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Wprowadzenie
Rynki finansowe krajów wschodz¹cych charakteryzuj¹ siê odmiennoœci¹
wobec rynków krajów rozwiniêtych. Wœród najwa¿niejszych cech rynku
wschodz¹cego nale¿y wymieniæ: nisk¹ p³ynnoœæ rynków instrumentów bazowych oraz rozk³ady zwrotów finansowych szeregów czasowych istotnie ró¿ni¹ce siê od rozk³adu normalnego [IMF, 2002, s. 27]. W miarê rozwoju rynku
gospodarka kraju wschodz¹cego staje siê coraz bardziej podobna do gospodarek krajów rozwiniêtych. Proces rozwoju rynku nosi nazwê procesu konwergencji, a gospodarki upodabniaj¹ce siê do gospodarek rozwiniêtych s¹ nazywane gospodarkami konwerguj¹cymi [Bems, Schellenkes, 2007].
Konwergencja jest zjawiskiem polegaj¹cym na wystêpowaniu zbie¿noœci
pomiêdzy dwoma lub kilkoma gospodarkami. Proces konwergencji oznacza
upodabnianie siê fundamentów ekonomicznych obserwowanych gospodarek
oraz wzrost korelacji pomiêdzy danymi makroekonomicznymi w badanych
krajach [Gierczycka-Bednarek, 2007]. Konwergencja jest szczególnie zwi¹zana z procesami integracji instytucjonalnej, czego wyrazem jest konwergowanie gospodarek krajów nale¿¹cych lub aspiruj¹cych do wspólnego obszaru
ekonomicznego [Kose, Otrok, Prasad, 2008]. Klasycznym przyk³adem takiego
zjawiska jest konwergencja gospodarek krajów nale¿¹cych do Unii Europejskiej, w tym Polski.
Dotychczasowa literatura przedmiotu skupia siê na makroekonomicznej
stronie tego zagadnienia [Jarociñski, 2003; Szczurek, 2003; Tchorek, 2006].
Niniejsza praca traktuje o konwergencji na rynku finansowym, a wiêc odnosi
siê do wystêpowania procesów zbie¿noœci pomiêdzy cenami instrumentów finansowych bêd¹cych przedmiotem obrotu. Zbie¿noœæ cen jest wyrazem poziomu zaufania inwestorów do trwa³oœci zjawisk konwergencyjnych w gospodarce realnej (tzw. convergence trading, por. [IMF, 2002, s. 66]). Procesy konwergencji mog¹ byæ obserwowane na ró¿nych segmentach rynku, z których
najwa¿niejszymi s¹: rynek stopy procentowej oraz rynek walutowy.
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Na rynku stopy procentowej mo¿na obserwowaæ zjawiska kszta³towane
przez kapita³ portfelowy o ró¿nym horyzoncie inwestycyjnym. Wzrost stopnia
konwergencji powoduje przede wszystkim zbie¿noœæ pomiêdzy poziomem
krzywej dochodowoœci w danym kraju a krzyw¹ dochodowoœci dla waluty gospodarki, wzglêdem której zachodz¹ zjawiska konwergencji [Bates, 1999;
Singh, Banerjee, 2006]. Przyk³adem takiej konwergencji dla Polski bêdzie
zbieganie polskich stóp procentowych do poziomu stóp w strefie euro.
Konwergencjê d³ugoterminow¹ najlepiej ilustruje ró¿nica w poziomach
terminowych stóp procentowych pomiêdzy walut¹ lokaln¹ a walut¹ bazow¹.
Ró¿nicê tê mo¿na odczytaæ za poœrednictwem cen kontraktów IRS (swap procentowy) dla ró¿nych walut. Nosi ona nazwê spreadu konwergencyjnego (ang.
convergence spread) i jest najpopularniejsz¹ miar¹ zbie¿noœci pomiêdzy rynkami finansowymi dwóch krajów.
Miar¹ konwergencji krótkoterminowej s¹ wszelkie rozbie¿noœci pomiêdzy
aktualnymi poziomami ró¿nych krzywych dochodowoœci. Dla gospodarek
wschodz¹cych niezwykle istotnymi parametrami stopnia rozchwiania rynku
stopy procentowej s¹ ceny spreadu bazowego (ang. basis swap spread), spreadu
kapitalowego (ang. asset swap spread) oraz spreadu kredytowego (ang. credit
default swap spread). Szczegó³owe kalkulacje tych spreadów oraz ich analiza
dla ró¿nych gospodarek zostanie przedstawiona w dalszej czêœci artyku³u.
Z kolei na rynku walutowym przejawem konwergencji jest spadek zmiennoœci kursu waluty lokalnej wzglêdem wspólnej waluty danego obszaru ekonomicznego (np. w Polsce kursu EUR/PLN), dominacja wspólnej waluty na
lokalnym rynku walutowym (czego wyrazem jest minimalizacja zmiennoœci
stopy zwrotu dla portfela zdominowanego przez tê walutê) oraz zwiêkszenie
stopnia normalnoœci rozk³adu zwrotów kursów walutowych na danym rynku
[S³awiñski, 2007].
Miary konwergencji na rynku walutowym najlepiej ilustruj¹ ceny opcji
walutowych, poniewa¿ dziêki znajomoœci tych cen jesteœmy w stanie zbudowaæ p³aszczyznê zmiennoœci, stanowi¹c¹ podstawowe Ÿród³o informacji
o implikowanej funkcji gêstoœci prawdopodobieñstwa na danym rynku walutowym. Znaj¹c ceny kwotowane na rynku opcji, jesteœmy w stanie okreœliæ
jakiego poziomu zmiennoœci, korelacji i rozk³adu zwrotów oczekuje rynek
[Bates, 1999, s. 4–6]. Dziêki temu za pomoc¹ cen opcji mo¿emy zmierzyæ stopieñ konwergencji danego rynku walutowego, o czym bêdzie mowa w dalszej
czêœci pracy.
W artykule zostan¹ poddane analizie w przewa¿aj¹cej mierze tzw. rynki
CEE (Europa Œrodkowo-Wschodnia, ang. Central and Eastern Europe), jako
modelowe rynki wschodz¹ce konwerguj¹ce ze wspólnym obszarem walutowym (Eurolandem). Jako g³ówny okres analizy przyjêto lata 2007–2010 ze
wzglêdu na wystêpowanie w tym czasie istotnych zaburzeñ na rynku finansowym, które wp³ywa³y na zmiennoœæ poziomu konwergencji na rynku.
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Rynek stopy procentowej
Na rynku stopy procentowej stopieñ konwergencji mo¿emy mierzyæ za pomoc¹ nastêpuj¹cych strategii zbudowanych z dostêpnych na rynku instrumentów pochodnych:
• spread konwergencyjny,
• spread bazowy,
• spread kapita³owy,
• spread kredytowy.
Strategie te s¹ wykorzystywane zarówno do krótkoterminowej spekulacji
lub d³ugoterminowych inwestycji, jak równie¿ do zabezpieczenia pozycji
generuj¹cej okreœlone ryzyko rynkowe (np. stopy procentowej), ryzyko p³ynnoœci (g³ówna motywacja dla spreadu bazowego) oraz ryzyko kredytowe (np.
ryzyko emitenta w przypadku spreadu kredytowego).
S p r e a d k o n w e r g e n c y j n y mierzy siê jako ró¿nicê pomiêdzy stop¹
terminow¹ w walucie lokalnej i walucie bazowej. Zwykle przyjmuje siê jako
wzorzec (ang. benchmark) tzw. 5y/5y forward, co oznacza, ¿e mierzymy oczekiwan¹ stopê piêcioletni¹ za piêæ lat.
Stopê tê mo¿na wyliczyæ z kszta³tu krzywej dochodowoœci dla kontraktów
IRS1 (ang. Interest Rate Swap). Za pomoc¹ formu³ na stopê terminow¹ obliczamy oczekiwany przez rynek poziom cen IRS w przysz³oœci dla obu walut [Flavell, 2002, s. 55]. Ró¿nica pomiêdzy tymi poziomami jest w³aœnie spreadem
konwergencyjnym, co przedstawia poni¿sza formu³a.

