
 

  

 

OBLIGACJE SKARBOWE CZ. 1 
Rola obligacji skarbowych w budowie portfela 

inwestycyjnego 

WPROWADZENIE 
Stałokuponowe obligacje skarbowe są ważnym 
instrumentem z punktu widzenia zdywersyfikowanego 
portfela inwestycyjnego. Dzięki posiadaniu ich 
w portfelu możemy określić ryzyko/zmienność portfela 
oraz w lepszy sposób nim zarządzać. Szczególnie 
obligacje skarbowe można docenić podczas większych 
zawirowań rynkowych, kiedy to ich ceny mają tendencję 
do wzrostów łagodząc spadki na części akcyjnej portfela. 
W I części naszego artykuły spojrzymy na kwestię 
wykorzystania obligacji w budowie portfela, ich 
antycyklicznego działania, postaramy się odpowiedzieć 
na pytanie czy polskie, złotówkowe obligacje skarbowe 
są instrumentem wolnym od ryzyka kredytowego i czy 
dywersyfikacja jest konieczna dla tej klasy aktywów. 
W kolejnych częściach skupimy się na prognozowaniu 
stóp zwrotu, zmienności, wyborze terminu zapadalności 
oraz  postaramy się odpowiedzieć na pytanie czy 
fundusze inwestycyjne operujące na tej klasie aktywów 
będą w stanie „pobić rynek”. 
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W niniejszym artykule spojrzymy na rolę obligacji skarbowych w portfelu inwestora. Analiza 

obejmie obligacje stałokuponowe, które tradycyjnie wykorzystuje się w budowie portfela 

złożonego z akcji i obligacji1.  

Stałokuponowe obligacje skarbowe wykorzystuje się w budowie portfela przynajmniej z 2 

powodów: 

1. Mają niską korelację z rynkiem akcji, a w warunkach stresu, ucieczki od ryzyka korelacja 

często bywa ujemna, co zmniejsza zmienność portfela i pozwala lepiej nim zarządzać (poprzez 

np. umożliwienie wykonania rebalancingu)2; 

2. Niska korelacja z rynkiem akcji oraz znacznie mniejsza zmienność obligacji skarbowych 

w stosunku do rynków akcji pozwala na zoptymalizowanie ryzyka portfela. Dzięki zwiększeniu lub 

zmniejszeniu udziału obligacji skarbowych w portfelu względem akcji, można efektywniej ustalać  

oczekiwaną stopę zwrotu przy określonym ryzyku.   

Kilka uwag do powyższych punktów. Jest to prawda w przypadku obligacji skarbowych rynków 

rozwiniętych o wysokich ratingach inwestycyjnych. Inwestorzy traktują te instrumenty, jako 

wolne od ryzyka. Innymi słowy nie obawiają się upadłości emitenta, nawet w obliczu 

największych zawirowań rynkowych (np. upadku banku Lehman Brothers). Dotyczy to dużej 

części rynków rozwiniętych, przykładowo USA, Niemiec czy Szwajcarii. Co jednak z obligacjami 

polskimi? Czy je również inwestorzy traktują, jako pozbawione ryzyka kredytowego i kupują 

wtedy, kiedy na rynku robi się gorąco? Z reguły tak. Chociaż w warunkach ekstremalnych 

zawirowań rynkowych, które nastąpiły po upadku banku Lehman Brothers polskie obligacje, 

chwilowo uległy dużej przecenie. Rentowność 10-cio letnich obligacji skarbowych zwiększyła się 

(a więc cena obligacji spadła) wtedy z niecałych 6 do prawie 8%, co oznaczało przecenę obligacji 

rzędu mniej więcej 14%. Pomimo iż, zawirowanie było krótkotrwałe i ceny szybko zaczęły rosnąć 

(a rentowności spadać), inwestorzy jednak liczący na działanie antycykliczne obligacji w trudnych 

warunkach mogli się mocno rozczarować. W tym samym czasie rentowności obligacji USA czy 

