
 

  

 

OBLIGACJE SKARBOWE CZ. 2 
O prognozowaniu stóp zwrotu na rynkach obligacji 

skarbowych, niskich rentownościach, ryzyku i w końcu 

o tym czy fundusze biją indeksy obligacji. 

WPROWADZENIE 
W poprzednim materiale skupiliśmy się na roli obligacji 
skarbowych w portfelu złożonym z kilku klas aktywów. 
Przyszła zatem pora żeby  odpowiedzieć na kolejne 
pytania: czy ostatnie wysokie stopy zwrotu są do 
powtórzenia w kolejnych latach? I generalnie jak 
prognozować stopy zwrotu na obligacjach skarbowych? 
Jakie ryzyko wiąże się z inwestycją w tą klasę aktywów? 
Co zrobić z niskimi rentownościami i w końcu czy 
zarządzającym funduszami obligacji skarbowych uda się 
„pobić rynek”? Na te i inne pytania staramy się 
odpowiedzieć w tym materiale. 
 

Jarosław Przybył 
Warszawa, styczeń 2020 r. 

 



 

Materiał ma charakter wyłącznie edukacyjny i wyraża prywatne opinie autorów. Materiał ten nie powinien być 
traktowany jako doradztwo inwestycyjne, prawne lub podatkowe. 

Prognozowanie stóp zwrotu na rynku obligacji skarbowych w kilkuletnim horyzoncie inwestycyjnym 

jest zadaniem mniej karkołomnym aniżeli analogiczna czynność dla rynków akcji. Stopa zwrotu 

w dużej mierze zależy od początkowej rentowności obligacji. Jest to parametr, który znamy. 

Najprostszy przypadek to kupno obligacji i trzymanie jej do terminu wygasania. Zysk inwestora  

równać się będzie otrzymanym kuponom. Jeżeli stopy procentowe pójdą w górę uda się inwestorowi 

zreinwestować (zakupić nowe obligacje za wpływy z odsetek) kupony po trochę wyższej rentowności. 

Jeżeli stopy procentowe spadną – reinwestycja przyniesie trochę niższą rentowność1. Inaczej wygląda 

to w przypadku portfela, gdzie następuje rotacja obligacji np. w przypadku funduszy inwestycyjnych. 

Nawet jednak tutaj przyszła stopa zwrotu w większości determinowana jest przez początkową 

rentowność obligacji. Jeżeli jest ona na wysokim poziomie to przyszła stopa zwrotu będzie, z dużym 

prawdopodobieństwem, wysoka. Jeżeli rentowności będą niskie to stopy zwrotu też będą niskie2.  

Wykres 1. 5-cio letnia, roczna stopa zwrotu na tle początkowej rentowności obligacji 

 
Źródło: www.investing.com, www.stooq.pl  

 

Na powyższym wykresie nałożono 5-cio letnią stopę zwrotu indeksu obligacji skarbowych TBSP na tle 

rentowności 5-cio letniej obligacji skarbowej na początku każdego 5-cio letniego okresu. Indeks TBSP 

jest dość dobrym przybliżeniem rynku polskich obligacji skarbowych. Część funduszy inwestujących w 

tą klasę aktywów posiada ten indeks jako benchhmark3. Inne, nawet jeżeli nie podają wprost indeksu 

TBSP jako punkt odniesienia mogą być do niego porównywane. Z reguły też korelacja tych funduszy 

z indeksem jest bardzo wysoka (znacząco powyżej 90%). W analizowanym okresie za stopę zwrotu 

                                                             
1 Sprawa nieznacznie komplikuje się przy zakupach obligacji na rynku wtórnym, gdzie często cena odbiega od 
nominalnej (100). Należy m.in. zwrócić uwagę na aspekt podatkowy. Podatek pobierany jest od nominalnego 
kuponu. Jeżeli załóżmy początkowa rentowność obligacji wynosiła 5% (kupon) a potem w wyniku ruchu kursu 
obligacji rentowność zmalała do 3% to podatek i tak będzie pobrany od nominalnego kupony, czyli tak jak 
gdyby faktyczna rentowność obligacji wynosiła nadal 5%. Zalecanym jest kupno obligacji w okolicach wartości 
nominalnej. 
2 Przynajmniej w kategorii nominalnej. 
3 Wskaźnik referencyjny/porównawczy, do którego odnosi się stopy zwrotu generowane przez fundusz. 
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z rynku obligacji skarbowych w 86% odpowiedzialna była początkowa rentowność obligacji. Średnia 

rentowność obligacji wyniosła w tym okresie 4,7% podczas gdy średnia stopa zwrotu z indeksu 

ukształtowała się na poziomie 5,7%. Okresom kiedy początkowa rentowność była wysoka towarzyszą 

wyższe stopy zwrotu z rynku obligacji. Spadki rentowności obligacji tożsame były z okresami 

charakteryzującymi się również niższym stopami zwrotu dla inwestorów obligacyjnych. 

