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Wprowadzenie

Jak wynika z obserwacji, działalność przedsiębiorstw na rynku energii elek-
trycznej charakteryzuje się dużym ryzykiem. Jego źródło tkwi w specyfice funk-
cjonowania rynku oraz towaru, jakim jest energia elektryczna. Głównym czynni-
kiem wpływu jest zmienność cen energii elektrycznej, pozwoleń na emisję CO2, 
a także zależność pomiędzy popytem i podażą energii elektrycznej.

Energia elektryczna jako towar jest sama w sobie źródłem ryzyka. Stano-
wi o tym przede wszystkim brak możliwości jej magazynowania w ilościach ma-
jących wpływ na mechanizm funkcjonowania rynku energii elektrycznej, co po-
woduje konieczność ciągłego (w czasie rzeczywistym) bilansowania jej podaży 
i popytu. Cechą charakterystyczną, uwydatniającą ryzyko związane z energią 
elektryczną, jest bardzo ograniczona – bliska zeru chwilowa elastyczność ceno-
wa popytu.

Z powyższych cech wynika, że niezabezpieczona pozycja (brak kontraktu za-
bezpieczającego – zakupowego bądź sprzedażowego na energię elektryczną) wy-
eksponowana jest na gwałtowny wzrost lub spadek cen. Można stwierdzić, że na 
rynku energii elektrycznej występuje silna korelacja ryzyka związanego ze zmia-
ną cen, przy jednoczesnej zmianie popytu i podaży. Rynek energii elektrycznej 
definiowany jest jako rynek chwilowy, który musi osiągać równowagę w chwilo-
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wych okresach rozliczeniowych1. Ma to swoje uzasadnienie w konieczności bi-
lansowania go w ściśle określonych okresach rozliczeniowych. W praktyce odno-
si się to do każdej pojedynczej godziny.

Z uwagi na specyfikę ryzyka spółek zajmujących się handlem energią elek-
tryczną istotne jest zapewnienie odpowiedniej wartości kapitału ryzyka (ang. Ca-
pital at Risk – CaR) stanowiącego zabezpieczenie przed negatywnymi skutkami 
ryzyka. Szczególną uwagę należy zwrócić na zmienność cen energii elektrycznej, 
która powodować może dużą ekspozycję na ryzyko, a w konsekwencji oddziały-
wać na płynność finansową danego przedsiębiorstwa i jego rentowność. Wyzna-
czając zapotrzebowanie na kapitał ryzyka należy uwzględnić indywidualny profil 
ryzyka badanego podmiotu. Podejście takie determinuje również pomiar efek-
tywności ich gospodarowania, z uwzględnieniem relacji zysków do podejmowa-
nego ryzyka.

Wzrost konkurencji w obszarze detalicznego rynku energią elektryczną po-
woduje nie tylko rywalizację cenową pomiędzy spółkami sprzedaży. Coraz czę-
ściej ważnym elementem poprawiającym pozycję konkurencyjną jest oferta pro-
duktowa bądź wyposażenie sprzedawanego produktu w walory2 podnoszące 
użyteczność w ujęciu technicznym i ekonomicznym. Niejednokrotnie klient w sy-
tuacji spadkowego trendu cen energii elektrycznej zainteresowany jest możliwo-
ścią skorzystania z tychże „spadków” przy zerowym bądź ograniczonym ryzyku. 
Oczekuje on wówczas wystawienia przez sprzedawcę opcji zakupu, która zabez-
piecza jego ryzyko przed wzrostem cen – gwarantując określony poziom ceny 
maksymalnej, umożliwiając jednocześnie korzystanie z potencjalnych obniżek 
cen na rynku hurtowym.

Poziom i specyfika ryzyka handlowego, uwzględniająca zmienność cen, oraz 
ekspozycja wolumetryczna (pozycja otwarta niezabezpieczona) związana z wy-
stawionymi opcjami zwiększają poziom ryzyka oraz zapotrzebowanie na kapi-
tał ryzyka. Zważywszy na stosunkowo niski poziom marż na sprzedaży energii 
elektrycznej3 dla odbiorców – szczególnie przemysłowych – oraz ograniczone 
względami konkurencyjności możliwości transferu ryzyka w cenie sprzedaży dla 
klienta, konieczne jest stosowanie instrumentów reakcji na ryzyko redukujących 
ekspozycję. Prowadzi to w konsekwencji do niższej wartości podejmowanego ry-
zyka, co powoduje obniżenie zapotrzebowania na kapitał ryzyka.