Niemiec dynamicznie spadały (ceny dynamicznie rosły). Te obligacje, zatem zadziałały 

antycyklicznie. Co ciekawe zachowanie kursów polskich obligacji skarbowych było podobne do 

globalnych obligacji korporacyjnych o ratingu inwestycyjnym (duże, stabilne spółki 

o ugruntowanej pozycji rynkowej i stabilnej sytuacji finansowej). Ich kursy, na poziomie indeksu, 

również, z reguły reagują antycyklicznie w warunkach stresu rynkowego. W tamtym okresie ich 

kurs jednak spadł o 12%. We wszystkich kolejnych większych korektach na rynkach akcji, ucieczki 

od ryzyka, polskie obligacje skarbowe reagowały już antycyklicznie, czyli ich kursy rosły 

pomagając wygładzać zmienność portfela.  

                                                             
1Obligacje zmiennokuponowe oraz inflacyjne są ciekawą alternatywą dla obligacji stałokuponowych ale 
wykazują się znacznie większą korelacją z rynkiem akcji. Fundamentalnie pełnią w portfelu podobną funkcję, a 
mianowicie długoterminowe zabezpieczenie przed inflacją (przy założeniu realnie pozytywnych stóp 
procentowych dla obligacji zmiennokuponowych). Obligacje inflacyjne mogą być jednak dobrym narzędziem do 
budowy portfeli emerytalnych, szczególnie dla osób będących blisko okresu emerytalnego lub na emeryturze.   
2   3. D.F. Swensen , Unconventional Success. A Fundamental Approach to Personal Investment, Free Press, 
New York, 2005 r., s. 48 – 54. 
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Spójrzmy na ostatni rok, który jest o tyle dobry pod kątem analizy, gdyż obfitował w wiele 

zaskakujących wydarzeń, które wprowadzały nerwowość wśród inwestorów akcyjnych. Na 

wykresie możemy zobaczyć stopy zwrotu globalnego indeksu akcji3 na tle indeksu polskich 

obligacji skarbowych TBSP. Zwróćmy uwagę, że każdej gwałtownej korekcie towarzyszy 

przyspieszenie wzrostu indeksu TBSP.  

Wykres 1. Zachowanie kursów polskich obligacji skarbowych w warunkach „ucieczki” od ryzyka 

 
Źródło: Stooq.pl 

 

Polskie obligacje skarbowe spełniały w tym okresie swoje zadanie bezpiecznej przystani.  

Czy polskie obligacje skarbowe są instrumentem wolnym od ryzyka kredytowego? 

Ośmielimy się zaryzykować tezę, że: złotówkowe obligacje skarbowe są instrumentem wolnym 

od ryzyka dla danego terminu zapadalności dla inwestycji złotówkowych (lub przynajmniej 

najbliższym substytutem). Jeżeli oczekujemy wyższej stopy zwrotu, dla załóżmy horyzontu 5-ciu 

lat, aniżeli na 5-cio letniej obligacji skarbowej, musimy wyeksponować się przynajmniej na takie 

ryzyka jak: ryzyko kredytowe (obligacje korporacyjne) lub/i płynności4. Co ciekawe dla niektórych 

inwestorów ta teza wydaje się być kontrowersyjna. Jest grupa osób, która obawia się o sytuacje 

fiskalną Polski w dłuższym okresie, a więc również o bezpieczeństwo obligacji skarbowych. 

Należy pamiętać, że rzadko Państwa przestają spłacać obligacje w walucie, której emisję 

kontrolują na co wskazuje między innymi Damodaran5 czy Reinhart i Rogoff6. Naturalnie 

wzmożona kreacja waluty z reguły wywołuje inflację i erozję realnej wartości obligacji, ale 

minimalizuje ryzyko braku spłaty zaciągniętych zobowiązań w kategoriach nominalnych. Jest to 

również w największym interesie emitenta. Brak spłaty powoduje odcięcie od rynkowego 

