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Pod pojęciem „obligacje korporacyjne” należy rozumieć dłużne 
papiery wartościowe emitowane w serii, służące przedsiębior-
stwom w pozyskaniu kapitału dłużnego na rynku publicznym, 
jako alternatywy dla kredytu bankowego. W Polsce obliga-
cje korporacyjne mogą emitować przedsiębiorstwa w formie 
spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością 
i spółek komandytowo-akcyjnych. Podmiot dokonujący emisji 
obligacji (emitent) zobowiązuje się wobec nabywców tych pa-
pierów wartościowych (obligatariuszy) do zwrotu pożyczonej 
sumy w ustalonym terminie oraz  świadczeń dodatkowych. Za-
zwyczaj są nimi odsetki, może być też dyskonto przy sprzeda-
ży obligacji na rynku pierwotnym (obligacje zerokuponowe). 
Niektóre spółki akcyjne dokonują emisji obligacji z prawem 
zamiany na akcje (obligacje zamienne). 

Obligacje można nabyć na rynku pierwotnym w ofercie 
niepublicznej lub publicznej. W przypadku oferty niepublicz-
nej papiery te są oferowane wybranym osobom zazwyczaj za 
pośrednictwem banków, domów maklerskich lub pośredników 
finansowych. Zgodnie z ustawą o ofercie publicznej propozy-
cja nabycia obligacji w ofercie niepublicznej może być skie-
rowana do co najwyżej imiennie wskazanych 149 osób. Stąd 
zakres emisji jest ograniczony i nie każdy inwestor detaliczny 
ma możliwość skorzystania z takiej oferty. Wraz z propozycją 
nabycia emitent przekazuje wybranym osobom niepubliczny 
dokument informacyjny zawierający informacje dotyczące 
oferowanych papierów wartościowych, sytuacji ekonomicznej 
i perspektyw rozwoju. Do dnia wykupu obligacji emitent jest 
zobowiązany do udostępniania posiadaczom obligacji rocz-
nych sprawozdań finansowych. Taka częstotliwość i zakres 
informacji może być niewystarczająca do ciągłego monitoro-
wania sytuacji gospodarczej emitenta, w tym jego zdolności do 
regulacji zobowiązań. 

Większy zasięg i przejrzystość ma emisja obligacji przepro-
wadzona w ofercie publicznej, która jest skierowana do co naj-
mniej 150 osób lub nieoznaczonego adresata. W tym przypad-
ku wymogi informacyjne są wyższe niż w ofercie niepublicznej. 

Emitent sporządza publiczny dokument informacyjny – pro-
spekt emisyjny zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej. 
Przy mniejszych emisjach wystarczy mniej obszerny dokument, 
jakim jest memorandum informacyjne. Publiczny dokument 
informacyjny wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru 
Finansowego, co zwiększa jego rangę. Do dnia całkowitego 
wykupu obligacji – bez względu czy obligacje są notowane na 
giełdzie, czy nie – emitent jest zobowiązany do publikowania 
raportów okresowych zawierających sprawozdania finansowe 
i raportów bieżących. Raporty bieżące obejmują wszelkie in-
formacje o wydarzeniach w przedsiębiorstwie emitenta, które 
mogą mieć istotny wpływ na jego wypłacalność i w konse-
kwencji na cenę rynkową obligacji.

Parametry obligacji
Wartość nominalna obligacji stanowi podstawowe zobo-

wiązanie emitenta wynikające z zaciągniętej pożyczki i zazwy-
czaj według niej następuje wykup obligacji. Dla kupujących 
obligacje na rynku pierwotnym istotna jest też cena emisyjna. 
Może być ona równa wartości nominalnej albo też wyższa lub 
niższa, co ma wpływ na opłacalność inwestycji. Inwestorzy do-
konujący zakupu obligacji na rynku wtórnym, np. na giełdzie 
lub rynku pozagiełdowym, płacą cenę transakcyjną stanowiącą 
sumę ceny rynkowej obligacji, jako aktualnej wartości części 
kapitałowej obligacji oraz naliczonych odsetek. Cena rynkowa 
obligacji może się zmieniać w wyniku działania sił podaży i po-
pytu, a te zależą przede wszystkim od czynników związanych 
z emitentem lub sytuacji na rynku kapitałowym.