Wzór 1.
Spread konwergencyjny
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Kontrakt IRS polega na zwrotnej wymianie strumieni p³atnoœci odsetkowych, z których
jedna jest indeksowana do stopy zmiennej (np. WIBOR), a druga jest równa stopie sta³ej. Stopa
kontraktu IRS, stanowi¹cego z³o¿enie krótkoterminowych stóp procentowych, wyra¿a wiêc
oczekiwany poziom d³ugoterminowy stopy procentowej.
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gdzie:
SK dL ,, Sf — spread konwergencyjny pomiêdzy walutami d (krajowa) i f (zagraniczna) odnosz¹cy siê do okresu zaczynaj¹cego siê po S dniach i koñcz¹cego
siê po L dniach;
FiL , S — terminowa stopa procentowa dla waluty i odnosz¹ca siê do okresu
zaczynaj¹cego siê po S dniach i koñcz¹cego siê po L dniach;
R ki — spotowa stopa procentowa (stawka IRS) dla waluty i odnosz¹ca siê do
okresu k dni;
Nk — d³ugoœæ okresu odsetkowego dla okresu k;
Bi — baza odsetkowa dla waluty i.
ród³o: opracowanie w³asne.

Jeœli rynek wierzy w tzw. pe³n¹ konwergencjê, a wiêc konwersjê waluty lokalnej na walutê bazow¹ poprzez akcesjê danego kraju do unii monetarnej, to
poziom spreadu konwergencyjnego powinien byæ bliski zeru. Wspólna waluta
oznacza bowiem to¿samoœæ krzywych dochodowoœci dla kontraktów IRS. Im
wy¿szy poziom spreadu konwergencyjnego, tym s³absza wiara rynku w szybk¹
konwersjê waluty lokalnej. Mo¿na wiêc za pomoc¹ spreadu konwergencyjnego
mierzyæ czas oczekiwanej konwersji dla danej waluty lokalnej oraz prawdopodobieñstwo wyst¹pienia tego faktu [Bates, 1999 s. 6–12]. Analizuj¹c ró¿ne kontrakty IRS, mo¿emy znaleŸæ punkt, w którym terminowe krzywe dochodowoœci
dla obu walut bêd¹ zbie¿ne. Im wiêksze odchylenie dwóch krzywych dochodowoœci, tym ni¿sze, w ocenie uczestników rynku, prawdopodobieñstwo konwersji waluty lokalnej na walutê wspólnego obszaru p³atniczego.
Poni¿sze zestawienie pokazuje zmiennoœæ poziomu spreadu konwergencyjnego dla gospodarek regionu CEE.
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Wykres 1.
Poziom spreadu konwergencyjnego (dla kontraktów 5y/5y) dla PLN, HUF i CZK
ród³o: obliczenia w³asne na podstawie danych Bloomberga.
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Na wykresie widaæ wysoki poziom niestabilnoœci spreadu i istotne rozbie¿noœci pomiêdzy poziomami spreadu w trzech analizowanych gospodarkach. Niestabilnoœæ spreadu wynika z faktu relatywnie niskiej korelacji pomiêdzy stopami procentowymi gospodarek krajów CEE a stref¹ euro w krótkim okresie. Istotne rozbie¿noœci w poziomach wynikaj¹ z ró¿nych faz cyklu
koniunkturalnego badanych gospodarek oraz z ró¿nego stopnia skonwergowania rynków lokalnych ze stref¹ euro.
D³ugoterminowe stopy procentowe w krajach CEE s¹ determinowane
w du¿ej mierze przez politykê inwestycyjn¹ funduszy lokalnych oraz inwestorów zagranicznych [S³awiñski, 2006]. Ich reakcje s¹ kszta³towane zarówno
przez bie¿¹ce informacje makroekonomiczne, jak i tzw. sentyment wzglêdem
rynku lokalnego.
W krótkim okresie wahania stóp procentowych mog¹ wiêc byæ determinowane przez czynniki spekulacyjne i s¹ zaburzane przez informacje, które
w danym momencie docieraj¹ na rynek. W d³u¿szym okresie krzywa dochodowoœci jest jednak funkcj¹ prognoz zwi¹zanych przede wszystkim z otoczeniem makroekonomicznym, a wiêc przewidywanymi fazami cyklu koniunkturalnego w danej gospodarce oraz gospodarkach powi¹zanych ekonomicznie.
Jeœli wiêc inwestorzy oczekuj¹ wejœcia waluty danego kraju do systemu
ERM2 — co ogranicza zmiennoœæ kursu oraz zmusza lokalne w³adze monetarne do skoordynowania polityki pieniê¿nej z polityk¹ EBC — prognozuj¹ tym
samym zmniejszenie ró¿nicy pomiêdzy krzywymi dochodowoœci: lokaln¹ i denominowan¹ w EUR oraz wzrost korelacji pomiêdzy krzywymi. Tym samy
spread konwergencyjny wyliczony wg wzoru 1. zawê¿a siê. Z kolei utrata zaufania do gospodarki lokalnej — np. na skutek rosn¹cego deficytu bud¿etowego, co zwiêksza koszty finansowania d³ugu publicznego i powoduje wzrost
rentownoœci papierów skarbowych — wp³ywa na rozszerzenie spreadu, poniewa¿ odp³ywaj¹cy kapita³ skutkuje podniesieniem siê d³ugiego koñca krzywej i, co za tym idzie, przynosi wzrost terminowych stóp procentowych [Corsetti, Pesenti, Roubini, 2001].
Na za³¹czonym wykresie widaæ, ¿e w opinii inwestorów najlepiej skonwergowan¹ gospodark¹ w regionie CEE jest Republika Czeska, gdzie spread konwergencyjny przez wiêkszoœæ badanego okresu oscylowa³ wokó³ zera. Co wiêcej spread ten przez jakiœ czas by³ ujemny, co œwiadczy o zjawisku „nadkonwergencji”. Zjawisko to by³o obserwowane wœród kilku gospodarek europejskich przed wejœciem do strefy euro i by³o t³umaczone wystêpowaniem scenariusza, w którym „gospodark¹ wzorcow¹” (w latach 90. za tak¹ uwa¿ano Niemcy) nie jest gospodarka o najni¿szych stopach procentowych w sytuacji braku