                                                             
3Dla pewnego uproszczenia wykorzystaliśmy ETF-a iShares MSCI ACWI w USD 
4W przypadku rynku obligacyjnego. Inwestor może również zająć ekspozycję na inne niż obligacje rynki z wyższą 
oczekiwaną stopą zwrotujak akcje lub inne bardziej ryzykowne klasy aktywów, które wiążą się z ryzykami 
charakterystycznymi dla tych klas aktywów  
5 A. Damodaran, Investment Valuation, Wiley, New Jersey, 2012, s. 154. 
6Z reguły bankructwa Państw są spowodowane nagromadzeniem długu w walucie obcej, z reguły USD, którego 
nie można wyemitować. Spójrz też: This Time is Different. Eight Centuries of Financial Folly, C.M. Reinhart, K. S. 
Rogoff, Princeton University Press, New Jersey, 2009 r.  
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finansowania, czasami na długie lata. Argumentem „za” może też być inwestycyjny rating 

polskich obligacji skarbowych oraz niskie implikowane prawdopodobieństwo bankructwa7. 

Trudno też znaleźć inny złotówkowy instrument, który sprawdziłby się w warunkach 

niewypłacalności Skarbu Państwa8. Dla części inwestorów synonimem bezpieczeństwa są 

depozyty bankowe. Należy pamiętać, że banki posiadają około 45% wyemitowanych obligacji 

skarbowych9. Pozostawiamy bez odpowiedz pytanie czy udałoby się nam wyciągnąć środki 

zgromadzone w banku w przypadku niewypłacalności Skarbu Państwa. Bez odpowiedzi 

pozostawiamy też pytania o zachowanie samego kursu złotówki w takich warunkach rynkowych.  

Dlaczego nie wykorzystać do budowy portfela obligacji amerykańskich lub niemieckich? 

Można to naturalnie zrobić, ale musimy się wystawić na ryzyko walutowe. Można wybrać 

fundusz, który zabezpieczy nam to ryzyko. Wtedy trzeba jednak dobrze skalkulować czy się to 

opłaca. Poza kosztem samego funduszu zabezpieczenie waluty wyżej oprocentowanej również 

kosztuje (różnicę w stopach procentowych10). W obecnym świecie niskich (lub ujemnych) 

rentowności po uwzględnieniu powyższych, może okazać się, że oczekiwana rentowność portfela 

jest bliska zeru lub nawet ujemna. Pozostawienie z kolei ekspozycji walutowej w części 

obligacyjnej znacząco zwiększa jej wahania, co z reguły nie jest wskazane dla tej części inwestycji. 

Dla przykładu: na rynkach rozwiniętych zmienność walutowa niezabezpieczonej pozycji 

obligacyjnych stanowi 2/3 zmienności. Jedynie 1/3 pochodzi ze zmienności kursów samych 

obligacji11. 

Może lepiej wykorzystać gotówkę lub obligacje korporacyjne? 

Można by tutaj zadać pytanie czy zamiast obligacji skarbowych można wykorzystać 

gotówkę/depozyty lub np. obligacje korporacyjne? Gotówka może być wykorzystana. Posiada 

jednak, z reguły, niższą oczekiwaną stopę zwrotu oraz nie działa antycyklicznie w przypadku 

recesji lub sytuacji „ucieczki od ryzyka”. Ten „trik” mogą zrobić tylko stałokuponowe obligacje 

skarbowe. Co do obligacji korporacyjnych to nie zdadzą egzaminu z dwóch przyczyn. Pierwszą 

jest oparcie większości emisji w Polsce o stopę zmienną. W momencie recesji, spadków stóp 

procentowych spadać będzie oprocentowanie obligacji (kupon). Po drugie w warunkach recesji 

lub ucieczki od ryzyka obligacje korporacyjne również mogą znaleźć się pod presją, szczególnie te 

o niższych ratingach inwestycyjnych (zdecydowana większość emisji w Polsce). Znaleźć się, zatem 

możemy w sytuacji, gdzie dwie nogi naszego portfela: zarówno obligacyjna jak i akcyjna 

