoty musi być taka sama2.

Metodycznym rozwiązaniem prowadzącym do korekty kierunku zależności, 
powodującym że obligacja tej samej klasy ma tym wyższą wartość bieżącą, im 
wyższy jest kupon obligacji, jest dyskontowanie nominału obligacji zawsze w ten 
sam sposób, zawsze dyskontem rocznym. Chodzi zatem o rachunkowe oddziele-
nie dyskontowania ostatniego kuponu od dyskontowania nominału obligacji. 

Formalny zapis wzoru na bieżącą wartość obligacji z kuponem rocznym po-
zostaje bez zmian (tak jak wzór 1), natomiast wartość bieżąca obligacji dla każde-
go m > 1 powinna być szacowana według wzoru:

1 W tym przypadku również przy założeniu, że stopa kuponu jest niższa od stopy reinwestycji 
kuponu.

2 Oczywiście założeniem jest tutaj brak ryzyka niewypłacalności, które może towarzyszyć ob-
ligacji, jednak i ten czynnik dla tej samej klasy obligacji nie powoduje różnicowania bieżącej 
wartości nominału. Gdyby zwrot nominału nie był pewny, to wyższa byłaby roczna stopa dys-
konta, ale znów taka sama dla każdego m.
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.                                        (3)

Dla rozważanego przykładu uzyskuje się następujące PV obligacji (tabela 3):
Tabela 3

Wartość obligacji w warunkach dyskontowania nominału dyskontem rocznym
m 1 2 3 4 6 12

PV(N) 90,91 90,91 90,91 90,91 90,91 90,91
PV(K) 4,55 4,65 4,68 4,70 4,72 4,74

V 95,45 95,56 95,59 95,61 95,63 95,65

Graficzne ujęcie zmiany wartości obligacji wskazuje na odmienny względem 
wcześniejszego kierunek zmian wartości:

Rys. 2. Wzrost wartości bieżącej obligacji dla rosnącej krotności wypłaty odsetek w ujęciu wzoru (3)

Zdaniem autora ta wzrostowa tendencja wartości obligacji jest poprawna 
i logiczna, bowiem inwestor jest w tym lepszym położeniu, im wcześniej otrzy-
ma odsetki (ceteris paribus), zatem dla zachowania takiej samej rentowności obli-
gacji (takiej samej stopy YTM) cena rynkowa obligacji musi być tym wyższa, im 
częstszy jest kupon. Ten warunek jest spełniony w postulowanym wzorze (3).
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3. Wycena obligacji w czasie ciągłym

Podstawowa różnica dyskontowania ciągłego względem dyskretnego pole-
ga na istnieniu założenia o możliwości ciągłej kapitalizacji dyspozycyjnego ka-
pitału. Tym samym w warunkach spełnienia tego założenia deprecjacja pieniądza 
w czasie jest silniejsza względem dyskonta dyskretnego, a współczynnik dyskon-
ta przybiera postać e-rt. 

Trzeba też odpowiedzieć na pytanie, czego zastosowanie dyskonta ciągłe-
go w wycenie obligacji nie zmienia, tym bardziej że odpowiedź na nie determi-
nuje dalszy wywód. Otóż, bez względu na sposób dyskontowania, kierunek zmia-
ny wartości pieniądza w czasie musi być taki sam, zmienne jest jedynie tempo 
tej zmienności. Innymi słowy, jeżeli ciąg określonych wartości zdyskontowanych 
w sposób dyskretny jest rosnący, to ten sam ciąg zdyskontowany w sposób ciągły 
również jest rosnący, aczkolwiek przy mniejszych wartościach. Kierunek zmian 
pozostaje taki sam.

W zakresie wyceny obligacji oznacza to, że dyskontowanie obligacji dyskon-
tem ciągłym powinno spowodować, że ich bieżące wartości będą każdorazowo 
nieco niższe, jednak kierunek zmian wartości pod wpływem rosnącej częstotliwo-
ści wypłaty odsetek powinien być taki sam. Zmiana dyskonta jest zmianą narzę-
dzia, a nie zmianą filozofii wyceny, zatem zależności muszą pozostać takie same. 
Warto zatem sprawdzić, jak zmieni się wnioskowanie o poziomie wartości m ku-
ponowej obligacji w warunkach jej wyceny wykorzystującej dyskonto ciągłe.

Zostanie tym samym poniżej wykazane, że kierunek zmiany wartości PV ob-
ligacji jest taki sam, jak dla zaproponowanej modyfikacji wzoru na wycenę obli-
gacji (wzór 3), zatem odwrotny względem wzoru (2), który został poddany meto-
dycznej krytyce.

Tym samym uznaję, że zgodność postulowanego ujęcia wyceny dyskretnej 
i ciągłej, przy niezgodności wcześniejszego ujęcia, jest kolejną przesłanką uza-
sadniającą tę metodyczną modyfikację. Ponieważ o kierunku zmiany wartości 
można mówić dla ciągu obserwacji, przedmiotem analizy będzie teraz obligacja 
kuponowa, dla której m > 1. 