1 M. Zerka: Mechanizmy rynkowe w elektroenergetyce. Zagadnienia wybrane. Instytut Doskona-
lenia Wiedzy o Rynku Energii Sp. z o.o., Warszawa 2001, s. 379.

2 Dotyczy to m.in. opcji regulacyjności w kontraktach, dzięki której odbiorca ma możliwość za-
kupu/poboru energii elektrycznej z możliwą tolerancją zwiększenia bądź ograniczenia wolumenu 
nabywanej/zużywanej energii elektrycznej. 

3 W odniesieniu do dużych odbiorców przemysłowych to poziom około 1-2 PLN/MWh.
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Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie profilu ryzyka wystawcy 
opcji zakupu (opcja call) dla różnych wariantów zabezpieczenia pozycji. Dodat-
kowo przeprowadzono analizę zapotrzebowania na kapitał ryzyka dla każdego 
z wyżej wymienionych wariantów oraz ocenę rentowności kontraktu z zastoso-
waniem pomiaru wyników skorygowanego o ryzyko RAPM (ang. Risk Adjusted 
Performance Measurement).

1. Specyfika ryzyka na rynku energii elektrycznej

Z punktu widzenia budowy oferty sprzedaży energii elektrycznej dla klienta 
końcowego ryzyko utożsamiane jest z dodatkowym kosztem niezależnie od tego, 
czy wystąpi. Kalkulacja potencjalnych kosztów ryzyka w cenie sprzedaży, służą-
cych pokryciu niepożądanych jego skutków, oraz konserwatywne postępowanie 
zgodnie z zasadami zarządzania ryzykiem, wywierają ujemny wpływ na konku-
rencyjność oferty. Z drugiej strony eliminacja zagrożeń i niewłaściwej oceny ry-
zyka poprawia i stabilizuje wyniki działania spółki. Dodatkowo umiejętne, ba-
zujące na przemyślanych zasadach i standardach zabezpieczenia, podejmowanie 
ryzyka niesie ze sobą szansę, z której można skorzystać.

Na potrzeby niniejszej publikacji autorzy ograniczyli się do analizy wpływu 
ryzyka handlowego – agregatu ryzyk cząstkowych, a mianowicie4:

Ryzyka rynkowego, czyli możliwości poniesienia straty w wyniku nieko-1. 
rzystnej zmiany cen aktywów lub kontraktów przedsiębiorstwa. 
Ryzyka płynności rynku wynikającego z możliwych trudności zabezpiecze-2. 
nia otwartych pozycji w zakresie energii elektrycznej szczególnie w krótkim 
okresie. Ma ono istotne znaczenie w warunkach rozwijającego się rynku ener-
gii elektrycznej. 
Ryzyka wolumenu związanego z każdą możliwością zmiany zakontraktowa-3. 
nej ilości energii elektrycznej. Spowodowane może być sytuacją ekonomicz-
ną przekładającą się na wielkość konsumpcji energii elektrycznej przez klien-
tów, jak również posiadaną przez nich możliwością zmiany dostawcy ener-
gii elektrycznej. 

4 Opis poszczególnych ryzyk handlowych ograniczony został do zakresu istotnego z punktu 
widzenia niniejszej publikacji. Sporządzono na podstawie: D. Michalski, B. Krysta, P. Lelątko: 
Zarządzanie ryzykiem na rynku energii elektrycznej. IDWE, Warszawa 2004 s. 135-145; Intro-
duction and executive summaries of CCRO recommendations. Committee of Chief Risks Of-
ficers 2002, s. 6-7.
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Ryzyka bazy wynikającego z niedopasowania warunków kontraktu podsta-4. 
wowego i kontraktu zabezpieczającego, co w znaczący sposób ogranicza sku-
teczność hedgingu. 
Ekspozycja dotycząca opisanych powyżej ryzyk jest zazwyczaj wypadkową 