W analizowanym okresie stopy zwrotu z rynków obligacji były jednak wyższe aniżeli wynikałoby to 

z samych rentowności. Czym można to wyjaśnić? 

Dodatkowa stopa zwrotu wynikała ze spadku rentowności obligacji skarbowych w tym okresie. Na 

początku pierwszego 5-cio letniego okresu (12.2006 – 12.2011) rentowność wynosiła 4,98%. Na 

początku ostatniego okresu (12.2014 – 12.2019) rentowność wynosiła już zaledwie 2,33%. Rynki 

obligacyjne mają to do siebie, co potrafi zmylić nawet bardziej zaawansowanych inwestorów, że 

stopy zwrotu podążają odwrotnie do ruchów rentowności w danym okresie. Spadek rentowności 

o 2,65 ppt. pozwolił na wygenerowanie tej dodatkowej stopy zwrotu w stosunku do czystej 

rentowności obligacji. W horyzoncie 8 lat pozwoliło to dodać 1,5% rocznie na poziomie 

skumulowanych stóp zwrotu. Zdecydowana większość zysku wynikała nadal jednak z rentowności 

obligacji.  

W omawianym okresie początkowa wysoka rentowność polskich obligacji skarbowych oraz spadające 

rentowności przełożyły się na okazałe stopy zwrotu. Inwestorzy nie tylko otrzymywali kupony, ale 

mieli jeszcze okazję dodatkowo zarobić na cenach obligacji. Zwrócić trzeba uwagę, że spadające 

rentowności oddziałują pozytywnie na kurs samych obligacji jednakże kupno nowych obligacji 

odbywa się po coraz niższych rentownościach. Jeżeli trend lepszych niż rentowności stóp zwrotu ma 

być utrzymany potrzeba dalszych spadków rentowności a to nie jest takie pewne czy oczywiste. 

Zdarzają się okresy kiedy mechanizm ten działa w drugą stronę. Rosnące rentowności sprawiają, że 

stopa zwrotu jest niższa aniżeli wynikałoby to z rentowności obligacji w danym okresie. 

Przykład 

Posiadamy 3 letnią obligację, która kupiliśmy za cenę 100 płacącą 1,5% rocznie (rentowność = 1,5%). 

Załóżmy, że rentowność obligacji spadła do poziomu 1% (spadek o 50 pb.). Implikuje to wzrost kursu 

obligacji o około 1,5% - do poziomu 101,5. W tym roku otrzymamy zatem 1,5% kuponu oraz 

zarobiliśmy 1,5% na zmianie kursu obligacji4. Całościowo inwestor zarobi zatem 3%. Jego kupon 

jakkolwiek (1,5%) zostanie zainwestowane po niższej rentowności, wynoszącej 1% (załóżmy, że 

inwestycja zostanie ponowiona w obligację 3 letnią). Dodatkowo trzymając obligację do terminu 

wygaśnięcia Skarb Państwa wykupi ją po kursie 100, a więc niższej aniżeli kurs bieżący (101,5). Zysk z 

tego roku przerodzi się zatem stratę na kursie obligacji w latach kolejnych i finalna rentowność 

wyniesie okolice 1,5% (w tym przypadku trochę mniej w wyniku reinwestycji kuponów po niższej niż 

1,5% rentowości).  

W przypadku portfela obligacji skarbowych otrzymywane są kupony, część obligacji wygasa. 

Uzyskane w ten sposób środki są reinwestowane w kolejne obligacje. Jeżeli rentowności spadają 

oddziałuje to korzystnie na kurs samych obligacji ale reinwestycja następuje po coraz niższych 

rentownościach. Stopa zwrotu z portfela jest tak długo lepsza aniżeli rentowność wynikająca 

z początkowej rentowności portfela jak długo trwa trend spadkowy na rentownościach obligacji.  

Warto spojrzeć tutaj na dłuższy termin i rynek amerykańskich obligacji skarbowych. Polski rynek 

obligacji skarbowych ma zbyt krótką historię aby można było analizować go w kontekście 

                                                             
4 W realnym świecie od kuponu pobrany zostanie podatek od zysków kapitałowych, a więc otrzymany kupon 
będzie mniejszy aniżeli 1,5%. 
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długoterminowych trendów. Nie ma też dużego znaczenia fakt, że analizie objęty jest inny, znaczniej 

bardziej rozwinięty rynek. W przypadku rynków obligacji skarbowych najważniejsza jest rentowność 

obligacji i ich zachowanie (wzrosty lub spadki). W analizowanym, prawie stuletnim okresie 

rentowności obligacji wynosiły zarówno kilkanaście procent jak i niecałe 2 procent. Były okresy kiedy 

rentowności rosły, jak i spadały5. Jest to dobry poligon doświadczalny dla inwestorów obligacyjnych. 