sukcesu we wdro¿eniu unii monetarnej [Bates, 1999, s. 10]. Najwy¿szy poziom
spreadu stale utrzymuje siê dla gospodarki wêgierskiej ze wzglêdu na relatywnie wy¿szy poziom stóp procentowych zwi¹zany z gorszym otoczeniem makroekonomicznym (wy¿sza inflacja, wy¿szy deficyt bud¿etowy — por. [Bems,
Schellenkens, 2007]). Natomiast poziom spreadu dla Polski znajduje siê pomiêdzy spreadem dla CZK i HUF.
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Spread konwergencyjny w czystej postaci jest w handlu stosunkowo rzadko, ze wzglêdu na spore koszty transakcyjne (szeroki bid-offer spread2) oraz
ograniczon¹ p³ynnoœæ rynku, co wynika ze znacznej niestabilnoœci spreadu
w krótkim okresie, widaæ to na za³¹czonym wykresie (por. [Duffie, Garleaunu,
Pedersen, 2004]). Poziom spreadu konwergencyjnego jest jednak bacznie obserwowany przez inwestorów i transakcje o du¿ych nomina³ach maj¹ w du¿ej
mierze charakter arbitra¿owy (powoduj¹ powrót zbytnio odchylonego spreadu do d³ugoterminowej œredniej). Poziom spreadu jest dla uczestników rynku
indykatorem zaufania inwestorów do procesów konwergencyjnych w gospodarce lokalnej.
Kolejn¹ transakcj¹, niezwykle istotn¹ z punktu widzenia uczestników rynku, jest s p r e a d b a z o w y, który wynika z kwotowañ tzw. swapów bazowych
(ang. basis swap). Swap bazowy jest odmian¹ transakcji CIRS3 (ang. Cross-currency Interest Rate Swap), w której oba strumienie p³atnoœci odsetkowych s¹
indeksowane do stopy zmiennej. Swap bazowy nale¿y wiêc do grupy tzw. bilansowych instrumentów pochodnych i jest wykorzystywany do celów p³ynnoœciowych, poniewa¿ umo¿liwia po¿yczenie jednej waluty pod zastaw drugiej na d³ugi termin [Flavell, 2002, s. 205–211]. Jednoczeœnie, dziêki indeksowaniu do stopy zmiennej, swap bazowy nie generuje istotnego ryzyka stopy
procentowej (co przejawia siê niskim poziomem wskaŸnika BPV4).
Swap bazowy, oprócz wymiany kapita³owej na pocz¹tku i koñcu kontraktu,
posiada okresowe wymiany p³atnoœci odsetkowych w dwóch ró¿nych walutach oparte na indeksie stopy zmiennej. Dla skonwergowanych gospodarek
wymiana ta powinna nastêpowaæ bez ¿adnej istotnej mar¿y (tzn. mar¿a ta powinna wynikaæ jedynie z bid-offer spreadu, ale œrednia wartoœæ kwotowañ powinna oscylowaæ wokó³ zera). W gospodarkach wschodz¹cych obserwujemy
jednak zjawisko wystêpowania znacz¹cego spreadu bazowego, który zwiêksza
odsetki p³acone od po¿yczonej w wymianie pocz¹tkowej waluty obcej. Im
wy¿szy jest ten spread, tym wiêksze problemy maj¹ podmioty lokalne z finansowaniem luki p³ynnoœci w walutach obcych [Barkbu, Ong, 2010, s. 14–15].
Problemy te wystêpuj¹ w okresie dekonwergencji i by³y szczególnie wyraŸne
w okresie kryzysu finansowego po upadku banku Lehman Brothers. Zachowanie spreadu bazowego dla gospodarek regionu CEE przedstawia wykres 2.
Na wykresie widaæ, ¿e kryzys zaufania, który nast¹pi³ po upadku Lehman
Brothers, wp³yn¹³ na wzrost kosztu refinansowania w walutach obcych na
Wêgrzech i w Polsce. Brak wp³ywu kryzysu na rynek czeski mo¿na t³umaczyæ
2
Bid-offer spread jest ró¿nic¹ pomiêdzy cen¹ kupna (ang. bid) oraz cen¹ sprzeda¿y (ang.
offer). Rzadkie polskie t³umaczenia tego terminu to: „mar¿a cenowa” lub „wide³ki kursowe”.
3
Kontrakt CIRS jest odmian¹ kontraktu IRS, w którym przep³ywy odsetkowe s¹ denominowane w ró¿nych walutach. CIRS, w odró¿nieniu od IRS (który jest instrumentem czysto pozabilansowym), posiada wymiany kapita³owe (zazwyczaj na pocz¹tku oraz zawsze na koñcu) oraz
przep³ywy odsetkowe indeksowane do stopy zmiennej lub równe okreœlonej stopie sta³ej.
4
BPV (ang. Basis Point Value) jest podstawow¹ miar¹ ryzyka stopy procentowej i pokazuje
zmianê wyceny kontraktu pod wp³ywem równoleg³ego przesuniêcia krzywej dochodowoœci o 1
punkt bazowy.
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niskim poziomem zad³u¿enia dewizowego w tym kraju, co ma zwi¹zek z niskim poziomem stóp w Czechach. Stopy w CZK by³y przez d³ugi okres ni¿sze ni¿
w strefie euro, co zniechêca³o podmioty lokalne do zad³u¿ania siê w walutach
zagranicznych. Z kolei wysokie zad³u¿enie zagraniczne Wêgier implikowa³o
wy¿sze potrzeby po¿yczkowe w tym kraju, co zaowocowa³o najwy¿szym wzrostem spreadu wœród trzech analizowanych gospodarek (por. [Or³owski 2005,
s. 13]).
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Wykres 2.
Poziom spreadu bazowego dla kontraktów 5-letnich w PLN, HUF i CZK
ród³o: Bloomberg.