kilku bądź wszystkich ryzyk cząstkowych.
Inaczej sytuacja wygląda w przypadku wystawienia opcji zakupu (opcja call) 

energii elektrycznej. Opcja taka daje klientowi prawo kupna określonego wolume-
nu energii elektrycznej po ustalonej cenie i w określonym czasie5. Opcja jest więc 
instrumentem niesymetrycznym. Zyskiem ze strony wystawcy opcji jest zainkaso-
wana premia opcyjna, ryzyko zaś jest niewspółmiernie większe. W praktyce nie-
zabezpieczona opcja kupna, w zależności od okresu, na jaki została wystawiona, 
może spowodować u jej wystawcy stratę jednostkową od kilku do kilkudziesięciu 
PLN/MWh. Maksymalnym poziomem ryzyka u nabywcy opcji jest koszt zapła-
conej premii opcyjnej. W zamian posiada on gwarancję nabycia energii elektrycz-
nej po cenie ustalonej z góry. Ponadto może partycypować w ewentualnym spad-
kowym trendzie cenowym w okresie wykonania opcji i nabyć energię elektryczną 
taniej niż w momencie nabywania opcji. Funkcję wypłaty opcji call z punktu wi-
dzenia wystawcy i nabywcy przedstawia rys. 1.

Jeżeli odnieść powyższą zależność niesymetryczności ryzyka i zysku 
w kontrakcie opcyjnym do praktycznego przykładu transakcji sprzedaży energii 
elektrycznej z wbudowaną opcją kupna, niejednokrotnie premia opcyjna, którą 
klient jest skłonny zapłacić jest niższa, aniżeli wyznaczona za pomocą przezna-
czonych do tego celu narzędzi. Ponadto sytuacja wystawcy opcji kupna – spółki 
handlu energią elektryczną jest o tyle trudniejsza, że nie posiada ona praktycznie 
żadnej możliwości zabezpieczenia swojej pozycji na rynku kontraktów opcyjnych, 
tworząc strategię opcyjną o zerowej lub ograniczonej ekspozycji na ryzyko.

2. kapitał ryzyka i jego relacje z pomiarem efektywności 
działalności

Kapitał ryzyka (CaR) odzwierciedla wartość dodatkowych zasobów, które 
powinny znajdować się w dyspozycji przedsiębiorstwa na pokrycie możliwych 
strat lub konieczność natychmiastowego zamknięcia wszystkich pozycji. Ma za 
zadanie przedstawić maksymalną kwotę, jaką przedsiębiorstwo może stracić przy 

5 K. Jajuga, T. Jajuga: Inwestycje, instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, 
inżynieria finansowa. WN PWN, Warszawa 2008, s. 40.
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zadanym poziomie ufności, w określonym okresie, nie uwzględniając jednakże 
zdarzeń rzadkich i ekstremalnych6.

Rys. 1. Funkcja wypłaty/dochodu z opcji call z punktu widzenia jej wystawcy i nabywcy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: J.C. Hull: Options, Futures, And Other Derivatives. PEARSON 
2012, s. 194-205.

Zapotrzebowanie na kapitał ryzyka uzależnione jest od rodzaju i intensyw-
ności ryzyk wpływających na działalność przedsiębiorstwa oraz od tolerancji wo-
bec ryzyka7. Jest zatem powiązane ze stosowanym poziomem limitów na ryzyko. 
Istotnym czynnikiem w jego wyznaczaniu jest ponadto poziom ponoszonego ry-
zyka oraz wymagana stopa zwrotu z prowadzonej działalności.

