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Aktualny model obliczeń depozytów i planowane zmiany
KDPW_CCP prowadzi projekt mający na celu wdrożenie zmian w sposobie obliczeń

depozytów zabezpieczających w celu dostosowania go do wymagań rozporządzenia EMIR i
najlepszych praktyk rynkowych poprzez wprowadzenie dodatkowych komponentów
wymaganych depozytów zabezpieczających obliczanych na poziomie konta rozliczeniowego:

- depozytu na ryzyko korelacji (WWR)
- depozytu na ryzyko płynności i koncentracji (LCR)
Aktualny wymagany depozyt zabezpieczający:
Depozyt SPAN + MTM (transakcje kasowe)

Nowy wymagany depozyt zabezpieczający:
Depozyt SPAN + MTM (transakcje kasowe)

+ depozyt na WWR

+ depozyt na LCR

depozyty add-on
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Depozyty add-on: informowanie uczestników o projekcie
Komunikacja z uczestnikami
9 wrzesień 2020 r. - pismo CCP/ZW/582/2020 - poinformowanie uczestników o planowanym rozwiązaniu i jego harmonogramie i przekazanie obszernego
materiału opisującego zmiany;
17 wrzesień 2020 r. - pismo CCP/ZW/593/2020 - poinformowanie uczestników o planowanych zmianach w komunikatach dotyczących depozytów
zabezpieczających, uwzględniających zmiany w zakresie depozytów add-on;
30 wrzesień 2020 r. - pismo CCP/ZW/614/2020 - informacja nt. zmian w systemach informatycznych KDPW i KDPW_CCP zaplanowanych na 2021 r.;

30 listopad 2020 r. - pismo CCP/ZW/768/2020 - przekazanie informacji o projektowanych algorytmach obliczeniowych do depozytów add-on oraz
o udostępnieniu nowych struktur komunikatów do depozytów zabezpieczających w środowisku testowym;
11 styczeń 2020 r. - posiedzenie Komitetu ds. Ryzyka KDPW_CCP opiniującego zmiany w modelu obliczeń depozytów zabezpieczających; pozytywna opinia
Komitetu w sprawie zmiany modelu;

26 luty 2021 r. - pismo CCP/ZW/161/2021 - przekazanie końcowych wersji algorytmów obliczeniowych do depozytów add-on; poinformowanie
o planowanym udostępnieniu dodatkowego nowego komunikatu (w odpowiedzi na postulaty uczestników) z parametrami ryzyka i danymi do obliczeń
depozytów add-on; zasygnalizowanie gotowości współpracy i przekazania indywidualnych wyników obliczeń;
19 marzec 2021 r. - pismo CCP/ZW/211/2021 - przekazanie dokumentacji komunikatu colr.adn.001.01 zawierającego parametryzację obliczeń depozytów
add-on.
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Uzasadnienie wdrożenia zmian w modelu depozytów zabezpieczających
→ wymóg regulacyjny wynikający z rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 153/2013 (EMIR RTS), jak również
standard rynkowy określony przez CPMI-IOSCO (Further guidance on the PFMI),
→ rekomendacja Zeliade Systems, renomowanego podmiotu walidującego system zarządzania ryzykiem

w KDPW_CCP,
→ standardy rynkowe wynikające ze spełnienia wymogów EMIR wśród CCP. Zgodnie z raportem ESMA
z przeprowadzonych w 2019 r. stress testów, które obejmowały analizę zarządzania przez CCP ryzykiem korelacji
(wrong-way-risk) oraz ryzykiem płynności i koncentracji, tylko 4 na 16 badanych CCP nie wykazało stosowania
add-onów,
→ dbałość o adekwatność środków zabezpieczanych w systemie gwarantowania rozliczeń i ochrona uczestników
przed konsekwencjami potencjalnej niewypłacalności uczestnika rozliczającego KDPW_CCP,
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Depozyt zabezpieczający ryzyko korelacji DWWR
Depozyt WWR
Zabezpiecza ryzyko związane z ekspozycjami uczestnika rozliczającego i jego klientów,
które są odwrotnie skorelowane z jakością kredytową uczestnika.
Powyższa właściwość skutkuje tym, że w przypadku defaultu uczestnika oczekiwana strata
przekroczy poziom zabezpieczany depozytem zabezpieczającym ryzyko przyszłej zmiany
ceny (SPAN).
np. pozycja kupna akcji wyemitowanych przez ABC zarejestrowanych u uczestnika
rozliczającego ABC.

