
Rynki Finansowe 





Wprowadzenie  

 

Konsekwencje 

informacyjnej 

efektywności  

rynków finansowych 







Informacyjna efektywność 

rynków finansowych 

Arbitraż cenowy obliczony na 

powrót cen aktywów do 

poziomów odzwierciedlających 

ich fundamentalną wartość 

Najbardziej charakterystyczne cechy rynków finansowych 

Niewielka skala i trudności 

identyfikowania występujących 

na rynku anomalii cenowych 

Niemożność systematycznego 

osiągania zysków  

z arbitrażu cenowego 

Ścisła zależność zysku  

od wielkości 

podejmowanego ryzyka 

Racjonalność inwestowania 

w pasywnie zarządzane 

fundusze indeksowe 

Konieczność zarzadzania 

ryzykiem w instytucjach 

finansowych i nadzoru nad nimi 

Optymalną relację stopy 

zwrotu do ryzyka oferuje 

portfel rynkowy  



Dlaczego ceny  
na rynkach finansowych  

zmieniają się w sposób losowy? 



DRUNKEN SAILOR 

DESCENDING THE HILL 



 

• Skoro ceny na rynkach finansowych 
odzwierciedlają aktualny stan oczekiwań i prognoz 
dotyczących wszystkich czynników, które 
wpływają i będą wpływać na cenę określonego 
instrumentu/aktywu finansowego, to… 

 

• zmiana ceny może nastąpić tylko w wyniku 
ukształtowania się określonych zmiennych w 
sposób nieoczekiwany; odbiegający od konsensusu 
wcześniejszych prognoz.  



 

 

 

• „Anomalies are statistical fallacies. The 
one that gives me problems is 
momentum. The phenomenon should 
not be there” (Eugene Fama). 



 

• Frequent trading is subsidizing your 
broker (Burton Malkiel)  



• „A low-cost investing is the most 
sensible equity investment for the great 
majority of investors” (Warren Buffet))  



Jaka jest użyteczność  
analizy technicznej  

i analizy fundamentalnej? 



 

• Słaba efektywność rynku = analiza 

techniczna nie umożliwia prognozowania 

cen/kursów 

 

• Średnio-silna efektywność rynku = analiza 

fundamentalna nie umożliwia 

prognozowania cen/kursów 

 

• Silna efektywność rynku nie zawsze 

występuje, ale wykorzystywanie informacji, 

które nie są powszechnie dostępne to 

prawnie zabroniony insider dealing 



Co odzwierciedlają  
stopy zwrotu  

na rynkach finansowych? 



Linia instrumentów rynku kapitałowego 

Ryzyko 

Oczekiwana 

stopa zwrotu 

Rf 

M 

β 

Zmienność  
stopy zwrotu 

Rm 



Co może poprawić  
relację stopy zwrotu do ryzyka? 



Linia rynku kapitałowego 

Ryzyko 

Oczekiwana 

stopa zwrotu 

Rf 

M 

M 

Zmienność  
stopy zwrotu 

Rm 



Na czym powinien  
znać się finansista? 





Wykład 1  

 

Banki komercyjne na 

rynkach finansowych 



Kto na rynku OTC  
zawiera najwięcej transakcji? 



 

Banki inwestycyjne 

Dealingi banków komercyjnych 

 

OTC 



Finansowanie hurtowe 

Depozyty 

Kapitał 

Kredyty 

Portfel tradingowy 

Banki komercyjne 

Bank komercyjny 



• Stosowana powszechnie nazwa banki inwestycyjne 
jest tradycyjna i trochę myląca.  

 

• Bierze się to jeszcze z XIX wieku i pierwszej połowy XX 
wieku, gdy banki inwestycyjne zajmowały się głównie 
doradztwem na rynku kapitałowym i plasowaniem na 
rynku nowych emisji akcji i obligacji. 

 

• Obecnie banki specjalizujące się w operacjach na 
rynkach finansowych określa się jako dealer banks, 
ponieważ mają zazwyczaj bardzo duże portfele 
tradingowe, a bankowość inwestycyjna jest tylko 
jednym z rodzajów ich aktywności. 



Finansowanie 

hurtowe 

Kapitał 

Portfel 

tradingowy 

Bank inwestycyjny 

Banki inwestycyjne 



Dlaczego wymogi kapitałowe  
wobec banków inwestycyjnych  

są małe? 