Ze względu na dostępność danych wykorzystano rentowność 10-cio letnich obligacji skarbowych.  

Wykres 2. 5-cio letnia stopa zwrotu z rynku obligacji na tle rentowności 10-cio letnich w USA 

 

Źródło: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 

Cały okres analizy można podzielić na 3 wyraźne podokresy: 

1. 1932 – 1950 kiedy rentowności spadały a stopy zwrotu z rynku obligacji były wyższe od 

poziomów wynikających z rentowności obligacji; 

2. 1950 – 1984 kiedy rentowność generalnie wzrastały a stopy zwrotu z rynku obligacji były 

niższe od poziomów wynikających z rentowności obligacji; 

3. 1984 – 2018 kiedy rentowność generalnie spadały a stopy zwrotu były wyższe od poziomów 

wynikających z rentowności obligacji.  

Zwrócić należy uwagę na okresy pod koniec lat 50-tych i 60-tych kiedy 5-cio letnie stopy zwrotu na 

rynkach obligacji były lekko ujemne lub zerowe. W tamtych okresach rentowność rosły znacząco 

z niskich poziomów. Wypłacane, niskie kupony nie były w stanie pokryć spadków wynikających ze 

wzrostu rentowności obligacji. Odwrotnie działało to w końcówce lat 90-tych kiedy efekty wysokich, 

wypłacanych kuponów był dodatkowo potęgowany przez rosnące kursy obligacji wynikające 

z dynamicznie spadających rentowności. 

Co ciekawe w całym analizowanym okresie średnia rentowność obligacji wyniosła 5,03% - prawie 

dokładnie tyle samo co średnia stopa zwrotu w tym okresie (5,04%). Okresy wzrostu i spadku 

rentowności znoszą się wzajemnie w dłuższym okresie. W okresie od początku lat 80-tych średnia 

                                                             
5 Rynki obligacji historycznie charakteryzowały się kilkudziesięcioletnimi trendami. Więcej informacji można 
znaleźć w: S. Homer, R. Sylla, Hitory of Interest Rates, John Wiley & Sons, New Jersey, 2005 r.  
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stopa zwrotu była prawie 1 ppt. wyższa aniżeli wynikałoby z rentowności obligacji. Początkowa 

rentowność w danym okresie stanowiła jednak nadal 88% całości stopy zwrotu.  

Ryzyko obligacji skarbowych 

Ryzyko w obligacjach skarbowych dobrze jest podzielić na dwie kategorie: 

1. Płytkie – wynikające ze spadków kursu obligacji i negatywnych stóp zwrotu w danym okresie 

ale nie generujące w średnim terminie realnej (po inflacji) utraty wartości kapitału; 

2. Realne – wynikające z realnej (po inflacji) i nieodwracalnej utraty kapitału. 

Pierwsze ryzyko jest tym, na którym skupia się większość inwestorów. Obligacje skarbowe posiadają 

pewną zmienność kursów, która w niektórych okresach potrafi być wysoka i stresować inwestorów 

(naturalnie zmienność jest znacząco mniejsza aniżeli ma to miejsce w przypadku rynków akcji). 

Charakter obligacji sprawia jednak, że prędzej czy później inwestor odzyska kapitał a w międzyczasie 

będzie otrzymywał kupony6. Podczas wzrostów rentowności inwestor może zobaczyć stratę i im 

dłuższe obligacje posiada w portfelu tym ta strata, z reguły, będzie większa. Wrażliwość obligacji na 

zmiany rentowności rośnie wraz z terminem jej zapadania7. 

Wykres 3. Roczne stopy zwrotu amerykańskich obligacji skarbowych w okresie 01.1978 – 10.2019  

 
Źródło: www.portfoliovisualizer.com  

 

 

 

                                                             
6 W dzisiejszym środowisku ujemnych rentowności obligacji na niektórych rynkach nie wszędzie będzie miało to 
zastosowanie. 
7 Wrażliwość z kolei spada wraz z rosnącymi kuponami (rentownościami). Z tego powodu, niektóre 
wysokooprocentowane obligacje rynków wschodzących, pomimo długich terminów zapadalności, np. 10 lat 
mają stosunkowo niską wrażliwość na ruchy rentowności.  
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Tabela 1. Stopy zwrotu oraz ryzyko amerykańskich obligacji skarbowych w okresie 01.1978 – 

10.2019 r. 

