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Motywacja zainteresowania tematem
 Zachowanie się ceny ropy naftowej w okresie 2007-2008 – wzrost od 50 do 150 USD/boe.
 Olbrzymie, powszechne zainteresowanie prognozami cen ropy naftowej.
 Poszukiwanie uzasadnienia dla ogłaszanych w 2008 r. prognoz ceny ropy naftowej:
•
•
•

•

•

Goldman Sachs, luty 2008 r.: w ciągu 2 lat cena ropy przekroczy 200 USD/boe.
A. Miller, Gazprom, czerwiec 2008 r.: w najbliższej przyszłości cena ropy osiągnie 250 USD/boe.
Fortune Magazine (Matt Simmons), 14 września 2008 r. (w tygodniu upadku Lehman Brothers):
„… the recent drop in crude prices is an illusion - and oil could be headed for the stratosphere …
500 USD/boe”
Prognoza EIA z 2010 r.: w 2030 r. cena ropy osiągnie 130 USD/boe w scenariuszu bazowym, 200
USD/boe w scenariuszu wysokim i 50 USD/boe w scenariuszu niskim.
Prognozy z początku 2010 r.: na koniec 2010 r. cena ropy naftowej wyniesie:
– 95 USD/boe wg Goldman Sachs
– 65 USD/boe wg Deutsche Bank

 Poszukiwanie odpowiedzi na pytania:
•
•
•

Jakie czynniki kształtują ceny ropy naftowej?
W jaki sposób prognozowane są ceny ropy naftowej?
Czy w ogóle możliwe jest prognozowanie ceny ropy naftowej?
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Wyniki badań rynku futures ropy naftowej
1. Rynek futures odzwierciedla w sposób holistyczny stan bieżący i przyszłość gospodarki,
zapewnia najbardziej przybliżony i precyzyjny opis zachowania się ceny ropy naftowej.
2. Rynek futures koncentruje i łączy gospodarkę, naukę i wiedzę o wszystkich rozpoznanych
przyszłych zdarzeniach.
3. Rynek futures ropy naftowej generuje informacje umożliwiające:
1) ocenę stanu zaopatrzenia rynku obecnie i w przyszłości
2) uchwycenie sygnału przyszłej zmiany trendu ceny spotowej
3) wyznaczenie granic przedziału ufności przyszłych cen spotowych dla założonego
prawdopodobieństwa.
Tym samym pełni funkcję odkrywczą przyszłych oczekiwanych cen ropy naftowej.
4. Prognozy ceny ropy naftowej w określonej wysokości nie mają racjonalnego uzasadnienia.
Żadna taka prognoza nie sprawdziła się.
5. Nie istnieją dowody potwierdzające wpływ (manipulacji) spekulantów na cenę spotową ropy.
6. Wyniki badań rynku futures ropy naftowej mogą być zastosowane do innych surowców, np.
miedzi i powinny inspirować do dalszych badań naukowych (m.in.właściwości dywersyfikacyjne).
7. Co najmniej na kilka tygodni przed spadkiem ceny ropy w lipcu 2008 r. można było odczytać
sygnał zmiany trendu.
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Funkcje rynku futures
1. Funkcja handlowa: ustalanie cen dostawy bieżącej i przyszłej:
1.
2.

Ceny spotowe określane przez transakcje fizycznej dostawy i zakupów surowca – odkrywanie
ceny równowagi dla towarów w dniu dzisiejszym (market clearnig price),
Ceny futures określane przez transakcje futures, które jednak są ściśle związane z cenami spot.

2. Funkcja informacyjna dotycząca kondycji rynku: ustalone ceny odzwierciedlają złożone
relacje i wiele problemów:
1. Obecne i antycypowane potrzeby i dostępność surowca,
2. Dynamiczne relacje między ceną spot i futures: backwardation lub contango.

3. Informacje o transakcjach (zagregowane i uporządkowane) są bezpłatne i publicznie
dostępne dla wszystkich uczestników rynku – ogniw łańcucha technologicznego:
1. Dostawców (firmy wydobywcze ropy naftowej i metali, huty metali),
2. Odbiorców (rafinerie, firmy chemiczne, producenci samolotów) oraz
3. Spekulantów.

4. Funkcja komercyjna i operacyjna rynku futures: możliwość planowania, alokacji i dostawy
bieżących nadwyżek w przyszłych okresach (ale nie odwrotnie).
5. Funkcja inwestycyjna: rozwój różnorodnych transakcji spekulacyjnych.
6. Funkcja zabezpieczająca: możliwość realizacji zaplanowanych przychodów lub kosztów.
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Charakterystyka rynku futures
1. Transakcje commodity futures znane są od stuleci ale rynek futures dla ropy naftowej
funkcjonuje od 30 lat (po upadku OPEC w 1982 r. i wzroście znaczenia transakcji spotowych).
2. Globalny rynek futures przypomina olbrzymią, złożoną instytucję biznesową (i taką jest):
1. Obejmuje kilkadziesiąt giełd prowadzonych przez przedsiębiorstwa
2. Oferuje swoim klientom, uczestnikom rynku usługi przy najniższych kosztach i najniższym ryzyku.