S. Morris, H. S. Shin, Financial Regulation in a Systemic Context, „Brooking Papers  

on Economic Activity”, Fall 2008, p. 1-29  

Lehman Brothers 

Portfel tradingowy 
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Reverse REPO 

44% 

Gotówka 
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Krótka sprzedaż 

42% 

 

Dług długoterminowy 

18%  

Kapital 3% 



Czy bankom inwestycyjnym  
łatwo jest zgromadzić  

odpowiednio duże  
źródła finansowania  

(pasywa)? 



Same je kreują  



/Thomas Hoenig 2010/ 

• “Lehman began to issue short-term 

liabilities – such as repos –  

• to fund longer-term assets, 

• just as banks use demand deposits” 



Bilans Pozycje pozabilansowe 

pożyczka 
Obligacje 

S 
 

Obligacje 

S 
 

Obligacje 

F 
Syntetyczna 

pożyczka 

Obligacje 

S 

Obligacje 

S 

Obligacje 

F 
Syntetyczna 

pożyczka 

Obligacje 

S 

  REPO   

 REPO   

Repo – kluczyk do nakręcania dźwigni 



Zaciągam pożyczkę  

i kupuję obligacje 

Sprzedaję kupione  

obligacje w transakcji  

kasowej w ramach  

umowy REPO.  

Odkupuję je w transakcji  

terminowej, co oznacza,  

że zapłacę za nie później  

Zaciągam syntetyczną 

pożyczkę 

 

Repo – kluczyk 

do nakręcania 

dźwigni 

Ponownie  

kupuję obligacje 



Securities Lending 

Reverse REPO 

Bank A 

Bank B 

Towarzystwo ubezpieczeniowe 

Mnożnik kredytowy na rynku pieniężnym: 

rehypothetication 

Bank A zaciąga pożyczkę  

w banku B pod zastaw  

pożyczonych papierów 

Bank B zaciąga pożyczkę  

w banku C pod zastaw  

papierów otrzymanych  
od banku A 

Bank C 

Bank C zaciąga pożyczkę  

w banku D pod zastaw  

papierów otrzymanych  
od banku B 

Zakupy aktywów 

Zakupy aktywów 

Zakupy aktywów 



S. Morris, H. S. Shin, Financial Regulation in a Systemic Context, „Brooking Papers  

on Economic Activity”, Fall 2008, p. 1-29  

 

• Investment banks’ balance sheets as a whole consist 
precisely the type of assets and liabilities that 
have low credit risk, 

• but have high systemic (roll-ver) risk.    

Banki inwestycyjne 

 

Straty 

bilansowe 

 

Odpływ 

depozytów 



S. Morris, H. S. Shin, Financial Regulation in a Systemic Context, „Brooking Papers  

on Economic Activity”, Fall 2008, p. 1-29  

Lehman Brothers 

Portfel tradingowy 

45% 

 

 

 

 

 

Reverse REPO 

44% 

Gotówka 

11%  

 

REPO 

37% 

 

 

Krótka sprzedaż 

42% 

 

Dług długoterminowy 

18%  

Kapital 3% 

Niepłynne !!! 
ABS (m.in. CDO) 



Kto rozpoczął run  

na banki inwestycyjne? 



Lurence Kotlifoff, The Economic Consequences of the Vickers Commission, Civitas, Institute for 
the Study of Civil Society, London, 2012,  

• The creditors that appeared to have run first from 
Lehman were its roughly 100 hedge fund clients 
who were using Lehman as their prime broker. 

http://www.terrarium.pl/topic/169848-troche-ciekawostek-o-szaranczy-wedrownej/ 



S. Morris, H. S. Shin, Financial Regulation in a Systemic Context, „Brooking Papers  

on Economic Activity”, Fall 2008, p. 1-29  

Bear Stearns stracił w 3 dni 18 mld.  

finansowania hurtowego 



Finansowanie 

hurtowe 

Depozyty 

Kapitał 

Kredyty 

Portfel 

tradingowy 

Universal banks 

Banki komercyjne pojawiają się  

na rynku hipotecznym (lata 80-te) 