Interesuj¹ca jest analiza zachowania siê spreadu bazowego dla PLN. Po
pocz¹tkowym wzroœcie spreadu, wywo³anym trudnoœciami z refinansowaniem siê polskich banków w walutach obcych, nast¹pi³ chwilowy spadek notowañ. Wynika³o to z ataku spekulacyjnego na z³otego na prze³omie roku 2008
i 2009, polegaj¹cego na po¿yczaniu z³otych w celu ich póŸniejszej odsprzeda¿y. Wzrost popytu na krótkoterminowe po¿yczki z³otowe mia³ równie¿ wp³yw
na d³ugi koniec krzywej i doprowadzi³ do kilkutygodniowego spadku spreadu
bazowego. Po zamkniêciu pozycji spekulacyjnych rynek powróci³ do trendu
wzrostowego osi¹gaj¹c maksimum pod koniec marca 2009 r. (200 bp dla 5-letniego swapu bazowego).
Kolejn¹ strategi¹ rynkow¹ na rynku stopy procentowej, która mo¿e
byæ miar¹ skonwergowania rynku lokalnego, jest s p r e a d k a p i t a ³ o w y.
Spread kapita³owy wynika z cen swapu kapita³owego (ang. asset swap, w skrócie ASW).
Swap kapita³owy polega na jednoczesnym zawarciu transakcji na papierze d³u¿nym oraz na instrumencie pochodnym o identycznej zapadalnoœci
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[Flavell, 2002, s. 74–75]. Powszechnie swap kapita³owy jest po³¹czeniem zakupu obligacji skarbowej i zabezpieczeniem ryzyka stopy procentowej poprzez
zakup kontraktu IRS. Pozycje te generuj¹ ryzyko stopy procentowej o przeciwnym znaku5, jednak¿e ryzyko to odnosi siê do dwóch ró¿nych krzywych
dochodowoœci: jednej implikowanej przez rentownoœci papierów skarbowych i drugiej wynikaj¹cej z cen kontraktów IRS (czyli tzw. krzywej swapowej). Wymienione krzywe dochodowoœci s¹ ze sob¹ silnie skorelowane, ale
nie musz¹ byæ zbie¿ne, zw³aszcza w krótkim okresie [Remolona, 2002].
Spread kapita³owy jest ró¿nic¹ pomiêdzy rentownoœci¹ obligacji oraz oprocentowaniem kontraktu IRS o zbli¿onej zapadalnoœci (bardziej precyzyjnie
— o analogicznym poziomie wskaŸnika duration6). W krajach rozwiniêtych
spread ten jest zwykle ujemny, poniewa¿ krzywa dochodowoœci dla obligacji
skarbowych jest najni¿sz¹ krzyw¹ obserwowan¹ na rynku ze wzglêdu na wysok¹ wiarygodnoœæ emitenta oraz ogromn¹ p³ynnoœæ papierów skarbowych [Mathieson, Schinasi, 2000, s. 86]. W gospodarkach wschodz¹cych obserwujemy
z kolei niekiedy zjawisko odwrotne polegaj¹ce na tym, ¿e papiery skarbowe s¹
emitowane z istotn¹ premi¹ dla inwestorów wzglêdem krzywej swapowej.
Spread kapita³owy jest wówczas dodatni, poniewa¿ rentownoœæ obligacji skarbowych przewy¿sza oprocentowanie analogicznych kontraktów IRS.
Dodatni spread w gospodarkach wschodz¹cych mo¿e byæ t³umaczony dwojako. Z jednej strony s³aba p³ynnoœæ rynku papierów skarbowych wymusza
oferowanie ich z dyskontem cenowym (co przek³ada siê na premiê w oprocentowaniu) w celu zrównowa¿eniu strony popytowej z poda¿ow¹. Z drugiej strony rentownoœæ papierów skarbowych wyra¿a poziom zaufania do emitenta,
którego rating mo¿e byæ ni¿szy ni¿ œredni rating uczestników rynku. Jeœli dominuj¹cy animatorzy rynku swapów maj¹ wysoki rating, to rentownoœæ krzywej swapowej jest ni¿sza ni¿ rentownoœæ krzywej obligacji (ze wzglêdu na relatywnie nisk¹ wiarygodnoœæ emituj¹cego papiery skarbu pañstwa).
W ramach postêpuj¹cej konwergencji stopy procentowe w gospodarce
konwerguj¹cej zbiegaj¹ do stóp kraju odniesienia i, co za tym idzie, równie¿
rentownoœæ obligacji emitowanych przez skarb pañstwa zbiega do rentownoœci obligacji w krajach wspólnego obszaru walutowego [Dunne, Moore, Portes,
2002]. Kryzys finansowy, który wybuch³ na jesieni 2008 roku, doprowadzi³ do
silnej dekonwergencji stóp, czego przejawem by³o równie¿ rozszerzenie siê
spreadu kapita³owego, co prezentuje wykres 3.
Jak widaæ na wykresie, akcesja do Unii Europejskiej przynios³a stabilizacjê poziomu spreadu kapita³owego w krajach CEE na poziomach zbli¿onych
do zera. Interesuj¹c¹ kwesti¹ jest fakt, ¿e spread zacz¹³ rosn¹æ w wy¿ej wy5
Zakup obligacji sta³o kuponowej lub zero kuponowej generuje ujemne BPV, natomiast zakup kontraktu IRS (w którym p³acimy stopê sta³¹) — dodatnie BPV.
6
Duration jest wskaŸnikiem ekonomicznej d³ugoœci trwania instrumentu i, oprócz terminu
zapadalnoœci, uwzglêdnia przep³ywy odsetkowe w trakcie ¿ycia instrumentu (im wy¿sze przep³ywy odsetkowe przed terminem zapadalnoœci, tym krótszy jest wskaŸnik duration wzglêdem
nominalnego terminu zapadalnoœci instrumentu).
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mienionych krajach ju¿ na wiosnê 2008 roku, a wiêc przed upadkiem banku
Lehman Brothers. By³o to zwi¹zane z pogorszeniem wiarygodnoœci gospodarek wschodz¹cych i zwiêkszon¹ awersj¹ na ryzyko w krajach rozwiniêtych na
skutek kryzysu subprime7, który wybuch³ w sierpniu 2007 roku. Szczególnie
silnie wspomniane zjawisko by³o widoczne na Wêgrzech, gdzie spread kapita³owy przekroczy³ poziom 250 bp na jesieni 2008 roku. Wynika³o to z powa¿nych problemów fiskalnych gospodarki wêgierskiej, co wp³ywa³o na skokowy
wzrost rentownoœci papierów skarbowych emitowanych przez rz¹d Wêgier.
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Wykres 3.
Poziom spreadu kapita³owego dla 5-letnich obligacji skarbowych w PLN, HUF i CZK
ród³o: Bloomberg.