3. Rynek futures koncentruje naukę i wiedzę o wszelkich aspektach aktywności człowieka.
4. Kontrakty futures są wystandaryzowanymi instrumentami zaprojektowanymi do zarządzania
ryzykiem i nie służą generalnie do realizacji fizycznych dostaw (tylko 2% kontraktów futures
ropy naftowej w okresie 2003-2008 służyło fizycznym dostawom).
5. Standaryzacja kontraktów na rynku futures umożliwia agregowanie opinii dotyczących
przyszłych cen w różnych okresach (w przeciwieństwie do rozproszonych transakcji
gotówkowych kupna-sprzedaży towaru). Z tego wynika funkcja informacyjna rynku futures –
odkrywanie cen dla rynków gotówkowych i dla planowania działalności, co redukuje
zmienność cen.
6. Transakcje z powodu swojej złożoności mogą być trudne do zrozumienie (ryzyko błędnej
interpretacji i trudności z zaksięgowaniem). Wysoki poziom technologii informacyjnych ułatwia
zawieranie transakcji.
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Charakterystyka rynku futures c.d.
1. Z natury rynku futures wynika, że konieczny jest udział „hazardzistów” w niepokrytych
transakcjach (spekulacyjnych i ryzykownych)..
2. Fundamentalna asymetria w zachowaniu się rynku futures wynikająca z przenoszenia
bieżących nadwyżek towaru na przyszłe okresy i niemożliwości przeniesienia nadwyżek z
przyszłości (przyszła cena może być niższa niż bieżąca).
3. Wpływ OCZEKIWAŃ uczestników rynku na niestabilność – równowagę na rynku futures:
1) Oczekiwania wywoływane przez czynniki egzogeniczne (polityczne, monetarne, gospodarcze,
społeczne)
2) Oczekiwania indukowane (wnioskowanie na podstawie doświadczenia i obserwacji zdarzeń,
trendów, wzorców)
3) Oddziaływania wzajemne oczekiwań prowokujące spełnianie się oczekiwań stabilizujących lub
destabilizujących.

5. Zmienność cen na rynku futures jest procesem ich dokładnego dostrajania przez napływ
nowych informacji (Working).
6. Skumulowana przez uczestników rynku futures wiedza o świecie codziennie fluktuuje z
powodu nowych wiadomości. Struktury czasowe kontraktów futures są „cieniem przyszłości”
(Samuleson).
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Rozwój rynku futures dla ropy naftowej
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Źródło: opracowanie własne, liczba kontraktów według U.S. Commodity Futures Trading Commission, www.cftc.gov.
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Wybrane dane CME Group
(Chicago Mercantile Exchange Group, 2013)
Dane finansowe CME Group (mld USD)
Przychody
2,9
Zysk operacyjny
1,6
Zysk netto
1,0
Aktywa ogółem
54,3
Kapitał własny
21,2
OCF
1,3

Przeciętna dzienna liczba transakcji (mln)
Linia produktowa:
Stopa procentowa
47,1%
5,9
Equity
21,1%
2,6
Kursy wymiany
7,1%
0,9
Towary rolnicze
8,4%
1,1
Energia
13,4%
1,7
Metale
3,1%
0,4
Razem
12,5 100,0%
Sposób zawierania:
Elektroniczny
10,8 86,3%
Tradycyjny, krzyczany
8,3%
1,0
Prywatnie negocjowany
5,4%
0,7
Razem
12,5 100,0%
Roczna liczba kontraktów
3 161
Wartość kontraktów (biliardów
0,93
USD, 10^15)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Chicago Mercantile Exchange Group, http://www.cmegroup.com
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Dwa wymiary niestabilności cen ropy naftowej
Krótkoterminowy
składnik ruchu ceny

1. Perspektywa czasowa:
– krótkoterminowe składniki ruchu
ceny – siła oczekiwań,
– średnioterminowe składniki
ruchu ceny – cykliczność,
dostrajanie rynku
– długoterminowe składniki ruchu
ceny – fundamenty.