Kredyty 

hipoteczne 

http://pl.123rf.com/photo_13945218_domy-w-masowej-produkcji--niebieski-bialy.html l 

http://wheatstoneministries.com/tel/and-they-all-look-just-the-same.html




Finansowanie 

hurtowe 

Depozyty 

Kapitał 

Kredyty 

Portfel 

tradingowy 

Banki uniwersalne 

Konglomeraty finansowe 

Kredyty 

hipoteczne 

CDO 

Fundusze sekurytyzacyjne 

Finansowanie 

hurtowe 

CDO 

Sekurytyzacja 



Finansowanie 

hurtowe 

Kapitał 

Portfele  

papierów  

dłużnych 

Shadow banks 

Shadow banks (lewarowane fundusze) 

Formalnie mają status 

funduszy inwestycyjnych  

• Banki tworzyły shadow banks, by było komu sprzedawać 

kredyty- przed kryzysem to właśnie one (SIV, SPV, SPE), 

kupowały i sekurytyzowały kredyty hipoteczne 

• Możliwość stosowania większych niż w bankach dźwigni 

(maksymalizowanie ROE) 

• Sprzyja ich rozwojowi: Nadmiar oszczędności w skali globalnej 

REPO 

ABCP 



http://fcic.law.stanford.edu/resource/graphics 



Adair Turner (2013). „ Credit, Money and Leverage: What Wicksell, Hayek and Fisher 
Knew and Modern Macroeconomics Forgot”, Speech, Stockholm School of Economics, 
12 September 
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Polskie banki na drodze do hipotecznej monokultury 

Source: NBP 
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Styczeń 2002 

Udział pożyczek dla gospodarstw domowych w ogólnej wielkości 

portfeli kredytowych banków 

Udział  

pożyczek 

hipotecznych  

w ogólnej 

wielkości 

pożyczek dla 

gospodarstw 

domowych 



Source: A. G. Haldane, P. Alessandri, „Banking on the state”, Federal Bank of 

Chicago, 25 September 2009 

Wzrost zyskowności kosztem podejmowania znacznie 

większego ryzyka (zwiększenia się zmienności ROE) 



Zwiększona  

procykliczność 

akcji kredytowej 

Rosnące wzajemne  

uzależnienie się  

banków 

Rosnące ryzyko  

ponoszenia dużych  

strat bilansowych 

Masowe udzielanie 

kredytów  

hipotecznych 

Rosnące  

zaangażowanie  

w trading/spekulację 

na rynkach finansowych 

Zakupy obligacji 

strukturyzowanych 

(MBS, CDO, etc) 

Szybko rosnąca 

skala krótko- 

terminowego 

finansowania 

hurtowego 

Powstanie globalnych  

Konglomeratów finansowych. 

Wejście banków na rynek 

hipoteczny 

Jądro ciemności kryzysu 

Główne przyczyny globalnego kryzysu bankowego 





Czy wraz ze zbliżaniem się   
momentu wybuchu kryzysu  
narasta obawa, że nastąpi? 



The Turner Review. A regulatory response to the global banking crisis,  

Financial Services Authority, March 2009, p. 46 



Jon Danielsson (2014). „Systemic risk and financial regulations:  

What is the link?”Systemic Risk Centre, LSE, www.sysstemicrisk.ac.uk 



Dlaczego do momentu  
wybuchu kryzysu finansowego  

postrzegane ryzyko maleje, 
mimo że rzeczywiste rośnie? 



Jon Danielsson (2014). „Systemic risk and financial regulations:  

What is the link?”Systemic Risk Centre, LSE, www.sysstemicrisk.ac.uk 



Syndrom indyka (Nassima Taleb) 

Trend (the butcher)  

is your friend 



 

 

 

 

Confirmation bias is not taking  

seriously what you don't see.                                            

 

Nassim Taleb  

 

 

 
 



Wracamy do codzienności… 



Jakie rodzaje transakcji  
przeprowadzają  

dealing-roomy banków? 
  

Jakie są  
źródła ich finansowania? 



Finansowanie  

hurtowe: 

DEPO 

REPO 

FX SWAP 

Portfel tradingowy: 

 

Obligacje 

 

Waluty 

Banki komercyjne:  

zbliżenie na portfel tradingowy 

Bank komercyjny 

Portfel tradingowy: 

standardowe  

pochodne” 

FRA, 

IRS 
 

 

Sprzedaż usług  

i instrumentów 

finansowych 

(wymiana walut, 

zabezpieczanie się 

przed ryzykiem, etc.) 