Pocz¹tek 2010 roku przyniós³ interesuj¹ce zjawisko dekonwergencji
w niektórych krajach nale¿¹cych do strefy euro. Gospodarki Irlandii, Hiszpanii, Portugalii, a zw³aszcza Grecji zaczê³y traciæ wiarygodnoœæ na skutek rosn¹cych nierównowag i problemów ze sfinansowaniem ogromnego d³ugu publicznego. Przejawem tych nierównowag by³ wzrost spreadów kapita³owych
w tych krajach. Ze wzglêdu na fakt, ¿e kraje te nale¿¹ do strefy euro, rentownoœæ obligacji skarbowych porównujemy z krzyw¹ kontraktów EUR IRS, które s¹ identyczne dla wszystkich gospodarek ze wspólnego obszaru walutowe7
Kryzys subprime polega³ na niewyp³acalnoœci kredytobiorców hipotecznych o niskim ratingu w Stanach Zjednoczonych, co wi¹za³o siê z za³amaniem cen na rynku nieruchomoœci oraz
skutkowa³o przecen¹ papierów d³u¿nych zabezpieczonych hipotek¹. Przeszacowanie tych papierów by³o bezpoœredni¹ przyczyn¹ strat najwiêkszych banków inwestycyjnych, funduszy oraz
instytucji ubezpieczeniowych, co doprowadzi³o do fali bankructw oraz przejêæ, a tak¿e nacjonalizacji w sektorze bankowo-ubezpieczeniowym w USA i Europie Zachodniej (np. Bear Sterns,
AIG, Lehman Brothers, Merrill Lynch, Fortis, RBS, Fannie Mae, Freddie Mac, Northern Rock).
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go. Im ni¿sza wiarygodnoœæ danego emitenta, tym wy¿szej premii za ryzyko ¿¹daj¹ inwestorzy, co przejawia siê wysokimi rentownoœciami obligacji skarbowych wzglêdem krzywej swapowej. Zjawisko to pokazuje poni¿szy wykres.
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Wykres 4.
Poziom spreadu kapita³owego dla 5-letnich obligacji skarbowych w Grecji
ród³o: Bloomberg.

Ostatni¹, czwart¹ strategi¹, mog¹c¹ stanowiæ miarê konwergencji na rynku finansowym, jest s p r e a d k r e d y t o w y. Spread kredytowy mo¿emy odczytaæ z cen kontraktów CDS (ang. Credit Default Swap). CDS jest pochodnym
instrumentem kredytowym o charakterze opcyjnym polegaj¹cym na okresowej p³atnoœci premii („sk³adki ubezpieczeniowej”) w zamian za gwarancjê
otrzymania rekompensaty w sytuacji zaistnienia okreœlonego zdarzenia kredytowego wzglêdem podmiotu referencyjnego [Longstaff, Mithal, Neis, 2004].
Im wy¿sze prawdopodobieñstwo upadku danego podmiotu, tym wy¿szy poziom premii za CDS, czyli spreadu kredytowego [Draghi, Giavazzi, Merton,
2003].
W gospodarkach wschodz¹cych zwykle jedynymi w miarê p³ynnymi derywatami kredytowymi s¹ kontrakty CDS oparte na d³ugu skarbu pañstwa (tzw.
sovereign debt). Niski poziom cen CDS œwiadczy o wysokiej wiarygodnoœci
kraju i zwykle oznacza wysoki poziom konwergencji na rynku finansowym
[IMF, 2000, s. 61–62]. Kryzys finansowy w latach 2008–2009 przyniós³ spadek
wiarygodnoœci kredytowej krajów wschodz¹cych, co przejawia³o siê niespotykanym wczeœniej wzrostem spreadów kredytowych. Za³¹czony wykres pokazuje zachowanie siê spreadów kredytowych dla gospodarek krajów CEE oraz
Grecji ze wzglêdu na zjawiska kryzysowe, które pojawi³y siê w tym kraju na
jesieni 2009 roku, w porównaniu do „wzorcowej” gospodarki niemieckiej.
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Wykres 5.
Poziom spreadu kredytowego (5-letni kontrakt CDS) dla Polski, Wêgier, Czech, Grecji
i Niemiec
ród³o: Bloomberg.

Wykres wyraŸnie pokazuje, jaki by³ wp³yw kryzysu na rynku subprime oraz
informacji o k³opotach bud¿etowych Grecji na ceny CDS w analizowanych
krajach. Wzrost cen derywatów kredytowych dla emitentów papierów skarbowych oznacza nasilenie siê zjawiska dekonwergencji w tych krajach w zwi¹zku z utrat¹ wiarygodnoœci przez emitentów.
Dekonwergencja ma Ÿród³a analogiczne do omawianego wczeœniej przypadku rozszerzaj¹cego siê spreadu kapita³owego. Spread kapita³owy jest bowiem silnie skorelowany z poziomem cen CDS (wy¿szy spread kapita³owy
oznacza spadek wiarygodnoœci emitenta obligacji). Co ciekawe, w czasach
kryzysu obserwowano niekiedy zjawisko wiêkszej p³ynnoœci rynku derywatów kredytowych ni¿ rynku obligacji, a co za tym idzie rynku swapów kapita³owych (taka sytuacja mia³a miejsce np. w Argentynie w 2001 roku, por. [IMF,
2002, s. 62]).

