Uchwała Nr 77/16
Zarządu KDPW_CCP S.A.
z dnia 27 grudnia 2016 r.
w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC

Na podstawie § 3 ust. 2, 4 i 8 Regulaminu Rozliczeo Transakcji (obrót niezorganizowany) oraz § 19
ust. 2 Statutu KDPW_CCP S.A., Zarząd KDPW_CCP S.A. postanawia, co następuje:

§1
W Szczegółowych Zasadach Systemu Rozliczeo OTC, stanowiących załącznik do uchwały Zarządu
KDPW_CCP S.A. Nr 21/16 z dnia 17 sierpnia 2016 r., załączniki nr 1, 1a oraz 6-9 otrzymują brzmienie
określone, odpowiednio, w załącznikach nr 1-6 do niniejszej uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 10 stycznia 2017 r.

Sławomir Panasiuk
Wiceprezes Zarządu

Michał Stępniewski
Członek Zarządu

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 77/16

Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 27 grudnia 2016 r.

Załącznik nr 1 do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC
I.

Kontrakt Forward Rate Agreement (FRA)
1. Opis transakcji
FRA jest umową, w ramach której kontrahenci ustalają wysokość stopy procentowej, która
będzie obowiązywała w przyszłości dla określonej kwoty wynikającej z transakcji, wyrażonej
w określonej walucie i dla z góry ustalonego okresu. Kwota rozliczenia kontraktu jest równa
różnicy pomiędzy wartością odsetek obliczonych przy wykorzystaniu stopy kontraktowej
a wartością odsetek obliczonych wg stopy referencyjnej.

2. Szczegółowe warunki transakcji
3.
Instrument bazowy
Stopa procentowa WIBOR
Stopa procentowa EURIBOR
Stopa kontraktowa
RFRA; stała stopa procentowa określona przez strony transakcji w dniu
FRA
zawarcia transakcji (t0)
Wartość nominalna
Waluta
Data zawarcia
transakcji
Data rozliczenia FRA/
Data rozpoczęcia FRA

Dowolna
PLN

EUR
Dowolny dzień roboczy

Dzień t1, w którym rozpoczyna
się okres depozytowy, będący
także dniem rozliczenia
zobowiązań z tytułu transakcji
FRA

Dzień t1, w którym rozpoczyna się
okres depozytowy, będący także
dniem rozliczenia zobowiązań z
tytułu transakcji FRA

Data zakończenia FRA

Dzień t2, w którym kończy się
okres depozytowy nie późniejszy
niż data nowacji + spot + 24M,
wyznaczony zgodnie z konwencją
określoną w warunkach
transakcji.

Dzień t2, w którym kończy się
okres depozytowy nie późniejszy
niż data nowacji + spot + 36M,
wyznaczony zgodnie z konwencją
określoną w warunkach transakcji.

Stopa referencyjna
Data fixingu

WIBOR: 1M, 3M, lub 6M

EURIBOR: 1M, 3M, lub 6M

Dzień ustalenia wartości stawki referencyjnej, przypadający na dwa
dni robocze przed dniem rozliczenia FRA t 1.
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Kwota rozliczenia FRA

Ustalona na dzień rozliczenia wartość obliczona na podstawie wzoru:

W=

Rr

RFRA
1+ Rr

N yf (t1 ; t 2 )
yf (t1 ; t 2 )

gdzie:
Rr – stawka referencyjna
RFRA – stopa kontraktowa FRA
N – wartość nominalna kontraktu
yf (t1; t2) – część roku wyznaczona zgodnie z bazą odsetkową
określoną w kontrakcie
W sytuacji gdy Rr-RFRA>=0 to:
strona z pozycją długą jest uznawana kwotą rozliczenia a strona z
pozycją krótką jest obciążana kwotą rozliczenia.
W sytuacji gdy Rr-RFRA<0 to:
strona z pozycją długą jest obciążana kwotą rozliczenia a strona z
pozycją krótką jest uznawana kwotą rozliczenia.

4.

Pozostałe warunki transakcji

Ponadto, w warunkach transakcji może zostać podana kwota dodatkowych świadczeń
pieniężnych w określonych terminach w przyszłości.
Pozostałe warunki transakcji, w tym warunki dotyczące wyceny transakcji, ustala się zgodnie
z Regulaminem oraz Szczegółowymi Zasadami Systemu Rozliczeń OTC.
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II. Kontrakt Interest Rate Swap (IRS)
III.
1. Opis transakcji
IRS jest transakcją, w ramach której kontrahenci zobowiązują się do wymiany serii
płatności odsetkowych, liczonych od uzgodnionej wartości nominalnej i dla ustalonego
okresu,
ale naliczanych według odmiennych zasad.
Jedna strona transakcji IRS zobowiązuje się wypłacać stronie przeciwnej przez ustalony
z góry okres sumy równe oprocentowaniu wartości nominalnej wynikającej z tej transakcji,
obliczone według wcześniej ustalonej stałej stopy. W tym samym okresie druga strona
zobowiązuje się wypłacać stronie przeciwnej sumy równe oprocentowaniu tej samej
kwoty, obliczone według zmiennej stopy procentowej. Waluty obu strumieni płatności są
takie same.
2. Szczegółowe warunki transakcji
3.
Instrument bazowy
Stopa procentowa WIBOR
Stopa kontraktowa IRS

Stopa procentowa
EURIBOR

RIRS,n; stopa procentowa określona przez strony transakcji
w dniu zawarcia transakcji (t 0), dla okresu odsetkowego n,
stała lub zmieniająca się zgodnie z określonym
harmonogramem

Wartość nominalna

Stała lub harmonogram zmian wartości nominału

Waluta

PLN

Data zawarcia transakcji

Dowolny dzień roboczy
tm; Data końca ostatniego okresu tm; Data końca ostatniego
okresu odsetkowego, nie
odsetkowego nie później niż:
później niż data nowacji
data nowacji +spot + 3Y +spot +50Y, wyznaczona
kontrakty oparte o WIBOR 1M;
zgodnie z konwencją
data nowacji +spot+ 20Y określoną w warunkach
kontrakty oparte o WIBOR 3M i
transakcji.
WIBOR 6M;
wyznaczona zgodnie z
konwencją określoną w
warunkach transakcji.

Data zapadalności/ dzień
zakończenia transakcji IRS

EUR

Data płatności odsetkowych

Dzień przekazania stałej i/lub zmiennej płatności odsetkowej
wyznaczony zgodnie z konwencją określoną w warunkach
transakcji.

Marża dla stopy zmiennej

Wartość, o jaką powiększana jest stawka zmienna, stała lub
zmieniająca się zgodnie z określonym harmonogramem

Stawka zmienna dla
pierwszego okresu
odsetkowego
Data fixingu

R1; stała stopa procentowa dla pierwszego okresu
odsetkowego dla stawki zmiennej, jeżeli została ustalona.

Stopa referencyjna

WIBOR: 1M, 3M, lub 6M

Data ustalenia stawki zmiennej dla stopy referencyjnej,
przypadająca na dwa dni robocze przed początkiem danego
zmiennego okresu odsetkowego.
EURIBOR: 1M, 3M, lub 6M
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Kwota rozliczenia

W dniu płatności odsetkowej, dla stopy stałej – strona płacąca
stopę stałą jest obciążana kwotą rozliczenia, a strona
otrzymująca stopę stałą jest uznawana kwotą rozliczenia:

Wn = N n RIRS ,n

yf (tp s ,n ; tk s ,n )

W dniu płatności odsetkowej, dla stopy zmiennej – strona
płacąca stopę zmienną jest obciążana kwotą rozliczenia,
a strona otrzymująca stopę zmienną jest uznawana kwotą
rozliczenia:

Wn = N n Rn

yf (tp z ,n ; tk z ,n )

gdzie:
RIRS,n – stopa kontraktowa IRS w okresie n
Rn – zmienna stawka referencyjna w n-tym okresie
powiększona o marżę dla stopy zmiennej w tym okresie
Nn – wartość nominalna kontraktu w okresie n
n
– indeks okresu odsetkowego
tps,n – data początku n-tego okresu odsetkowego dla stopy
stałej, wyznaczona zgodnie z konwencją określoną w
warunkach transakcji
tks,n – data końca n-tego okresu odsetkowego dla stopy
stałej, wyznaczona zgodnie z konwencją określoną w
warunkach transakcji
yf (tpn ; tkn ) – część roku wyznaczona zgodnie z bazą
odsetkową określoną w kontrakcie
tpz,n – data początku n-tego okresu odsetkowego dla stopy
zmiennej, wyznaczona zgodnie z konwencją określoną
w warunkach transakcji
tkz,n – data końca n-tego okresu odsetkowego dla stopy
zmiennej, wyznaczona zgodnie z konwencją określoną
w warunkach transakcji
Płatności obu nóg występujące w tej samej dacie są rozliczane
na bazie netto.
4. Pozostałe warunki transakcji
Ponadto, w warunkach transakcji może zostać podana kwota dodatkowych świadczeń
pieniężnych w określonych terminach w przyszłości.
Pozostałe warunki transakcji, w tym warunki dotyczące wyceny transakcji, ustala się zgodnie
z Regulaminem oraz Szczegółowymi Zasadami Systemu Rozliczeń OTC.
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IV.