Okres do wykupu czyli termin zapadalności oznacza 
okres czasu, na jaki emitent zaciągnął zobowiązanie a z po-
zycji inwestora stanowi on o czasie zaangażowania kapitału. 
W przypadku emisji niepublicznej możliwości zbycia obligacji 
mogą być trudne, chyba że przewidziano możliwość przed-
stawienia obligacji do przedterminowego wykupu. Problem 
ten nie istnieje, gdy obligacje są przedmiotem notowań na 
rynku publicznym.

Jan Mazurek 

Obligacje korporacyjne są to godne uwagi instrumenty finansowe, 
dające alternatywne i intratne wobec akcji i funduszy inwestycyjnych 
możliwości lokowania oszczędności na rynku finansowym. Inwestycje 
w obligacje korporacyjne podczas bessy na rynku akcji mogą nie tylko 
zabezpieczać kapitał, lecz również przynosić stabilne przychody. 

InwestowanIe  
w obligacje korporacyjne
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Wynagrodzeniem dla obligatariu-
szy są odsetki, wypłacane w ustalonych 
okresach, np. co kwartał, pół roku lub 
rok. Prawo do odsetek nabywa ten ob-
ligatariusz, który posiada obligacje na 6 
dni roboczych przed terminem wypła-
ty odsetek. Oprocentowanie obligacji 
może być stałe lub zmienne. Kupujący 
obligacje o stałym oprocentowaniu go-
dzi się otrzymywać niezmienione przy-
chody odsetkowe, bez względu na zmia-
ny stóp procentowych i inflacji. 

Obligacje o stałym oprocentowaniu 
są narażone na ryzyko zmian stóp pro-
centowych. Ich wzrost powoduje spadek 
cen obligacji, bowiem inwestorzy będą 
bardziej preferować lokaty bankowe niż 
obligacje, które nie przyniosą im dodat-
kowych przychodów ponad ustalone 
odsetki. W konsekwencji spadek popytu 

spowoduje przecenę rynkową obligacji. 
W przypadku obniżki stóp procen-

towych ceny rynkowe obligacji wzrasta-
ją, bowiem oszczędności z depozytów 
bankowych przepływają na rynek obli-
gacji, co powoduje wzrost popytu na te 
papiery.  Wrogiem inwestycji w obligacje 
o stałym oprocentowaniu jest inflacja 
– jej wzrost powoduje spadek realnej 
wartości otrzymywanych odsetek, a tak-
że kwoty uzyskanej z wykupu obligacji. 
Rosnąca inflacja może też skłonić bank 
centralny do podwyżki stóp procento-
wych, co spowoduje obniżenie cen obli-
gacji o stałym oprocentowaniu. 

Biorąc pod uwagę zapłaconą cenę za 
obligację, wysokość kuponów odsetko-
wych, okres do wykupu i częstotliwość 
wypłaty odsetek można określić średni 
ważony czas trwania obligacji, który 

jest miarą związanego z nią ryzyka. Im 
dłuższy termin do wykupu, tym większa 
zmienność cen takich obligacji, i w kon-
sekwencji rośnie ryzyko ich posiadania. 

Zatem, spodziewając się obniżki 
stóp procentowych, należy kupować 
obligacje o stałym oprocentowaniu 
i długim terminie zapadalności. W przy-
padku przewidywań podwyżki stóp pro-
centowych spośród obligacji o stałym 
oprocentowaniu lepsze będą te o krót-
kim terminie do wykupu, bowiem praw-
dopodobny spadek ich ceny rynkowej 
będzie mniejszy niż obligacji o długim 
terminie zapadalności. Jeżeli jednak in-
westor zamierza zachować obligacje do 
dnia zapadalności, to fluktuacje cen tych 
papierów nie mają dla niego znaczenia, 
bowiem wykup nastąpi po cenie równej 
wartości nominalnej.

