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Shadow banks



Do czego były potrzebne 
shadow banks?
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Dlaczego banki kupowały 
obligacje CDO i MBS?
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Niższe wagi ryzyka; 

tak zwiększano 
dźwignię!



Dlaczego 
kupowano obligacje CDO, 

mimo że ich rynek 
ewidentnie nie był płynny?



Bank

Małe pokrycie kapitałowe

AAA rating = niskie wagi ryzyka

Niskie koszty

finansowania

dzięki 

ratingowi AAA

7% x 8%=0,56%

Wyższe stopy

zwrotu niż 

z innych 

obligacji 

mających

rating AAA



Dlaczego banki inwestycyjne 
kupowały niepłyne, 

a więc ryzykowne aktywa



RoE

TBTF



W jakiej skali shadow banks 
korzystają z finansowania 

hurtowego?



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



Dlaczego shadow banks 
są nadal popularne 

i szeroko wykorzystywane?
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Shadow banks (lewarowane fundusze inwestycyjne)

Formalnie mają status 

funduszy inwestycyjnych

• Przed kryzysem duże banki tworzyły shadow banks, by było komu 

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

kupowały i sekurytyzowały kredyty hipoteczne

• Obecnie lokowana jest w nich część nadmiaru gotówki firm

• Dzięki możliwości stosowania bardzo dużych dźwigni oferuję 

wysokie ROE – do czasu aż znowu przylecą czarne łabędzie



Jak doszło do wybuchu
globalnego kryzysu bankowego?
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Kto mógł zatrzymać 

tę spiralę?



Interwencja FED na rynku MBS





•Załóżmy, że jesteśmy prawie pewni, że ceny 

akcji spółki XYZ są niedoszacowane. 

•Kupujemy je, ponieważ jesteśmy 

przekonani, że zysk kwartalny spółki XYZ 

okaże się wyższy niż oczekiwany przez 

rynek, w wyniku czego cena akcji spółki 

wzrośnie. 



Czy mamy pewność, 
że odsprzedaż 

akcji spółki XYZ 
przyniesie nam zyski?



•„Można wysłać człowieka na księżyc. Nie 

można wiedzieć, czy jutro indeks wzrośnie czy 

spadnie” (Nassim Taleb)





•Jeśli indeks spadnie (a wraz z nim ceny 

wszystkich akcji), to – nawet jeśli mieliśmy 

rację co do niedoszacowania akcji spółki 

XYZ – cena jej akcji też spadnie, z tą tylko 

różnicą, że relatywnie mniej – np. w 

stosunku do cen innych akcji spółek tej 

samej branży).



Co musimy zrobić, 
by zapewnić zyski 

z relatywnego wzrostu 
ceny akcji spółki XYZ 

– niezależnie od kierunku 
zmiany indeksu?



Zakup niedoszacowanych akcji 

Sprzedaż efektywnie wycenionych 

lub przeszacowanych akcji

• Analiza fundamentalna 

(szansa na zysk w 

wyniku oczekiwanej 

zmiany relacji cen)

Fundusze arbitrażowe (hedge funds)

• Ryzyko rynkowe 

(ryzyko niekorzystanej 

zmiany ogólnego 

poziomu cen)



•Popularność funduszy arbitrażowych 

znacznie wzrosła po pęknięciu bańki 

internetowej w 2000 r, ponieważ – dzięki 

transakcjom relative value trade – były w 

stanie osiągać zyski pomimo trwającego 

przez 3 lata ogólnego spadku cen akcji. 





Jaka jest główna 
pozytywna rola 

funduszy arbitrażowych?



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

Arbitraż



jest 

płynny…

jest 

informacyjnie 

efektywny,…

a tym samym

sprzyja 

spekulacji 

stabilizującej

Rynek, który…



Dzięki 

krótkoterminowej 

spekulacji…

..rynki są 

płynne…

i relatywnie 
bezpieczne

(poza rzadkimi 
okresami kryzysów 

finansowych)

Pozorny paradoks:





Kiedy rynki OTC 
stały się w Polsce płynne?




