
Ochronić realną wartość 
Nie każdego, lecz na pewno dyrektora finansowego przedsiębiorstwa, może przyprawić o ból głowy znaczna ilość nie 
zagospodarowanej gotówki. Każdy dzień przetrzymywania jej na nie oprocentowanym rachunku przynosi realną 
stratę dla firmy. 

Stąd istotnym elementem 
działalności wszystkieh pod
miotów gospodarczych jest 
właściwe ulokowanie wolnych 
środków, przy kontrolowanym 
ryzyku i zapewnieniu sobie 
płynności finansowej, również 
na wypadek sytuacji nadzwy
czajnych. 

Najprostszym sposobem 
zarządzana wolnymi środka
mi przy wysokiej płynności 
są krótkoterminowe lokaty w 
hanku, w którym posiadamy 

Aktualnie na Giełdzie Pa
pierów Wartościowych w War
szawie oraz MTS CeTO są no
towane różne serie rynkowych 
obligacji skarbowych. Kupić je 
można za pośrednictwem domu 
maklerskiego lub w banku. Ob
ligacje rynkowe nie podlegają 
przedterminowemu wykupowi. 
Stąd wyjście z inwestycji przed 
datą ich zapadalności jest moż
liwe jedynie poprzez sprzedaż 
za pośrednictwem domu ma
klerskiego lub banku. 

U Wobec wysokiego 
bezpieczeństwa oraz szybkości 

nabywania i umarzania 
jednostek, fundusze obligacji, 

gotówkowe oraz rynku 
pieniężnego nadają się do 

bieżącego zarządzania finansami 
przedsiębiorstwa" 

konto. Najkrótszą jest jedno 
dniowy depozyt over-night 
(O/N). Na początku następnego 
dnia środki powracają na ra
chunek bieżący. To najbardziej 
elastyczna metoda zarządzania 
gotówką. Jednodniową lokata 
jest również depozyt tomor 
row-next (T/N) rozpoczynają
cy się w pierwszym dniu robo
czym po przekazaniu gotówki 
do banku. Oprocentowanie ta
kich lokat jest z reguły niskie, 
na poziomie kosztu pieniądza 
na rynku tniedzybankowym 
WIBOR. Zadanie dokonywania 
codziennych lokat można zle
cić bankowi, który na koniec 
dnia, po rozliczeniu wszyst 
kich transakcji, przekazuje 
wolne środki na lokatę O/N. 

Wyższy zysk mogą przynieść 
dłużne papiery wartościowe, 
jak bony i obligacje skarbowe, 
dostępne w bankach oraz do
mach maklerskich. Wskazuje 
tu na bezpieczne instrumenty, 
zakładając, że celem inwestycji 
jest, przede wszystkim, ochrona 
wartości realnej środków wy
pracowanych przez działalność 
gospodarczą przedsiębiorstwa, 
a nie ryzykowna spekulacja. 
Ryzyka kredytowego emitenta 
takich papierów wartościowych 
nie należy sie obawiać, gdyż jest 
nim Skarb Państwa. Jednak ceny 
dłużnych papierów wartościo 
wych mogą ulegać niekorzyst 
nym zmianom, wynikającym z 
podwyżek stóp procentowych 
jirzez NBP. 

W przypadku obligacji o 
zmiennym oprocentowaniu, 
odsetki są ustalane w oparciu o 
rentowność bonów skarbowych. 
A ta zazwyczaj zależy od kosztu 
pieniądza na rynku. 

Szybki dostęp do gotówki 
umożliwiają transakcje.buy-sel-
1-back oraz repo. Są to umowy 
sprzedaży obligacji lub bonów 
skarbowych z jednoczesnym • 
ich odkupem lub przyrzecze
niem odkupu przez bank w 
określonym terminie po z góry 

ustalonej cenie, uwzględniającej 
narosłe odsetki. Okres, na jaki są 
sprzedawane papiery, jest usta
lany przez strony - w praktyce 
od jednego dnia do kilkunastu 
tygodni. Operacje tego typu 
przedsiębiorstwo może pro
wadzić z dowolnym bankiem, 
niekoniecznie tym, w którym 
posiada rachunek. Rentowność 
inwestycji buy-sell-back oraz 
repo zawieranych na jeden 
dzień jest z reguły wyższa niż 
O/N lub T/N. 

Taki sposób zarządzania 
gotówką daje przedsiębiorstwu 
wysoką płynność, bezpieczeń
stwo oraz elastyczność. 

Większy zysk i ryzyko 
Przedsiębiorstwo może się

gnąć również po obligacje 
emitowane przez inne przed
siębiorstwa (obligacje korpora
cyjne) lub jednostki samorządu 
terytorialnego. Ich oprocento
wanie zazwyczaj jest ustalane 
w oparciu o rentowność bonów 
skarbowych. W praktyce ta
kie papiery dają wyższą stopę 
zwrotu niż obligacje skarbowe. 
Jednak nic nie ma darmo - są 
one również bardziej ryzykow
ne niż „skarbówki". Kolejnym 
problemem jest niska podaż 
tych instrumentów na polskim 
rynku. 

Nadwyżki finansowe można 
również pomnażać nabywając 
krótkoterminowe papiery dłuż
ne, emitowane na okres od kilku 

miesięcy do jednego roku przez 
podmioty gospodarcze (com
mercial papers). Oferowane są 
przez banki lub domy makler
skie na rynku niepublicznym w 
oparciu o programy emisyjne w 
cyklicznie powtarzających się 

nie popaść samemu w problemy 
finansowe. 