Kontrakt Overnight Index Swap (OIS)

1. Opis transakcji
OIS jest transakcją, na podstawie której kontrahenci zobowiązują się do okresowych
wymian płatności odsetkowych, liczonych od uzgodnionej wartości nominalnej i dla
ustalonych okresów, ale naliczanych według odmiennych zasad. Jedna strona transakcji
zobowiązuje się, przez okres obowiązywania umowy, wypłacać stronie przeciwnej sumę
równą oprocentowaniu wartości nominalnej obliczonej według wcześniej ustalonej stałej
stopy procentowej, a druga strona zobowiązuje się wypłacać stronie przeciwnej wartość
równą oprocentowaniu wartości nominalnej obliczonej według stopy procentowej ustalonej
w wyniku skumulowania w rocznych okresach odsetkowych zmiennych jednodniowych
stóp procentowych. Waluty obu strumieni płatności są takie same.
2. Szczegółowe warunki transakcji
Instrument bazowy
Stopa kontraktowa OIS

Stopa procentowa
POLONIA

ROIS; stała stopa procentowa określona przez strony
transakcji w dniu zawarcia transakcji (t0)

Wartość nominalna
Waluta
Data zawarcia transakcji
Data rozpoczęcia kontraktu

Stopa procentowa EONIA

Dowolna
PLN

EUR
Dowolny dzień roboczy

t1, data wyznaczona
zgodnie z konwencją
określoną w warunkach
transakcji.

t1, data wyznaczona
zgodnie z konwencją
określoną w warunkach
transakcji.

Data zapadalności

t2, data nie późniejsza niż
data nowacji + spot + 1Y,
wyznaczona zgodnie z
konwencją określoną w
warunkach transakcji.

t2, data nie późniejsza niż
data nowacji + spot + 30Y,
wyznaczona zgodnie z
konwencją określoną w
warunkach transakcji.

Stopa referencyjna

OISi; Stopa procentowa
POLONIA

OISi; Stopa procentowa
EONIA
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Data fixingu

Dzień ustalenia stawki referencyjnej; każdy dzień roboczy

Data rozliczenia

Dla transakcji o terminach zapadalności do jednego roku
rozliczenie następuje w dacie t 2+1, wyznaczonej zgodnie
z konwencją określoną w warunkach transakcji. Dla
dłuższych transakcji rozliczenia następują na koniec
zdefiniowanych okresów odsetkowych.

Kwota rozliczenia

Dla nogi stałej, ustalona na dzień rozliczenia wartość
obliczona na podstawie wzoru:

Ws ,n = N ROIS yf (tp s ,n ; tk s ,n )
gdzie:
– kwota rozliczenia dla nogi stałej w n-tym okresie
odsetkowym
ROIS – stopa kontraktowa OIS
N
– wartość nominalna transakcji
yf – część roku wyznaczona zgodnie z konwencją
określoną w warunkach transakcji
tps,n – data początku n-tego okresu odsetkowego dla
stawki stałej, wyznaczona zgodnie z konwencją
określoną w warunkach transakcji
tks,n – data końca n-tego okresu odsetkowego dla stawki
stałej, wyznaczona zgodnie z konwencją określoną
w warunkach transakcji
Dla nogi zmiennej, ustalona na dzień rozliczenia wartość
obliczona na podstawie wzoru:
K

R z ,n

(1+ OISi

1

yf (t i 1 ; t i )) 1 / yf tp z ,n ; tk z ,n

i=1

Wz , n = N Rz , n

yf tp z , n ; tk z , n

gdzie:
OISi – stopa referencyjna dla i-tego dnia kontraktu
Rz,n – stopa zmienna dla okresu odsetkowego n
obliczona z dokładnością do czwartego miejsca
po przecinku
N – wartość nominalna kontraktu
i
– indeks dnia, w którym ustalana jest stopa
POLONIA/EONIA
K – liczba dni roboczych w okresie odsetkowym n
yf – część roku wyznaczona zgodnie z konwencją
określoną w warunkach transakcji
tpz,n – data początku n-tego okresu odsetkowego dla
stawki zmiennej, wyznaczona zgodnie z
konwencją określoną w warunkach transakcji
tkz,n – data końca n-tego okresu odsetkowego dla
stawki zmiennej, wyznaczona zgodnie z
konwencją określoną w warunkach transakcji
Płatności obu nóg występujące w tej samej dacie są
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rozliczane na bazie netto.

3.

Pozostałe warunki transakcji

Ponadto, w warunkach transakcji może zostać podana kwota dodatkowych świadczeń
pieniężnych w określonych terminach w przyszłości.
Pozostałe warunki transakcji, w tym warunki dotyczące wyceny transakcji, ustala się zgodnie
z Regulaminem oraz Szczegółowymi Zasadami Systemu Rozliczeń OTC.
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V. Kontrakt Basis Swap
1. Opis transakcji
Basis Swap jest transakcją zawartą pomiędzy dwiema stronami, na podstawie której
zobowiązują się one do wymiany serii płatności odsetkowych, liczonych od uzgodnionej
wartości nominalnej i dla ustalonego okresu, ale naliczanych według odmiennych zasad.
Jedna strona transakcji zobowiązuje się wypłacać stronie przeciwnej przez okres trwania
kontraktu sumy równe oprocentowaniu wartości nominalnej swapu obliczonemu według
jednej stawki referencyjnej. W tym samym okresie druga strona zobowiązuje się wypłacać
stronie przeciwnej sumy równe oprocentowaniu tej samej kwoty, obliczonemu według innej
stawki referencyjnej. Waluty obu strumieni płatności są takie same.
2. Szczegółowe warunki transakcji
Instrument
bazowy
Wartość
nominalna
Waluta
Data zawarcia
transakcji
Data
zapadalności/
Data
zakończenia
transakcji

Stopa procentowa WIBOR

Stopa procentowa
EURIBOR

Stała lub harmonogram zmian wartości nominału
PLN

EUR

Dowolny dzień roboczy
tm; Data końca ostatniego okresu odsetkowego,
wyznaczona zgodnie z konwencją określoną w
warunkach transakcji, nie później niż:
data nowacji +spot +3Y - kontrakty oparte o
stawki WIBOR1M vs WIBOR3M oraz
WIBOR1M vs WIBOR6M;
data nowacji +spot +20Y - kontrakty oparte o
stawki WIBOR3M vs WIBOR6M.

tm; Data końca
ostatniego okresu
odsetkowego,
wyznaczona zgodnie
z konwencją
określoną w
warunkach transakcji,
nie później niż:
data nowacji +spot
+50Y.