Pozycje generujące ryzyko WWR:
a/ pozycje w akcjach i obligacjach własnych danego uczestnika rozliczającego lub spółek
z jego grupy kapitałowej,
b/ pozycje w kontraktach futures na akcje własne danego uczestnika rozliczającego lub
spółek z jego grupy kapitałowej,

c/ pozycje w opcjach na akcje własne danego uczestnika rozliczającego lub spółek z jego
grupy kapitałowej.
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Metoda kalkulacji DWWR instrumenty kasowe

Obliczenia prowadzone są na poziomie portfela klienta – koncie rozliczeniowym.
Pozycje zarejestrowane na kontach innych klientów nie mają wpływu na wartość obliczonego depozytu.
1) Ustalenie salda netto pozycji (NP) na danym koncie rozliczeniowym w instrumencie finansowym generującym ryzyko WWR,
2) Obliczenie wartości dla salda jako iloczynu salda NP, ceny (c) i wskaźnika utraty wartości (h=50%),
3) Pomniejszenie wartości obliczonej w pkt. 2 o wartość ryzyka specyficznego (parametr x metodyki SPAN®),
4) Ograniczenie wartości depozytu DWWR do wartości nieujemnej.

𝐷𝑊𝑊𝑅𝑎,𝑢,𝑘,𝑐𝑎𝑠ℎ = max 0;  𝑁𝑃𝑎,𝑢,𝑘,𝑖 × 𝑐𝑖 × ℎ −  𝑁𝑃𝑎,𝑢,𝑘,𝑖 × 𝑐𝑖 × 𝑀𝐷𝑖 × 𝑥𝑐𝑐(𝑖ሻ
𝑖
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𝑖

Metoda kalkulacji DWWR instrumenty terminowe
Obliczenia prowadzone są na poziomie portfela klienta – koncie rozliczeniowym.
Pozycje zarejestrowane na kontach innych klientów nie mają wpływu na wartość obliczonego depozytu.
1) Ustalenie salda netto pozycji na danym koncie rozliczeniowym w instrumencie finansowym generującym ryzyko WWR,
2) Obliczenie wartości CRR dla kontraktów futures odpowiadającej utracie wartości pozycji, w oparciu o cenę rozliczeniową i
wskaźnik utraty wartości (h=50%),
3) Obliczenie wartości netto opcji odpowiadającej utracie wartości instrumentu bazowego i przyjętego wskaźnika utraty wartości,
4) Pomniejszenie o wartość depozytu SPAN® dla konta skorygowaną o depozyt zabezpieczający ryzyko w innych klasach w portfelu,
5) Ograniczenie wartości depozytu DWWR do wartości nieujemnej.

𝐷𝑊𝑊𝑅𝑎,𝑢,𝑘,𝑑𝑒𝑟𝑖
= max ൭0; −



𝐶𝑅𝑅_𝑊𝑊𝑅𝑎,𝑢,𝑘,𝑖 −

𝑖∈𝑐𝑐 𝑊𝑊𝑅

−


𝑐𝑐≠𝑐𝑐 𝑊𝑊𝑅

Strona 8

𝑁𝑂𝑉𝑎,𝑢,𝑘,𝑐𝑐 − 𝐼𝑀𝑎,𝑢,𝑘,𝑑𝑒𝑟𝑖 ൱


𝑖∈𝑐𝑐 𝑊𝑊𝑅

𝑁𝑂𝑉_𝑊𝑊𝑅𝑎,𝑢,𝑘,𝑖 +


𝑐𝑐≠𝑐𝑐 𝑊𝑊𝑅

𝑆𝑃𝐴𝑁𝑅𝑖𝑠𝑘𝑎,𝑢,𝑘,𝑐𝑐

Wybrane właściwości DWWR

Wybrane właściwości depozytu WWR
✓ Wg propozycji KDPW_CCP pozycja generująca ryzyko WWR jest obciążana dodatkowym depozytem w wysokości 50% aktualnej
wartości rynkowej instrumentu pomniejszonej o pobrany depozyt SPAN lub jego część.
Przykład: transakcja kupna kontraktu futures na akcje ABC, cena rozliczeniowa 10.000 zł, depozyt SPAN 1.000 zł
DWWR = 10.000 zł * 50% – 1.000 zł = 4.000 zł