Rynek walutowy
Na rynku walutowym stopieñ konwergencji mo¿na mierzyæ poprzez analizê cen nastêpuj¹cych strategii zbudowanych z waniliowych europejskich opcji walutowych:
• zero-delta straddle jako miara oczekiwanej zmiennoœci rynkowej;
• 25-delta risk reversal jako miara oczekiwanej skoœnoœci rozk³adu zwrotów;
• 25-delta butterfly jako miara oczekiwanej kurtozy rozk³adu zwrotów;
• currency spread jako miara oczekiwanej korelacji na rynku walutowym.
Z e r o - d e l t a s t r a d d l e (w skrócie ZDS) jest strategi¹ zbudowan¹ z jednoczeœnie zakupionej (lub sprzedanej) opcji call i opcji put z t¹ sam¹ dat¹ wy-
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gaœniêcia oraz kursem realizacji zeruj¹cym terminow¹ deltê bazow¹8 przedmiotowego z³o¿enia [DeRosa, 2000, s. 118]. Kurs ten jest bliski kursowi terminowemu dla daty rozliczenia zbie¿nej z dat¹ dostawy opcji. Zmiennoœæ implikowana9 dla strategii ZDS œwiadczy o oczekiwanym poziomie zmiennoœci na danym
rynku, ale — ze wzglêdu na niespe³nione za³o¿enia modelu wyceny Garmana-Kohlhagena — nie jest estymatorem przysz³ego odchylenia standardowego.
2 5 - d e l t a r i s k r e v e r s a l (w skrócie RR) jest z³o¿eniem opcji call
i opcji put (jedna kupiona, druga sprzedana lub odwrotnie) z t¹ sam¹ dat¹
wygaœniêcia i kursami realizacji generuj¹cymi wartoœæ bezwzglêdn¹ terminowej delty bazowej dla obu opcji na poziomie 25%. W strategii RR obie opcje
s¹ „poza pieni¹dzem” (ang. out-of-the-money, w skrócie OTM) i cena strategii
jest ró¿nic¹ w poziomie zmiennoœci implikowanej kwotowanej dla obu opcji
sk³adowych [DeRosa, 2000, s. 82]. Im wiêksza ró¿nica, tym wiêkszej skoœnoœci
rozk³adu zwrotów oczekuje rynek [Rebonato, 2004, s. 204–205].
Przyk³adowo: cena strategii RR wiêksza od zera oznacza, ¿e opcje call na
walutê bazow¹ z delt¹ 25 (a wiêc z wysokim kursem realizacji oznaczaj¹cym
deprecjacjê waluty lokalnej) s¹ dro¿sze ni¿ opcje put na walutê bazow¹ z t¹
sam¹ delt¹ (a wiêc z niskim kursem realizacji oznaczaj¹cym aprecjacjê waluty bazowej). W praktyce sugeruje to, ¿e uczestnicy rynku oczekuj¹ prawostronnej skoœnoœci rozk³adu zwrotów, a wiêc szacuj¹, ¿e prawdopodobieñstwo gwa³townego os³abienia waluty lokalnej jest wyraŸnie wiêksze ni¿ prawdopodobieñstwo identycznego jej wzmocnienia.
Cena strategii RR jest wiêc swoist¹ miar¹ asymetrii ryzyka na rynku walutowym. Asymetria ta jest szczególnie wysoka w gospodarkach wschodz¹cych
i w miarê postêpowania procesów konwergencji stopniowo maleje. Skonwergowane gospodarki cechuj¹ siê wiêc cenami strategii RR na poziomie bliskim zero.
2 5 - d e l t a b u t t e r f l y (w skrócie FLY) jest z³o¿eniem wspomnianej
wy¿ej strategii ZDS oraz strategii 25-delta strangle (w skrócie STG). Strategia
STG sk³ada siê z dwóch opcji (jednoczeœnie kupionych lub sprzedanych) call
8
Generalnie delta jest pierwsz¹ pochodn¹ ceny opcji pod wp³ywem marginalnej zmiany
ceny instrumentu bazowego. Terminowa delta bazowa uwzglêdnia dwie modyfikacje wzglêdem
powy¿szej definicji. Po pierwsze bierzemy pod uwagê fakt, ¿e premia jest p³acona w walucie
bazowej, co zmienia pozycjê walutow¹ w tej walucie. Po drugie uwzglêdniamy fakt zabezpieczenia pozycji walutowej poprzez transakcjê terminow¹ (ang. forward hedge). Terminowa delta bazowa ró¿ni siê wiêc od klasycznej delty o dwa czynniki: po pierwsze odejmujemy wielkoœæ premii, która modyfikuje pozycjê walutow¹, a po drugie — zwiêkszamy wielkoœæ delty poprzez
uwzglêdnienie odpowiedniego czynnika dyskontowego, kalkuluj¹c wartoœæ przysz³¹ pozycji walutowej. Terminowa delta bazowa jest podstawow¹ miar¹ delty stosowan¹ powszechnie na globalnym rynku opcji walutowych (wiêcej na ten temat: [Mielus, 2002]).
9
Zmiennoœæ implikowana (ang. implied volatility), zwana równie¿ na rynku nieregulowanym zmiennoœci¹ rynkow¹, jest równa parametrowi sigma w modelu Garmana-Kohlhagena. Jest
to podstawowy czynnik ryzyka dla opcji i jedyny, jaki jest kszta³towany wy³¹cznie na rynku opcji.
Zmiennoœæ jest miar¹ oczekiwanego ryzyka kursowego, przed którym opcja ma zabezpieczaæ jej
nabywcê. Im wy¿sze ryzyko kursowe (a wiêc wy¿sze prawdopodobieñstwo wyp³at z opcji), tym
wy¿sza kwotowana zmiennoœæ implikowana (por. [Mielus, 2002]).
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i put, z t¹ sam¹ dat¹ wygaœniêcia, ale ró¿nymi kursami realizacji. Kursy realizacji s¹ tak dobrane, aby wartoœæ bezwzglêdna bazowej delty terminowej dla
obu opcji by³a równa 25. £¹cznie strategia FLY sk³ada siê wiêc z czterech
opcji: dwóch z kursem zbli¿onym do terminowego i dwóch z kursem odleg³ym
od terminowego. Cena strategii FLY jest ró¿nic¹ pomiêdzy zmiennoœciami
kwotowanymi dla strategii STG oraz ZDS [DeRosa, 2000, s. 87]. Im wiêksza ró¿nica (tj. nadwy¿ka zmiennoœci strategii STG nad zmiennoœci¹ ZDS), tym wiêkszej kurtozy rozk³adu zwrotów (a wiêc leptokurtozy) oczekuje rynek [Taleb,
1997, s. 238]. Rozk³ady lepotkurtyczne s¹ charakterystyczne dla gospodarek
wschodz¹cych. Z kolei im bardziej skonwergowana jest dana gospodarka, tym
bli¿szy rozk³adowi normalnemu jest rozk³ad zwrotów kursu walutowego.
Przyjrzyjmy siê, jak zmienia³y siê ceny opisanych strategii dla kilku gospodarek z regionu CEE.
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Wykres 6.
Cena strategii zero-delta straddle (zapadalnoœæ 1 rok) dla PLN, HUF i CZK
ród³o: Reuters.