Stopa
referencyjna A,
B
Marża dla stopy
A/B

WIBOR: 1M, 3M, lub 6M

EURIBOR: 1M, 3M,
lub 6M

Data fixingu A/B

Data ustalenia stawki dla stopy referencyjnej A/B, przypadająca na dwa
dni robocze przed początkiem danego okresu odsetkowego

Data początku ntego okresu
odsetkowego

Dzień, w którym rozpoczyna się zmienny okres odsetkowy dla stawki
referencyjnej A lub B (tpA,n lub tpB,n odpowiednio) wyznaczony zgodnie z
konwencją określoną w warunkach transakcji.
Dzień, w którym kończy się zmienny okres odsetkowy dla stawki
referencyjnej A lub B (tkA,n lub tkB,n odpowiednio) wyznaczony zgodnie z
konwencją określoną w warunkach transakcji.
Daty płatności odsetkowych

Data końca ntego okresu
odsetkowego
Daty płatności
odsetkowych
Kwota
rozliczenia

Wartość, o jaką powiększana jest stawka A/B, stała lub zmieniająca się
zgodnie z określonym harmonogramem

W dniu płatności odsetkowej, dla stopy A – strona otrzymująca stopę
A jest uznawana kwotą rozliczenia a strona płacąca stopę A jest
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obciążana kwotą rozliczenia:

WAn = N n R A,n

yf (tp A,n ; tk A,n )

W dniu płatności odsetkowej, dla stopy B – strona otrzymująca stopę B
jest uznawana kwotą rozliczenia a strona płacąca stopę B jest obciążana
kwotą rozliczenia:

WBn = N n RB ,n

yf (tp B ,n ; tk B ,n )

gdzie:
RA,n – stawka referencyjna A w n-tym okresie powiększona o marżę dla
stawki A w tym okresie
Nn – wartość nominalna kontraktu w n-tym okresie
n – indeks okresu odsetkowego
tpA,n – data początku n-tego okresu odsetkowego dla stawki
referencyjnej A, wyznaczona zgodnie z konwencją określoną w
warunkach transakcji
tkA,n – data końca n-tego okresu odsetkowego dla stawki referencyjnej
A, wyznaczona zgodnie z konwencją określoną w warunkach
transakcji
yf – część roku wyznaczona zgodnie z konwencją określoną w
warunkach transakcji
RB,n – stawka referencyjna B w okresie n powiększona o marżę dla
stawki B w tym okresie
tpB,n – data początku n-tego okresu odsetkowego dla stawki
referencyjnej B, wyznaczona zgodnie z konwencją określoną w
warunkach transakcji
tkB,n – data końca n-tego okresu odsetkowego dla stawki referencyjnej
B, wyznaczona zgodnie z konwencją określoną w warunkach
transakcji
Płatności obu nóg występujące w tej samej dacie są rozliczane na bazie
netto.
3. Pozostałe warunki transakcji
Ponadto, w warunkach transakcji może zostać podana kwota dodatkowych świadczeń
pieniężnych w określonych terminach w przyszłości.
Pozostałe warunki transakcji, w tym warunki dotyczące wyceny transakcji, ustala się zgodnie
z Regulaminem oraz Szczegółowymi Zasadami Systemu Rozliczeń OTC.
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Załącznik nr 2 do uchwały Nr 77/16
Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 27 grudnia 2016 r.

Załącznik nr 1a do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC
Transakcja sprzedaży
1. Opis transakcji
Transakcja sprzedaży jest transakcją zawartą pomiędzy dwiema stronami w ramach, której
sprzedający zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz kupującego praw do obligacji
skarbowych, a kupujący zobowiązuje się do zapłaty uzgodnionej ceny zakupu tych obligacji
sprzedawcy.
2. Szczegółowe warunki transakcji
Instrument
Rodzaj obligacji

Obligacje skarbowe emitowane przez Skarb Państwa
Listę akceptowanych PW publikuje KDPW_CCP na
swojej stronie internetowej.

Oznaczenia kodów operacji dla Typ operacji: TR
Kod rynku: OC
transakcji sprzedaży
Tryb obrotu: ZG
Waluta

PLN

Data zawarcia transakcji

Dowolny dzień sesyjny na BondSpot SA

Data rozrachunku

Data wskazana w instrukcji

Liczba papierów

Liczba papierów wskazana w instrukcji

Wartość sprzedaży

Wartość rozliczenia z instrukcji

Sposób rozrachunku

Rozrachunek DVP: w dniu rozrachunku sprzedający
otrzymuje wartość rozliczenia, a kupujący otrzymuje
papiery wartościowe

3. Pozostałe warunki
Pozostałe warunki transakcji, w tym warunki dotyczące wyceny transakcji, ustala się zgodnie
z Regulaminem oraz Szczegółowymi Zasadami Systemu Rozliczeń OTC. Zasady wyceny
transakcji repo określa Załącznik nr 6.

Załącznik nr 3 do uchwały Nr 77/16
Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 27 grudnia 2016 r.

Załącznik nr 6 do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC
SPOSÓB WYLICZANIA DEPOZYTÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH ORAZ ZASADY WYCENY
INSTRUMENTÓW POCHODNYCH, TRANSAKCJI REPO I TRANSAKCJI SPRZEDAŻY.
1. Wprowadzenie
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Załącznik przedstawia zaimplementowane w systemie KDPW_OTC formuły wyceny
instrumentów pochodnych stopy procentowej i transakcji repo, a także algorytmy
obliczeniowe używane do wyznaczania krzywej dochodowości oraz obliczania wartości
zagrożonej metodą scenariuszy historycznych.
2. Formuły wyceny poszczególnych instrumentów finansowych
2.1

Oznaczenia

Wycena transakcji wykonywana jest w walucie kontraktu. Poniżej przedstawiono oznaczenia
stosowane w poszczególnych formułach wyceny.

2.2

-

stopa z krzywej

w dniu t

-

czynnik dyskontowy na bazie krzywej dyskontowej dla daty

-

czynnik dyskontowy dla daty t, na bazie krzywej Z, zgodnej z tenorem
instrumentu

-

znak strony kontraktu, możliwe wartości:

-

nominał kontraktu

-

stopa kontraktu FRA

-

część roku pomiędzy datą

-

data początkowa instrumentu lub początek okresu odsetkowego

-

data zapadalności instrumentu lub koniec okresu odsetkowego

i

lub -1

, obliczona według właściwej konwencji

Wycena kontraktu FRA

Kontrakt FRA to umowa, w ramach której kontrahenci ustalają wysokość stopy procentowej,
która będzie obowiązywała w przyszłości dla określonej kwoty wyrażonej
w walucie transakcji dla z góry ustalonego okresu. Wartość kontraktu wyznaczana jest
odmiennie przed datą ustalenia stopy referencyjnej, inaczej po tej dacie.

Odpowiednie wielkości wyliczane są następująco:
przed datą ustalenia stopy referencyjnej:

po dacie ustalenia stopy referencyjnej:

2.3

Wycena kontraktu IRS

Kontrakt IRS jest umową na okresową wymianę płatności odsetkowych i składa się
z dwóch strumieni pieniężnych. Jedna strona kontraktu płaci odsetki wyliczane według stałej
stopy procentowej (noga stała), w zamian za to otrzymuje odsetki wyliczane według stopy
zmiennej (noga zmienna), druga strona – odwrotnie. Wartość kontraktu jest różnicą
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pomiędzy wyceną nogi otrzymywanej i wyceną nogi płaconej. Wyceny poszczególnych nóg
kontraktu przedstawiono poniżej.
Wycena nogi stałej:

gdzie:
- ilość okresów odsetkowych nogi stałej
- wartość nominalna kontraktu w okresie odsetkowym j
- stopa kontraktowa IRS w okresie odsetkowym j
Wycena nogi zmiennej:

gdzie:
-

stawka w dniu j z krzywej , dla j = 0 (pierwsza płatność kuponowa) stawka
ta może być ustalona explicite bez odniesienia do stawki referencyjnej
- obserwowana stawka indeksu na dzień

2.4

-

ilość okresów odsetkowych nogi zmiennej

-

marża addytywna (spread) w okresie odsetkowym j

Wycena kontraktu Basis Swap

Basis Swap to rodzaj kontraktu IRS wymiany płatności odsetkowych, w którym obie strony
płacą odsetki według różnej referencyjnej stopy zmiennej. Wartość kontraktu jest różnicą
pomiędzy wyceną nogi otrzymywanej i wyceną nogi płaconej. Wyceny poszczególnych nóg
kontraktu przedstawiono poniżej.

gdzie:

- obserwowana stawka indeksu na dzień
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-

indeks stóp właściwy dla danej nogi zmiennej

-

stawka w dniu j z krzywej , dla j = 0 może to być ustalona stawka według
której wyliczana jest pierwsza płatność

-

ilość okresów odsetkowych
-

2.5

marża addytywna (spread) w danym okresie odsetkowym

Wycena kontraktu OIS

Kontrakt OIS to swap stopy procentowej stałej do zmiennej, w którym część zmienna jest
powiązana z dzienną referencyjną stawką jednodniową (w Polsce jest to stawka POLONIA,
w walucie EUR jest to stawka EONIA). Kontrakt polega na wymianie serii przepływów
pieniężnych: nogi stałej, która jest okresową płatnością będącą odsetkami wyliczonymi
według stałej, ustalonej w kontrakcie stopy od pewnego ustalonego nominału oraz nogi
zmiennej, która jest okresową płatnością będącą dziennie składanymi odsetkami,
wyliczonymi na bazie stopy ON od ustalonego nominału kontraktu. Kwota rozliczenia to
wartość z różnicy dwóch powyższych wielkości. Wycena poszczególnych nóg kontraktu
przedstawiona jest poniżej:

gdzie:
-

ustalona stawka stała kontraktu

-

ilość okresów odsetkowych w trakcie trwania kontraktu,

-

obserwowana stawka indeksu w dacie i

-

stawka z krzywej OIS na dzień rozpoczęcia okresu odsetkowego i

-

marża (spread) addytywna

-

efektywna stopa procentowa

-

efektywna stopa procentowa zaokrąglona do 4 miejsc po przecinku

gdzie:

T

s
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Wycena dodatkowych przepływów pieniężnych

2.6

Jeżeli zgodnie z warunkami transakcji występują dodatkowe przepływy pieniężne wyceniane
są one w następujący sposób:

gdzie:

k

-

liczba dodatkowych przepływów pieniężnych

-

kwota i-tego przepływu pieniężnego

-

wartość 1 lub -1 w zależności, czy dodatkowe świadczenie pieniężne jest
otrzymywane czy płacone
2.7

Wycena transakcji repo

Wartość kontraktu przed rozrachunkiem pierwszej nogi wyliczana jest następująco:

gdzie:

-

wolumen transakcji

-

data rozrachunku pierwszej nogi

-

data rozrachunku drugiej nogi

-

kwota rozliczenia pierwszej nogi

-

kwota rozliczenia drugiej nogi

(t) -

cena brudna obligacji w dniu t (uwzględniająca odsetki narosłe od
daty ostatniej płatności kuponowej)

-

czynnik dyskontowy od dnia t+2 do dzisiaj

-

czynnik dyskontowy od dnia t2 do dzisiaj

-

stała równa -1 dla strony repo, 1 dla strony reverse repo

Po dokonaniu rozrachunku pierwszej nogi wartość kontraktu repo wynosi:

2.8

Wycena transakcji sprzedaży

-

stała równa -1 dla strony sprzedaży, 1 dla strony kupna

-

kwota rozliczenia transakcji sprzedaży

czynnik dyskontowy od dnia t do dzisiaj
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3. Wyznaczanie krzywej dochodowości
Generowanie krzywej dochodowości jest podstawowym krokiem w procesie wyceny
instrumentów stopy procentowej. Krzywa ta przedstawia zależność stopy procentowej dla
danej waluty od czasu.
Krzywe dochodowości są konstruowane na podstawie obserwowanych na rynku cen
instrumentów stopy procentowej (stawek referencyjnych).
Krzywa dochodowości jest zbudowana na podstawie struktury terminowej referencyjnych
stóp procentowych obserwowanych dla instrumentów o różnych terminach zapadalności,
oraz zerokuponowych czynników dyskontujących
określonych na podstawie stawek
referencyjnych dla czasu t.
Struktura terminowa grupuje stawki referencyjne dla danego instrumentu, tenoru i waluty dla
różnych terminów zapadalności.
Czynniki dyskontowe są wyznaczane ze stawek referencyjnych pochodzących
z obserwowanych cen instrumentów CASH, FRA, IRS i OIS za pomocą metody bootstrapu.
Pomiędzy określonymi węzłami czynniki są wyliczane metodą interpolacji logarytmicznej
liniowej.
3.1

Definicje
-

czynnik dyskontowy dla czasu

-

stawka referencyjna dla terminu zapadalności

- część roku pomiędzy 1 a 2
3.2

Wyznaczanie krzywej metodą bootstrapu

Czynniki dyskontowe wyznaczane są rekurencyjnie dla kolejnych terminów zapadalności na
podstawie znanych stawek referencyjnych. Najpierw wyznaczany jest pierwszy czynnik (dla
najkrótszego terminu zapadalności). Każdy kolejny czynnik wyznaczany jest na podstawie
wcześniej wyliczonych wartości.
3.3

Wyznaczanie krzywej na podstawie instrumentów Cash i FRA

3.3.1 Wyznaczanie pierwszego czynnika dyskontowego
Pierwszym krokiem do wyznaczenia krzywej jest wyznaczenie pierwszego czynnika
dyskontowego
. Jest on wyliczany ze stawki depozytowej O/N,
w następujący sposób:

3.3.2 Wyznaczanie pozostałych czynników dyskontowych
Pozostałe czynniki dyskontowe są wyznaczane w kolejności od najkrótszego do
najdłuższego okresu zapadalności w następujący sposób:

gdzie:

-

data waluty instrumentu
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-

data zapadalności instrumentu

Jeżeli czynnik
jest nieznany, jest on wyznaczany metodą interpolacji pomiędzy
dwoma najbliższymi czynnikami dyskontowymi.
3.4

Wyznaczanie krzywej na podstawie instrumentów IRS

Obsługiwane są dwie metody wyznaczania czynnika dyskontowego
referencyjnej swapa :

, na podstawie stawki

FIXEDLEG – końcowy stały kupon jest wyznaczany na podstawie wszystkich znanych
poprzednich stałych kuponów swapa,
FLOATLEG – końcowy zmienny kupon jest wyznaczany na podstawie wszystkich znanych
poprzednich kuponów: stałych i zmiennych.
3.4.1 Metoda FIXEDLEG
Końcowa płatność stała jest wyznaczana na podstawie wszystkich znanych poprzednich
stałych płatności kuponowych w opisany niżej sposób.
Dla każdej stawki referencyjnej
gdzie:

wyznaczana jest stawka zerokuponowa dla okresu t,

-

stawka referencyjna dla swapa s

-

liczba płatności kuponowych rocznie

-

tenor w latach

W celu wyznaczenia tej stawki wyznaczana jest teoretyczna cena obligacji jako wartość
bieżąca przyszłych przepływów pieniężnych. Wykorzystywana jest stawka par, dlatego
wartość bieżąca przyszłych płatności kuponowych oraz nominału była równa 1.

gdzie:

-

czynnik dyskontowy w dacie waluty swapa s

-

początek okresu odsetkowego

-

koniec okresu odsetkowego

Powyższe równanie można przedstawić w postaci:

W ten sposób otrzymujemy

ze znanych kuponów stałych.