6 P. Best: Wartość narażona na ryzyko. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000, s. 185.
7 Tolerancja wobec ryzyka to wartości potencjalnej straty, którą przedsiębiorstwo jest w stanie 

świadomie ponieść, nie tworząc zabezpieczenia.
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Poziom ponoszonego ryzyka może dotyczyć całkowitej ekspozycji na wszyst-
kie ryzyka, na które narażone jest przedsiębiorstwo, jak również tylko niektórych 
ryzyk, np. ryzyk handlowych. Możliwe jest zatem zawiązywanie kapitału ryzyka 
dla konkretnych obszarów działalności, czy nawet rodzajów transakcji. Wartość 
kapitału ryzyka stanowić będzie wówczas komponent stanowiący podstawę wy-
znaczenia stopy zwrotu z danej działalności czy stopy dyskontowej dla prowadzo-
nych projektów inwestycyjnych8. 

Kapitał ryzyka dla spółki zajmującej się handlem energią elektryczną moż-
na wyliczyć z wzoru:

,                                                           (1)

gdzie:
ZCaR – zapotrzebowanie na kapitał ryzyka (CaR),
Rα – wartość ryzyka przy zadanym poziomie ufności,
RW – oczekiwany zwrot z ryzyka podejmowanego w celu wypracowania pla-

nowanych wyników.
Dysponowanie kapitałem ryzyka wiąże się z uwzględnieniem elementu ry-

zyka w pomiarze efektywności działalności. Dzięki wykorzystaniu takiego po-
dejścia możliwe jest porównywanie zwrotu z różnych transakcji, których specyfi-
ka może być odmienna. W pomiarze wyników skorygowanych o ryzyko (RAPM) 
zwrot z zaangażowanego kapitału pomniejszany jest o wartość ryzyka odczyty-
waną bezpośrednio ze stosowanej miary ryzyka, przy zadanym poziomie ufności9. 
Tworzy on specyficzny mechanizm ukazujący zależność pomiędzy ponoszonym 
ryzykiem i kosztem jego zabezpieczenia a tym, jaki wynik został uzyskany w wa-
runkach przyzwolenia na poniesienie określonego ryzyka i kosztów związanych 
z jego zabezpieczeniem.

Jednym z podstawowych mierników skorygowanych o ryzyko jest RORAC 
(ang. Return on Risk Adjusted Capital). Jego formuła przedstawia się następują-
co:

,                                        (2)
gdzie:
EP – zysk ekonomiczny (może być zastosowany np. EBIT),
IC – kapitał finansujący działalność operacyjną, tzw. kapitał zainwestowany,
CaR – kapitał ryzyka (może być to kapitał zawiązany w bilansie spółki bądź 

tzw. kapitał ewentualny, transferowany na strony trzecie lub suma tych kapitałów).
8 V. Rao: The Significance of Economic Capital to Financial Institutions. W: Economic Capital. 

A Practitioner Guide. Ed. A. Dev. Risk Book, London 2004, s. 72.
9 C. Alexander, E. Sheedy, A. Aziz, D. Rosen: Capital Allocation and RAPM. W: The Professional 

Risk Managers’ Handbook. Vol. III: Risk Management Practices, PRMIA 2004, s. 35-40.



501Zmiana wartości kapitału ryzyka pod wpływem zastosowania dynamicznego…

Z konstrukcji miernika wynika zależność, że im większy poziom podejmo-
wanego ryzyka, tym potrzebny jest większy bufor kapitałowy w postaci kapitału 
ryzyka (czyli większy łączny koszt kapitału). Aby zapewnić wymagany poziom 
efektywności, należy wygenerować odpowiednio wyższy zysk rekompensujący 
wyższe koszty wynikające z kapitału ryzyka. Miernik RORAC nadaje się więc 
na kryterium decyzyjne odnośnie do zasadności podejmowania ryzyka, wielkości 
dopuszczalnej ekspozycji, stosowania konkretnych instrumentów zabezpieczenia 
i strategii zabezpieczenia (hedgingu).

Odnosząc powyższe rozważania do przykładu transakcji polegającej na wy-
stawieniu opcji zakupu na dostawę energii elektrycznej, nie bez znaczenia jest po-
dejście spółki wystawiającej taką opcję do zabezpieczenia ryzyka. Inny poziom 
ekspozycji na ryzyko (inne zapotrzebowanie na kapitał ryzyka), przy zastosowa-
niu różnego podejścia do zabezpieczenia pozycji na takim kontrakcie, determino-
wać będzie stopę zwrotu z takiej transakcji, skorygowaną o ryzyko. 