Oceny ryzyka kredytowego 
związanego z emitentem dłuż
nych papierów wartościowych 
można dokonać w oparciu m.in. 
o z rating nadawany przez nie-
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Warto zwrócić uwagę, że od
miennie niż jest to w przypad
ku lokat, przedsiębiorstwo nie 
jest zmuszone do określania 
czasu trwania inwestycji w 
momencie jej dokonywania -
umorzy jednostki wtedy, kiedy 
będzie potrzebować gotówki. 
Ponadto, w momencie umo
rzenia otrzymuje cały zysk 
wypracowany w okresie swo
jej inwestycji - nie ma więc 
mowy o „karnych" odsetkach, 
jak to się dzieje w przypadku 
wcześniejszego zerwania ter
minowych lokat bankowych. 

Warto dodać, że wahania 
wartości jednostek tych fun
duszy są niewielkie i jeśli za
istnieje potrzeba pilnego wy-

Grzegorz Mielcarek, doradca inwestycyjny, 
członek zarządu Investors TFI 

Zamiast ponosić koszty zarządzania pobierane 
przez fundusze dłużnych papierów wartościowych 
oraz zapewnić sobie należytą płynność, można sa
memu podejmować decyzje, jak inwestować wolne 
środki w te papiery. Na rynku bez problemu możemy 
znaleźć wiele rodzajów obligacji czy bonów skarbo
wych. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na ryzyko 
stopy procentowej, które występuje przy tego rodza
ju instrumentach. Kupujący obligacje, kiedy istnieją 
przesłanki, że w najbliższym czasie nastąpią pod
wyżki stóp procentowych powinni liczyć się z moż
liwością spadku ich cen. Straty nie poniesiemy, jeżeli 
obligacje przetrzymamy do dnia wykupu, gdyż emi
tent wypłaci 100% zainwestowanego kapitału wraz 
z odsetkami. Ostrożność zalecam przy inwestowaniu 
w dłużne papiery emitowane przez przedsiębiorstwa, 
gdyż spowolnienie gospodarcze może niektórym po
ważnie zaszkodzić. 

transzach. Stąd po dacie wy
gaśnięcia jednej transzy można 
nabyć kolejną. Ich rentowność 
jest często bardzo atrakcyjna, co 
zazwyczaj jest związane z wyso
kim ryzykiem kredytowym emi
tenta. Należy więc uważać, aby 
ratując inne przedsiębiorstwo, 

zależną instytucję ratingowa, 
np. Fitch Ratings. 

Bardziej wyrafinowane 
zarządzanie 

Nadwyżki finansowe w 
przedsiębiorstwie mogą być 
lokowane również w tytuły 
uczestnictwa funduszy inwe
stycyjnych. Na Zachodzie ten 
sposób zarządzania środkami 
finansowymi w przedsiębior
stwach znajduje duże uznanie. 

Zdaję sobie sprawę, że w 
obecnej sytuacji rynkowej trud
no przekonać ludzi do inwesty
cji w fundusze inwestycyjne, 
gdyż mówi się głośno o stratach 
na tym rynku, lecz zazwyczaj 
poniosły je fundusze inwestują
ce w akcje. 

Polskie towarzystwa fundu
szy inwestycyjnych zarządzają 
również funduszami bezpiecz
nymi, lokującymi aktywa w 
dłużne papiery wartościowe: 
obligacje oraz bony skarbowe, 
komercyjne papiery dłużne. Są 
to fundusze gotówkowe (pie
niężne) oraz fundusze rynku 
pieniężnego. 

W początkowej fazie inwe
stycji część kapitału zabiera 
oplata manipulacyjna, która 
przy niskich wpłatach może 
sięgać nawet 2 proc. Wraz ze 
wzrostem inwestowanej kwoty 
wartość procentowa opłaty ule
ga obniżeniu, nawet do ułamka 
procenta. 

Inwestując w fundusze, 
przedsiębiorstwo ma moż
liwość uzyskania szybkiego 
dostępu do swoich środków, 
kiedy to środki z umorzenia 
mogą trafic na jego konto już 
następnego dnia po złożeniu 
zlecenia odkupienia jednostek. 

cofania pieniędzy z funduszu, 
przedsiębiorca nie ryzykuje, 
że będzie musiał to zrobić w 
okresie gorszej koniunktury, 
która może wpłynąć na obni
żenie wartości jego inwestycji 
lub nawet poniesienie straty. 
W praktyce wartość jednostki 
uczestnictwa funduszy bez
piecznych wzrasta po linii 
zbliżonej do prostej. 

Wobec wysokiego bezpie
czeństwa (niskie ryzyko sto
py procentowej oraz niskie 
ryzyko kredytowe) oraz szyb
kości nabywania i umarzania 
jednostek (środki są dostępne 
następnego dnia po umo
rzeniu), fundusze obligacji, 
gotówkowe oraz rynku pie
niężnego nadają się do bieżą
cego zarządzania finansami 
przedsiębiorstwa. Należy za
znaczyć, że wyniki funduszy 
bezpiecznych są nisko skore
lowane z rynkiem akcji. 

Dywersyfikacja inwestycji 
Biorąc pod uwagę przewi

dywane przepływy pieniężne, 
przedsiębiorstwo może jedno
cześnie realizować formy in
westowania środków, uwzględ
niając ich perspektywę czasową 
oraz wymaganą płynność. Inwe
stycje takie powinny zapewniać 
strumienie pieniężne stosownie 
do prowadzonej działalności 
operacyjnej i finansowej. Umie
jętnie skonstruowana kombina
cja różnych form inwestowania 
pozwala zarządzać płynnością 
w sposób elastyczny i zyskow
ny, jednocześnie jak najmniej 
zależny od sytuacji na rynkach 
finansowych. 

Jan Mazurek 
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