 OBLIGACJE USA - 5 
LAT 

OBLIGACJE USA - 10 
LAT 

OBLIGACJE USA - 30 
LAT 

ROCZNA ŚREDNIA STOPA ZWROTU (GEOMETRYCZNA) 7.16% 7.45% 8.56% 

ROCZNA ZMIENNOŚĆ STÓP ZWROTU 5.97% 8.40% 11.06% 

MAKSYMALNY SPADEK -10.70% -15.76% -23.12% 

OKRES BYCIA "POD WODĄ" (POWROTU DO POZIOMU SPRZED 
SPADKÓW) 

32 miesiące 34 miesiące 38 miesięcy 

KORELACJA Z RYNKIEM AKCJI USA 0.06 0.03 0.04 

SHARP RATIO 0.47 0.38 0.40 

OKRESY Z POZYTYWNĄ STOPĄ ZWROTU (MIESIĘCZNIE) 327/502 (65.14%) 303/502 (60.36%) 299/502 (59.56%) 

Źródło: www.portfoliovisualizer.com  

Powyższy wykres oraz tabela pokazują, z grubsza, czego może się spodziewać inwestor obligacyjny 

w obszarze ryzyka. Czasami chwilowe spadki potrafią być dość gwałtowne, szczególnie w przypadku 

długich terminów zapadalności. Okres powrotu do poziomów sprzed spadków również jest dłuższy 

dla tych obligacji. W przytoczonym okresie najlepszy stosunek zysku do ryzyka stanowiły obligacje 5-

cio letnie. Jest to pewna zasada, którą można przyjąć przy budowie portfela inwestycyjnego. Jak 

pokazują badania z rynku amerykańskiego premia terminowa (z ang. term premium) dynamicznie 

rośnie do okresu 5-ciu lat a potem ulega wypłaszczeniu dla kolejnych, dłuższych terminów8. Nie 

jesteśmy w stanie odpowiednio przeanalizować rynku polskiego w  tym kontekście, więc roboczo 

można przyjąć, że z pewną dozą prawdopodobieństwa sprawdzi się to również na rodzimym rynku. 

Zauważmy, że nawet konserwatywny inwestor obligacyjny trafia na okresy kiedy musi dłużej 

poczekać na powrót wartości swoich inwestycji do poziomów sprzed spadków. W przypadku rynku 

amerykańskiego okres ten wahał się od ponad 2 do ponad 3 lat w zależności o długości obligacji. 

Spoglądając na okresy miesięczne warto też podkreślić że 35% obserwacji dla obligacji 5-cio letnich 

a 40% dla obligacji dłuższych kończyło się ujemną stopą zwrotu. 

Opisana wyżej manifestacja ryzyka jest ważna dla inwestorów, ale znacznie poważniejszym 

problemem dla posiadaczy obligacji skarbowych jest utrata realnej wartości kapitału. Kupując 

stałokuponową obligację skarbową inwestor gwarantuje sobie stały kupon np. 1,8% rocznie w okresie 

najbliższych pięciu lat. Nie wie jednak jaki będzie poziom inflacji w tym okresie. Jeżeli przykładowo 

poziom inflacji podniesie się do poziomu 5% jego stopa zwrotu w kategoriach realnych wyniesie po 5-

ciu latach -14%. To stanowi największe ryzyko w przypadku rynku obligacji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8 A.Ilmanen, Expected Returns. An Investor’s Guide to Harvesting Market Rewards, John Wiley & Sons, 
Chichester, 2011 r., s. 43-44. 
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Wykres 4. 10-cio letnie realne stopy zwrotu z globalnego rynku obligacji skarbowych w latach 1870 

- 2015  

 

Żródło: Federal Reserve Bank of San Francisco, Rate of Return on Evertyhing, working paper 2017-25, 2017 r., s. 18. 

Spoglądając na globalne rynki obligacji skarbowych zdarzały się okresy wysokich, realnych stóp 

zwrotu jak i okresy kiedy realne stopy zwrotu były negatywne, sięgające kilku procent rocznie. Okresy 

te zdarzyły się kilkukrotnie i potrafiły trwać kilka – kilkanaście lat. Podobnie wygląda sprawa w 

przypadku bonów skarbowych, które mogą być traktowane jako ekwiwalent depozytów. Wyjątkowo 

negatywne dla tych rynków były inflacyjne okresy wojenne kiedy wydatki na zbrojenia wspierane były 

agresywną polityką fiskalną i monetarną9. Ujemna, realne stopa zwrotu wynosząca 6% w czasie 

I Wojny Światowej oznaczała, że inwestor obligacyjny stracił ponad 46% wartości swojego kapitału 