✓ W praktyce depozyt WWR będzie wyższy od obecnie wymaganego depozytu SPAN.
✓ Depozyt WWR wymagany jest wyłączenie w stosunku do pozycji długich zarejestrowanych na kontach u uczestnika rozliczającego,
w instrumentach przez niego wyemitowanych lub o te instrumenty opartych.
Ta sama pozycja zarejestrowana na kontach innego uczestnika rozliczającego nie będzie generować ryzyka WWR i w związku z tym nie
będzie obciążona dodatkowym depozytem.
Przykład:
kontrakt futures na akcje ABC - cena rozliczeniowa 10.000 zł, depozyt SPAN 1.000 zł
- transakcja kupna kontraktu futures na akcje ABC zarejestrowana u uczestnika ABC: DWWR = 10.000 zł * 50% – 1.000 zł = 4.000 zł
- transakcja kupna kontraktu futures na akcje ABC zarejestrowana u uczestnika DEF: DWWR = 0 zł
Uzasadnienie:
Potencjalny default uczestnika DEF nie spowoduje wzrostu ekspozycji związanej z pozycją tego uczestnika w kontrakcie na akcje ABC, gdyż jego
default nie wpłynie na zmianę ceny akcji ABC. Default uczestnika ABC spowoduje konieczność zamknięcia pozycji przez KDPW_CCP poprzez zawarcie
transakcji zastępczej sprzedaży kontraktu na akcje ABC i pokrycie straty w wysokości 10.000 zł - 5.000 zł = 5.000 zł.
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Depozyt zabezpieczający ryzyko płynności i koncentracji DLCR
Depozyt LCR
Zabezpiecza ryzyko związane z wielkością pozycji uczestnika w danym instrumencie finansowym i możliwością jej zamknięcia przez
KDPW_CCP na rynku w warunkach:
•

obserwowanej płynności danego instrumentu, wyrażonej średnią wartością wolumenu

•

obserwowanego spreadu cenowego BID-ASK.

Pozycje generujące ryzyko LCR:
•

duże pozycje uczestnika rozliczającego w mniej płynnych instrumentach, charakteryzujących się:
o mniejszym wolumenem obrotu na rynku i
o większym spreadem cenowym BID-ASK.
✓

Im mniejszy wolumen obrotu w stosunku do danej pozycji, tym potencjalnie dłuższy potencjalny okres likwidacji
pozycji i większy depozyt DLCR zabezpieczający ryzyko zmiany ceny

✓ Im większy spread cenowy, tym większy depozyt DLCR
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Metoda kalkulacji DLCR instrumenty terminowe

1) Wyznaczenie pozycji netto w instrumencie finansowym na poziomie uczestnika,
2) Obliczenie pozycji długiej i krótkiej w danej klasie, w podziale na przedziały terminów do zapadalności i moneyness opcji,

3) Obliczenie średniego dziennego wolumenu obrotu w okresie 70 ostatnich dni, parametrycznie ograniczonego od dołu,
4) Obliczenie nowego średniego ważonego okresu likwidacji pozycji dla danej klasy (LPN) na podstawie na podstawie ilorazu
wartości obliczonych w pkt. 2 i 3, z uwzględnieniem procentowej średniej wartości obrotu możliwej do zamknięcia bez
znaczącego wpływu na cenę rynkową,
5) Obliczenie iloczynu depozytu zabezpieczającego ryzyko zmiany wartości portfela (DZW) i współczynnika skalującego,
6) Obliczenie ryzyka spreadu BID/ASK (BAS) na podstawie pozycji zarejestrowanych na danym koncie rozliczeniowym,
7) Obliczenie DLCR dla klasy jako sumy wartości z pkt. 5 i 6 i ograniczenie jej z góry do wartości wymaganego depozytu SPAN® dla

klasy w portfelu.

𝑑𝑒𝑟
𝐷𝐿𝐶𝑅𝑎,𝑢,𝑘,𝑐𝑐
= 𝑚𝑖𝑛 𝑚𝑎𝑥 𝐷𝑍𝑊𝑎,𝑢,𝑘,𝑐𝑐 − 𝑃𝑁𝑂𝑎,𝑢,𝑘,𝑐𝑐 ; 0 ; 𝐵𝐴𝑆𝑎,𝑢,𝑐𝑐,𝑘 + 𝐷𝑍𝑊𝑎,𝑢,𝑘,𝑐𝑐 ×
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𝐿𝑃𝑁𝑎,𝑢,𝑐𝑐
−1
𝐿𝑃𝑐𝑐

Metoda kalkulacji DLCR instrumenty kasowe

1) Wyznaczenie wartości pozycji netto w instrumencie finansowym na poziomie uczestnika,
2) Obliczenie średniego dziennego wolumenu obrotu (OS) dla pozycji z pkt 1 w okresie 70 ostatnich dni, parametrycznie
ograniczonego od dołu,

