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lista 03 – Swapy 

1. Zadanie z egzaminów aktuarialnych: 

 
2. Firmy X i Y mają następujące propozycje oprocentowania lokaty dla 5 milionów USD na 10 lat zgodnie z 

poniższą tabelą oprocentowania. 

 Stałe oprocentowanie Zmienne oprocentowanie 

Firma X 8.0% LIBOR 

Firma Y 8.8% LIBOR 

 
Firma X potrzebuje oprocentowania stałego, zaś Y oprocentowania zmiennego.  Występujesz w roli banku, 
który ma zaproponować swap.  Twoja prowizja to 0.2% rocznie kwoty nominalnej. Jaki kontrakt możesz 
zaproponować? Czy jest  on tak samo opłacalny dla Xi Y? Opisz, jakie przepływy będą miały poszczególne strony 
i jaki zysk w porównaniu do sytuacji, gdyby nie swap nie został zawarty. 
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3. Dwie firmy zawierają walutowy kontrakt swap. Pierwsza z nich zaciąga kredyt na kwotę 30000 EURO i 
oprocentowaniu 8%, druga na kwotę 150000 PLN i oprocentowaniu 6%. Przedstaw przepływy gotówki 
związane z kontraktem w okresie 2 lat. 

4. Na rynku obligacji wszystkie obligacje mają wewnętrzne oprocentowanie równe 5% (stopa ciągła) . Wylicz 
wartość opłaty odsetkowej stałej w kontrakcie SWAP, w którym w zamian za odsetki stałe otrzymuje się 6M 
LIBOR przez okres 5 lat. Odsetki są płacone co pół roku od kwoty 10 mln funtów. 

5. Zadanie z egzaminów aktuarialnych: 

 
6. A i B wchodzą w 3-letni kontrakt swap stopy procentowej od nominału 1 mln USD. A płaci B 12-miesięczny 

LIBOR na koniec każdego roku. B płaci A stałe oprocentowanie x% (stopa efektywna) na koniec każdego roku. 

Na rynku dostępne są obligacje zerokuponowe z nominałem 1000, które mają następujące ceny roczna: 950, 

dwuletnia 905, trzyletnia 850. Ile wynosi x? 

7. Rozważ rynek swapów. W każdym swapie 𝑛-letnim stopa stała 𝑖𝑛 jest wymieniana za jednoroczny LIBOR. 

Napisz wzór na wartość n-letniej obligacji z nominałem 𝑋 i stałym kuponem rocznym 𝑖𝑛. Napisz wzór na 

wartość n-letniej obligacji z nominałem 𝑋 i kuponem płatnym w wysokości LIBOR+y%. Załóż, że arbitraż jest 

niemożliwy. 

8. Rozważmy 100-milionowy swap stopy procentowej na rynku międzybankowym, który został wyemitowany 

jakiś czas temu i na dziś pozostaje mu jeszcze 10 miesięcy życia. Zgodnie z konstrukcją tego swapa, co pół roku 

6-miesięczny LIBOR jest konwertowany na stałą stopę procentową wynoszącą 7% w skali roku. Na dziś banki 

oferują sobie krótkoterminowe (tj. krótsze niż rok) depozyty i kredyty oprocentowane ciągłą stopą procentową 
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5% rocznie. Z kolei z notowań historycznych można odczytać, że dwa miesiące temu 6-miesięczny LIBOR 

wynosił 4,6% rocznie, a 8 miesięcy temu wynosił on 4,3% rocznie. Jaka jest na dziś wartość tego swapa? 

9. Firmy zamierzają zaciągnąć pożyczkę w wysokości 100000 PLN i terminie spłaty 10 lat. Dostępne na rynku 

możliwości przedstawiono w tabeli:  

  oprocentowanie 
stałe 

oprocentowanie 
zmienne 

firma A 18% LIBOR+1% 

firma B 14% LIBOR+2% 

  
a. która firma jest bardziej wiarygodna? 
b. ile wynosi potencjalny zysk z zawarcia umowy swapowej? 
c. jeśli firmy zdecydowałyby się na kontrakt: 

  

  
  

jaki warunek musi spełniać x, aby kontrakt był opłacalny dla obu stron? 

Ile powinien wynosić x, aby kontrakt był równie opłacalny dla obu stron? 

10. Wartość nominalna kontraktu swap wynosi 6000 PLN. Spółka X zobowiązała się do płacenia 3-miesięcznej 

stopy zmiennej LIBOR w zamian za oprocentowanie stałe w wysokości 17% (przy założeniu kapitalizacji ciągłej). 

Do końca ważności kontraktu pozostało 9 miesięcy. 3-miesięczna stopa LIBOR dla ostatniej płatności była 

równa 19% (przy założeniu kapitalizacji 3-miesięcznej). Stałe stopy procentowe wynosiły: 

miesiąc 3 6 9 

oprocentowanie 17.3 17.1 17.6 

Określ wartość tego kontraktu swap według metody opartej na cenach obligacji i cenach kontraktów forward. 

11. Firmy A i B mają następujące zaoferowany kredyty o następujących odsetkach 

 A B 

US dollars (floating) LIBOR + 0,5% LIBOR +1,0% 

Canadian dollars (fixe) 5,0% 6,5% 

Załóż, że A chce pożyczyć dolary amerykańskie na zmienny procent, zaś B chce pożyczyć dolary kanadyjskie na 

stały procent. Instytucja finansowa planuje zaaranżować swap i oczekuje 50 punktów bazowych zysku. Jeśli 

swap ma być tak samo atrakcyjny dla A i B, jakie oprocentowanie A i B będą płaciły? 

12. Instytucja finansowa weszła w 10-letni swap walutowy z firmą Y. Zgodnie z jego warunkami instytucja 

finansowa dostaje 3% rocznie we frankach i płaci 8% rocznie w dolarach. Płatności odsetek są wymienialne raz 

w roku. Wartości nominalne to 7 mln dolarów i 10 mln franków. Tuż przed wymianą na koniec 6. roku, gdy 

kurs wynosi 0.80 dolara za franka, firma ogłasza bankructwo. Jaki to koszt dla instytucji finansowej, jeśli 

wszystkie obligacje amerykańskie mają stopy wewnętrzne roczne równe 8%, a szwajcarskie 3% (stopy 

nominalne, nie ciągłe)? 