3. Zabezpieczanie ryzyka w kontrakcie opcyjnym

Zgodnie z opisaną wcześniej praktyką ofertowania energii elektrycznej klien-
tom, nierzadko elementem oferty jest wbudowana w kontrakt sprzedaży opcja 
zakupu (opcja call). Obecnie klienci, szczególnie najbardziej energochłonni od-
biorcy przemysłowi, posiadają wiedzę, że zakup energii w wybranym momencie 
może przynieść znaczące oszczędności – szczególnie podczas spadkowego trendu 
cenowego. W takiej sytuacji klient może partycypować w ewentualnych reduk-
cjach cen energii na rynku hurtowym. Dzięki nabytej opcji zakupu ma on gwa-
rancję, że cena kontraktu na zakup energii nie będzie wyższa niż cena wystawio-
nej opcji.

Wycena opcji przeprowadzona została przy zastosowaniu wzoru Blacka- 
-Scholesa10. Należy zaznaczyć, że na rynku energii elektrycznej, w obliczu kon-
traktacji na rynku forward z dostawą fizyczną, koszt pieniądza zaangażowane-
go w alternatywny do zakupu opcji kontrakt terminowy jest niewielki w stosunku 
do łącznej wartości tego kontraktu11. Tak więc stopa wolna od ryzyka r w poniż-

10 F. Black, M. Scholes: The pricing of options and corporate liabilities. „The Journal of Political 
Economy” 1973, Vol. 81 (3), s. 637-654.

11 Koszt ten wynosi zaledwie kilka procent wartości kontraktu i dotyczy w zależności od miejsca, 
gdzie odbywa się kontraktacja, kosztu pieniądza związanego z depozytami giełdowymi bądź in-
nymi zabezpieczeniami w umowach na rynku pozagiełdowym (OTC).



502 Bartosz krysta, dominik kudyba 

szym wzorze, odpowiadająca kosztom transakcyjnym, w rzeczywistości jest bli-
ska zeru.

Call = SN(d1) – Ke–rT N(d2),

                                             (3)
d2 = d1 – σ√

_
T

gdzie:
Call – cena opcji kupna,
S – aktualna cena instrumentu bazowego,
K – cena wykonania opcji,
T – termin wygaśnięcia opcji,
r – stopa wolna od ryzyka,
N() – dystrybuanta standardowego rozkładu normalnego,
σ – zmienność cen instrumentu bazowego (ang. volatility).
Ryzyko wynikające z omawianej opcji zakupu można zabezpieczyć w nastę-

pujący sposób:
Poprzez zakup identycznej opcji na rynku, aczkolwiek jest to w praktyce pra-1. 
wie niemożliwe. W Polsce nie funkcjonuje płynny rynek opcji na energię 
elektryczną. 
Poprzez zabezpieczenie otwartej pozycji w opcji kontraktem bazowym 2. for-
ward na dostawę energii elektrycznej o tym samym wolumenie, profilu i ter-
minie dostawy.
Dynamiczne zabezpieczanie otwartej pozycji w opcji kontraktami bazowy-3. 
mi forward na dostawę energii elektrycznej, polegające na stopniowym za-
bezpieczaniu części wolumenu przy określonych warunkach rynkowych. Za-
kłada się, że wystawca opcji w momencie sprzedaży opcji kupna spodziewa 
się wzrostu cen ponad poziom K. Jeżeli cena S zaczyna przewyższać cenę K, 
wówczas dokonywane jest zabezpieczenie część wolumenu w kontrakcie for-
ward. Odsprzedaż wolumenu na rynek następuje, gdy cena S kontraktu bazo-
wego forward zaczyna być kwotowana poniżej ceny wykonania opcji K. 
Zabezpieczenie pozycji w wystawionej opcji przy zastosowaniu kontraktu 

bazowego forward nie gwarantuje neutralizacji ryzyka. Ekspozycja wynikająca 
z opcji przenoszona jest na kontrakt forward. W wyniku takiego zabezpieczenia 
ryzyko krótkiej12 pozycji w opcji zakupu zastępowane jest ryzykiem długiej pozy-