(dla okresu 10-cio letniego). Kolejnym okresem rozczarowujących, realnych stóp zwrotu były 

inflacyjne lata 70-te. Dobrymi okresami dla tych rynków były okresy spadającej inflacji i wraz za nią 

spadających z wysokich poziomów rentowności: dwudziestolecie międzywojenne (wzmocnione 

szokiem deflacyjnym wielkiego kryzysu) oraz okres od początku lat 80-tych. Najpierw wieloletnie 

okresy inflacyjne windowały poziomy rentowności a następnie spadająca inflacja, rentowności 

i ciągle wysokie kupony powodowały hossę i wysokie realne stopy zwrotu. Odwrotna sytuacja miała 

miejsce w przypadku niskich rentowności, niskich początkowych poziomów inflacji i analogiczny 

trend wzrostowy tych wskaźników. W takich warunkach trudno jest też szybko zamknąć inwestycje 

i przykładowo zreinwestować środki po nowych, wyższych rentownościach. Pamiętajmy, że okresy 

rosnącej inflacji, rentowności oznaczają spadki ich cen. Należałoby się wtedy pogodzić z realizacją 

straty a inwestor nie może mieć żadnej pewności, że rentowności będą nadal szły w górę lub też 

spadną. 

                                                             
9 Co ciekawe były to znacznie lepsze okresy dla globalnych rynków akcji. 
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Wykres ukazuje zagregowany globalny rynek. Spoglądając na poziom poszczególnych krajów można 

znaleźć wiele przykładów, gdzie realna wartość bezpiecznych inwestycji spadła praktycznie do zera 

i nie dotyczy to wyłącznie krajów ogarniętych wojną czy kojarzonych z Trzecim Światem. Przykładem 

może być Francja, Włochy, Finlandia, Chile czy Izrael. Każdy z tych krajów doświadczył w XX w. 

okresów podwyższonej inflacji trwających przynajmniej kilka dekad co było niezwykle destrukcyjne 

dla realnej wartości obligacji10. 

Polskie obligacje skarbowe dzisiaj 

Wiedząc już, że stopa zwrotu z rynku obligacji głównie zależy od poziomu rentowności obligacji 

a ryzyko w głównej mierze od przyszłego poziomu inflacji postarajmy się odpowiedzieć na pytanie jak  

obecnie wygląda polski rynek? Spoglądając na obecne poziomy rentowności: 

 1,82% dla obligacji 5-cio letnich11; 

 2,12% dla obligacji 10-cio letnich12. 

Oraz następujące poziomy inflacji oraz jej prognozy: 

 2,6% za listopad 201913; 

 Prognozowanej przez NBP inflacji na poziomie 2,8% w 2020 r. i 2,6% w 202114. 

Założyć, z dużym prawdopodobieństwem, można niskie nominalne oraz realne (lub wręcz ujemne) 

stopy zwrotu na rynku obligacji w horyzoncie najbliższych 5-ciu lat. Jeżeli przyjąć, że tak jak 

historycznie stopa zwrotu w 86% będzie zdeterminowana początkową rentownością obligacji 

skarbowych nominalne stopy zwrotu oscylować będą między 1,5 a 2,1% rocznie (dla horyzontu 5-ciu 

lat). W warunkach większego wzrostu rentowności stopa zwrotu może być nawet niższa niż 1%. 

Zdarzyć się naturalnie mogą chwilowe spadki rentowności, które spowodują chwilowe, nawet dość 

znaczące wzrosty kursów obligacji15 co nie zmienia jednak faktu, że w horyzoncie kilku lat szanse na 

większe wzrosty na tym rynku są znacząco ograniczone. Trudno w najbliższych latach będzie 

obligacjom skarbowym pobić inflację. 

Inwestorzy na rynku funduszy 

W kontekście powyższych rozważań zastanawiający jest fakt znaczących napływów do polskich 

funduszy dłużnych w 2019 r.16. Inwestorzy wyraźnie zdają się kupować historyczne stopy zwrotu, 

podczas gdy potencjał tego rynku, jak zostało przedstawione, jest już ograniczony. Po spadkach 

rentowności i atrakcyjnych stopach zwrotu funduszy inwestorzy ruszyli na zakupy kupując portfele 

o niskiej rentowności. Odwrotna sytuacja miała miejsce w 2017 r. kiedy po wzrostach rentowności 

i chwilowo ujemnych stopach zwrotu inwestorzy odwrócili się od funduszy obligacji i sprzedali swoje 

inwestycje17. Należy zauważyć, że posiadane wtedy przez nich portfele miały wyższą rentowność a co 

za tym idzie wyższą oczekiwaną stopę zwrotu niż obecnie. 

