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UŻYTECZNOŚĆ INSTRUMENTÓW POCHODNYCH 
DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Streszczenie 

Finanse międzynarodowe notują ogromne obroty w skali globalnej, ale 
i ogromne zadłużenie. Długi wszystkich krajów świata przez ostanie 5 lat 
wzrosły o 75% i rosną w tempie 300 tys. dolarów na sekundę. Szacuje się, 
że wynoszą dziś ponad 48 bilionów dolarów, a ponad 1/3 to długi krajów 
europejskich. Obsługa tego zadłużenia kosztuje dziś Europę ponad 2 biliony 
dolarów. Co powoduje taki wzrost długów? Pierwszym powodem są na 
pewno ambicje państw zadłużających się w imię stworzenia u siebie państwa 
dobrobytu – welfare state. Zadłużenie Grecji to przecież 180% PKB, Włoch 
– 130% PKB, USA – 100% PKB, Kanady – 92% PKB, Francji 98% PKB. 
Innymi słowy, bardzo wiele państw żyje na kredyt. Ma to fatalny wpływ 
na fi nanse międzynarodowe. Powodem drugim jest gigantyczny wzrost 
obrotów fi nansowych na rynkach międzynarodowych i  wykorzystanie 
w  tym celu inżynierii fi nansowej. Za podstawowe narzędzia inżynierii 
fi nansowej uważa się właśnie instrumenty pochodne. Wykorzystując jako 
bazę instrumenty podstawowe (akcje, indeksy giełdowe, obligacje, stopy 
procentowe, ceny towarów, stopy procentowe itp.), instrumenty pochodne 
zbudowały ogromny rynek w  skali globalnej, a  w  Polsce stają się coraz 
bardziej popularnymi elementem rynku fi nansowego. W języku angielskim 
instrument pochodny określany jest słowem derivatives. Pragnąc przybliżyć 
Czytelnikom te właśnie te instrumenty, w  artykule dokonano przeglądu 
większości z  nich zakładając, że Czytelnik spotka się z  nimi choćby na 
Giełdzie Papierów Wartościowych lub na giełdach Unii Europejskiej. Należy 
także podkreślić, że wzrost zainteresowania przedsiębiorstw tymi właśnie 
narzędziami wynika z  faktu, iż podmioty prawa handlowego poszukują 
zawsze kapitału, a instrumenty pochodne właściwie stosowane mogą być dla 
przedsiębiorstw znakomitym jego źródłem. Mają one oczywiście charakter 
instrumentów minimalizujących ryzyko przy zachowaniu określonych 
walorów spekulacyjnych i arbitrażowych. 

Słowa kluczowe: podstawowe instrumenty fi nansowe, pochodne instru-
menty fi nansowe, kontrakty, opcje, warranty, obligacje.
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Wstęp 

Instrumenty pochodne jako element inżynierii fi nansowej pojawiły się 
w  latach 70. XX wieku. Źródłem ich narodzin były narastające problemy 
związane ze zmiennością kursów walutowych, stóp procentowych, cen akcji 
i cen towarów. Zjawisko to miało charakter światowy. W praktyce oznaczało 
także zwiększenie ryzyka inwestowania w te instrumenty. Właśnie to zjawisko 
przyczyniło się do powstawania instrumentów pochodnych. Z historycznego 
punktu widzenia instrumenty pochodne istniały jednak dużo wcześniej. 
Były to instrumenty pochodne wystawiane na towary. W obrocie na giełdach 
towarowych. Ich zadaniem wtedy i dziś było zmniejszenie ryzyka związanego 
ze zmianami cen towarów. Innymi słowy, istotą instrumentów pochodnych 
było zabezpieczenie się przed wzrostem i oczywiście spadkiem cen towarów 
i najogólniej rzecz ujmując – produktów rolnych. Spróbujmy zatem zdefi niować 
pojęcie instrumentu pochodnego. W  tym celu należy wprowadzić pojęcie 
instrumentu bazowego (określa się go także jako instrument podstawowy). 
Należy go rozumieć jako akcję, obligację lub walutę. Przez instrument bazowy 
rozumieć można indeks pochodzący z rynku fi nansowego – może to być na 
przykład NASDAQ czy WIG20. 

Powstaje pytanie, jakie cele mają instrumenty pochodne? Pierwszy z nich to 
oczywiście zabezpieczenie przed ryzykiem (hedging). Cel drugi to spekulacja. 
Cel trzeci to arbitraż. W  praktyce uważa się jednak, że najważniejsze jest 
zabezpieczenie się przed ryzykiem. Uznaje się, że podmiot prawa handlowego 
narażony jest na ryzyko rynkowe, np. ryzyko cen akcji. W  taki przypadku 
zastosowanie instrumentu pochodnego zmniejsza to ryzyko, a w określonych 
sytuacjach je eliminuje. Przyjrzyjmy się nieco dokładniej temu problemo-
wi. W  praktyce ryzyko rynkowe objawia się przez zmienność instrumentu 
podstawowego, to z  kolei oznacza zmienność wartości instrumentu 
pochodnego. Ten zaś instrument konstruować należy w taki sposób, aby sku-
tecznie przeciwdziałać zmianom wartości instrumentu podstawowego tak, 
aby zapobiec niekorzystnym zmianom wartości instrumentu podstawowego 
– oznacza to przeciwne co do kierunku zmiany instrumentu pochodnego. 
Innymi słowy, straty z  tytułu instrumentu podstawowego rekompensowane 
są dochodami z tytułu instrumentu pochodnego. Drugim ważnym elementem 
jest spekulacja. Wykorzystanie spekulacji ma miejsce wtedy, gdy jedyną trans-
akcją podmiotu jest transakcja kupna lub sprzedaży instrumentu pochodnego. 
Oznacza to, że podmiot spekulujący oczekuje dochodu z tytułu tej transakcji, 
ale podejmuje ryzyko wynikające ze wzrostu lub spadku wartości instrumentu 
pochodnego. Oczywiście, pośrednio jest to ryzyko wynikające ze wzrostu lub 
spadku instrumentu podstawowego. Istotne jest zatem zwrócenie uwagi na fakt, 
że przy spekulacji instrumentami pochodnymi możemy w efekcie oczekiwać 
znacznie większych dochodów lub strat w stosunku do spekulacji zwykłymi 
akcjami lub po prostu tradycyjnymi instrumentami fi nansowymi. 
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Z kolei arbitraż z wykorzystaniem instrumentów pochodnych ma miejsce 
wtedy, gdy podmiot dokonuje dwóch lub większej liczby transakcji z wykorzy-
staniem instrumentów pochodnych i instrumentów podstawowych, w celu uzy-
skania dochodu bez ponoszenia ryzyka i bez dodatkowych nakładów. Obecnie 
na rynkach fi nansowych istnieje wiele różnych instrumentów pochodnych.

Kontrakty

Przede wszystkim do instrumentów pochodnych zaliczamy kontrakty ter-
minowe. W tym przypadku każdy instrument pochodny ma formę i charakter 
kontraktu między dwoma stronami. Z  tego punktu widzenia wyróżniamy 
kontrakty terminowe (w tym kontrakty swap), które mają charakter symetrycz-
ny, ponieważ obie strony przyjmują zobowiązania, oraz opcje o charakterze 
asymetrycznym, w  których jedna strona nabywa prawo, zaś druga strona 
przyjmuje zobowiązania. 

Kolejna klasyfikacja instrumentów pochodnych sprowadza się do 
określenia miejsca obrotu. Z  tego punktu widzenia wyróżniamy giełdowe 
instrumenty pochodne oraz pozagiełdowe instrumenty pochodne. W skrócie 
określa się je jako pochodne OTC. W obecnej praktyce obrotu instrumentami 
pochodnymi znacznie mniej z nich dotyczy obrotu giełdowego. Jednak obrót 
giełdowymi instrumentami pochodnymi odbywa się na wyspecjalizowanych 
giełdach terminowych oraz na tradycyjnych giełdach papierów wartościowych. 
Jak wspomniano, do podstawowych giełdowych instrumentów pochodnych 
zaliczamy opcje giełdowe oraz kontrakty futures. Z  kolei do podstawowych 
instrumentów pozagiełdowych zalicza się opcje pozagiełdowe tzw. opcje OTC, 
kontrakty forward i kontrakty swap. 

Kolejna klasyfi kacja instrumentów pochodnych utworzona jest na pod-
stawie funkcji instrumentu podstawowego. Właściwie ta klasyfi kacja zakłada 
podział na rodzaje instrumentów podstawowych, od których pochodzą in-
strumenty pochodne. Według tej klasyfi kacji instrumenty pochodne dotyczą 
akcji, a więc akcyjnych instrumentów pochodnych, pochodnych na indeksy 
giełdowe (indeksowe instrumenty pochodne). Innymi słowy, podstawowym 
instrumentem jest tu indeks giełdowy lub indeks giełd akcji. 

Kolejny instrument tego typu to instrument pochodny na waluty, okre-
ślany pojęciem walutowego instrumentu pochodnego. Istnieje też instrument 
pochodny na stopę procentową. W tym przypadku instrumentem podstawo-
wym jest stopa procentowa z rynku fi nansowego bądź instrument dłużny, jak 
obligacja lub bon skarbowy. 