3.4.2 Metoda FLOATLEG
W metodzie FLOATLEG ostatni kupon zmienny jest wyznaczany z kombinacji
wcześniejszych kuponów stałych i zmiennych. Kupon stały wyznaczany jest z krzywej
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dyskontowej, natomiast kupony zmienne są wyznaczane z kombinacji krzywej dyskontowej i
krzywej forward.
Metoda FLOATLEG opiera się na opisanej poniżej metodologii.
Dla swapa wycenionego wg stopy par, NPV nogi stałej jest równe NPV nogi zmiennej.

gdzie:

-

stopa forward zmiennego kuponu

-

czynnik dyskontowy z krzywej dyskontowej

na koniec okresu odsetkowego

Po przekształceniu powyższego równania otrzymujemy stopę forward ostatniego kuponu
zmiennego:

Ostatni czynnik dyskontowy może być wyliczony z implikowanej stopy forward w następujący
sposób:

gdzie:

- czynnik dyskontowy z krzywej

na koniec okresu odsetkowego

Czynniki dyskontowe
są wyznaczane z krzywej dyskontowej D przy użyciu opisanej w
p.3.4.1 metody FIXEDLEG. Czynniki dyskontowe
krzywej F są wyznaczane
rekurencyjnie w opisany powyżej sposób.
3.4.3 Interpolacja stawki swap
Podczas wyznaczania krzywej metodą bootstrapu mogą być nieznane czynniki dyskontowe
dla więcej niż jednego przepływu pieniężnego. W celu wyznaczenia nieznanych przepływów
należy użyć metody interpolacji. KDPW_CCP wyznacza nieznane stawki swap, interpolując
je metodą funkcji sklejanych trzeciego stopnia (cubic spline).
3.5

Metody interpolacji

W celu wyznaczenia nieznanych czynników dyskontowych KDPW_CCP stosuje metodę
interpolacji logarytmiczną liniową.
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3.6

Wyjątki

W pewnych przypadkach stawki referencyjne nie są dostępne np. z powodu małej płynności
instrumentu. Mogą też wystąpić szczególne przypadki w procesie wyznaczania krzywej
dochodowości metodą bootstrapu. Poniżej przedstawiono najczęściej spotykane wyjątki i
sposób ich obsługi przez system KDPW_CCP.
3.6.1 Początek pierwszego okresu odsetkowego wypada później niż data systemowa
Jeśli początek pierwszego okresu odsetkowego wypada później niż data bieżąca, wtedy
zarówno czynnik dyskontowy dla początku okresu odsetkowego
, jak i czynnik
dyskontowy dla końca okresu odsetkowego
są nieznane. W takim przypadku
KDPW_CCP wykorzystuje aproksymację w celu ich wyznaczenia w następujący sposób:
najpierw wyliczany jest przybliżony czynnik dyskontowy

:

wyznaczony jest metodą interpolacji:

następnie

może być wyznaczony w ten sam sposób jak inne punkty krzywej:

3.6.2 Początek drugiego okresu odsetkowego wypada później niż data systemowa
Jeśli początek drugiego okresu odsetkowego wypada później niż data bieżąca
w systemie, obydwa czynniki
oraz
są nieznane dla tego okresu (chyba że
początek tego okresu pokrywa się z końcem pierwszego okresu odsetkowego).
Aproksymacja jest wymagana do wyznaczenia
lub
ekstrapoluje
używając pierwszego wyznaczonego
w następujący sposób:

. System KDPW_CCP
czynnika dyskontowego

może być wyznaczony w analogiczny sposób jak inne punkty krzywej przy użyciu
.
3.6.3 Kilka instrumentów referencyjnych zapada w tej samej dacie
Jeśli kilka instrumentów, na podstawie których wyznaczana jest krzywa, ma taką samą datę
zapadalności, KDPW_CCP wybiera tylko jedną z nich. Wybierane są stawki instrumentów
CASH przed stawkami FRA, w ostatniej kolejności stawki swap.
4. Wyliczanie wymaganego właściwego depozytu zabezpieczającego
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Wymagany depozyt zabezpieczający jest równy wartości HVaR (VaR obliczany metodą
scenariuszy historycznych) dla danego konta, przy zastosowaniu odpowiednich parametrów:
okres utrzymywania pozycji
poziom ufności
parametr wygaszania
liczba obserwacji historycznych (horyzont czasowy)
metoda wyznaczania stawek do scenariuszy VaR
4.1. Wstęp
KDPW_CCP wylicza Value at Risk metodą scenariuszy historycznych (HVaR). Metoda ta
polega na obliczeniu potencjalnych zysków/strat (P&L) na podstawie historycznych zmian
wartości rynkowych w założonym horyzoncie czasowym. Następnie dokonywana jest analiza
statystyczna otrzymanej próbki P&L.
Wyliczanie wartości depozytów zabezpieczających (i innych ewentualnych miar ryzyka)
odbywa się trzystopniowo:
generowanie scenariuszy na podstawie historycznych danych rynkowych,
wycena portfela przy użyciu scenariuszy historycznych,
wyliczenie wartości odpowiadającej danemu kwantylowi.
4.2. Generowanie scenariuszy
Model HVaR generuje scenariusze historyczne na podstawie zmian danych rynkowych
w
określonym
przedziale
czasowym,
od
dzisiaj
do
określonego
czasu
w przeszłości.
Scenariusze są generowane w następującym przedziale dat:
do (
gdzie:

-

dzień bieżący

-

liczba historycznych obserwacji

Każdy scenariusz i jest wektorem danych rynkowych, które wpływają na wartość portfela.
KDPW_CCP w odniesieniu do stóp procentowych wylicza składowe scenariusza i parametry metodą addytywną uwzględniającą skalowanie czasem utrzymywania portfela:

W odniesieniu do kursu walutowego wykorzystywana jest metoda multiplikatywna:
)).
4.3. Wycena w scenariuszach
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Portfel jest wyceniany na dzień bieżący dla każdego ze zdefiniowanych scenariuszy przy
użyciu historycznych danych rynkowych.
Rezultatem jest następujący wektor V potencjalnych strat :

gdzie:

-

liczba scenariuszy,

hipotetyczna wartość portfela transakcji w walucie c, w scenariuszu i, w
zakresie od 1 do N,
-

wartość bieżąca portfela transakcji w walucie c,

-

kurs walutowy zgodny ze scenariuszem i, użyty do konwersji wartości
portfela w walucie c na PLN.
Dla portfela złożonego z m transakcji, potencjalna wartość PV i jest wyliczana w PLN
następująco:

gdzie:

-

funkcja zwracająca wycenę transakcji

-

transakcja j w walucie c w portfelu

-

scenariusz i dla waluty c

w walucie c w scenariuszu

4.4. Wyznaczenie wartości depozytu
Wykonując analizy statystyczne dla danej próbki potencjalnych wartości P&L, KDPW_CCP
zakłada, iż scenariusze, według których wyceniany jest portfel mają jednakowe wagi (każdy
z nich jest równie prawdopodobny).
W celu wyznaczenia odpowiednich centyli wartości wektora porządkowane są od
najmniejszej (największa strata) do największej (najwyższy zysk).
Mając N uporządkowanych wartości wektora V, kolejny numer x szukanej wartości P&L dla
docelowego centyla P jest wyliczany następująco:

Rozdzielając n na jego część całkowitą k i część dziesiętną d, tak, że
wartość odpowiadającą centylowi P ( ) jako:

, obliczamy
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Wyliczona wartość
margin).