12 Pozycja krótka odnosi się do sytuacji, kiedy strona posiada niedobór instrumentu/kontraktu ba-
zowego i w celu zabezpieczenia swojej pozycji musi dokonać transakcji zakupu na rynku. Pozy-
cja długa odnosi się do sytuacji przeciwnej.
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cji w kontrakcie forward. Tak więc wzrost ceny w okresie wykonania opcji S > K, 
skutkujący jej wykonaniem, nie powoduje straty u wystawcy opcji z uwagi na za-
jęcie przeciwnej pozycji w kontrakcie forward z dostawa fizyczną13. W przypad-
ku redukcji cen S < K opcja nie zostanie wykonana, a zajmowana długa pozycja 
w kontrakcie forward będzie generować stratę. 

Dynamiczne zabezpieczanie wolumenu w zależności od relacji cen S i K na 
rynku może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka, jakie niesie ze sobą wystawie-
nie opcji (ryzyko pozycji krótkiej) oraz ryzyka zajęcia pozycji długiej w kontrak-
cie forward. Rozwiązanie takie, w obliczu braku płynnego rynku opcji na kon-
trakty forward na energię elektryczną, jest jedynym sposobem na zabezpieczenie 
ryzyka. Powoduje redukcję ryzyka oraz stabilizację wyniku na transakcji.

Dla zilustrowania opisanego powyżej mechanizmu rozpatrzmy sytuację wy-
stawienia opcji zakupu kontraktu forward na energię elektryczną dla klienta. Pa-
rametry kontraktu są następujące:

całkowity wolumen – 175 200 MWh; –
opcja typu europejskiego – realizacja w określonym z góry terminie; –
cena wykonania opcji – 184,69 PLN/MWh równa cenie kontraktu  – forward 
z dnia wystawienia opcji;
stopa wolna od ryzyka wynosi 1%; –
roczna zmienność cen energii elektrycznej wynosi 5,7%; –
okres wykonania opcji – 60 dni po dacie wystawienia.  –
W celu przeprowadzenia analizy możliwego zysku, ryzyka i stopy zwrotu 

skorygowanej o ryzyko (RAPM) na niniejszym kontrakcie, wykorzystano trzy sy-
mulowane ścieżki cenowe (rys. 2).

Rys. 2. Scenariusze symulowanych cen kontraktu forward na dostawę energii elektrycznej w okresie 
2 miesięcy

13 Strata na pozycji krótkiej w opcji jest rekompensowana zyskiem na pozycji długiej w kontrakcie 
bazowym – forward. 
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Kalkulacja ryzyka przeprowadzona została za pomocą wskaźnika MLE 
z 95% poziomem ufności (ang. Maximum Likely Exposure) danego wzorami14:

MLE(Call) = e T + K (0,95)σ√T – 1,                                 (4)

MLE(Put) = 1– e T – K (0,95)σ√T ,                                  (5)

gdzie:
K(0,95) – wartość krytyczna rozkładu normalnego dla 95% poziomu ufności.

Wskaźnik MLE jest funkcją zależną od czasu t. Można go wyznaczać w każ-
dym czasie t przed końcem okresu dostawy oraz z uwzględnieniem poziomu ufno-
ści 1-α15. Należy zauważyć, że MLE (Call) > MLE (Put). Różnica ta ma charakter 
liniowy, od wystawienia opcji tstart do pewnego momentu czasu t różnice sukce-
sywnie się zwiększają, następnie maleją do zera w ostatniej chwili okresu dosta-
wy tend. Owa niesymetryczność wpływa na profil ryzyka obu pozycji (rys. 3).

Rys. 3. Relacja pomiędzy wskaźnikami MLE dla zakupu i sprzedaży energii elektrycznej w czasie

Źródło: G. Cesari i in.: Modelling, Pricing, and Hedging Counterparty Credit Exposure. A technical guide. Sprin-
ger Verlag, Berlin 2009.