Przybliżając Czytelnikowi pojęcie kontraktów terminowych niewątpliwie 
należy stwierdzić, że kontrakt terminowy polega na zobowiązaniu się dwóch 
stron do zrealizowania transakcji kupna-sprzedaży pewnej ilości instrumentu 
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podstawowego, po określonej cenie i  w  ustalonym terminie. Innymi słowy 
mamy tu do czynienia z trzema warunkami. Po pierwsze, ilość instrumentu 
podstawowego podlegającego transakcji kupna-sprzedaży musi być ściśle 
określona. Po drugie, ustalona cena, po jakiej musi być dokonana transakcja, 
nazywana ceną dostawy lub ceną kontraktu, musi być ściśle i  jednoznacznie 
określona. Po trzecie, terminem, w  którym należy dokonać transakcji musi 
być konkretna data. Termin ten jest określany pojęciem terminu wygaśnięcia, 
terminu realizacji lub też terminu dostawy.

W praktyce kontrakt terminowy zawierany jest między dwoma stronami, 
a są nimi: kupujący kontrakt, zajmujący długą pozycję w kontrakcie terminowym 
oraz sprzedający kontrakt, zajmujący krótką pozycję w kontrakcie terminowym. 
W praktyce terminy „kupujący” i „sprzedający” mają nieco inne znaczenie, po-
nieważ nie chodzi tu o tradycyjne rozumienia kupna i sprzedaży, a raczej zajęcie 
pozycji na rynku fi nansowym. Sam zaś proces zakupu i  sprzedaży następuje 
w innym miejscu i terminie. W praktyce – w przyszłości. Ważne wydaje się też 
podkreślenie nieco innego znaczenia pojęcia ceny kontraktu terminowego. To 
pojęcia oznacza, ze cena zostaje ustalona w momencie zawarcia kontraktu i po 
której dojdzie do transakcji w przyszłości. Innymi słowy, cena kontraktu ter-
minowego jest wcześniej znana i ustalona i w tym kontekście może się znacznie 
różnić od ceny rynkowej instrumentu podstawowego w dniu realizacji kontraktu. 
Procedury i procesy realizacyjne są bardzo podobne, a zatem kontrakty termi-
nowe na waluty, akcje czy też na indeksy giełdowe są zbliżone. Istotna różnica 
sprowadza się wyłącznie do zmiany instrumentu podstawowego. W praktyce 
mamy do czynienia z dwoma rodzajami kontraktów terminowych: forward oraz 
futures. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na fakt, że niektóre określenia 
w  świecie instrumentów pochodnych wywodzą się z  języka angielskiego, są 
stosowane są w polskiej praktycznej terminologii bankowej. 

Spróbujmy odpowiedzieć teraz na pytanie, jaka jest różnica między poję-
ciem forward i  futures. Kontrakt terminowy forward występuje poza giełdą. 
W  tym instrumencie jedną ze stron jest zazwyczaj bank. W  praktyce obie 
strony kontraktu uzgadniają warunki, w tym między innymi ilość instrumentu 
podstawowego, termin realizacji. Bank podaje cenę – rozumieć to należy jako 
kwotowanie – ceny kontraktu. Należy też zwrócić uwagę na fakt, że bank 
podaje cenę kupna (bid) i  cenę sprzedaży (ask). Oczywiście, żadna ze stron 
kontraktu nie płaci. W  efekcie rozliczenie kontraktu następuje w  terminie 
realizacji kontraktu. Z kolei kontrakt terminowy futures występuje na giełdzie. 
W takim przypadku inwestor, składając zlecenie kupna lub sprzedaży, zajmuje 
odpowiednio pozycję długą lub krótką. Strona druga kontraktu to zazwyczaj 
izba rozliczeniowa lub giełda gwarantująca wykonanie kontraktu. Warunki 
kontraktu, takie jak ilość i termin realizacji (termin wygaśnięcia), określane są 
w praktyce przez giełdę. Na podstawie zleceń złożonych przez strony kontraktu 
ustala się jego cenę. Zatem proces przebiega nieco inaczej niż w przypadku 
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kontraktu terminowego forward – inwestorzy zajmujący długą i krótką pozy-
cję w kontraktach terminowych wnoszą depozyty już w momencie zawarcia 
kontraktu. W efekcie tego typu procedury w kontraktach futures mają dwie 
możliwości wykonania. Pierwsza z nich sprowadza się do czekania na termin 
wygaśnięcia, druga zaś na zamknięciu pozycji przed terminem wygaśnięcia. 
Zatem w pierwszym przypadku następuje dostawa instrumentu podstawowego 
i zapłata za ten instrument ustalonej wcześniej ceny kontraktu lub rozliczenie 
kontraktu. Możliwość druga zamknięcia pozycji polega na dokonaniu przez 
stronę kontraktu transakcji przeciwnej. Innymi słowy, w odniesieniu do strony 
długiej (kupującego) oznacza to sprzedanie kontraktu przez zlecenie (złożenie 
zlecenia) sprzedaży. W odniesieniu do strony krótkiej (sprzedającego) oznacza 
to zakup kontraktu (przez złożenie zlecenia zakupu). W  obecnej praktyce 
zamknięcie pozycji następuje po aktualnej cenie kontraktu, a zatem żadna ze 
stron nie może zyskać lub stracić zamykając pozycje przed terminem wyga-
śnięcia. W praktyce do kontraktów terminowych futures stosuje się procedurę 
codziennego rozliczania kontraktu zwaną marking to marktes, czyli codzienne 
rozrachunki rynkowe. Procedura ta polega na tym, iż w momencie zawarcia 
transakcji (otwarcia pozycji) obie strony, długa i  krótka, wpłacają na swoje 
rachunki w  domach maklerskich depozyt, który zazwyczaj jest niewielkim 
procentem wartości kontraktu. W efekcie takiej wpłaty na koniec dnia robo-
czego salda rachunków obu stron są korygowane w zależności od zmiany ceny 
kontraktu w ciągu dnia. Jeśli zatem cena wzrosła, zwiększane jest saldo strony 
długiej, jeśli zaś cena spadła, wówczas zwiększane jest saldo strony krótkiej, 
a  długiej odpowiednio zmniejszane. Reasumując, można stwierdzić, że jeśli 
którejkolwiek ze stron saldo spadnie poniżej ustalonego dopuszczalnego po-
ziomu, wówczas strona musi je uzupełnić do poziomu depozytu początkowego. 

Odrębnego podkreślenia wymaga fakt, że znacząca część kontraktów 
terminowych jest rozliczana pieniężnie, bez fi zycznej dostawy instrumentu 
bazowego. Procedura ta jest właściwa w  odniesieniu do kontraktów termi-
nowych na indeks giełdowy. Przyglądając się nieco dokładniej kontraktom 
tego typu warto zauważyć, że jest to zobowiązanie dwóch stron do rozliczenia 
pieniężnego kontraktu według trzech zasad. Pierwsza z nich to stwierdzenie, 
ze jeśli w  momencie rozliczenia wartość indeksu giełdowego jest niższa niż 
cena w  momencie zawarcia kontraktu, wówczas kupujący kontrakt (strona 
długa) płaci sprzedającemu kontrakt (stronie krótkiej) sumę określoną jako 
cenę kontraktu minus wartość indeksu giełdowego razy mnożnik. W drugim 
przypadku, jeśli w momencie rozliczenia wartość indeksu giełdowego jest wyż-
sza niż cena w momencie zawarcia kontraktu, wówczas sprzedający kontrakt 
(strona krótka) płaci kupującemu kontrakt (stronie długiej) – sumę określoną 
jako wartość indeksu giełdowego minus cena kontraktu razy mnożnik. Trzecia 
zasada sprowadza się do stwierdzenia, że jeśli w momencie rozliczenia wartość 
indeksu giełdowego jest równa cenie w momencie zawarcia kontraktu, wówczas 
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żadna ze stron nie dokonuje płatności. Z powyższych defi nicji wynika pojęcie 
mnożnika. W tym kontekście przez mnożnik należy rozumieć wpływ, ktory 
na jednostki pieniężne wywiera przelicznik oparty na jednym punkcie indeksu 
giełdowego. Na przykład, w odniesieniu do GPW w Warszawie, szczególnie 
w przypadku kontraktów terminowych, mnożnik ten wynosi 10 zł za jeden 
punkt. Analogiczną wielkość ma ten mnożnik w odniesieniu do WIG20. 