                                                             
10 W. Bernstein, Deep Risk. How History Informs Portfolio Design, Lexington, 2013 r., s. 25. 
11 www.investing.com, stan na dzień 02.01.2019 r. 
12 www.stooq.pl, stan na dzień 02.01.2019 r. 
13 NBP 
14 https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/polityka_pieniezna/dokumenty/projekcja_inflacji.html 
15 Przykładowo spadek rentowności 5-cio letnich obligacji skarbowych o 0,5 ppt przełożyłby się na wzrost kursu 
obligacji o około 2,4% co po dodaniu kupony w wysokości 1,82% oznaczałoby stopę zwrotu na poziomie 4,2%. 
16 https://www.analizy.pl/fundusze/wiadomosci/25998/naplyw-srodkow-do-funduszy-inwestycyjnych-
%28pazdziernik-2019%29.html 
17 IZFiA, Raport Roczny 2018, s. 11.  

http://www.investing.com/
http://www.stooq.pl/
https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/polityka_pieniezna/dokumenty/projekcja_inflacji.html
https://www.analizy.pl/fundusze/wiadomosci/25998/naplyw-srodkow-do-funduszy-inwestycyjnych-%28pazdziernik-2019%29.html
https://www.analizy.pl/fundusze/wiadomosci/25998/naplyw-srodkow-do-funduszy-inwestycyjnych-%28pazdziernik-2019%29.html
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Czy zarządzający pobiją rynek obligacji skarbowych? 

Niskie rentowności, wysokie napływy do funduszy. Może jednak zarządzający pobiją rynek trafnie 

obstawiając kierunek zmian rentowności lub relatywne ruchy poszczególnych terminów zapadania 

obligacji? 

Może to się okazać trudnym. Analizy Online posiadają kategorię funduszy: papierów dłużnych 

polskich skarbowych długoterminowych. Wg tej klasyfikacji historię przynajmniej 5-ciu lat posiada 17 

funduszy inwestycyjnych. Wcześniej wspomnianym zostało, że indeks TBSP często służy jako 

benchmark dla tych funduszy. Jak zatem fundusze wypadają na jego tle? W okresie ostatnich 5-ciu lat 

żadnemu z funduszy w grupie nie udało się go pokonać. Należy jednak przyznać, że I kwartyl (a więc 

25% najlepszych) funduszy był nieznacznie gorszy od indeksu. Fundusze charakteryzowały się dużą 

dyspersją (rozproszeniem) wyników. Najlepszy osiągnął stopę zwrotu 16,10%, podczas gdy najgorszy 

6,60%.  

Tabela 2. Stopy zwrotu polskich funduszy obligacji skarbowych na tle stopy zwrotu indeksu 

obligacji skarbowych TBSP 

 Stopa zwrotu - 5 lat 

TBSP 16,19% 

I kwartyl (średnia) 15,53% 

II kwartyl (średnia) 11,05% 

III kwartyl (średnia) 9,60% 

IV kwartyl (średnia) 7,68% 

Źródło: Analizy.pl, Stooq.pl, stan na 02.01.2020 r. 

Jednym ze źródeł lepszych wyników części funduszy są koszty. Średnio koszty funduszy wynosiły 

1,72% co należy uznać za dość wygórowaną stawkę biorąc pod uwagę bieżące rentowności obligacji 

(1,82% - 5-cio letnia obligacja skarbowa). Również tutaj pojawia się znacząca dyspersją między 1,24% 

a 2,50%. 4 najlepsze pod względem wyników fundusze znajdują się jednocześnie w grupie 

najtańszych rozwiązań. Zasadnym jest zatem zwrócenie szczególnej uwagi na kwestię kosztów 

podczas podejmowania decyzji odnośnie zakupu funduszu18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
18 Więcej na ten temat: J. Wojciechowski, Czy wybierając fundusz warto kierować się jego historycznymi 
wynikami?, Investhink, 2019 r., s. 5. 
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Wykres 4. Stopy zwrotu funduszy na tle kosztów 

 
Źródło: Analizy.pl, KIID funduszy 

 

Kolejnym czynnikiem różnicującym wyniki funduszy jest budowa portfela. Zarządzający zdają sobie 

sprawę z niskich rentowności oraz kosztów funduszy, którymi zarządzają. Starają się budować 

rentowność portfela wychodząc poza Polskę w stronę bardziej ryzykownych rynków ale oferujących 

wyższą rentowność (obligacje skarbowe rynków wschodzących)19. Podnosi to rentowność portfela ale 

jednocześnie zmienia charakterystykę portfela w kontekście ryzyka. Analizowane fundusze potrafiły 

się znacząco różnić w obszarze udziału obligacji skarbowych rynków wschodzących w portfelach. 

Reasumując: trudno liczyć na to, że fundusze inwestujące w polskie obligacje skarbowe będą w stanie 

pobić, tym bardziej znacząco, indeks TBSP w nadchodzących latach. Płynne obligacje skarbowe są 

rynkami wyjątkowo trudnymi dla aktywnie zarządzających i zaledwie garstce, po kosztach, udaje się 

pobić rynek (indeksy)20. Z tego powodu oraz wcześniej wspomnianych wysokich kosztów funduszy 

inwestor powinien rozważyć bezpośrednią inwestycje w obligacje skarbowe.  