jest wymaganym właściwym depozytem zabezpieczającym (initial

5. Definicje krzywych forwardowych i dyskontowych
5.1. Krzywe stawek stóp forward

5.1.1. Krzywa 1M

1M

PLN
WIBOR

EUR
EURIBOR

2M

FRA 1x2

IRS 2m1s

3M

FRA 2x3

IRS 3m1s

6M

IRS 6m1s

IRS 6m1s

9M

IRS 9m1s

1Y

IRS 1y1s

IRS 1y1s

2Y

IRS 2y1s

IRS 2y1s

3Y

IRS 3y1s

IRS 3y1s

4Y

IRS 4y1s

5Y

IRS 5y1s

6Y

IRS 6y1s

7Y

IRS 7y1s

8Y

IRS 8y1s

9Y

IRS 9y1s

10Y

IRS 10y1s

12Y

IRS 12y1s

15Y

IRS 15y1s

20Y

IRS 20y1s

30Y

IRS 30y1s

50Y

IRS 50y1s

5.1.2. Krzywa 3M

PLN

EUR
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3M

WIBOR

EURIBOR

4M

FRA 1x4

FRA 1x4

5M

FRA 2x5

FRA 2x5

6M

FRA 3x6

FRA 3x6

7M

FRA 4x7

FRA 4x7

8M

FRA 5x8

FRA 5x8

9M

FRA 6x9

FRA 6x9

10M

FRA 7x10

FRA 7x10

11M

FRA 8x11

FRA 8x11

1Y

FRA 9x12

FRA 9x12

15M

FRA 12x15

FRA 12x15

18M

FRA 15x18

FRA 15x18/ IRS 18m3s

21M

FRA 18x21

FRA 18x21

2Y

FRA 21x24

FRA 21x24/ IRS 2y3s

3Y

IRS 3y3s

IRS 3y3s

4Y

IRS 4y3s

IRS 4y3s

5Y

IRS 5y3s

IRS 5y3s

6Y

IRS 6y3s

IRS 6y3s

7Y

IRS 7y3s

IRS 7y3s

8Y

IRS 8y3s

IRS 8y3s

9Y

IRS 9y3s

IRS 9y3s

10Y

IRS 10y3s

IRS 10y3s

12Y

IRS 12y3s

IRS 12y3s

15Y

IRS 15y3s

IRS 15y3s

20Y

IRS 20y3s

IRS 20y3s

30Y

IRS 30y3s

40Y

IRS 40y3s

50Y

IRS 50y3s

5.1.3. Krzywa 6M

PLN

EUR
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6M

WIBOR

EURIBOR

7M

FRA 1x7

FRA 1x7

8M

FRA 2x8

FRA 2x8

9M

FRA 3x9

FRA 3x9

10M

FRA 4x10

FRA 4x10

11M

FRA 5x11

FRA 5x11

1Y

FRA 6x12

FRA 6x12

18M

FRA 12x18

FRA 12x18

2Y

FRA 18x24

FRA 18x24

3Y

IRS 3y6s

IRS 3y6s

4Y

IRS 4y6s

IRS 4y6s

5Y

IRS 5y6s

IRS 5y6s

6Y

IRS 6y6s

IRS 6y6s

7Y

IRS 7y6s

IRS 7y6s

8Y

IRS 8y6s

IRS 8y6s

9Y

IRS 9y6s

IRS 9y6s

10Y

IRS 10y6s

IRS 10y6s

12Y

IRS 12y6s

IRS 12y6s

15Y

IRS 15y6s

IRS 15y6s

20Y

IRS 20y6s

IRS 20y6s

30Y

IRS 30y6s

40Y

IRS 40y6s

50Y

IRS 50y6s

5.1.4. Krzywa OIS

O/N

PLN
POLONIA (index)

EUR
EONIA
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1W

OIS 1W

OIS 1W

2W

OIS 2W

OIS 2W

3W

OIS 3W

OIS 3W

1M

OIS 1M

OIS 1M

3M

OIS 3M

OIS 3M

6M

OIS 6M

OIS 6M

9M

OIS 9M

OIS 9M

1Y

OIS 1Y

OIS 1Y

15M

OIS 15M

18M

OIS 18M

21M

OIS 21M

2Y

OIS 2 Y

3Y

OIS 3Y

4Y

OIS 4Y

5Y

OIS 5Y

6Y

OIS 6Y

7Y

OIS 7Y

8Y

OIS 8Y

9Y

OIS 9Y

10Y

OIS 10Y

15Y

OIS 15Y

20Y

OIS 20Y

30Y

OIS30Y

50Y

OIS 50Y

5.2. Krzywe stawek stóp dyskontowych
5.2.1. Krzywa PLN

O/N
1W

POLONIA (index)
OIS 1W
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2W

OIS 2W

3W

OIS 3W

1M

OIS 1M

3M

OIS 3M

6M

OIS 6M

9M

OIS 9M

1Y

OIS 1Y

2Y

IRS 2y1s

3Y

IRS 3y1s

4Y

IRS 4y3s

5Y

IRS 5y3s

6Y

IRS 6y3s

7Y

IRS 7y3s

8Y

IRS 8y3s

9Y

IRS 9y3s

10Y

IRS 10y3s

12Y

IRS 12y3s

15Y

IRS 15y3s

20Y

IRS 20y3s

5.2.2. Krzywa EUR
Krzywą dyskontową dla EUR jest krzywa OIS EUR opisana w pkt. 5.1.4.

6. Źródła danych rynkowych
Źródłami danych rynkowych w zakresie poszczególnych rodzajów danych są:
1) WIBOR (indeks) – fixing organizowany przez Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI
Polska,
2) POLONIA (indeks) – fixing organizowany przez Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI
Polska,
3) FRA, IRS, OIS (PLN) – fixing organizowany przez Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI
Polska a w przypadku w przypadku braku jego publikacji – inne dostępne stawki kwotowao,
4) EURIBOR (indeks) – European Money Market Institute,
5) EONIA (indeks) - European Money Market Institute,
6) FRA, IRS, OIS (nominowanych w EUR) – na bazie kwotowao kontrybutorów.
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Dane rynkowe są pozyskiwane za pośrednictwem serwisu informacyjnego firmy Thomson Reuters lub
Bloomberg.
Ustalając wartośd rynkową KDPW_CCP wykorzystuje w pierwszej kolejności dane dostępne w
serwisie agencji Bloomberg. W przypadku, gdy w danym dniu R, w którym przeprowadzana jest
wycena, dane z agencji Bloomberg, są w ocenie KDPW_CCP, niskiej jakości lub gdy ich dostępnośd
jest ograniczona, KDPW_CCP, działając w celu zapewnienia bezpieczeostwa rozliczeo transakcji, jest
uprawniony do:
1) wykorzystania w całości lub w części danych z agencji Thomson Reuters, lub
2) ustalenia odpowiednich stawek, z uwzględnieniem danych rynkowych uzyskanych z obu
agencji.
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Załącznik nr 4 do uchwały Nr 77/16
Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 27 grudnia 2016 r.

Załącznik nr 7do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC
Szczegółowe zasady wyliczenia limitu zabezpieczeń
Limit zabezpieczeń, o którym mowa w § 1 pkt 18 Regulaminu oraz w § 20 ust. 1 i 1a
Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC, o którym mowa w § 1 pkt 19 Regulaminu
wyznaczane są w sposób następujący:
1. Limit zabezpieczeń
Limit zabezpieczeń jest równy uznanej wartości wniesionych przez uczestnika depozytów na
pozycje własne i klientów, zarejestrowane na prowadzonych przez KDPW_CCP dla tego
uczestnika kontach rozliczeniowych własnych i klientów, do których są przyporządkowane
konta zabezpieczeń zgodnie z zasadą, że zabezpieczenia wniesione na pozycje klientów, są
zaliczane jedynie do wysokości zobowiązań wyliczonych na te pozycje, natomiast
zabezpieczenia wniesione na pozycje własne uczestnika są zaliczane w zakresie, w jakim
zostały przez tego uczestnika wniesione. Limit zabezpieczeń dla uczestnika wyznaczany jest
zgodnie z poniższą formułą.
Wzór nr 1. Limit zabezpieczeń CL

gdzie:
-

wymaganie depozytowe na konto PB wyznaczone zgodnie ze wzorem:

-

właściwy depozyt zabezpieczający obliczony na konto zabezpieczeń PB

gdzie:

wartość przyjętych do rozliczeń w dniu bieżącym transakcji, które
zostały zarejestrowane na koncie rozliczeniowym, do którego jest przyporządkowane
konto PB, albo wartość transakcji zawartych w wyniku operacji zamykania pozycji na
żądanie lub automatycznego zamykania pozycji obliczona dla konta rozliczeniowego, do
którego jest przyporządkowane konto PB
kwota korygująca ustalona dla konta rozliczeniowego, do którego jest
przyporządkowane konto PB, wynikająca z zaakceptowanych ofert uczestnika biorącego
udział w operacji automatycznego zamykania pozycji lub zamykania pozycji na żądanie
-

uznana wartość zabezpieczeń na koncie PB
-

uznana wartość zabezpieczeń na koncie własnym PB uczestnika

Dostępny limit zabezpieczeń
Dostępny limit zabezpieczeń dla uczestnika określany jest jako różnica pomiędzy limitem
zabezpieczeń a sumą zobowiązań wynikających z wymagań depozytowych. Wartość ujemna
oznacza przekroczenie limitu zabezpieczeń.
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Wzór 2. Dostępny limit zabezpieczeń AL

Informacja o wykorzystaniu limitu
w komunikacie Participant Notification.

zabezpieczeń

przekazywana

jest

uczestnikom

2. Limit kredytowy
Limit kredytowy jest wyznaczany na poziomie równym limitowi zabezpieczeń.
Informacja o wykorzystaniu limitu kredytowego przekazywana jest uczestnikom w
komunikacie Participant Notification.
3. Limit indywidualny na konto rozliczeniowe i konto zabezpieczeń
Uczestnik ma możliwość ustanowienia limitu na wartość zobowiązań z tytułu wymaganych
depozytów zabezpieczających na poszczególne konta rozliczeniowe i konta zabezpieczeń
klientów.
Limity na konta rozliczeniowe (PA) i konta zabezpieczeń (PB) mogą być:
- informacyjne,
- wymagane.
W przypadku przekroczenia limitów informacyjnych transakcja jest akceptowana, a
informacja o wykorzystaniu limitu jest przekazywana do uczestnika w komunikacie
Participant Notification.
W przypadku przekroczenia limitu wymaganego na danym koncie, transakcja nie jest
przyjmowana do rozliczeń. Informacja o przekroczeniu limitu oraz wstrzymaniu przyjęcia
transakcji jest przekazywana uczestnikowi w komunikacie Participant Notification.
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Załącznik nr 5 do uchwały Nr 77/16
Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 27 grudnia 2016 r.