W  obecnych warunkach funkcjonowania instrumentów pochodnych 
obowiązują podstawowe zasady i wynikają one z chęci zabezpieczenia się przed 
ryzykiem oraz od przypadku spekulacji. Za podstawową zasadę zabezpieczenia 
się przed ryzykiem uznaje się regułę, z  której wynika, że zakup kontraktu 
terminowego zabezpiecza przed wzrostem ceny instrumentu podstawowego, na 
który kontrakt jest wystawiony. Sprzedaż kontraktu terminowego zabezpiecza 
także przed spadkiem ceny instrumentu podstawowego. Natomiast podsta-
wowe zasady stosowania kontraktów terminowych w  przypadku spekulacji 
polegają na zakupie kontraktu terminowego w  oczekiwaniu wzrostu ceny 
instrumentu podstawowego, na który kontrakt jest wystawiony. Kontrakty 
rozliczane są pieniężnie na podstawie różnicy między wartością instrumentu 
podstawowego a  ceną kontraktu w  momencie zawarcia kontraktu. Trudno 
w niniejszej publikacji ocenić skalę popularności poszczególnych kontraktów. 
Z pewnym zastrzeżeniem można jednak zaryzykować twierdzenie, że najwięk-
sza popularnością cieszą się obecnie kontrakty terminowe na indeks WIG20. 
Indeks ten jest jednym z czołowych w Europie.

Kontrakty typu forward najczęściej stosowane przez instytucje fi nansowe 
i przedsiębiorstwa i  służą do zabezpieczenia przed ryzykiem. W praktyce na 
polskim rynku stosowane są dwa rodzaje kontraktów tego typu – kontrakt 
terminowy na waluty. Drugi to kontrakt terminowy na stopę procentową. Noszą 
one specjalną nazwę Forward Rate Agreement – FRA, a instrumentem podstawo-
wym jest stopa WIBOR. Rozumieć ją należy jako przeciętną stopę procentową 
kredytów na polskim rynku międzybankowym. Ważnym elementem tego typu 
kontraktów jest fakt, że zawieranie kontraktów terminowych forward polega 
w praktyce na tym, że bank oferujący taki kontrakt podaje (kwotuje) dwie ceny. 
Pierwsza z nich to cena kupna – kurs bid, po której bank skłonny jest zająć długą 
pozycję w kontrakcie terminowym lub cena sprzedaży – kurs ask, po której 
bank jest skłonny zająć krótką pozycję w kontrakcie terminowym. Jak można 
się domyślić, zawsze cena kupna jest niższa od ceny sprzedaży. W praktyce, i to 
bardzo często, istnieje możliwość negocjacji ceny kontraktu terminowego. 

Opcje

Kolejnym ważnym instrumentem podstawowym jest opcja. Można stwier-
dzić, że jest to instrument asymetryczny. W rzeczywistości mamy do czynienia 
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z dwoma rodzajami opcji. Pierwsza to opcja kupna, znana także pod nazwą 
opcja call. Druga to opcja sprzedaży określana jako opcja put. Przez opcję 
kupna rozumiemy prawo zakupu określonej ilości instrumentu podstawowego 
(bazowego) po ustalonej cenie w określnym terminie. Opcja sprzedaży polega 
na prawie sprzedaży określonej ilości instrumentu podstawowego (bazowego) 
po ustalonej cenie w określonym terminie. Różnice sprowadzają się do tego, że 
jedna opcja jest prawem zakupu, zaś druga jest po prostu prawem sprzedaży. 
W realnym obrocie opcjami ważne są trzy wielkości. Pierwsza z nich to ilość 
instrumentu podstawowego w transakcji kupna lub sprzedaży. Wielkość druga 
to ustalona cena sprzedaży, po jakiej opcja ma prawo być transakcją wyko-
naną. W  praktyce cenę taką określamy pojęciem ceny wykonania lub ceną 
realizacji. Trzecią wielkością jest termin, do którego można kupić lub sprzedaż 
instrument podstawowy. W  rzeczywistości w  tego typu transakcji mówimy 
o wykonaniu opcji. Termin ten określany jest terminem wygaśnięcia. Oznacza 
to, że po upływie terminu opcja wygasa. W  kontekście terminu wykonania 
opcji (w którym to terminie można wykonać opcje), możemy mieć do czynienia 
z opcją amerykańską lub też z opcją europejską. Opcja amerykańska może być 
wykonana w dowolnym dniu, aż do dnia, którym będzie termin wygaśnięcia 
opcji. Opcja europejska może być wykonana tylko w dniu wygaśnięcia. Warto 
też zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku opcji występują dwie strony. Z jednej 
strony, jest to posiadacz opcji, który nabył prawo kupno lub prawo sprzedaży. 
Z drugiej strony, występuje wystawca opcji, który zobowiązuje się do zrealizo-
wania kontraktu czyli do sprzedaży lub zakupu. W terminarzu instrumentów 
pochodnych stosuje się też nieco inne określenia opcji na przykład wykorzy-
stuje się określenie, że posiadacz opcji ma długą pozycję (long), zaś wystawca 
opcji ma krótką pozycję (short). Zwrócić należy też uwagę na to, że posiadacz 
opcji ma prawo, zaś wystawca opcji przyjmuje zobowiązanie, posiadacz musi 
zatem zapłacić za opcje wystawcy. W tej klasyfi kacji cena opcji określana jest 
jako premia. Pamiętać należy, że po upływie terminu wygaśnięcia opcja traci 
ważność. Natomiast jeśli opcja jest wykonana, dochodzi w praktyce do nastę-
pujących rodzajów transakcji. W przypadki opcji kupna posiadacz opcji kupuje 
instrument podstawowy (ma prawo), zaś wystawca sprzedaje instrument pod-
stawowy (do którego się wcześniej zobowiązał). Natomiast w przypadki opcji 
sprzedaży posiadacz opcji sprzedaje instrument podstawowy (ma prawo), zaś 
wystawca kupuje instrument podstawowy (do którego się zobowiązał). Warto 
w tym miejscu przypomnieć, że realizacja kontraktu może mieć miejsce przez 
fi zyczną dostawę. Innymi słowy przez wykonanie transakcji kupna/sprzedaży 
rozumiemy moment wykonania. W praktyce opcje są rozliczane pieniężnie. 
Precyzując procedury rozliczeń pieniężnych opcji stwierdzić należy, że: opcje 
kupna (opcja call) rozumieć należy jako prawo do uzyskania określonej sumy 
pieniężnej zależnej od różnicy między wartością instrumentu podstawowego 
a ceną wykonania. Natomiast opcja sprzedaży (opcja put) oznacza prawo do 
uzyskania w określonym terminie sumy pieniężnej zależnej od różnicy między 
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ceną wykonania a wartością instrumentu podstawowego. Podobnie jak w przy-
padku kontraktów, występuje tu opcja kupna call rozliczana jako wartość 
indeksu giełdowego minus cena wykonania razy mnożnik, o ile wartość jest 
dodatnia. W przypadku ceny sprzedaży obliczana jest jako cena wykonania 
minus wartość indeksu giełdowego razy mnożnik, oczywiście o ile wartość ta 
jest dodatnia. Podobnie jak w przypadku kontraktów prezentuje się wartość 
mnożnika – wynosi on 10 zł na Giełdzie GPW za jeden punkt. 

Staranna analiza przykładów pokazuje, że w ostatnich latach procentowe 
zmiany ceny (rozumiane jako stopy zwrotu) są w praktyce znacznie większe 
(niezależnie od kierunków zmian) w przypadku opcji niż w przypadku akcji. 
Można zatem zaryzykować stwierdzenie, że zastosowanie instrumentów po-
chodnych oznacza uzyskanie tzw. efektu dźwigni. Inaczej mówiąc, mały nakład 
daje procentowo duży efekt (oczywiście dodatni lub ujemny). 

Za dość znaczące uznaje się opcje na rynku pozagiełdowym. Oferowane 
są one przez banki. Stosowane są najczęściej przez instytucje fi nansowe 
i przedsiębiorstwa w celu zabezpieczenia przed ryzykiem. Na rynku wystę-
pują w praktyce dwa rodzaje opcji tego typu. Są to opcje walutowe i opcje 
na stopę procentową. W tym przypadku instrumentem podstawowym jest 
stopa procentowa z rynku międzybankowego WIBOR. Oznacza to w prak-
tyce przeciętną stopę oprocentowania na polskim rynku międzybankowym. 
W praktyce potencjalny klient uzgadnia z bankiem podstawowe wielkości 
opcji, a więc ilość, instrumentu podstawowego, cenę wykonania oraz termin 
wygaśnięcia, a  nawet możliwość negocjacji ceny samej opcji. W  polskich 
warunkach mamy zazwyczaj do czynienia z  różnymi cenami wykonania 
i różnymi terminami wygaśnięcia i to zarówno z opcjami kupna, jak i opcjami 
sprzedaży. Można tez zaryzykować twierdzenie, że wyżej wymienione instru-
menty pochodne są uważane za najczęściej spotykane. Jednak w obecnych 
warunkach i  standardach instrumentów fi nansowych mamy do czynienia 
z o wiele większą paletą instrumentów fi nansowych i to o wiele trudniejszych 
(bardziej skomplikowanych). Tego typu instrumentami będą na przykład 
kontrakty typu swap.