Inny charakter mają obligacje 
o zmiennym oprocentowaniu, które 
dominują na polskim rynku. W tym 
przypadku obligatariusze partycypują 
w dodatkowych dochodach wynika-
jących ze wzrostu stóp procentowych, 
bowiem odsetki są aktualizowane w każ-
dym okresie odsetkowym. Oprocen-
towanie to stanowi sumę bazy i marży. 
Baza jest ruchomym składnikiem opro-
centowania i jest oparta na rynkowym 
wskaźniku kosztu pieniądza – najczęściej 
WIBOR, który jest wysoko skorelowany 
z inflacją. Za bazę może być też przyjęty 
wskaźnik inflacji konsumenckiej, lecz nie 
jest to jeszcze praktykowane wśród emi-
tentów korporacyjnych. Marża stanowi 
dodatkowe wynagrodzenie dla obligata-
riuszy, głównie za przyjęcie na siebie ry-
zyka inwestycyjnego, a także pełni funk-
cję zachęty do zakupu obligacji. Zależy 
ona od sytuacji ekonomicznej i pozycji 
rynkowej emitenta, zapotrzebowania na 
finansowanie, poziomu zabezpieczenia 
obligacji i warunków rynkowych. 

Posiadacze takich papierów w przy-
padku wzrostu stóp procentowych otrzy-
mują wyższe odsetki, co rekompensuje 
im utratę wartości pieniądza. Jednak 
spadek stóp procentowych uszczupla ich 
przychody odsetkowe.

Dla inwestujących w obligacje jest 
istotne bezpieczeństwo powierzonych 
pieniędzy. Stąd należy przyjrzeć się ich 
zabezpieczeniom, czy są ustanowione, 
a jeżeli tak, to jaki jest ich poziom. Od 
zabezpieczenia zależy wielkość ryzyka 
finansowego związanego z danymi obli-
gacjami. Emitent stosujący zabezpiecze-
nia może ustalić niższe oprocentowanie. 
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Inwestor decyduje, czy kupić obligacje zabezpieczone o niskim 
oprocentowaniu, czy obligacje niezabezpieczone o wyższym 
oprocentowaniu, jednak bardziej ryzykowne. Zabezpiecze-
niem obligacji może być hipoteka ustanowiona na nierucho-
mości, zastaw lub poręczenie osób trzecich. Przy dużych emi-
sjach emitent może zawrzeć umowę z bankiem, który będzie 
reprezentować i dbać o interesy obligatariuszy. Na rezygnację 
z ustalania zabezpieczeń mogą sobie pozwolić w szczególności 
podmioty o solidnej pozycji rynkowej i dobrej renomie, bo-
wiem ich obligacje i tak znajdą nabywców.

Uniwersalną miarą opłacalności inwestycji w obligacje 
jest stopa rentowności w okresie do wykupu (Yield To Maturi-
ty). Zależy ona od oprocentowania obligacji, jej ceny zakupu 
i sprzedaży lub wykupu. Wzrost rentowności istniejących na 
rynku obligacji świadczy o spadku ich cen – jest to sygnał, że 
sytuacja ekonomiczna emitenta pogarsza się. Inwestor kupu-
jący obligacje o stałym oprocentowaniu z zamiarem utrzyma-
nia ich w portfelu do dnia wykupu może skalkulować, jaka 
będzie rentowność inwestycji. Nie może natomiast wysnuć 
takiego wniosku, inwestując w obligacje o zmiennym opro-
centowaniu.

Publiczny rynek notowań obligacji
Inwestowanie w obligacje korporacyjne może być skutecz-

nym sposobem dla pomnażania kapitału, a polski rynek giełdo-
wy daje ku temu wiele sposobności. Dla inwestorów indywidu-
lanych najbardziej odpowiedni jest segment detaliczny rynku 
Catalyst prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych 

w Warszawie. Funkcjonują w nim dwa rynki: regulowany oraz 
alternatywny system obrotu. Istnieje też segment hurtowy pro-
wadzony przez spółę BondSpot, lecz tam określone są mini-
malne pakiety transakcyjne, nie na kieszeń każdego inwestora 
indywidualnego. Rozliczenia transakcji są przeprowadzane 
przez KDPW, co zapewnia ich sprawność i bezpieczeństwo. 
Instytucja ta pośredniczy również w przekazywaniu obligata-
riuszom kwot odsetek i wykupu. 