Co zrobić z niskimi rentownościami obligacji 

Czy w świecie niskich stóp procentowych należy zrezygnować z obligacji stałokuponowych? Nie do 

końca. W Pierwszej części materiału o obligacjach skarbowych mowa była o pewnych cechach 

obligacji stałokuponowych, które są niezwykle cenne z punktu widzenia budowy zdywersyfikowanego 

portfela21. Chodzi przede wszystkich o niską korelację z rynkiem akcji i antycykliczność zachowania 

tego typu obligacji w warunkach tzw. „ucieczki od ryzyka”. Mówimy tutaj o rynku polskim. Zasadność 

posiadania przez inwestora indywidualnego obligacji skarbowych o ujemnych czy zerowych 

rentownościach nie wydaje się mieć żadnego logicznego uzasadnienia. Co zatem może zrobić polski 

inwestor budujący część obligacyjną swojego portfela? Jedną z najlepszych opcji jest dodanie do 

portfela detalicznych obligacji inflacyjnych Skarbu Państwa. 

Przede wszystkim może je kupić bezprowizyjnie bezpośrednio od Skarbu Państwa. Przy 

wcześniejszym umorzeniu zapłacić należy opłatę (0,7% lub 2% wartości w zależności od terminu 

                                                             
19 Z reguły w tzw. walutach twardych (USD, EUR) a ryzyko kursowe jest zabezpieczane. 
20 SPIVA® U.S. Scorecard, 11.2019 r., s. 15, 
https://us.spindices.com/search/?ContentType=SPIVA&_ga=2.14686260.349814563.1577976806-
205177553.1577976806 
21 www.investhink.org/obligacje-cz-1 

https://us.spindices.com/search/?ContentType=SPIVA&_ga=2.14686260.349814563.1577976806-205177553.1577976806
https://us.spindices.com/search/?ContentType=SPIVA&_ga=2.14686260.349814563.1577976806-205177553.1577976806
http://www.investhink.org/obligacje-cz-1
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zapadalności i warunków obligacji) ale uzyskana w wyniku sprzedaży wartość nie może być niższa od 

nominału. W większości przypadków stopa zwrotu doliczana jest liniowo do wartości obligacji. Jest to 

bardzo pożądana cecha z punktu widzenia podatkowego. Całość kuponów jest reinwestowana 

a podatek odłożony jest do momentu zamknięcia lub wygaśnięcia inwestycji22. Implikuje to również, 

że jeżeli sprzedamy obligacje wcześniej i zapłacimy załóżmy 0,7% nadal będziemy mieli pozytywną 

stopę zwrotu jeżeli tylko wartość narosłych odsetek wynosi więcej. Ceny obligacji nie podlegają 

wahaniom rynkowym przez co korelacja z rynkiem akcji praktycznie nie istnieje. Uzyskujemy również 

ochronę przed, wspomnianym wcześniej, największym wrogiem obligacji: inflacją23. Minusem jest 

brak dodatkowego „dopalacza” portfela w warunkach ucieczki od ryzyka czy presji deflacyjnej24 

i większa trudność rebalancigu portfela związana z dodatkowymi opłatami przy wcześniejszej 

sprzedaży instrumentów. Wypłata po pierwszym roku jest też stała, z góry określona, niezależna od 

poziomu inflacji, co w krótkim terminie ogranicza antyinflacyjne właściwości obligacji. 

Gdyby ktoś się zastanawiał jaką część portfela powinny stanowić te obligacje z pewną pomocą 

przychodzi D. Swensen, wg którego obligacje inflacyjne powinny stanowić 50% udziału obligacyjnej 

części portfela25. L. E. Swedroe z kolei w swojej książce „The Only Guide You’ll Ever Need for the Right 

Financial Plan” uzależnia udział obligacji inflacyjnych od realnych rentowności (premii ponad inflację).  

Tabela 3. Udział obligacji inflacyjnych w obligacyjnej części portfela inwestycyjnego w zależności od 

realnej rentowności obligacji inflacyjnych 

Realna rentowność obligacji 
inflacyjnej (marża powyżej 
wskaźnika inflacji, %) 

Udział obligacji inflacyjnych w 
obligacyjnej części portfela (%) 

>3 75-100 

>2,5<3 50-75 

>2<2,5 25-50 

>1,5<2 0-25 

>1,5 0 

Źródło: L. E. Swedroe, The Only Guide You’ll Ever Need for the Right Financial Plan, John Wiley & Sons, New Jersey, 2010 r., 

s. 47. 

Obecnie realne rentowności skarbowych obligacji inflacyjnych wahają się między 1,25% do 2% (dla 

obligacji przeznaczonych dla beneficjentów programu 500+). Podążając metodologią L. E. Swedroe 

udział tych obligacji byłby zatem nieznaczny. Spoglądając na rentowności obligacji stałopunowowych  

wydaje się, że w obecnych uwarunkowaniach rynkowych podejście D. Swensen-a wydaje się być 

bardziej optymalnym.  