Kontrakt swap

Kontrakt typu swap to instrument pochodny, w którym dwie strony kon-
traktu zobowiązują się do dokonywania na swoją rzecz płatności w ustalonych 
momentach w  przyszłości. Przykładem tego typu opcji jest swap na stopę 
procentową. W tej formie opcji jedna strona dokonuje na rzecz drugiej płatno-
ści według ustalonej stałej stopy procentowej, zaś otrzymuje płatności według 
zmiennej stopy procentowej WIBOR. W ten sposób strona ta zabezpiecza się 
przed wzrostem rynkowej stopy procentowej. 
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Odrębną grupę opcji stanowią tzw. opcje egzotyczne (exotic options). 
Oczywiście pojęcie „egzotyczny” ma dziś bardziej charakter zwyczajowy, 
ponieważ znacząca część tego typu opcji na rynkach rozwiniętych stała się 
w  praktyce standardem. Ich charakterystyczną cechą stała się wieloczynni-
kowość, czyli ich wartość zależy od więcej niż jednego czynnika (w praktyce 
jest to kilka czynników) indeksu podstawowego. Drugą niezwykle ważną 
cechą opcji egzotycznych jest wielookresowość. Oznacza to, że w przypadku 
tych opcji istnieje kilka terminów wygaśnięcia. W  praktyce występują one 
w  równych odstępach czasu. Oznacza to na przykład, że opcja wygaśnięcia 
następuje za trzy lata z  terminem wykonania co pół roku. Niezwykle istot-
nym elementem opcji egzotycznych jest sposób modyfi kacji podstawowych 
elementów (parametrów) określających opcje. Modyfi kacji podlegają: termin 
wygaśnięcia opcji, dzień, w którym można wykonać opcję, możliwość decyzji 
o charakterze opcji, okres ważności opcji, cena wykonania opcji oraz metoda 
określenia wypłaty w wypadku wykonania opcji. Warto zwrócić uwagę na fakt, 
że w  segmencie instrumentów pochodnych na giełdzie GPW w  Warszawie 
mamy jednostkę indeksową pod nazwą MiniWig20. Zakup tego typu instru-
mentu jest równoważny inwestycji w portfel dwudziestu dużych spółek giełdy 
warszawskiej. Uważna analiza tego instrumentu pochodnego pozwala stwier-
dzić, że stwarza on możliwość dokonania inwestycji na poziomie przeciętnej 
inwestycji na GPW w Warszawie. Innymi słowy, zakup jednostki indeksowej 
MiniWIG20 daje w efekcie taki sam efekt fi nansowy jak zakup akcji 20 spółek 
wchodzących w skład WIG20 i to w takich proporcjach, w jakich znajdują się 
one w  indeksie. W  praktyce instrument ten może być rozumiany jak opcja 
amerykańska na WIG20, a więc jej termin wygaśnięcia jest bardzo odległy, 
np. może to być ostatni dzień obrotu w grudniu 2025 roku. Wartość jednostki 
MiniWIG20 wyrażona w  złotych odpowiada wartości WIG20 razy 0,1 zł. 
Jeśli WIG20 wynosi 2000 punktów, to wartość jednostki indeksowej wynosi 
w przybliżeniu 200 zł. Wykorzystanie w tym ujęciu określenia ”w przybliżeniu” 
polega na tym, iż wartość rynkowa (cena) kształtuje się na podstawie transakcji 
kupna/sprzedaży, jednak w  niewielkim stopniu odbiega od tej przybliżonej 
wartości. Podobnie jak w innych instrumentach pochodnych, występują dwie 
strony – długa i krótka. Otwarcie pozycji następuje przez złożenie zleceń kupna 
i sprzedaży jednostki. W momencie otwarcia pozycji długa strona płaci krótkiej 
stronie cenę jednostki indeksowej. W instrumencie MiniWIG20 interesujące 
są procedury zamknięcia. Mogą one być realizowane na dwa sposoby, jednak 
decyzję w tym zakresie podejmuje posiadacz długiej pozycji. Pierwszy z nich 
określany jest jako zajęcie pozycji przeciwnej. Oznacza to, że posiadacz długiej 
pozycji składa zlecenie sprzedaży jednostki, zaś posiadacz krótkiej pozycji 
składa zlecenie kupna jednostki. Zatem jeśli dla tych zleceń znajdą się zlecenia 
przeciwstawne, wówczas strony zamkną pozycję. W drugim przypadku mamy 
do czynienia z  innym sposobem – wykonaniem pozycji. Posiadacz długiej 
pozycji może zdecydować się na wykonanie jednostki – podobnie jak wyko-
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nuje się opcję. Wtedy otrzymuje wartość równą 0,1 wartości indeksu WIG20 
określoną według kursu otwarcia następnego dnia. Wartość tę otrzymuje 
od posiadacza krótkiej pozycji, który jest wylosowany spośród wszystkich 
posiadaczy krótkiej pozycji. Należy też w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, 
że wartość bezwzględna stopy zwrotu posiadacza krótkiej pozycji jest znacznie 
większa niż posiadacza pozycji długiej. Wynika to z faktu inwestowania jedynie 
depozytu zabezpieczającego – jest to zatem tzw. efekt dźwigni. 

Syntetyczny instrument strukturyzowany

Kolejnym typem instrumentów pochodnych jest produkt określany mia-
nem „restrukturyzowany”. Jest to tzw. instrument syntetyczny, w którym waż-
ną funkcję odgrywa dochód z inwestycji. Funkcje te są bardziej skomplikowane 
niż w przypadku standardowych instrumentów pochodnych. W zamian jednak 
są one bardziej dostosowane do potrzeb inwestorów. Można nawet zaryzykować 
stwierdzenie, że stają się one coraz bardziej popularne. Instrumenty te rozwijają 
się dwu kierunkach. Są bardziej złożone (porównując je z klasycznymi opcjami) 
oraz tworzą nowe instrumenty bazowe. W rzeczywistości produkty struktu-
ryzowane są emitowane przez instytucje fi nansowe – najczęściej banki i domy 
maklerskie. Emitent produktu strukturyzowanego zobowiązuje się w stosunku 
do nabywcy (inwestora) do wypłaty na jego rzecz kwoty rozliczenia według 
określonego wzoru w  terminie wykupu instrumentu. Z  kolei w  zależności 
od możliwości ochrony zainwestowanego kapitału wyróżnia się dwa rodzaje 
produktów strukturyzowanych. Pierwsze z  nich to produkty gwarantujące 
ochronę kapitału – innymi słowy bezpieczne. Dają one inwestorowi określony 
udział w zyskach, które generuje instrument pochodny zawarty w produkcie 
i  jednocześnie gwarancję zwrotu zainwestowanego kapitału (oznacza to, że 
inwestor nie poniesie straty). Produkt drugi nie gwarantuje pełnej ochrony ka-
pitału – jest to zatem instrument bardziej ryzykowny, powoduje jednak większy 
udział w zyskach, ale też oczywiście w stratach generowanych przez instrument 
pochodny zawarty w produkcie. Na tle wyżej wymienionych rozważań, a więc 
odnoszących się do polskiej GPW, warto zauważyć, że w czasie, gdy pojawiły się 
opcje na stopę procentową LIBOR i FIBOR oraz wspomniane wyżej opcje na 
indeks giełdowy WIG, pojawiły się warranty, a także opcje kupna i sprzedaży 
na waluty oferowane przez niektóre banki.

Warranty

Spróbujmy zatem na wstępie odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest 
warrant. Zwykle określa się go jako prawo do objęcia akcji w przyszłości według 
z góry ustalonej ceny. To właśnie prawo określa się mianem warranta. Innymi 
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słowy, warrant jest opcją zakupu określonej liczby akcji po ustalonej cenie. 
Można też stwierdzić, że jeśli w  przypadku opcji zakupu i  sprzedaży obrót 
dokonywany jest między inwestorami zewnętrznymi, to w przypadku warranta 
wystawiającym opcje jest emitent. Kolejnym wyróżnikiem jest fakt, że trans-
akcje sprzedaży i zakupu opcji nie wpływają na liczbę akcji znajdujących się 
na rynku (w praktyce opcje wystawiane są na akcje, które już poprzednio były 
przedmiotem obrotu), a  realizacja warranta powoduje, iż na rynku znajdzie 
się odpowiednio większa liczba akcji spółki. Efekt zatem będzie taki, że gdy 
inwestor posiadający prawo kupna zechce je wyegzekwować, spółka będzie 
zmuszona wyemitować nowe akcje. Oznacza to w konsekwencji podwyższenie 
jej kapitału akcyjnego. Oczywiście warranty mogą występować w  różnych 
postaciach. Mogą uprawniać ich posiadaczy do zakupu akcji natychmiast po 
emisji warranta, ale te z  kolei po upływie okresu ustalonego w  warunkach 
emisji. Powstaje sytuacja, w której tego typu działanie oznacza prawo do objęcia 
przyszłych emisji akcji spółki po ustalonej cenie. Staranna analiza historii 
stosowania warrantów wskazuje na fakt, iż są one instrumentami stosowanymi 
łącznie z innymi instrumentami pochodnymi, takimi jak obligacje długotermi-
nowe lub akcje. W praktyce zwiększa to znacząco atrakcyjność tych instrumen-
tów. Część analityków fi nansowych uważa, że warrant jest uproszczoną opcją. 
Z defi nicji warrantu wynika, że posiadacz warrantu ma prawo do uzyskania, 
zaś wystawca warrantu jest zobowiązany do realizacji zobowiązania w okre-
ślonym terminie i na określonych warunkach, wyznaczonych w odniesieniu do 
z góry ustalonej ceny umownej instrumentu, na którym został oparty warrant. 
Rozumieć go w tym przypadku należy jako tzw. aktyw bazowy. 