Załącznik nr 8 do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC
Obsługa operacji automatycznego zamykania pozycji
Proces automatycznego zamykania pozycji
niewypłacalności uczestnika rozliczającego.

jest

wykorzystywany

w

przypadku

1. Przygotowanie aukcji
W przypadku niewypłacalności KDPW_CCP przekazuje uczestnikom rozliczającym (UR)
komunikat AuctionNotification. Komunikat ten informuje UR o planowanym procesie
automatycznego zamykania pozycji UR, a w szczególności o jego przewidywanym czasie,
rodzaju instrumentów i ich tenorów.
W dalszej kolejności UR informowani są za pomocą komunikatu AuctionDetail o dokładnej
specyfikacji licytacji. Zawiera on w szczególności:
godziny rozpoczęcia, zakończenia oraz wyniki licytacji.
styl operacji (vickreya, standard).
kolejne segmenty (portfele), zawierające następujące informacje:
a) liczba jednostek, na którą jest podzielony portfel,
b) minimalna liczba jednostek, na którą UR jest zobowiązany złożyć ofertę,
c) opis jednostki (szczegóły transakcji wchodzących w skład każdej jednostki).
KDPW_CCP wyznacza minimalną liczbę jednostek, na którą UR jest zobowiązany złożyć
ofertę na podstawie ekspozycji generowanej przez danego UR względem KDPW_CCP.
1)
2)
3)

Minimalna liczba jednostek jest iloczynem całkowitej liczby jednostek w danym segmencie,
parametru zwiększającego określonego przez KDPW_CCP oraz wartości wpłaty do
Funduszu Zabezpieczającego danego UR podzielonej przez sumę wpłat do Funduszu
Zabezpieczającego. Parametr zwiększający określa KDPW_CCP w uchwale Zarządu.
2. Składanie ofert
W przypadku procesu przeprowadzanego w wyniku niewypłacalności jednego z UR,
zobowiązanie obejmuje przesłanie swojej oferty na każdy z segmentów wewnątrz danej
aukcji z osobna. W innym przypadku przesłanie oferty jest dobrowolne. Oferta jest
przesyłana za pomocą komunikatu AuctionQuoteRequest.
W komunikacie AuctionQuoteRequest UR w szczególności określa:
1) numer aukcji,
2) numer segmentu,
3) liczbę jednostek, których dotyczy oferta wraz z odpowiadającymi im cenami.
UR ma prawo przesłać w komunikacie AuctionQuoteRequest wiele ofert cenowych
w powiązaniu z liczbą jednostek podaną indywidualnie dla każdej oferty cenowej.
Suma licytowanych przez UR jednostek zamykanego portfela nie może być mniejsza od
minimalnej i większa od maksymalnej liczby jednostek określonych przez KDPW_CCP
w komunikacie AuctionDetail.
Przesłane przez UR w komunikacie AuctionQuoteRequest kwotowanie podlega kontroli
merytorycznej. W przypadku kwotowania niezgodnego z zasadami KDPW_CCP wysyłany
jest do UR komunikat z opisem błędów AuctionError. W przypadku poprawnego kwotowania
przesyłany jest komunikat AuctionError bez wskazania błędu, oznaczający otrzymanie przez
KDPW_CCP poprawnego kwotowania.

29

W przypadku otrzymania komunikatu AuctionError wskazującego błędy, UR zobowiązany
jest do ponownego przesłania komunikatu AuctionQuoteRequest zawierającego poprawne
kwotowanie.
W przypadku zalicytowania przez UR zbyt małej liczby jednostek portfela, KDPW_CCP
pozostawia sobie prawo do wykorzystania takiego kwotowania.
UR ma prawo ponownie złożyć kwotowanie aż do końca wyspecyfikowanego czasu na
składanie ofert. Ponowne przesłanie kwotowania zastępuje kwotowanie poprzednie.
W przypadku, gdy kwotowanie nie zostanie złożone do określonej godziny wysyłany jest
komunikat AuctionTimeout informujący o upłynięciu limitu czasu.
3. Wyznaczenie ceny oraz uczestników przejmujących pozycje.
W przypadku gdy UR skorzystał z możliwości złożenia kilku ofert cenowych dla kolejnych
przejmowanych jednostek, KDPW_CCP najpierw skorzysta z kwotowania najbardziej dla
niego korzystnego. KDPW_CCP ma prawo do częściowego wykorzystania złożonej oferty.
Transakcje będące przedmiotem licytacji zostaną objęte przez uczestnika po stawce
przekazanej przez KDPW_CCP w komunikacie AuctionDetail. Na najbliższej sesji
kompensacyjnej w KDPW_CCP zostanie wykonane wyrównanie do rynku przy
uwzględnieniu obecnych stawek rynkowych (zgodnie z ogólnymi zasadami) oraz zostanie
rozrachowana kwota wynikająca z cen zaakceptowanych przez KDPW_CCP ofert.
Cena, po której przejmowane są jednostki zależna jest od stylu aukcji. W przypadku aukcji
standardowej cena, po której przejmowane są jednostki zawsze równa jest cenie oferty UR.
W przypadku aukcji Vickreya cena ustalana jest dla wszystkich jednostek na cenę najmniej
korzystnej jednostki zaakceptowanej przez KDPW_CCP w przekroju wszystkich UR.
Po zakończeniu aukcji UR otrzymują komunikat AuctionResult informujący o zaakceptowanej
liczbie licytowanych jednostek portfela oraz odpowiadającym im cenom.
W wyniku akceptacji ofert transakcje wynikające z wylicytowanych jednostek portfela są
rejestrowane na kontach właściwego UR.
4. Potwierdzenie zawarcia transakcji
Do UR generowany jest komunikat ParticipantNotification informujący o przyjęciu do
rozliczeń w KDPW_CCP transakcji będących przedmiotem aukcji. Komunikaty
ParticipantNotification oraz komunikat AuctionResult są potwierdzeniami wysyłanymi do UR.
Transakcje te nie są odzwierciedlane na platformach konfirmacyjnych.
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Załącznik nr 6 do uchwały Nr 77/16
Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 27 grudnia 2016 r.