14 Wskaźnik MLE – znany również jako Potential Future Exposure (PFE) – ma szerokie zastosow-
anie w kalkulacji ekspozycji zastąpienia – komponent ryzyka kredytowego, w kontraktach na 
energię elektryczną. Ekspozycję zastąpienia można utożsamić z ekspozycją na zmienność cen 
energii elektrycznej w ryzyku cenowym/rynkowym. Stąd adekwatność zastosowania tej metody 
w opisywanym przykładzie jest zasadna. Więcej na temat metody MLE: G. Cesari i in.: Model-
ling, Pricing, and Hedging Counterparty Credit Exposure. A technical guide. Springer Verlag, 
Berlin 2009.

15 α to poziom istotności statystycznej.
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W tabeli 1 porównano rezultaty trzech sposobów zabezpieczenia opcji z punk-
tu widzenia jej wystawcy w celu zabezpieczenia wyniku oraz ryzyka, a mianowi-
cie:

brak zabezpieczenia kontraktu opcyjnego z zastosowaniem kontraktu  – for-
ward;
całkowite zabezpieczenie na początku okresu; –
zabezpieczenie dynamiczne, uzależnione od relacji cen  – S i K na rynku.

Tabela 1

Wyniki porównania zabezpieczenia

Scenariusz Miara Brak zabezpieczenia Zabezpieczenie na 
początku okresu

Zabezpieczenie 
dynamiczne

Ceny stałe
P/L 294 336 315 360 495 816

Ryzyko 1 206 507 1 178 798 499 043

Ceny malejące
P/L 315 360 -2 258 328 315 360

Ryzyko 357 168 354 700 357 168

Ceny rosnące
P/L -597 432 315 360 170 382

Ryzyko 345 390 343 082 114 595

PODSUMOWANIE
P/L 12 264 -1 627 608 981 558

Ryzyko 1 909 065 1 876 579 970 806

Wykorzystując wyniki z tabeli 1, przeprowadzono kalkulację zapotrzebowa-
nia na kapitał ryzyka (CaR) oraz zwrotu z kapitału skorygowanego o ryzyko. Dla 
przedmiotowej kalkulacji przyjęto następujące założenia:

oczekiwany zwrot z działalności (Rw) na poziomie przyjmowanego w prakty- –
ce dla działalności handlowej energią elektryczną średniego ważonego kosz-
tu kapitału WACC = 10%;
kapitał zainwestowany IC – 16 = 0;
wartość ryzyka, jak również marżę na kontrakcie (ang.  – Profit and Loss – PnL) 
przyjęto z tabeli 1.

16 Działalność związana z handlem energią elektryczną charakteryzuje się niską kapitałochłonnością 
– potrzeby kapitałowe ograniczone do kapitału finansującego zapotrzebowanie na kapitał 
obrotowy netto – związanego z koniecznością tworzenia depozytów zabezpieczeniowych na 
Giełdzie Energii oraz przedstawiania stosownych zabezpieczeń transakcjach pozagiełdowych na 
rynku hurtowym energii elektrycznej. Z uwagi na duże obroty handlowe dla pojedynczych tran-
sakcji wartości te są niewielkie. Stąd dla uproszczenia analizy IC = 0.
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Zestawienie wyników kalkulacji z powyższymi założeniami prezentuje ta-
bela 2.

Tabela 2

Wyniki analizy zapotrzebowania na kapitał ryzyka (CaR) i zwrotu z kapitału 
skorygowanego o ryzyko (RORAC)

Scenariusz Miara Brak zabezpieczenia Zabezpieczenie na 
początku okresu

Zabezpieczenie 
dynamiczne

Ceny stałe
ZCaR 12 065 066  11 787 979  4 990 429  

RORAC 2,4% 2,7% 9,9%

Ceny malejące
ZCaR 3 571 677  3 546 996  3 571 677  

RORAC 8,8% -63,7% 80,9%

Ceny rosnące
ZCaR 3 453 903  3 430 818  1 145 950  

RORAC -17,3% 9,2% 14,9%

PODSUMOWANIE
ZCaR 6 363 549  6 255 264  3 236 019  

RORAC 0,2% -17,3% 35,2%

Niezależnie od scenariusza cenowego zastosowanie metody dynamicznego 
zabezpieczania pozycji daje najbardziej stabilne wyniki dla transakcji. W każdym 
przypadku zwrot z kapitału skorygowanego o ryzyko jest najwyższy, co stanowi, 
że z punktu widzenia wpływu na generowane wyniki finansowe oraz zapotrze-
bowania na kapitał ryzyka metoda ta jest skuteczna i efektywna. Przewaga dyna-
micznego podejścia do zabezpieczania pozycji uwarunkowana jest konsekwent-
nym stosowaniem zasad i limitów ryzyka. Nienależyte zarządzanie dynamiką 
zabezpieczania może być niebezpieczne, bądź może mieć znamiona spekulacji.