                                                             
7
http://www.worldgovernmentbonds.com/sovereign-cds/ 

8 Potencjalnie dwa instrumenty mogą wchodzić w rachubę: obligacje Europejskiego Banku Inwestycyjnego w 
PLN oraz ewentualnie fundusze inwestycyjne z ekspozycją na obligacje rynków rozwiniętych zabezpieczone 
kursowo. 
9https://www.gov.pl/web/finanse/struktura-inwestorow 
10 Przy zabezpieczeniu kursowym trzeba „zapłacić” różnicę w krótkoterminowych stopach procentowych. Jeżeli 
zabezpieczany jest kurs waluty kraju o wyższych stopach procentowych, ta różnica będzie odjęta od stopy 
zwrotu instrumentu bazowego (wyrażonego w walucie lokalnej). Stopa zwrotu będzie, zatem niższa niż 
analogiczna odnotowana w walucie lokalnej. Jeżeli, z kolei zabezpieczany jest kurs waluty o niższym 
oprocentowaniu, ta różnica zostanie dodana do stopy zwrotu instrumentu bazowego (w walucie lokalnej). W 
tym wypadku stopa zwrotu okaże się, wyższa aniżeli instrumentu bazowego w walucie lokalnej. 
11 Vanguard Research, The portfolio currency-hedging decisiion, by objective and block by block, sierpień 2018 
r., s. 5 

http://www.worldgovernmentbonds.com/sovereign-cds/
https://www.gov.pl/web/finanse/struktura-inwestorow
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równocześnie tracą12. Zmniejsza to np. skuteczność wykorzystania rebalancingu, a czasami nawet 

go uniemożliwia (w wyniku małej płynności obligacji korporacyjnych, szczególnie w warunkach 

stresu rynkowego). Dla przykładu polskie obligacje korporacyjne były praktycznie niemożliwe do 

sprzedania po upadku banku Lehman Brothers. Obligacje o gorszych ratingach inwestycyjnych 

przeceniły się z kolei w tamtym okresie globalnie w okolicach 30%. Generalnie wykazują się 

wysoką korelacją z rynkiem akcji i przecenie ulegają praktycznie podczas każdej większej korekty 

na rynku akcji. Obligacje globalne o ratingu inwestycyjnym, jak już wcześniej zostało 

wspomniane, również potrafiły stracić podczas kryzysu 2008 r. (jakkolwiek mniej, bo „zaledwie” 

12%). Wtedy, zatem kiedy najbardziej inwestorzy potrzebowali zalet dywersyfikacji tracili 

również dotkliwie na tej części portfela. Reasumując, obligacje skarbowe posiadają cechy, które 

czynią je dobrym instrumentem z punktu widzenia portfela inwestycyjnego i rozsądny inwestor 

powinien poważnie rozważyć dodanie ich do swojego portfolio. 

Ustawienie ryzyka portfela z wykorzystaniem obligacji skarbowych 

Charakterystyka obligacji skarbowych sprawia, że sprawdzają się wtedy, kiedy rynki akcji 

zachowują się słabo (np. recesja, ucieczka od ryzyka)13. Dobrze, dywersyfikują portfel   

zmniejszający zmienność portfela i to właśnie w warunkach trudnych dla rynków akcji działając 

antycyklicznie na jego wartość. Dzięki obligacjom skarbowym możemy wykonać tzw. 

„rebalancing”, czyli przywrócenie oryginalnych proporcji portfela14, które powinno być 

podstawowym narzędziem zarządzania ryzykiem portfela inwestycyjnego składającego się 

z różnych klas aktywów. 

                                                             
12 A.L. Berkin, L.E. Swedroe, Your Complete Guide to Factor-Based Investing, Bam Alliance Press, St. Louis, 2017 
r., s. 261 – 278. 
13 Działa to też w drugą stronę. Dobre okresy dla rynków akcji bywają złymi dla rynków obligacji, gdyż np. 
prognozie wzrostu zysków spółek towarzyszą obawy o presję inflacyjną, największego wroga obligacji 
stałokuponowych. Do tematu wrócimy jeszcze w II części materiału. 
14Więcej na temat rebalancingu w naszym materiale na temat timingu rynkowego na stronie 20: 
https://www.investhink.org/timing-rynkowy 

https://www.investhink.org/timing-rynkowy
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Wykres 2. Wykorzystanie obligacji skarbowych do określenia ryzyka portfela na przykładzie lat 2007 – 06.2019 

 
Źródło: Investhink, MSCI, Stooq.pl, założono miesięczny rebalancing 

Do analizy wykorzystano ponownie indeks obligacji skarbowych TBSP oraz globalny indeks akcji 

ACWI bez zabezpieczenia kursowego. 