Poziomy strategii RR oraz FLY by³y w miarê stabilne (z tendencj¹ spadkow¹) do po³owy 2008 r. i utrzymywa³y siê na niskich poziomach w zwi¹zku
z trendem aprecjacyjnym dla z³otego, forinta i korony wywo³anym akcesj¹
Polski, Wêgier i Czech do Unii Europejskiej. Spadek implikowanej skoœnoœci
oraz kurtozy rozk³adu by³ wiêc procesem towarzysz¹cym spadaj¹cej zmiennoœci kursów walut lokalnych wzglêdem euro. Inwestorzy oczekiwali wiêc nie
tylko zmniejszenia wariancji kursu walutowego, ale równie¿ przewidywali,
¿e rozk³ady zwrotów dziennych zmian kursu walutowego bêd¹ coraz bardziej
zbli¿one do rozk³adu normalnego — tak jak ma to miejsce w gospodarkach
rozwiniêtych.
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Wykres 7.
Poziom strategii 25-delta risk reversal (zapadalnoœæ 1 rok) dla PLN, HUF i CZK
ród³o: Reuters.
EURCZK25B3M

EURHUF25B3M

EURPLN25B3M

1,80

1,60

1,40

1,20

1,00

0,80

0,60

0,40

0,20

2010-08-02

2010-06-02

2010-04-02

2010-02-02

2009-12-02

2009-10-02

2009-08-02

2009-06-02

2009-04-02

2009-02-02

2008-12-02

2008-10-02

2008-08-02

2008-06-02

2008-04-02

2008-02-02

2007-12-02

2007-10-02

2007-08-02

2007-06-02

2007-04-02

2007-02-02

0,00

Wykres 8.
Poziom strategii 25-delta butterfly (zapadalnoœæ 3 miesi¹ce) dla PLN, HUF i CZK
ród³o: Bloomberg.

Upadek banku Lehman Brothers spowodowa³ nag³e odwrócenie tego trendu. Dla przyk³adu w Polsce poziom rocznego risk reversal skoczy³ z poziomu
1,33% w dniu 15.09.2008 do 8,42% 20.11.2008, a trzymiesiêcznego butterfly
w tym samym okresie z 0,34% do 1,21%. Rok 2009 przyniós³ uspokojenie nastrojów, czego przejawem by³ spadek cen strategii RR do 3,50% oraz FLY do
0,75% pod koniec roku.
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Kolejn¹ strategi¹ mog¹c¹ stanowiæ miarê konwergencji na rynku walutowym jest c u r r e n c y s p r e a d. Polega on na z³o¿eniu dwóch strategii
ZDS denominowanych w ró¿nych parach walutowych, z których jedna jest
kupiona, a druga sprzedana. Nomina³y strategii dobiera siê w ten sposób, aby
parametr vega10 dla obu par walutowych by³ identyczny co do wartoœci bezwzglêdnej i przeciwny co do znaku.
Cena strategii currency spread jest wyra¿ona jako ró¿nica pomiêdzy
zmiennoœciami implikowanymi kwotowanymi dla obu sk³adowych strategii
ZDS. Zwykle bierze siê pod uwagê skorelowane ze sob¹ pary walutowe
i otwarcie pozycji w strategii currency spread jest w praktyce gr¹ na poziomie
oczekiwanej (implikowanej) korelacji pomiêdzy parami walutowymi.
W Polsce powszechne s¹ transakcje w currency spread zbudowanym
z dwóch par walutowych: EUR/PLN i USD/PLN. W okresie, kiedy z³oty by³
walut¹ koszykow¹ (a wiêc przed akcesj¹ do Unii Europejskiej), poziom currency spreadu oscylowa³ wokó³ zera, co oznacza³o, ¿e zmiennoœæ implikowana
dla obu par walutowych by³a zbli¿ona. Takie zjawisko wystêpuje wtedy, kiedy
pary walutowe maj¹ podobne udzia³y w koszyku walutowym (dla przyk³adu
w latach 1999–2000 koszyk PLN sk³ada³ siê w 45% z USD i w 55% z EUR, por.
[Or³owski, 2005, s. 12]). Wzrost udzia³u jednej z walut obcych w koszyku powoduje automatycznie spadek jej zmiennoœci, co wynika z tego, ¿e dominuj¹ca
para walutowa staje siê samoistnym indykatorem si³y waluty lokalnej i zaczynaj¹ na ni¹ wp³ywaæ wy³¹cznie czynniki wewnêtrzne Z kolei waluty, które trac¹ swój udzia³ w koszyku, zaczynaj¹ wykazywaæ wy¿sz¹ zmiennoœæ, poniewa¿
kursy tych walut maja charakter wynikowy (tzw. kursy krzy¿owe) i s¹ determinowane nie tylko przez czynniki wewnêtrzne, ale równie¿ zewnêtrzne relacje
kursowe (np. EUR/USD wp³ywa na USD/PLN). Jeœli zewnêtrzne relacje kursowe wykazuj¹ nisk¹ korelacjê z kursem waluty lokalnej, to obserwujemy
wp³yw dwóch niezale¿nych czynników ryzyka, co powoduje zwiêkszenie
zmiennoœci kursowej [S³awiñski, 2007, s. 2].
Wahania strategii currency spread dla pary EUR/PLN oraz USD/PLN
przedstawiono na wykresie 9.
Na wykresie widaæ zjawisko rozszerzania siê spreadu od po³owy 2003 roku
(wygrane referendum europejskie z czerwca 2003 spowodowa³o, ¿e data akcesji Polski do UE w maju 2004 sta³a siê pewna). Przed rokiem 2003, mimo uwolnienia z³otego w kwietniu 2000, utrzymywa³ siê na rynku tzw. koszyk rynkowy,
polegaj¹cy na tym, ¿e inwestorzy na rynku z³otego starali siê utrzymaæ zbilansowane pozycje wzglêdem USD i EUR (np. pozycja krótka 50% EUR/PLN
i 50% USD/PLN), co implikowa³o analogiczny poziom zmiennoœci dla obu par
walutowych. Dominacja euro po roku 2003, bêd¹ca przejawem zjawisk konwergencyjnych, spowodowa³a silny spadek zmiennoœci EUR/PLN przy jedno10