Warrant to instrument pochodny długoterminowy. Oznacza to, że okres 
od jego emisji do wygaśnięcia może wynieść nawet kilka lub kilkanaście lat. 
Początkowo warrant stosowany był z  innymi instrumentami pochodnymi, 
jednak obecnie stanowi podmiot samodzielnego obrotu. W polskich warun-
kach w ustawie o obligacjach przewidziano możliwość emisji obligacji, wraz 
ze szczególnego rodzaju warrantem, określanym jako prawo pierwszeństwa 
do objęcia emitowanych w  przyszłości akcji spółki będącej emitentem tych 
obligacji. Zastosowanie warranta stanowi swoistego rodzaju uatrakcyjnienie 
emisji obligacji. W praktyce powoduje to, że spółki gromadzące w taki sposób 
kapitał uzyskują zazwyczaj wyższe ceny akcji. Z historycznego punktu widzenia 
takie rozwiązania stosowane są już od początku lat 70., kiedy to dużej emisji 
obligacji z warrantem dokonała korporacja AT&T. Warranty stały się przed-
miotem obrotu na giełdzie nowojorskiej. Dokonując analizy cenowej realizacji 
warrantu emitowanego łącznie z obligacją, należy stwierdzić, że cena ustalana 
jest na poziomie 15-30% wyższym niż rynkowa cena akcji. Oznacza to, że 
w momencie emisji akcji wartość realizacji jest zerowa, a więc prawa przysługu-
jące z warranta nie będą egzekwowane. Ale przecież warrant jest instrumentem 
długookresowym. Oznacza to fakt, iż jeśli okres wygaśnięcia warranta wynosi 5 
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lat, a w którymś momencie w przyszłości cena akcji przewyższy cenę realizacji 
warranta (wzrośnie o wymienione wcześniej 15-30%), to inwestor osiągnie ko-
rzyść realizując prawo przysługujące mu z tytułu posiadania tego instrumentu. 
Oczywiście, obligacje z warrantami mogą być emitowane w różnych sytuacjach. 
Jeśli na przykład cena akcji jest niska, a zakładający jej wzrost emitent chce 
w nieodległej przyszłości zgromadzić kapitał własny przez emisję nowych akcji, 
może w takim przypadku wyemitować obligacje z warrantem i w ten sposób 
zapewnić sobie zbyt na akcje w niedalekiej przyszłości. Podobny efekt może 
osiągnąć emitując warranty z akcjami. Załóżmy, że chce on zgromadzić kapitał 
przez emisję akcji, z uwagi zaś na rozmiary emisji obawia się, że może ona nie 
dojść do skutku – w tym przypadku warrant stanowi dodatkowy instrument 
uatrakcyjniający ta emisję, Co więcej, przy tego typu rozwiązaniu emitent 
ułatwia sobie znalezienie nabywców na przyszłe emisje. 

Interesujące jest, że niektóre warranty są papierami wartościowymi – papie-
rami na okaziciela. Interesująca jest też pewna klasyfi kacja warrantów, a ściślej 
rzecz ujmując rodzaje warrantów. Ze względu na podmiot emitujący występują 
warranty subskrypcyjne i  opcyjnie. Warranty subskrypcyjne są emitowane 
przez spółki akcyjne – wyłącznie na własne akcje przyszłej emisji. Mają one 
charakter pozakodeksowy tworząc pozakodeksowe prawo poboru, co należy 
rozumieć jako prawo pierwszeństwa nabycia akcji po określonej z góry cenie. 
Drugim rodzajem warrantów są warranty opcyjne. Są one emitowane przez 
banki i inne instytucje fi nansowe, np. przez domy maklerskie na akcje innych 
spółek znajdujące się już w obrocie publicznym. Podkreślić tu należy wymogi 
kapitałowe i  organizacyjne dla emitentów. Wymogi te określają rynek praw 
pochodnych, a więc giełdy lub podmiotów prowadzących regulowane rynki 
pozagiełdowe. 

Podobnie jak to ma miejsce w przypadku opcji wyróżniamy dwa typy war-
rantów – warrant europejski (kupna i sprzedaży) oraz warrant amerykański. 
Warrant ten może być wykonany w  dowolnym wybranym przez inwestora 
dniu, aż do dnia jego wygaśnięcia. W konsekwencji mamy do czynienia z eu-
ropejskim warrantem kupna (call warrant) i europejskim warrantem sprzedaży 
(put warrant), a także amerykańskim warrantem kupna oraz amerykańskim 
warrantem sprzedaży. Należy w tym miejscu podkreślić, że warranty generują 
zyski zarówno przy wzroście (warranty kupna), jak i spadku (warranty sprzeda-
ży) ceny aktywu bazowego, stanowiąc bardzo atrakcyjny instrument zarówno 
spekulacji, jak i zabezpieczenia wartości posiadanych aktywów. Można zatem 
stwierdzić, że inwestor płaci jedynie za cenę nabycia warrantu i nie pobiera 
od niego żadnych zabezpieczeń. Twierdzi się wręcz, że warranty znakomicie 
komponują się w mechanizmy rozliczeniowe przewidziane dla akcji. W Polsce 
zgodę na wprowadzenie warrantów do obroty wyraża Komisja Papierów 
Wartościowych i  Giełd. Do wniosku dołącza się warunki emisji i  obrotu, 
w których znajdują się informacje na temat warrantów. Należy pamiętać, że 
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wprowadzenie warrantów do obrotu oznacza możliwość nie tylko nabycia 
warrantu, ale i jego wykonania w określonym terminie wraz ze swobodnym 
obrotem tymi instrumentami. Rolę izby rozrachunkowej pełni w tym przypad-
ku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Z historycznego punktu 
widzenia jako pierwsze w Polsce notowane na GPW były europejskie warranty 
kupna banku BRE – Banku Rozwoju Eksportu S.A. na akcje kilku oraz na 
indeks NIF. Na realnym rynku np. jeden warrant opiewał na 10 akcji spółki. 
Wykonanie tych warrantów, zgodnie z przyjętymi przez Radę Giełdy standar-
dami, może być może być dokonane wyłącznie pieniężnie. W praktyce oznacza 
to, że inwestor za każdy posiadany warrant otrzyma kwotę rozliczeniową równą 
różnicy między ceną akcji w dniu wygaśnięcia a ceną wykonania pomnożoną 
przez liczbę akcji przypadających na warrant. Jest oczywiste, że bierzemy pod 
uwagę sytuację, w której cena akcji instrumentu bazowego jest wyższa niż cena 
wykonania. Nieco inaczej jednak wygląda rozliczenie warrantu na indeks NIF. 
Kwota ta jest różnicą między wartością indeksu pomnożoną przez 1 zł a ceną 
wykonania warrantu. 

Należy pamiętać, że warrant jest bezwarunkowym i  nieodwołalnym 
zobowiązaniem się jego emitenta do wypłacenia uprawnionym właścicielom 
warrantów kwoty rozliczenia. Zatem w wypadku warrantu kupna jest to dodat-
nia różnica między ceną instrumentu bazowego (np. akcji) a ceną wykonania 
określoną przez emitenta. Natomiast w przypadku warrantu sprzedaży kwotą 
rozliczenia jest dodatnia różnica między cena wykonania a ceną instrumentu 
bazowego. Oczywiście w praktyce może się zdarzyć, że emitent zamiast wy-
płacenia wspomnianych wyżej kwot zobowiąże się do nabycia lub sprzedaży 
instrumentu bazowego. Oznacza to, że dokona fi zycznej dostawy instrumentu 
bazowego. W warunkach polskich emitentami są zazwyczaj instytucje fi nan-
sowe. W tym ujęciu inwestor może nabyć warrant kupna lub sprzedaży, dzięki 
czemu zyskuje prawo (ale nie obowiązek) kupna lub sprzedaży instrumentu 
bazowego po z  góry określonej cenie wykonania i  w  określonym terminie. 
W praktyce inwestor nie czeka do wygaśnięcia warrantu, może go oczywiście 
sprzedać wcześniej na giełdzie. W  tym kontekście należy zauważyć, że dla 
nabywcy warrantu kupna korzystny jest wzrost ceny instrumentu bazowego 
ponad cenę wykonania. Dla nabywcy warrantu sprzedaży korzystny jest 
oczywiście spadek ceny instrumentu bazowego, ponieważ ma on prawo do 
jego sprzedaży po wyższej od niej cenie wykonania. Innymi słowy, należy tu 
pamiętać o opłacalności ceny zapłaconej za warrant. 