Jakie inne możliwości posiada inwestor? Do rozważenia są obligacje zmiennokuponowe, które 

niestety jednak oferują z reguły gorsze warunki aniżeli obligacje inflacyjne. Z reguły obligacje oferują 

okolice stawki WIBOR 6M (1,79% na 02.01.2019 r.). W stosunku do wcześniej opisanych obligacji 

oferują jedynie pośrednie zabezpieczenie przed wzrostem cen. Inflacja powoduje z reguły wzrost stóp 

procentowych ale może się zdarzyć, jak w ostatnim okresie, że realne stopy procentowe są ujemne. 

                                                             
22 W przypadku obligacji płacących kupony na bieżąco podatek pobierany jest automatycznie a reinwestycja 
kuponu odbywa się już dla kwoty potrąconej o podatek.  
23 W warunkach deflacji wartość inflacji przyjmuje się jako 0. Więcej informacji: www.obligacjeskarbowe.pl/ 
24 Obligacje stałokuponowe dobrze z kolei zabezpieczają przed ryzykiem deflacji, która jest jednakże znacznie 
rzadszym fenomenem aniżeli inflacja. 
25 D. F. Swensen, Unconventional Success. A Fundamental Approach to Personal Investment, Free Press, New 
York, 2005 r., s. 84. 

http://www.obligacjeskarbowe.pl/
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W warunkach wysokich realnych stóp procentowych, z którymi obecnie nie mamy do czynienia, 

mogą być z pewnością ciekawym uzupełnieniem portfela obligacji. 

Alternatywą są obligacje korporacyjne o ratingu inwestycyjnym, których jednak w polskich 

warunkach jest niewiele i nie oferują szczególnie wysokiej premii za ryzyko26. Wprowadzając ryzyko 

kredytowe do portfela należy też zadbać o dobrą dywersyfikacje co utrudnia zarządzanie portfelem 

i może generować dodatkowe koszty. Nie są to jedyne niedogodności związane z inwestycją 

w obligacje korporacyjne. W pierwszej części materiału nieco szerzej opisane zostały problemy 

związane z posiadaniem obligacji korporacyjnych w portfelu. Skupiając się na obligacjach skarbowych 

unikamy tych niedogodności. 

Nawet konserwatywny inwestor powinien też pomyśleć o dodaniu do portfela globalnej ekspozycji 

na akcje, które są w dłuższym okresie znacznie lepszym zabezpieczeniem przed inflacją. W pierwszej 

części materiału była mowa o alchemii mieszania akcji z obligacjami. Dodanie niewielkiej ekspozycji 

akcyjnej do portfela obligacji (10-20%) zmniejsza jego zmienność i podnosi stopę zwrotu. Te dwie 

klasy aktywów mają po prostu niską korelację i zdarza się, że złe okresy dla akcji są dobrymi dla 

obligacji i odwrotnie. 

 

Podsumowanie 

Rynek obligacji skarbowych, szczególnie stałokuponowych oferuje obecnie dość mało korzystne 

warunki dla inwestorów. Rentowności są niskie (poniżej inflacji), a co za tym idzie również 

oczekiwane stopy zwrotu. Nie oznacza to, że należy rezygnować z tej klasy aktywów, szczególnie 

jeżeli buduje się zdywersyfikowany portfel inwestycyjny złożony z różnych klas aktywów. W naszej 

analizie głównie spoglądamy przez pryzmat tego typu inwestora. Do dyspozycji pozostaje też kilka 

narzędzi, które pomagają mitygować efekt niskich stóp procentowych. W szczególności chodzi 

o detaliczne inflacyjne obligacje skarbowe. Inwestor powinien też poważnie rozważyć bezpośrednie 

inwestycje w obligacje skarbowe zamiast korzystania z funduszy inwestycyjnych co wynika głównie ze 

stosunkowo wysokich kosztów funduszy na tle obecnych rentowności. Jak zostało wskazane 

funduszom trudno jest pobić indeks obligacji skarbowych a poszukiwanie rentowności i wychodzenie 

w stronę bardziej ryzykownych rynków zmieniają pożądaną charakterystykę oczekiwaną od tej klasy 

aktywów27.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
26 Historycznie premia za ryzyko na rynku obligacji korporacyjnych była zaskakująco niska. Więcej: A.Ilmanen, 
Expected Returns. An Investor’s Guide to Harvesting Market Rewards, John Wiley & Sons, Chichester, 2011 r., s. 
43-44. 
27 Przykładowo w warunkach wyprzedaży na rynkach akcji, ucieczki od ryzyka fundusz może wykazać bardziej 
procykliczne zachowanie aniżeli portfel „czystych” polskich obligacji skarbowych. 
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