 

Market-making 

 

Proprietary trading 

 

Pozycje  

pozabilansowe 



Market making 

Bank komercyjny 

REPO REPO 

FX 

SWAP 

FX 

SWAP 

FRA FRA 



Market making 

Bank komercyjny 

GBP GBP 

EUR EUR 

USD USD 



Trading 

Bank komercyjny 

 

Obligacje 

skarbowe 

 

DEPO 

REPO 

FX SWAP 

Długa pozycja na rynku obligacji 



Trading 

Bank komercyjny 

 

Obligacje 

skarbowe 

 

DEPO 

REPO 

FX SWAP 

Krótka pozycja na rynku obligacji 



Trading 

Bank komercyjny 

 

EUR 

 

PLN 

Długa otwarta pozycja na rynku walutowym 



Trading 

Bank komercyjny 

 

EUR 

 

PLN 

Krótka otwarta pozycja na rynku walutowym 



Dlaczego dealing roomy banków 
korzystają z krótkoterminowych  

źródeł finansowania? 



 

 

 

• Krótkoterminowe transakcje arbitrażowe z 

natury rzeczy wymagają krótkoterminowych 

źródeł finansowania. 



Nazwa „międzybankowy rynek pieniężny”  

nie jest w pełni adekwatna 

 

Tym, co banki pożyczają sobie wzajemnie 

na międzybankowym rynku pieniężnym nie 

są pieniądze, lecz płynne rezerwy; środki, 

jakie banki mają na swych rachunkach 

bieżących w banku centralnym 

oraz depozyty kreowane przez banki, które 

są wymienialne na płynne rezerwy (lokuję 

w banku centralnym środki pożyczone od 

innego banku) 

 



Co wynika z tego,  
że badania empiryczne  

potwierdzają występowanie  
nie tylko słabej, ale także  

średnio-silnej wersji hipotezy  
informacyjnej efektywności  

rynków finansowych? 



Dlaczego limity ryzyka  
są w dealing roomach  

bezwzględnie przestrzegane? 
 

Dlaczego nawet najlepsi  
dealerzy zamykają od razu  

otwartą pozycję, gdy  
tylko przynosi zyski? 



DRUNKEN SAILOR 

DESCENDING THE HILL 





 

 

• Dealing roomy banków przeprowadzają 

transakcje na płynnych, a więc 

bezpiecznych rynkach finansowych 

(charakteryzujących się małą zmienniością 

cen) 

• Transakcje są krótkoterminowe i 

przeprowadzane w ramach ściśle 

określonych i ściśle przestrzeganych 

limitów ryzyka (np. stop-loss) 



Dlaczego rynki mało płynne  

są ryzykowne? 



KRUCHY LÓD 



Dlaczego  
płynne rynki finansowe  

charakteryzuje  
mała zmienność cen? 



 

• Na płynnych rynkach łatwo znaleźć drugą 

stronę transakcji (zgrubną miarą płynności 

rynku jest wielkość transakcji, która nie 

powoduje zmiany ceny) 

 

• Płynne rynki są informacyjnie efektywne, co 

powoduje, że poza okresami kryzysów 
przeważa na nich arbitraż (spekulacja 

stabilizująca): obliczona na powrót ceny 

określonego instrumentu finansowego do 

jej poziomu równowagi. 



 

 

 

• Zgrubna miara płynności rynku określonego 

instrumentu finansowego to graniczna 

wielkość transakcji, które zawarcie nie 

powoduje zmiany ceny. 





 

jest 

płynny… 

 

jest 

informacyjnie 

efektywny,… 

a tym samym 

sprzyja 

spekulacji 

stabilizującej 

Rynek, który… 



 

Dzięki 

krótkoterminowej 

spekulacji… 

 
..rynki są 

płynne… 

 

i bezpieczne 
 

(poza rzadkimi 

okresami kryzysów 

finansowych) 

Pozorny paradoks: 





Jaką pozytywną rolę  
na rynkach odgrywają  
fundusze arbitrażowe  

(hedge funds)? 



Rycerze Alfy 

Informacyjna efektywność rynków finansowych eliminuje anomalie 

cenowe (odchylenia cen od ich fundamentalnych poziomów) 



W pogoni za α arbitrażyści…. 



...upłynniają kolejne rynki finansowe 

 

 

IRS 

FRA 

CDS 

CIRS 

VaR 