Od czego zatem zależy wartość warrantu? Można zaryzykować twierdzenie, 
że zależy od czynników wpływających na wartość opcji zakupu. To z  kolei 
zależy od ceny realizacji, ceny akcji w  momencie dokonywania szacunku 
wartości, okresu pozostającego do momentu wygaśnięcia warrantu, prawdo-
podobieństwa, że w przyszłości cena akcji przewyższy cenę realizacji warrantu, 
obowiązującej na rynku stopy procentowej itd. Innymi słowy, tak jak w przy-
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padku opcji zakupu, dla posiadaczy warrantów jest on wart przynajmniej 
tyle, ile wynosi różnica między rynkową ceną akcji a ceną realizacji warrantu. 
W  rzeczywistości różnica między tymi cenami jest określana w  literaturze 
mianem wartości realizacji, którą wylicza się wzorem: wartość realizacji = 
(cena akcji – cena realizacji) razy liczba akcji możliwych do nabycia z tytułu 
posiadania warrantu. 

Warranty oczywiście mają nieco dłuższą historię niż omawiane wcześniej 
instrumenty pochodne. Pierwsze warranty wyemitowała Cesarska Kompania 
Indyjska w austriackich Niderlandach w roku 1728. Z tego co wiadomo mogły 
być one zamienione na akcje tego przedsiębiorstwa w ciągu dwóch lat. Obecnie 
nie ma praktycznie obszaru, na którym warranty by nie występowały. Są 
one instrumentem globalnym. W tym kontekście niektórzy publicyści piszą, 
że warrant jest niczym innym, jak rodzajem zakładu między kupującym 
a sprzedającym. W efekcie zakłada się oni o to, jak będzie się kształtował kurs 
aktywu bazowego (w przypadku warrantów są to akcje największych spółek 
na warszawskiej giełdzie, indeksu WIG20 oraz NIF, a także rentowność bonów 
skarbowych. 

Pamiętać należy, że warrant określa cenę docelową i datę wygaśnięcia, czyli 
rozstrzygnięcia zakładu. Kupujący i sprzedający zakładają się, czy w dniu wy-
gaśnięcia wartość aktywu bazowego znajdzie się powyżej czy poniżej wartości 
określonej w zakładzie czyli warrancie. Jak wiadomo, warranty są emitowane 
w seriach. W Polsce emitentów nazywa się wystawcami – najczęściej są to domy 
maklerskie. Emitent wystawia obligacje z jednym lub większą liczbą warrantów. 
Inwestor może praktycznie prawie zawsze nabyć obligacje zawierające warrant 
(cum) lub obligacje bez warrantu (ex) lub też tylko warrant (po odłączeniu od 
obligacji). Kurs obligacji zawierającej warrant uzależniony jest oczywiście od 
zmiany stopy procentowej, jak i  od zmiany kursu akcji. W  efekcie inwestor 
kupujący takie obligacje posiada strukturalnie sprzężone obligacje i  akcje. 
Natomiast jeśli stopy procentowe spadają, kurs akcji wzrasta i  odwrotnie. 
Obligacja bez warrantu (ex) oznacza, że inwestor posiada jedynie obligacje. 
Powstaje w  takim wypadku sytuacja, w której kurs obligacji (bez warranta) 
zależy od czasu pozostałego do wykupu, oprocentowania obligacji aktualnej 
obligacji rynkowej i  rentowności dłużnych papierów wartościowych. Warto 
też rozpatrzeć sytuację, gdy wybieramy tylko warrant odłączony od obligacji. 
W  takim przypadku inwestor skłonny jest do ponoszenia dużego ryzyka 
zakupu warrantu, na co oczywiście przeznaczy dużo mniejszą kwotę niż na 
zakup akcji i ma oczywiście przy tym nadzieję, że zarobi ponadproporcjonalnie, 
dzięki efektowi dźwigni. Zatem w przypadku wzrostu kursu akcji o 10%, kurs 
warrantu wzrośnie o 37%, oczywiście przy nie zmienionym wskaźniku premii 
uzyskamy 3,7-krotny wzrost dźwigni. Należy podkreślić tu zasadniczą zaletę 
warrantu, polegającą na tym, że kupujący warrant inwestuje znacznie mniejszy 
kapitał niż nabywca akcji i  może w  związku z  tym stracić mniejszą kwotę. 
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Oznacza to, że przy wzroście kursu akcji osiąga on ponadproporcjonalne zyski, 
a w przypadku, w którym nie będzie chciał sprzedać warrantu może również 
nabyć akcje po wcześniej ustalonej cenie. 

Oczywiście, warranty mają również wady. Kupujący warrant ponosi wyższe 
ryzyko zmiany, a to dlatego, że efekt dźwigni jest obustronny. Kupujący może 
stracić cały zainwestowany kapitał, czyli cenę zakupu warrantu, gdy go nie 
sprzeda, ani nie wykorzysta w celu nabycia akcji. Podkreślić też należy fakt, 
że kurs warrantu może się zmieniać w zależności od zmiany kursu akcji, a po-
siadaczowi warrantu nie przysługuje (w przeciwieństwie do posiadacza akcji 
prawo do dywidendy). Istotnym czynnikiem jest, fakt, że wartość warrantu 
obniża się z upływem czasu. Zauważyć zatem wypada, że im krótszy jest okres 
do wygaśnięcia warrantu, tym większe jest prawdopodobieństwo, że posiadanie 
warrantu przyniesie inwestorowi spodziewane korzyści. 

Warranty na waluty obce

Ważne są także warranty na waluty obce. Biorąc pod uwagę fakt ogrom-
nych i  częstych wahań kursu dolara i  innych walut instytucje kredytowe 
doszły do wniosku, że zasadne będzie wyemitowanie warrantów na waluty 
obce. W takim przypadku remitent przyjmuje na siebie zobowiązanie w sto-
sunku do jego nabywcy, że sprzeda warrant call kupna lub odkupi warrant 
put sprzedaży za określoną sumę waluty obcej po określonym z góry kursie 
(cenie wykonania). W procesie tym posiadacz warrantu ma do wyboru jedną 
z dwóch metod wykonania takiego zobowiązania: albo w określonym okresie 
czasu (metoda amerykańska), albo w z góry określonym dniu, np. w ostatnim 
dniu ważności warrantu (metoda europejska). Oczywiście prawo wykonania 
warrantu kosztuje i w związku z tym nabywca płaci premię. W efekcie w celu 
obliczenia ceny, do której opłaca się wykonać warrant – określaną jako breake-
ven – cena graniczna, kupując np. dolary amerykańskie należy do ceny bazowej, 
zwanej jak wiadomo ceną wykonania, dodać wysokość premii zapłaconej przy 
nabyciu warrantu. W  przypadku posiadania warrantu sprzedaży, od ceny 
bazowej odejmowana jest premia. W praktyce stosowania tego typu warrantów 
mamy zasadniczo dwie możliwości. Właściciel warrantu chce zabezpieczyć 
cenę zakupu lub sprzedaży towarów, a zatem musi rozważyć, czy rzeczywiście 
nabędzie te towary po atrakcyjnej cenie, czy też wykorzysta prawo pochodzące 
z posiadania warrantu. 

Możliwość druga to spekulowanie przy wykorzystaniu dźwigni warrantu 
kupna. Jeśli wzrasta kurs towarów będących podstawą emisji warrantu, to 
dzięki efektowi dźwigni następuje ponadprzeciętny wzrost kursu warrantu. 
Natomiast jeśli cena towaru spadnie, należy liczyć się z  odpowiednio dużą 
stratą. W  przypadku wzrostu kursu inwestor oczywiście zyskuje, ponieważ 
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zainwestował mniejszy kapitał. Oznacza to, że zgodnie z  efektem dźwigni 
osiągnie ponadproporcjonalne zyski. W praktyce prywatny inwestor może brać 
udział w operacjach walutowych przy relatywnie niewielkim zaangażowaniu 
kapitału. Jednak należy zwrócić uwagę na fakt, że czas ważności warrantu 
jest zazwyczaj dłuższy niż okres ważności opcji walutowej. W  efekcie, jeśli 
nastąpi spadek kursu, to inwestor winien wziąć pod uwagę zasadność sprzedaży 
warrantu. W takich sytuacjach należy też brać pod uwagę fakt, że w niektórych 
sytuacjach warrantowi towarzyszy zobowiązanie kontraktowe, podnoszące 
ryzyko wykonalności warrantu, a w szczególności prawo do nabycia waluty 
jedynie w konkretnym, ściśle określonym dniu. 

Nie wchodząc w dalsze szczegóły rozważań na temat warrantów zauważyć 
należy, że rodzajów warrantów jest znacznie więcej. Są to warranty Saro, Iglu, 
Groi, Mega, Hamster, Konock-out lub Drop-in. Właściwie na rynku instrumen-
tów fi nansowych powstaje ich w ciągu roku kilkadziesiąt. Można też odnieść 
wrażenie, że każsy nowy instrument jest niezwykle podobny. Nie rozszerzając 
niniejszej publikacji o analizę konstrukcji nowych warrantów warto jedynie 
odnotować niektóre z nich. Są to warranty na indeks, warranty na koszyki, 
warranty na stadle i stangle, warranty pokryte, warranty na warranty, capped 
warranty. Ciekawe w tym zestawie są warranty na indeks, tj. warranty których 
kurs zależy od kształtowania się indeksy kursów akcji. W  tym kontekście 
występują warranty na wzrost – bull warrant (warrant dający prawo zakupu; 
jego posiadanie przynosi zyski, jeśli oczywiście indeks rośnie) i warranty na 
spadek – bear warrant (dający prawo do sprzedaży). W tym wypadku posiadacz 
uzyskuje zysk, gdy indeks spada – inwestor może spekulować na wzrost lub 
odpowiednio na spadek kursów.