Zwiększając/zmniejszając udział obligacji skarbowych w portfelu możemy ustawić jego 

ryzyko/zmienność. Co ciekawe dodając niewielką część obligacji skarbowych (20%) udało się 

uzyskać znaczące obniżenie ryzyka portfela (zmienność spada z 12,07% do 9,70%) przy 

stosunkowo niewielkim spadku stopy zwrotu (stopa zwrotu spada z 7,78% do 7,38%). 

Analogicznie dodanie niewielkiej części akcji (20%) do portfela obligacji spowodowało 

stosunkowo znaczący wzrostu stopy zwrotu (z 5,17% do 5,82%) przy stosunkowo niedużym 

wzroście ryzyka portfela wyrażonego odchyleniem standardowym (z 3,10% do 3,53%). Jest to 

generalna zasada budowy portfela. Kolejne porcje akcji/obligacji nie powodują już tak 

znaczącego efektu15. W analizowanym okresie korelacja obligacji skarbowych z rynkiem akcji była 

bliska zeru (0,04) a w okresach większych korekt na rynku akcji była wręcz negatywna. Jest to 

pożądana cecha przy budowie portfela składającego się z różnych klas aktywów. 

Czy należy założyć, że polskie obligacje skarbowe zawsze będą działały antycyklicznie, 

podobnie np. do obligacji amerykańskich? 

Polski rynek finansowy ma bardzo krótką historię w porównaniu do większości rynków 

rozwiniętych. Trudno, zatem polegać na analizie historycznej. Dodatkowo w międzyczasie uległ 

on ogromnym przeobrażeniom. Ciężko na podstawie analizy lat 90-tych czy nawet początku XXI 

wieku wyciągać jakieś wnioski odnośnie polskiego rynku obligacji skarbowych (czy jakiegokolwiek 

innego). W przypadku polskiego rynku, w miarę reprezentatywnym okresem może być ostatnie 

                                                             
15 W. Bernstein, The Intelligent Asset Allocator, McGraw-Hill Education, New York, 2017 r., s. 34. 
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11-12 lat16.  W tym okresie, w większości przypadków, polskie obligacje skarbowe działały 

antycyklicznie (poza wymienionym wcześniej 2008 r.). To jednak jak będą zachowywały się nasze 

obligacje skarbowe w przyszłości zależy głównie od przyszłego zadłużenia, stabilności 

makroekonomicznej, inflacji czy polityki monetarnej. Można założyć, że w przewidywalnej 

przyszłości polskie obligacje skarbowe będą zachowywać się podobnie do globalnych obligacji 

korporacyjnych o rating-u inwestycyjnym. W większości przypadków zadziałają antycyklicznie, 

ale w warunkach ekstremalnych mogą ulec przecenie. 

Czy obligacje skarbowe trzeba dywersyfikować? 

Niekoniecznie. W przypadku obligacji korporacyjnych dywersyfikacja jest bezwzględnie 

wymagana, ponieważ pozwala nam rozproszyć ryzyko kredytowe. W przypadku obligacji 

skarbowych nie ma takiej potrzeby. Jeżeli uznajemy, że polskie obligacje skarbowe są 

instrumentem wolnym od ryzyka kredytowego dla PLN to dywersyfikacja nie jest konieczna. 

Pamiętać należy, że im dłuższy termin zapadalności tym większe ryzyko stopy procentowej 

i zmienność kursu obligacji. Przykładowo przecena 10 letniej obligacji skarbowej może okazać się 

dwucyfrowa w przypadku silnego ruchu w górę na stopach procentowych. Dlatego właśnie 

kluczowe jest dopasowanie terminu zapadalności z horyzontem inwestycyjnym lub strategią 

portfela. 
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16Pomijamy okres, kiedy Polska była rynkiem wschodzącym na bardzo wczesnym etapie rozwoju, pomijamy 
również okres dynamicznej konwergencji po momencie wstąpienia do UE. Mamy jednak okazję przeanalizować 
zachowanie kursu polskich obligacji skarbowych w czasie kryzysu 2008 r.  
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