Załącznik nr 9 do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC
Obsługa procesu zamykania pozycji na żądanie
1. Obsługa procesu zamykania pozycji na żądanie
Obsługa zamykania pozycji na żądanie przez uczestnika rozliczającego, o której mowa
w § 90-95 Regulaminu Rozliczeń Transakcji (obrót niezorganizowany) wymaga od
uczestnika rozliczającego przekazania do systemu rozliczeniowego KDPW_CCP komunikatu
OnDemandTerminationRequest oraz skojarzenia przez KDPW_CCP stron transakcji dla
przeciwstawnej pozycji w procesie automatycznego zamykania pozycji.
Komunikat OnDemandTerminationRequest wymaga podania istotnych parametrów ze
względu na potrzebę identyfikacji pozycji do zamknięcia, jak również warunkuje wyznaczenie
pozycji przeciwstawnych. Parametry, o których mowa zawiera struktura komunikatu
OnDemandTerminationRequest opisana w dokumencie struktura komunikatów systemu
kdpw_otc publikowanego na stronie KDPW_CCP.
KDPW_CCP po otrzymaniu komunikatu dokonuje kontroli formalnej warunków rozpoczęcia
obsługi zamykania pozycji na żądanie. Pierwszym elementem kontroli jest sprawdzenie, czy
uczestnik żądający automatycznej terminacji posiada ustawioną właściwą flagę dla konta
rozliczeniowego w systemie kdpw_otc, zezwalającą na wykonanie automatycznej terminacji
na koncie, na którym zarejestrowane są terminowane transakcje. W przeciwnym wypadku
żądanie zamknięcia pozycji zostanie odrzucone na etapie walidacji przekazanego
komunikatu OnDemandTerminationRequest. Kolejną kontrolą jest sprawdzenie, czy na
wskazanym koncie rozliczeniowym znajdują się wyspecyfikowane transakcje.
KDPW_CCP po otrzymaniu komunikatu z żądaniem zamknięcia pozycji porównuje poziom
zabezpieczeń utrzymywanych na kontach uczestnika rozliczającego względem wysokości
depozytów zabezpieczających wymaganych w przypadku wykonania zamknięcia na żądanie.
Gdy z przeprowadzonego sprawdzenia wynika, że po dokonaniu zamknięcia wartość
wymaganych depozytów zabezpieczających przekracza wartość wniesionych zabezpieczeń,
zamknięcie pozycji na żądanie nie zostanie przeprowadzone.
KDPW_CCP potwierdza zarówno przyjęcie jak i odrzucenie żądania zamknięcia pozycji
poprzez
przekazanie
do
uczestnika
inicjującego
proces,
komunikatu
OnDemandTerminationResponse. W przypadku akceptacji żądania pole requestAccepted w
odesłanym komunikacie zawiera wartość „true”.
Uczestnik rozliczający może przekazać komunikat żądania zamknięcia pozycji
OnDemandTerminationRequest do systemu kdpw_otc do godz. 16:00 każdego dnia
roboczego, w którym odbywa się sesja rozliczeniowa.
Zamknięcie na żądanie nie dojdzie do skutku w przypadku, gdy:
1)

zostanie za późno zgłoszone i nie będzie mogło być sfinalizowane do końca dnia,

równolegle występują operacje automatycznego zamykania pozycji związane
z niewypłacalnością innego uczestnika lub żądaniem innego uczestnika rozliczającego,
3) istnieje duże prawdopodobieństwo niewypłacalności innego uczestnika rozliczającego.
KDPW_CCP, akceptując żądanie rozpoczęcia procesu zamykania pozycji na żądanie,
określa następujące parametry:
2)

1)
2)

styl i godziny operacji,
liczba jednostek, na którą dzielony jest portfel,
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utworzenie dodatkowych portfeli (uniemożliwiających identyfikację rzeczywistego
licytowanego portfela).
Potwierdzenie przyjęcia przez KDPW_CCP żądania zamknięcia pozycji skutkuje
przekazaniem do pozostałych uczestników rozliczających informacji o rozpoczęciu operacji
automatycznego zamykania pozycji.
3)

1.1. Rozpoczęcie procesu automatycznego zamknięcia pozycji
Informacja o zainicjowaniu procesu automatycznego zamykania pozycji odbywa się poprzez
przekazanie komunikatu AuctionDetail przez KDPW_CCP uczestnikom rozliczającym
biorącym udział w procesie zamykania pozycji na żądanie. Komunikat zawiera podstawowe
informacje dot. portfeli pozycji w tym:
1)
2)
3)

specyfikację zamykanych pozycji,
określenie czasu, przed upływem którego muszą zostać złożone kwotowania,
styl operacji (vickreya, standard).

Szczegółowy opis tej części procesu znajduje się w załączniku nr 8. Obsługa procesu
automatycznego zamykania pozycji, do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC.
1.2. Przekazanie do KDPW_CCP przez uczestników rozliczających indywidualnych cen
zawarcia transakcji dla przeciwstawnej pozycji.
W odpowiedzi na komunikat AuctionDetail uczestnicy rozliczający przekazują KDPW_CCP
komunikat AuctionQuoteRequest, a w nim niezbędne informacje dot. ceny oferty zawarcia
transakcji dla przeciwstawnej pozycji. W następnym kroku KDPW_CCP dokonuje wyboru
najlepszej zaproponowanej oferty.
W przypadku obsługi procesu zamykania pozycji na żądanie KDPW_CCP nie wymaga od
uczestników rozliczających przedstawienia kwotowania na określoną minimalną liczbę
jednostek.
1.2.1 Wyznaczanie ceny oferty zawarcia transakcji
Zasady wyznaczania cen dla ofert zawarcia transakcji przez uczestników biorących udział
w procesie automatycznego zamykania pozycji opisany jest w załączniku nr 8. Obsługa
procesu automatycznego zamykania pozycji, do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń
OTC.
1.2.2 Określenie właściwego poziomu zabezpieczeń dla uczestników biorących udział
w procesie zamknięcia pozycji na żądanie
Powodzenie procesu zamknięcia pozycji na żądanie wymaga od uczestników biorących w
nim udział, zarówno inicjującego proces, jak i tych składających oferty zawarcia transakcji dla
przeciwstawnej pozycji, posiadania na kontach właściwego poziomu zabezpieczeń. Jeżeli
wartość wymaganych depozytów zabezpieczających w przypadku zatwierdzenia aukcji
przekraczałaby wartość
wniesionych
zabezpieczeń,
zamknięcie
nie zostanie
przeprowadzone. W przypadku gdy przekroczenie nastąpiło u uczestnika inicjującego
proces, proces jest kończony i zamknięcie pozycji nie dochodzi do skutku. W przypadku gdy
przekroczenie występuje u uczestnika przejmującego pozycje, jest on wykluczany spośród
uczestników oferujących przejęcie pozycji. System w takim przypadku ponownie
przeprowadza alokację jednostek, nie uwzględniając uczestnika wykluczonego z tego
procesu.
1.3. Zakończenie procesu zamykania pozycji na żądanie
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KDPW_CCP, po otrzymaniu kwotowań od innych uczestników niezwłocznie przedstawia
za pomocą komunikatu OnDemandTerminationResult ofertę cenową zamknięcia pozycji, po
otrzymaniu którego uczestnik składający żądanie ma możliwość zamknięcia danej pozycji.
Uczestnik żądający zamknięcia pozycji jest zobowiązany do akceptacji warunków transakcji
wynikających z propozycji zamknięcia w określonym czasie po otrzymaniu informacji o
cenach ofert za pomocą komunikatu OnDemandTerminationAcceptance. W przypadku braku
potwierdzenia w tym czasie KDPW_CCP uznaje, że oferta została przez uczestnika
odrzucona. Cena oferty zawarcia transakcji przedstawiona uczestnikowi żądającemu
zamknięcia jest najlepszym z kwotowań, które KDPW_CCP otrzymało od uczestników,
którzy odpowiadają na zapytanie o zamknięcie pozycji. KDPW_CCP powiadamia wszystkich
uczestników o wyniku aukcji (zaakceptowaniu bądź odrzuceniu ich oferty). W przypadku
akceptacji oferty przez uczestnika na jego koncie rejestrowana jest pozycja przeciwstawna
do pozycji zamykanej, która weźmie udział w kompensacji, w trakcie sesji kompensacyjnej i
zostanie umorzona wraz z pozycją przeciwstawną. W przypadku umarzania pozycji
zastosowanie
ma
zasada
FIFO,
wg której w przypadku, gdy więcej niż jedna z transakcji w portfelu spełnia warunki
kompensacji to będą one umarzane według kolejności rejestracji na koncie uczestnika.
Pozycja zamykana jest zapisywana na koncie uczestnika, którego oferta została przyjęta.
Cena z przyjętej oferty zostanie uwzględniona w wartości wyliczonych zobowiązań i
należności
w trakcie wieczornej sesji rozliczeniowej jako wartość kwoty korygującej. W wyniku
zamknięcia pozycji na żądanie na koncie uczestnika inicjującego proces zostanie zapisana
pozycja przeciwstawna, która zostanie umorzona.
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