Obligacje

Kolejnym ważnym instrumentem pochodnym są oczywiście obligacje. Uważa 
się, że jest to jeden z podstawowych instrumentów rynku kapitałowego, który 
powstał w procesie poszukiwania źródeł kapitału innych niż kredyt inwestycyjny. 
Podobnie jak to ma miejsce w  innych instrumentach pochodnych, mamy tu 
do czynienia ze sprzedającym – jest to emitent sprzedający obligacje. Emisja 
obligacji na rynku kapitałowym ma wiele zalet. Powstaje szansa dla podmiotów, 
które dysponują kapitałem jednocześnie, nie ograniczamy się zatem do jednego 
banku oraz jego warunków. Obecnie rynki obligacji opanowane są przez rządy 
wielu państw, ich zadłużenie jest bardzo duże. Dług PKB Grecji przekracza 
176% PKB, dług Włoch 130% PKB. Przyczyną tego stanu rzeczy jest fakt, że 
państwa w pogoni za utworzeniem modelu welfare state – państwa dobrobytu 
zadłużają się nadmiernie. Jest to dość powszechne zjawisko. Problem zaczyna się 
w momencie, w którym takiemu państwu grozi bankructwo. A przecież uważa 
się, że obligacje emitowane przez państwo są instrumentami pozbawionymi 
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ryzyka. Oczywiście jest to prawda, ale do pewnego momentu. Gdybyśmy np. 
ogłosili bankructwo Grecji to zapewne wiele banków które skupowały obligacje 
tego państwa musiałoby również ogłosić bankructwo, bowiem obligacje Grecji 
oferowane były z oprocentowaniem na poziomie 6,78%, podczas gdy np. obligacje 
rządu niemieckiego oferowane są z  oprocentowaniem około 4,25%, a  nawet 
niższym. Innymi słowy, obligacje nie stają się najefektywniejszą lokatą kapitału. 
W tym kontekście obligacje rządu amerykańskiego są bezpieczniejsze niż rządu 
polskiego. Jednak zwrot z  inwestycji w  obligacje polskie będzie większy niż 
zwrot z  inwestycji w obligacje amerykańskie. Pamiętać należy, że na rynkach 
kapitałowych istnieje konkurencja o kapitał. Zauważyć też trzeba, że Polska 
posiada niższy rating kredytowy, zatem musi proponować inwestorom wyższe 
stopy zwrotu z obligacji. Podkreślić należy w  tym miejscu fakt, iż mimo wy-
sokiego oprocentowania obligacji Grecja ich po prostu nie wykupuje. Jednak 
w normalnych warunkach powinno się sprzedawać dług taniej lub proponować 
inwestorom wyższe odsetki. Zatem niezależnie od wybranego sposobu proponuje 
się inwestorom wyższą stopę zwrotu. 

Jak wiadomo, obligacją nazywa się papier wartościowy przynoszący okre-
sowe dochody posiadaczowi o pierwszym terminie wykupu powyżej jednego 
roku. Na polskim rynku są emitowane papiery generujące tylko jeden przepływ 
w  dacie zapadalności. Określa się je jako obligacje zerokuponowe. Jednak 
ten typ obligacji nie jest brany pod uwagę przy obrocie kontraktami. Czas 
wykupu jest to czas, który pozostaje do wykupu obligacji przez jej emitenta. 
Obecnie Skarb Państwa oferuje obligacje o zapadalności 2, 5, 10 i 20 lat i  to 
zazwyczaj w czasie comiesięcznych aukcji. Ważne jest tu niewątpliwe kryterium 
płynności. Obligacje o większej płynności cieszą się zazwyczaj największym 
zainteresowaniem inwestorów i to one decydują o wycenie pozostałych obligacji 
znajdujących się na krzywej dochodowości. Należy pamiętać, że obligacja – 
która dziś jest obligacją 20 letnią, za 15 lat będzie spełniać warunki kontraktu 
będąc wtedy jednocześnie 5-letnim benchmarkiem, rozumianym tu jako punkt 
odniesienia (podstawa kalkulacji). Wydaje się, że ostateczna cena rozliczenia 
obligacji jest wyznaczana dla każdej serii obligacji mogących być przedmiotem 
dostawy w oparciu o ostateczny kurs rozliczeniowy kontraktu i odpowiedni 
współczynnik konwersji danej serii obligacji. Obligacja w praktyce stanowi do-
wód udzielenia pożyczki emitentowi. Oznacza to, ze emitent jest zobowiązany 
do zwrotu kwoty podstawowej po upływie określonego czasu oraz okresowej 
wypłaty odsetek. Jest to zatem dłużny instrument fi nansowy. Rzecz w tym, że 
np. Grecja nie zwraca tak skonstruowanych obligacji. Jednak obligacja jest dla 
emitenta instrumentem, przy pomocy którego może on zaciągnąć pożyczkę. 
Często okres ten jest znacznie dłuższy niż ten na który zwykle bank udziela 
kredytu inwestycyjnego. Oznacza to w  praktyce fakt, iż obligacje stanowią 
bezpieczną formę lokowania kapitału, obliczoną na stabilny, z góry określony 
dochód i to niezależnie od korzyści emitenta dzięki pożyczce. 
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W obecnych warunkach obligacje można podzielić na obligacje o stałym 
oprocentowaniu i obligacje o zmiennym oprocentowaniu. W realnych warun-
kach obligacji o zmiennym oprocentowaniu, zarówno odsetki, jak i wartość, 
wypłacane są po terminie wykupu i zależą od określonego punktu odniesienia. 
Punktem tym jest np. stopa charakteryzująca obrót międzybankowy lub stopę 
infl acji. Kolejne podziały uwzględniają obligacje z odsetkami i obligacje bez 
odsetek – są one zwykle sprzedawane z dyskontem (tj. poniżej wartości nomi-
nalnej). Wyróżnia się także obligacje zmienne, które dają prawo do zamiany 
na akcje, obligacje o  ustalonym terminie wykupu, obligacje bezterminowe 
(wieczyste) oraz obligacje krótkoterminowe (do 1 roku), obligacje od 1 roku do 
5 lat, obligacje od 5 lat do 20-25 lat, wreszcie obligacje zabezpieczone (całko-
wicie lub częściowo). Maja one gwarancje w postaci aktywów fi rmy, lub są nie 
zabezpieczone. W takim przypadku mogą wystąpić listy zastawne na obligacje 
zabezpieczone poprzez hipotekę na nieruchomościach. 

Certyfi katy

Niezwykle interesującym instrumentem pochodnym są certyfikaty. 
Właściwie określamy ten instrument jako certyfi kat inwestycyjny. Jest to 
zatem papier wartościowy emitowany przez zamknięte lub mieszane fundusze 
inwestycyjne. Jak wiadomo, fundusz inwestycyjny jest podmiotem prawnym, 
którego przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych ze-
branych publicznie w określone papiery wartościowe i inne prawa majątkowe. 
Uczestnikami funduszu inwestycyjnego są osoby fi zyczne, osoby prawne 
oraz jednostki organizacyjne, które nie mają osobowości prawnej. W  tym 
kontekście i  w  zależności od funduszu jego uczestnicy nabywają jednostki 
uczestnictwa lub certyfi katy inwestycyjne. Rozumieć je należy jako prawa 
majątkowe uczestników określone ustawą oraz statutem funduszu. Pamiętać 
należy, że certyfi katy są papierami wartościowymi na okaziciela, zatem mogą 
być reprezentowane na giełdzie i podlegają codziennej wycenie rynkowej na 
sesjach giełdowych. Inną formą rozliczenia certyfi katów inwestycyjnych jest ich 
wycena cykliczna dokonywana przez emitenta. Wycena ta dokonywana musi 
być nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. 