Podejście dynamicznego zabezpieczania pozycji pozwala ponadto na spraw-
ne zarządzanie ryzykiem oraz wykorzystywanie szans korzystnego trendu ceno-
wego. Wymaga natomiast dużej wiedzy o specyfice rynku oraz zaangażowania ze 
strony zarządzania portfelem i handlu energią. Nie jest ono niestety standardem 
stosowanym i dostępnym powszechnie, podobnie jak ma to miejsce w przypadku 
opcji na rynku finansowym. Dlatego należy niewątpliwie do metod empirycznych 
wykorzystujących powszechnie dostępne standardy i modele wyceny, w oparciu 
o które tworzy się rozwiązania najlepiej dopasowane do specyfiki i potrzeb kon-
kretnych rynków. 
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podsumowanie

Ryzyko handlowe w działalności podmiotów zajmujących się obrotem ener-
gią elektryczną ma istotne znaczenie w procesie ich gospodarowania. Czynnikiem 
wzmacniającym to znaczenie jest coraz większa konkurencja w obszarze sprzeda-
ży do klientów końcowych. Niesie to za sobą wymagania coraz bardziej atrakcyj-
nej oferty cenowo-produktowej, co w konsekwencji generuje większe wymagania 
w zakresie kompetencji zarządzania portfelem i ryzykiem.

Z punktu widzenia analizy zwrotu z zaangażowanego kapitału stabilność 
i bezpieczeństwo wypracowywanych wyników, przy zrównoważonym apetycie 
na ryzyko, mającym swój wymiar w kapitale ryzyka, nie jest również bez zna-
czenia. Toteż stosowanie i doskonalenie metod dynamicznego zabezpieczania 
pozycji, częstokroć niestandardowych i dopasowanych do bardzo specyficznych 
wymagań rynkowych, jest w warunkach polskiego rynku hurtowego energii elek-
trycznej rzeczą bardzo ważną. Niejednokrotnie takie właśnie rozwiązania decydu-
ją o konkurencyjności spółki i stanowią rękojmię stabilności generowanych przez 
nią wyników finansowych.

Podejścia do zabezpieczania ekspozycji na ryzyko, opisane w niniejszej pra-
cy, to stosowany w praktyce zestaw metod i narzędzi. W obliczu braku płynne-
go rynku finansowych instrumentów pochodnych – w szczególności kontraktów 
opcyjnych, metody te stanowią jedyny dostępny substytut. Powinny zatem być 
ciągle udoskonalane i ewoluować w kierunku dynamicznych metod optymaliza-
cyjnych, dostarczających rozwiązań o najbardziej efektywnym zabezpieczeniu 
pozycji przy maksymalizacji parametrów zysku i ryzyka.
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tHe cHanGe oF capitaL riSk VaLUe caUSed By tHe 
dynaMic SecUrity oF eLectricity caLL optionS

Summary

Progressing liberalization and electricity market development in Poland results in-
crease of competitiveness. The new products being offered to customers are increasing-
ly more complex and sophisticated. Accordingly, it requires a challenge for both portfolio 
and risk management skills. Considering market risk peculiarity within the frame of ener-
gy market as well as lack of energy derivatives market – including options contracts, po-
sition’s hedging becomes very difficult. Hedging efficiency determines risk exposure and 
furthermore risk capital demand. Dynamic hedging approach described in this paper has 
been focused especially on short position in call option, written as a compliment – addi-
tional value for customer. The main purpose of presented approach is to provide stable 
enough financial performance and adequate risk’s yield premium.