3) Obliczenie nowego okresu likwidacji (LPN) dla pozycji z pkt 1 na podstawie ilorazu wartości obliczonych w pkt. 1 i 2, z
uwzględnieniem procentowej średniej wartości obrotu (q) możliwej do zamknięcia bez znaczącego wpływu na cenę rynkową, z
uwzględnieniem ograniczenia od góry (m_dep - 4 krotność normalnego okresu likwidacji) i z dołu (LP- normalny okres likwidacji),
𝐿𝑃𝑁𝑎,𝑢,𝑐𝑐,𝑖 = 𝑚𝑎𝑥 𝑚𝑖𝑛

𝑁𝑃𝑎,𝑢,𝑐𝑐,𝑖
; 𝑚_𝑑𝑒𝑝𝑐𝑐 × 𝐿𝑃𝑐𝑐 ; 𝐿𝑃𝑐𝑐
𝑞𝑐𝑐 × 𝑂𝑆𝑖

4) Obliczenie średniego ważonego okresu likwidacji pozycji dla klasy, gdzie wagami są udziały sald poszczególnych instrumentów,
5) Obliczenie iloczynu depozytu zabezpieczającego ryzyko zmiany wartości portfela (DZW) i współczynnika skalującego,
6) Obliczenie ryzyka spreadu BID/ASK (BAS) na podstawie pozycji zarejestrowanych na danym koncie rozliczeniowym, przynależnych
do danej klasy,
7) Obliczenie DLCR dla klasy jako sumy wartości z pkt. 5 i 6.
𝑐𝑎𝑠ℎ
𝐷𝐿𝐶𝑅𝑎,𝑢,𝑘,𝑐𝑐
= 𝐵𝐴𝑆𝑎,𝑢,𝑘,𝑐𝑐 + 𝐷𝑍𝑊𝑎,𝑢,𝑘,𝑐𝑐 ×
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𝐿𝑃𝑁𝑎,𝑢,𝑐𝑐
−1
𝐿𝑃𝑐𝑐

Wybrane właściwości DLCR
Przykład: rozważmy pozycje w kontrakcie futures na FW20M2120
- konto 001: 1 pozycja krótka
(depozyt SPAN® = 1
* 2.000 * 20 * 10% = 4.000 PLN)
- konto 002: 30.001 pozycji długich
(depozyt SPAN® = 30.001 * 2.000 * 20 * 10% = 120.004.000 PLN)
Parametry obliczeń: średni wolumen obrotu w klasie wynosi 20.000 kontraktów (DEDAV), 50% (w) udział w obrotach, standardowy okres likwidacji
(LP) = 2, PSR = 10%, ryzyko spreadu bid/ask = 0,07%, kurs = 2.000

✓ Pozycja w futures FW20M2120 użyta do wyznaczenia potencjalnego nowego okresu likwidacji: 30.000 (30.001-1)
kontraktów.
✓ W efekcie obliczeń DLCR dla każdej klasy instrumentów ustalany jest nowy okres likwidacji pozycji LPN (jako stosunek
wartości pozycji do uwzględnionego wolumenu obrotu), który jest kluczowy z punktu widzenia obliczeń DLCR na
poszczególnych kontach.
𝟑𝟎𝟎𝟎𝟎
Nowy okres likwidacji (LPN) =
=𝟑
𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎∗𝟓𝟎%