Ważne wydaje się zwrócenie uwagi na fakt, że funduszy inwestycyjnych 
jest znacznie więcej niż funduszy otwartych. Zamknięte fundusze inwesty-
cyjne mogą inwestować w transakcje terminowe, w prawa pochodne, waluty, 
w udziały spółek z o.o., a więc w lokaty praktycznie niedostępne dla funduszy 
otwartych. Innymi słowy, możliwość inwestowania w instrumenty pochodne 
kreuje dla funduszy znacznie większe możliwości tworzenia niezwykle zróżni-
cowanych strategii inwestycyjnych. Jak wspomniano, certyfi kat inwestycyjny 
jest papierem wartościowym na okaziciela, jest niepodzielny i  reprezentuje 
równe prawa majątkowe. W polskich warunkach fundusz inwestycyjny jest zo-
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bowiązany do przygotowania prospektu emisyjnego i uzyskania zgody KPWiG 
na wprowadzenie do publicznego obrotu, co oczywiście oznacza także zgodę na 
pierwszą emisję certyfi katów. Cena emisji certyfi katów inwestycyjnych drugiej 
i  następnych emisji nie może być oczywiście niższa niż wartość aktywów 
netto funduszu przypadającego na certyfi kat inwestycyjny według ostatniej 
wyceny aktywów poprzedzających emisję. W praktyce cena emisji certyfi katu 
powiększana jest o  należną funduszowi opłatę. Formułując to nieco inaczej 
można stwierdzić, że aktywa funduszu stanowią środki z  tytułu wpłat jego 
uczestników oraz nabyte przez fundusz prawa i pożyczki z tych praw. W efekcie 
fundusz inwestycyjny dokonuje wyceny aktywów netto oraz wartości aktywów 
netto przypadających na jednostkę uczestnictwa lub certyfi kat inwestycyjny. 

Jak wiadomo, aktywa funduszu wycenia się według wartości rynkowej 
poszczególnych składników. W rzeczywistości wartość aktywów netto ustala 
się pomniejszając wartość aktywów funduszu o jego zobowiązania. Zamknięty 
fundusz inwestycyjny dokonuje wyceny aktywów nie rzadziej niż raz na sześć 
miesięcy oraz na siedem dni przed rozpoczęciem zbywania certyfi katów ko-
lejnej emisji. W przypadku funduszu mieszanego emituje on certyfi katy takie 
same jak fundusz inwestycyjny zamknięty. Oznacza to, że fundusz mieszany 
dokonuje wykupu certyfi katów na żądanie uczestnika funduszu, nie rzadziej 
jednak niż raz w roku. W momencie wykupienia przez fundusz certyfi katów są 
one umarzane z mocy prawa. Oczywiście fundusz mieszany dokonuje wyceny 
swoich aktywów. Podobnie jak poprzednio, ustalenie wartości aktywów netto 
przypadających na certyfi kat następuje nie rzadziej niż raz na trzy miesiące 
oraz raz na siedem dniu przed przyjęciem przyjmowania wpłat na certyfi katy 
kolejnych emisji oraz raz na siedem dni przed dniem zbywania certyfi katów. 
Reasumując, certyfi katy emitowane przez fundusze zamknięte i mieszane: są 
zawsze papierami na okaziciela, mają zdematerializowaną formę, są niepo-
dzielne, reprezentują jednakowe prawa majątkowe, podlegają obowiązkowo 
wprowadzeniu do publicznego obrotu. 

Nieco inaczej prezentują się mieszane fundusze specjalistyczne – mogą 
być papierami wartościowymi imiennymi lub na okaziciela, nie podlegają 
obowiązkowi wprowadzenia do obrotu publicznego, natomiast dopuszczone 
do obrotu publicznego mogą być wyłącznie na okaziciela, mogą mieć formę 
dokumentu (certyfi katy poza obrotem publicznym) lub formę zdematerializo-
waną – w przypadkach podlegających obowiązkowi wprowadzenia do obrotu 
publicznego mają taką samą wartość nominalną, umożliwiają ich nabywcom 
sprawowanie niektórych funkcji korporacyjnych – w tym na przykład udział 
w  zgromadzeniu inwestorów, W  takim przypadku jeden certyfi kat daje na 
zgromadzeniu inwestorów prawo do jednego głosu, imienne certyfi katy mogą 
być uprzywilejowane w zakresie prawa głosu (nie więcej jednak niż dwa głosy). 
Należy też pamiętać, że podobnie jak to ma miejsce z podziałem akcji, podział 
certyfi katów ułatwia korzystanie z dochodów funduszu przez uczestników i to 
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oczywiście tych, którzy będą korzystali z prawa zrealizowania części zysków 
przypadających na jednostkę przez ich sprzedaż lub umorzenie. 

Na zakończenie rozważań na temat certyfi katów należy odnotować sposoby 
wyceny certyfi katów. W  praktyce certyfi katy na okaziciela są notowane na 
giełdzie i podlegają codziennej wycenie rynkowej na sesjach giełdowych. Nieco 
inaczej wycena przebiega w przypadku emitenta – w takim przypadku wycena 
dokonywana jest cyklicznie. Częstotliwość tej wyceny określona jest w statucie, 
jednak nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy. Z  kolei certyfi katy funduszu 
gwarantowanego oparte są na zasadzie, że kwota, którą otrzyma uczestnik na 
koniec trwania funduszu nie spadnie poniżej gwarantowanej wartości. 

Podsumowanie 

Podejmując próbę podsumowania zastosowań instrumentów fi nansowych 
należy stwierdzić po pierwsze, że współczesny rynek fi nansowy oferuje bardzo 
zróżnicowaną paletę instrumentów pochodnych, w których cena bezpośred-
nio zależy od wartości instrumentu bazowego. Jednak, o ile wiedza na temat 
takich instrumentów podstawowych, jak akcje, kursy walut, instrumenty 
rynku pieniężnego, wartości stopy procentowej, indeksy giełdowe oraz inne 
specjalistyczne instrumenty jest dość powszechne, o  tyle wiedza na temat 
instrumentów pochodnych jest raczej skromna. Po drugie, jak wiadomo, 
instrumenty pochodne stają się coraz bardziej popularne – można zaryzy-
kować, że są dominujące w obrocie na globalnych rynkach fi nansowych, co 
jest przyczyną przypisywania im współodpowiedzialności za globalny kryzys 
fi nansowy. Jednak instrumenty pochodne znajdują coraz większe zastosowanie 
w tworzeniu strategii inwestycyjnych pozwalających trafnie zarządzać ryzy-
kiem fi nansowym oraz, co chyba istotniejsze, osiągać ponadprzeciętne zyski 
ze spekulacji bądź zaplanować pożądaną strukturę przepływów fi nansowych. 
Dziś uważa się słusznie, że instrumenty pochodne to bardzo ważny element 
inżynierii fi nansowej. Inżynieria fi nansowa tworzy i wykorzystuje nowoczesne 
instrumenty fi nansowe do efektywnego rozwiązywania bardzo wielu proble-
mów. Można odnieść wrażenie, że zwłaszcza teraz, czyli w dobie oddziaływania 
kryzysu, a może odnotować będzie można znaczący wzrost znaczenia i  roli 
instrumentów pochodnych. Skoro większość teoretyków i praktyków sądzi, że 
dla pochodnych instrumentów fi nansowych ponad trzydziestoletnia historia ich 
rozwoju dopiero teraz ma dobrze udokumentowane miejsce, to nadszedł czas, 
aby polskie środowiska fi nansowe zainteresowane zostały głębiej tą tematyką. 
Nie chodzi tu tylko o praktyków z Giełdy Papierów Wartościowych, ale o to, by 
wszyscy pośrednio i bezpośrednio związani z inżynierią fi nansową dostrzegli 
korzyści, które przynosi przedsiębiorstwom znajomość zaprezentowanej w tej 
publikacji różnorodnej oferty instrumentów pochodnych. Wydaje się, że paletą 
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instrumentów pochodnych winni być też zainteresowani studenci, ponieważ to 
oni stanowić będą często kadrę menadżerską wielu przedsiębiorstw.
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Usefulness of Derivatives for Enterprises

Summary

International fi nance notes enormous turnover in the global scale but 
also a huge debt. Debts of all countries in the world over the last 5 years have 
grown by 75% ad they grow at the rate of 300 thousand dollars per second. 
It is estimated that they amount today to more than 48 trillion dollars, while 
more than 1/3 are debts of European countries. Th is indebtedness servicing 
costs today Europe more than 2 trillion dollars. What causes such a growth of 
debts? Th e fi rst reason is certainly ambitions of states getting into debts in the 
name of creation at home the welfare state. Indebtedness of Greece accounts 
aft er all for 180% of GDP, Italy – for 130% of GDP, the USA – 100% of GDP, 
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Canada – 92% of GDP, France – for 98% of GDP. In other words, very many 
states live on credit. It has a fatal impact on international fi nance. Th e second 
reason is a giant growth of fi nancial turnover in international markets and 
the use for this purpose of fi nancial engineering. As the basic tool of fi nancial 
engineering there are considered just derivatives. With the use as the basis of 
the key instruments (shares, exchange indices, bonds, interest rates, commodity 
prices, etc.), derivatives have built a huge market in the global scale, while 
in Poland they become a more and more popular element of the fi nancial 
market. Wishing to bring closer to the Readers right these instruments, the 
author in his article reviewed the majority of them assuming that the Reader 
would have encountered them at least at the Warsaw Stock Exchange or at 
stock exchanges of the European Union. It is also proper to emphasise that 
the growth of interest of enterprises right in these tools stems from the fact 
that commercial law subjects always seek for capital, and derivatives, properly 
applied, may be an excellent source thereof for enterprises. Of course, they 
are of the nature of instruments minimising the risk while retaining defi nite 
speculative and arbitrary values. 

Key words: basic fi nancial instruments, derivatives, contracts, options, 
warrants, bonds.
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