Parametr vega pokazuje wra¿liwoœæ ceny opcji na zmiany poziomu zmiennoœci rynkowej
(implikowanej). Formalnie vega jest pierwsz¹ pochodn¹ ceny opcji wzglêdem parametru sigma
(zmiennoœæ).
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czesnym zachowaniu wysokiej zmiennoœci na rynku USD/PLN. Poziom cen
currency spread sta³ siê wyraŸnie dodatni (tzn. opcje USD/PLN by³y kwotowane przy znacznie wy¿szej zmiennoœci ni¿ opcje EUR/PLN). Kryzys przyniós³
wzrost niestabilnoœci cen tej strategii, z tym ¿e rosn¹ca zmiennoœæ kursowa
sprzyja³a rozszerzeniu siê spreadu pomiêdzy krzywymi zmiennoœci dla
USD/PLN i EUR/PLN.
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Poziom currency spread USD/PLN vs EUR/PLN (roczne opcje ATM)
ród³o: Reuters.

Na podstawie powy¿szego, mo¿na wiêc wskazaæ strategiê currency spread
jako indykator poziomu konwergencji walutowej w danej gospodarce. Spadaj¹ca zmiennoœæ kursowa oraz dominacja wspólnej waluty europejskiej na
rynku lokalnym s¹ przejawem zbie¿noœci lokalnego rynku finansowego z Eurolandem.

Podsumowanie
Zaprezentowane miary konwergencji s¹ jedynie propozycj¹ miar, które
mog¹ stanowiæ wiarygodne wskaŸniki stopnia zbli¿enia siê rynku finansowego w gospodarce wschodz¹cej do globalnych rynków finansowych w krajach
rozwiniêtych. Rynki finansowe dostarczaj¹ nam codziennie wartoœciowych
informacji na temat oczekiwañ uczestników rynku. Oczekiwania te zmieniaj¹
siê pod wp³ywem nap³ywaj¹cych informacji makroekonomicznych oraz politycznych i s¹ czêsto zaburzane przez krótkoterminowy kapita³ spekulacyjny.
Wœród rynków wschodz¹cych analitycy rynku wyró¿niaj¹ rynki konwerguj¹ce, które charakteryzuj¹ siê silnymi zwi¹zkami z rynkami krajów rozwiniêtych oraz aspiruj¹ do wejœcia do wspólnego obszaru gospodarczego lub walutowego. Rynki te cechuj¹ siê zwykle ni¿szym ryzykiem ni¿ „czyste” rynki
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wschodz¹ce, poniewa¿ gospodarki tych krajów cechuje d³ugoterminowa perspektywa zbie¿noœci parametrów makroekonomicznych do parametrów
w krajach rozwiniêtych.
W dotychczas wydanej literaturze autorzy [Kowalski, 2003; Tchorek, 2004;
WoŸniak, 2006; Bems, Schellenkens, 2007] analizowali poziomy konwergencji
nominalnej (a wiêc zbie¿noœæ zmiennych charakteryzuj¹cych politykê pieniê¿n¹ w gospodarce) oraz realnej (czego przejawem by³a zdolnoœæ gospodarek s³abiej rozwiniêtych do szybszego wzrostu gospodarczego, czyli tzw.
beta-konwergencja oraz spadek zmiennoœci ró¿nicy pomiêdzy poziomami
PKB w analizowanych krajach, czyli tzw. sigma-konwergencja). Konwergencja zwi¹zana z wycen¹ aktywów na rynku finansowym by³a przedmiotem badañ szczególnie w okresie powstawania europejskiej Unii Gospodarczej
i Walutowej [De Grauwe, 1996; Favero, Giavazzi, Iacone, Tabellini, 1997; Bates, 1999]. Zaprezentowany artyku³ pokazuje miary konwergencji obserwowane bezpoœrednio na rynku finansowym w okresie zaburzeñ na tym rynku wywo³anych kryzysem subprime oraz kryzysem zad³u¿eniowym w gospodarkach
UE. Wysoka czêstotliwoœæ danych i ich stosunkowo ³atwa dostêpnoœæ mo¿e
stanowiæ dla analityków gospodarczych, w³adz monetarnych oraz regulatorów wartoœciowy wskaŸnik poziomu konwergencji oczekiwanej przez uczestników rynku. Nale¿y zdawaæ sobie sprawê, ¿e oczekiwania te ulegaj¹ silnym
wahaniom na skutek czynników spekulacyjnych, a wiêc mog¹ byæ zaburzone
w krótkim okresie, co nie oznacza, ¿e nie wskazuj¹ na œrednioterminowe trendy oraz stanowi¹ cenne Ÿród³o prognoz gospodarczych.
WskaŸniki konwergencji na rynku finansowym stanowi¹ swego rodzaju
wypadkow¹ oczekiwañ uczestników rynku co do przysz³ej konwergencji ekonomicznej. Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e uczestnicy rynku finansowego bazuj¹
w du¿ej mierze na prognozach makroekonomicznych, zmienne obserwowane
na rynku stanowi¹ o poziomie zaufania do tych prognoz. Poziomy opisanych
w artykule strategii rynkowych determinuj¹ zakres mo¿liwych scenariuszy
w gospodarce realnej, przewidywany przez analityków w instytucjach maj¹cych dominuj¹c¹ rolê na rynku finansowym. To w³aœnie instytucje o du¿ym
udziale w obrotach na rynku finansowym (a wiêc animatorzy rynku oraz banki
inwestycyjne z du¿ym udzia³em na rynku klientowskim) kszta³tuj¹ trendy na
rynku finansowym i tym samym prezentuj¹ swoje oczekiwania co do oceny
danej gospodarki wschodz¹cej lub konwerguj¹cej.
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Market Measures of Convergence in Central & Eastern Europe Emerging Markets in the Period of Turbulences on the Financial Market
The article presents measures of convergence that can be implied from the
prices of instruments quoted on the financial market. Investors pricing off-balance instruments on the derivatives market reveal their sentiment and level of
confidence related to the stability and development of the local market. Author proposes the following measures of convergence observed both on interest rate and currency market: convergence (forward) spread, basis swap, asset
swap, credit default swap, zero-delta straddle, risk reversal, butterfly and currency spread. The financial crises of 2008–10 brought deconvergence processes visible not only on emerging markets but also in some developed
eurozone countries. The presented derivative instruments offer valuable information for all market analysts showing the level of convergence perceived
by active market participants.
Key words: convergence, derivatives, OTC market, financial crisis
JEL classification: Z19

21