Wzór na bieżącą wartość m kuponowej obligacji, będący jedynie alternatyw-
nym ujęciem wzoru (2) do postaci z dyskontem ciągłym, ma teraz postać:

.                               (4)
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Oczywiście dla kuponu rocznego (m = 1) wzór ten również jest prawdziwy, 
jedynie ulega uproszczeniu do postaci:

.                                             (5)

Weryfikacja tych zapisów na danych liczbowych, tych samych jak dla wa-
runków wyceny dyskretnej, daje dla różnych rosnących wartości m następujące 
wyniki (tabela 4):

Tabela 4

Wycena obligacji w warunkach dyskonta ciągłego
m 1 2 3 4 6 12

PV(N) 90,48 90,48 90,48 90,48 90,48 90,48
PV(K) 4,52 4,64 4,68 4,70 4,72 4,74

V 95,01 95,12 95,16 95,18 95,20 95,22

Z wyników wyceny widać, że dla czasu ciągłego kierunek zmian wartości 
obligacji jest taki sam, jak dla proponowanej modyfikacji dla czasu dyskretnego. 
Graficzne porównanie owej zgodności prezentuje rys. 3, na którym górna funkcja 
jest wartością obligacji obliczoną według propozycji zmienionej formuły zapre-
zentowanej jako wzór (3), a dolna funkcja jest wartością tej samej obligacji dys-
kontowanej w sposób ciągły według wzoru (4).

Rys. 3. Bieżąca wartość obligacji przy dwóch sposobach dyskontowania

Ponieważ tym samym kierunek zmian wartości obligacji jest teraz odwrotny 
niż dla wzoru (2), a zbieżny z postulowanym wzorem (3), należy uznać, że suge-
rowana modyfikacja w sposobie wyceny jest poprawna. Warto dla uzupełnienia 



428 krystian pera

wywodu przypomnieć, że wzory (4) oraz (5) są jedynie innymi zapisami wzoru 
(2), z których jednoznacznie wynika, że bieżąca wartość nominału obligacji nie 
powinna zależeć od częstości wypłacania odsetek.

podsumowanie

Jak wykazano w treści, problematyka wyceny instrumentów finansowych nie 
należy do zagadnień rozpoznanych ostatecznie i do końca. Instrumenty o stałym 
dochodzie, które traktuje się jako łatwiejsze do wyceny, pozostawiają nadal pe-
wien margines nieścisłości. 

Zasadniczym wnioskiem płynącym z przedstawionej analizy jest postulat 
zmiany podejścia do wyceny obligacji kuponowej. O ile sama filozofia, idea wy-
ceny polegającej na sumowaniu zdyskontowanych strumieni przyszłych przepły-
wów pieniężnych nie budzi wątpliwości, o tyle już sam sposób dyskontowania 
nie jest tak jednoznaczny. W artykule wykazano, że nominał obligacji o kupo-
nie częstszym niż roczny nie powinien być dyskontowany w ten sam sposób, jak 
ostatni kupon. Taki sposób ujęcia jest właściwy jedynie dla obligacji o kuponie 
rocznym.

Dalej wykazano, że kierunek zmiany bieżącej wartości obligacji przy rosną-
cej liczbie kuponów w roku jest odmienny od tego, jaki uzyskuje się, wyceniając 
obligacje metodą dyskontowania nominału w sposób analogiczny jak ostatnie od-
setki. Konsekwencją postulowanej zmiany jest rosnąca wartość bieżąca obligacji 
wraz z rosnącą częstotliwością wypłaty odsetek, co jest zgodne z logiką zmiennej 
wartości pieniądza w czasie oraz samej wartości bieżącej.

Wzmocnieniem przytoczonej w artykule argumentacji jest przeprowadzona 
wycena obligacji z zastosowaniem dyskonta ciągłego. Okazało się, że również dla 
tego sposobu dyskontowania wzrost częstości wypłaty odsetek powoduje wzrost 
bieżącej wartości obligacji, i co ważniejsze, bez względu na to, czy do wyceny 
używa się podejścia standardowego, dotychczasowego, czy też zaproponowane-
go w tym artykule. Ponieważ kierunek zmiany wartości jest dla ciągłego dyskon-
ta taki sam, jak w zaproponowanym podejściu, uznaję, że hipoteza postawiona na 
początku tego artykułu została należycie uzasadniona.
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Summary

The article concentrates on the issue of estimating the present, fair value of coupon 
bonds. The author takes under consideration comparison of the present value of bonds 
with the same face value, the same coupon yield but different interest payment frequen-
cies. It has been shown that the commonly proposed methods lead to erroneous measure-
ment results. Therefore, a modification in the methodology of the coupon bonds valuation 
was proposed. The modification concerns a different way of discounting the bond face val-
ue. The analysis was performed for the discrete and continuous time evaluation.