Posiadacze obligacji notowanych na Catalyst mogą je sprze-
dać przed terminem wykupu, co jest istotne z pozycji płynności 
portfela inwestycyjnego. Wielką zaletą rynku publicznego jest 
transparentność dzięki nałożonym na emitentów obowiązkom 
informacyjnym. Inwestorzy mogą więc na bieżąco monitoro-
wać sytuację ekonomiczną i oszacować ryzyko finansowe zwią-
zane z podmiotem, któremu pożyczyli pieniądze. 

Inwestowanie na rynku Catalyst odbywa się analogicznie 
jak na rynku akcji, poprzez składanie zleceń kupna/sprzedaży 
w domu maklerskim. 

Zysk, ale nie bez ryzyka
Rentowność obligacji korporacyjnych na polskim rynku 

jest o kilka, a nawet kilkanaście punktów procentowych wyż-
sza niż obligacji skarbowych lub lokat bankowych. Tak więc 
jest to instrument godny uwagi, bowiem może uchronić przed 
stratami, a nawet dać zarobić, kiedy na rynku akcji panuje bes-
sa. W takich sytuacjach kapitał przepływa z ryzykownych in-
strumentów finansowych na instrumenty uważane za bezpiecz-
niejsze, w tym obligacje. 

Jednak inwestowanie w obligacje nie jest pozbawione 
ryzyka. Jeżeli emitent potrzebuje pilnie kapitału, wówczas 
jest skłonny zaoferować atrakcyjne oprocentowanie. Dobrze, 
gdy pozyskany kapitał będzie efektywnie spożytkowany. Jed-
nakże wysokimi odsetkami może kusić również firma, któ-
ra znajduje się w trudnej sytuacji, mając płonną nadzieję, że 
pozyskane z emisji środki pozwolą jej chwycić oddech. Ale 
czy to wystarczy do przetrwania? Na rynku mogą pojawić 
się też obligacje przedsiębiorstw, których kierownictwo jest 
nieuczciwe lub konfabulujące.

Szczególnie ryzykowne dla inwestycji w obligacje jest 
pogorszenie sytuacji makroekonomicznej, co przekłada się 
na problemy płynnościowe przedsiębiorstwa. Pierwszym 
symptomem złego będą niezapłacone odsetki lub ich zapłata 
z opóźnieniem. Dlatego też zarówno przed zakupem obliga-
cji, jak również w okresie ich posiadania należy z uwagą śle-
dzić sytuację ekonomiczną emitenta, a także branży, w jakiej 
funkcjonuje. 

Najbezpieczniej inwestować w obligacje zabezpieczone, 
tzn. takie, dla których ustanowiono hipotekę na majątku 
emitenta, zastaw rejestrowy lub poręczenie podmiotu trzecie-
go. Chociaż przy pełnym zabezpieczeniu nie otrzymamy tak 
atrakcyjnego oprocentowania jak w przypadku obligacji nie-
zabezpieczonych, to jednak takie rozwiązanie jest optymalne, 
szczególnie dla inwestorów niezamierzających podejmować 
dużego ryzyka.

Podejmując więc decyzję o inwestycji w obligacje, która de 
facto jest udzieleniem pożyczki, należy we własnym interesie 
poznać sytuację ekonomiczną i perspektywy rozwoju emiten-
ta (a następnie monitorować ją na bieżąco), bowiem od tego 
będzie zależeć jego zdolność do wywiązania się ze zobowiązań 
w przyszłości.  n
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JAN MAzurek – ekspert Business Centre Club  
ds. rynku kapitałowego. Posiada licencję maklera 
papierów wartościowych oraz certyfikat doradcy 
w alternatywnym systemie obrotu rynku NewConnect.