𝑫𝒁𝑾𝒂,𝒖,𝒌,𝒄𝒄 ×

𝑳𝑷𝑵𝒂,𝒖,𝒄𝒄
𝑳𝑷𝒄𝒄

−𝟏

w naszym przypadku 𝑫𝒁𝑾𝒂,𝒖,𝒌,𝒄𝒄 ×

𝟑
𝟐

− 𝟏 = 𝑫𝒁𝑾𝒂,𝒖,𝒌,𝒄𝒄 × 𝟐𝟐, 𝟒𝟕%

✓ Depozyt DLCR konto 001= 1
* 2.000 * 20 * 0,07% + 1
* 2.000 * 20 * 10% * 22,47% = 927 PLN
✓ Depozyt DLCR konto 002= 30.001 * 2.000 * 20 * 0,07% + 30.001 * 2.000 * 20 * 10% * 22,47% = 27 804 927 PLN
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Depozyty add-on: wsparcie uczestników
Nowe funkcje komunikatów kdpw_stream
corl.mrg.001.03 - depozyty zabezpieczające na poziomie rynku (rynek regulowany lub ASO), na poziomie uczestnika rozliczającego, konta
indywidualnego (NKK) oraz konta rozliczeniowego w podziale na rynek kasowy i rynek terminowy oraz w podziale na poszczególne
komponenty ryzyka (depozyt SPAN®, wyrównanie do rynku, depozyt WWR, depozyt LCR),
colr.mrl.001.03 - jednorazowe odpytanie o wymagania depozytowe dla wszystkich kont uczestnika rozliczeniowego bez konieczności ich
specyfikacji,
colr.mrs.001.03 - aktualne wykonanie limitu transakcyjnego uczestnika rozliczającego oraz wymaganie depozytowe w podziale na rynki
(rynek regulowany lub ASO), na uczestnika rozliczającego oraz poszczególne konta. Wymaganie depozytowe na poszczególne konta będzie
prezentować wszystkie komponenty wymagania depozytowego z uwzględnieniem depozytu WWR i LCR,
colr.adn.001.01 – parametry wykorzystywane przez KDPW_CCP do obliczeń depozytów add-on; komunikat umożliwia wykonanie
rozwiązań typu A2A obliczających depozyty zabezpieczające w relacji do pozycji klientów.
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Depozyty add-on: plan zmian

Harmonogram wdrożenia zmiany

Złożenie wniosku do
1
KNF/ESMA o
zatwierdzenie zmian
w modelu obliczeń
depozytów
zabezpieczających.
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Wdrożenie zmian do
2
środowiska
testowego
dostępnego dla
uczestników początek II połowa
maja 2021 r.

3

Planowane
uzyskanie zgody
KNF/ESMA –
III kwartał 2021 r.

Wdrożenie zmian do
4
systemu
produkcyjnego
w jesiennym oknie
wdrożeniowym –
30 września 2021 r.

Sposób wnoszenia depozytów z tytułu add-on
❑ Trwają konsultacje KNF-IDM-KDPW_CCP w zakresie zbadania możliwości uwzględnienia uwag i propozycji uczestników
❑ Uwagi zgłaszane przez UR do rozwiązania wprowadzającego depozyty add-on:
➢ Zróżnicowanie wysokości depozytów add-on w zależności od UR - możliwa migracja klientów do UR o niższych depozytach,
➢ Utrudniona przewidywalność depozytów dla klienta, mogąca skutkować brakiem zdolności do obsługi depozytów,
➢ Spadek dźwigni i wzrost kosztów utrzymania pozycji – możliwe ograniczenie aktywności klientów.
❑ Konsultowana propozycja rozwiązania
•

zapewnienie możliwości pokrywanie depozytów w zakresie add-on przez UR (banki/domy maklerskie),

•
•
•

propozycja pokrywania depozytów add-on przez UR nie wpływa na rozwiązanie zaproponowane przez KDPW_CCP,
KDPW_CCP prezentuje pełną analitykę DZ na poziomie każdego klienta (odrębnie DZ SPAN i pozostałe komponenty),
UR posiada w każdym momencie informację na temat wniesionych DZ i możliwość określenia w jakim stopniu ten wymóg został
pokryty ze środków klientów a w jakim ze środków własnych,
UR zwraca klientowi środki w takiej wysokości w jakiej stanowi to własność tego klienta,
zapewnia odpowiednią segregację pozycji i aktywów klientów oraz środków własnych uczestników rozliczających,
zapewnia bezpieczeństwo tych środków z punktu widzenia UR, który po zwrocie środków przez CCP rozlicza się z klientem,
potrzeba zmiany §71 ust. 4 Rozporządzenia MF w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych…,
propozycja jest zgodna z rozporządzeniem EMIR.

•
•
•
•
•
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Depozyty add-on: porównanie komponentów
Wymagany depozyt zabezpieczający
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Depozyty add-on: DWWR na rynku kasowym i terminowym
Wymagany depozyt DWWR w podziale na rynki
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Depozyty add-on: DLCR na rynku kasowym i terminowym
Wymagany depozyt LCR w podziale na rynki
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Depozyty add-on: DLCR i DWWR na rynku terminowym w podziale na UR

mln zł

średni DWWR i średni DLCR w podziale na UR, na rynku terminowym vs średni aktualny WDZ
w okresie od 2021-04-12 do 2021-04-23
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Depozyty add-on: DLCR i DWWR na rynku terminowym w podziale na UR
średni DWWR i średni DLCR na UR, na rynku terminowym vs średni aktualny WDZ
w okresie od 2021-04-12 do 2021-04-23
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Depozyty add-on: DLCR i DWWR na rynku kasowym w podziale na UR
średni DWWR i średni DLCR na UR, na rynku kasowym vs średni aktualny WDZ
w okresie od 2021-04-12 do 2021-04-23
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