2. Aspekt charakteru czynników
niestabilności:
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0
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składnik ruchu ceny

Cena
czas

0

Długoterminowy
składnik ruchu ceny
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czas
0
Obserwowane ruchy
ceny

Cena

– fundamentalne,
– zintegrowane z rynkiem futures.
0

czas

Źródło: opracowanie własne na podstawie Calabre S. [1993], Futures Markets and the Two Dimensions of Instability In Commodity
Markets: The Oil Experience, Energy Studies Review, Vol.3, No.3.
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Model osiągania równowagi na rynku ropy futures

Podaż /
dostawa

Popyt/
zapotrzebowanie

Rzeczywiste
zapasy

Cena ropy C

Wymagane
zapasy

Dochód (PKB)

OC - oczekiwana cena,
SP - stopa procentowa

OC = f(C)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banks F.E. [2007], The Political Economy of The World Energy, World Scientific Publishing, Singapore.
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Percepcja krótkoterminowej równowagi
Wpływ wielkości zapasów na zachowanie się ceny spotowej ropy
Cena ropy
zapasy ponad poziom
normalny

podaż (wydobycie)

presja na
spadek ceny
cena równowagi przy
normalnym poziomie
zapasów

presja na
wzrost ceny
zapasy poniżej poziomu
normalnego

Percepcja rynku towarowego
The Financial Times, 4 listopada 2004 r.: „cena
ropy naftowej spadła na skutek dużego wzrostu
komercyjnych zapasów ropy w USA
sygnalizującego, że rynek ropy jest dobrze
zaopatrzony”.

popyt

Popyt, podaż, zapasy
Reuters,19 sierpnia 2009 r.: „środowy wzrost ceny ropy naftowej o
4% został spowodowany ogłoszeniem przez rząd amerykański
danych mówiących o spadku importu i zapasów ropy naftowej do
najniższego poziomu od września 2008 r. wobec przewidywanego
przez analityków wzrostu zapasów. Być może import spadł
ponieważ spółki paliwowe zmagazynowały ropę na tankowcach
oczekując na zwyżkę ceny”.
Wojciech Potocki
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Korelacja poziomu zapasów i ceny ropy naftowej
 Silna ujemna korelacja zapasów ropy naftowej i produktów petrochemicznych USA (mln boe, l. oś) oraz
ceny ropy naftowej (Cushing, OK WTI Spot Price FOB, USD/boe, pr. oś).
 Widoczna sezonowość zapasów
 Wpływ wydarzeń politycznych na cenę i zapasy (1990-91)
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Źródło: pracowanie własne na podstawie danych EIA
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Proces informacyjny na rynku spot i futures
Antycypowane
przyszłe potrzeby

Obecne potrzeby
Popyt spotowy
Interakcja
Podaż spotowa

Obecna
dostępność

Mechanizm dostrajania
transakcji spot/futures
Ceny
spot

Backwardation lub
contango między
cenami spot i futures

Popyt futures
Ceny
futures

Zapasy

Interakcja
Podaż futures
Antycypowana
przyszła dostępność
(zapasy plus nowe
dostawy)

Decyzje dotyczące zapasów:
- Odzwierciedlają bieżący i przyszły stan rynku (dostawy versus zapotrzebowanie)
- Łączą ceny spotowe z oczekiwanymi przyszłymi cenami spotowymi (ceny futures).
Źródło: opracowanie własne na podstawie Calabre S. [1993], Futures Markets and the Two Dimensions of Instability In Commodity
Markets: The Oil Experience, Energy Studies Review, Vol.3, No.3.
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Teoretyczne modele rynku futures ropy naftowej
1. Teoria normalnego backwardation (sformułowana przez Keynesa w 1930 r., i Hicksa w
1939 r.) – ceny futures są normalnie niższe od przyszłych oczekiwanych cen spotowych.
Wydobywający ropę sprzeda kontrakt futures poniżej oczekiwanej przyszłej ceny spotowej
aby zabezpieczyć przyszłą cenę sprzedaży ropy – płaci ubezpieczenie. Spekulant kupując
kontrakt futures zapewni to ubezpieczenie, za co otrzymuje premię (za ryzyko fluktuacji
przyszłych cen). W ten sposób rynek kreuje normalne backwardation.
W rzeczywistości przyszłe oczekiwane ceny spotowe są nieobserwowalne i backwardation
odnosi się do bieżącej ceny spotowej, co jest spójne z teorią Keynesa (Litzenberger,
Rabinowitz, 1995).
2. Teoria magazynowania (sformułowana przez Kaldora w 1939 r. i Workinga w 1948r.) –
cena futures jest równa sumie ceny spotowej, kosztów finansowych i magazynowania
pomniejszonej o stopę użyteczności.

14
Wojciech Potocki

Cena futures ropy naftowej
Cena futures odzwierciedla oczekiwaną przyszłą cenę spotową.

Różnica w zachowaniu się towarów na rynku futures
Cena futures dla towarów nabywanych wyłącznie dla celów
inwestycyjnych (np. złoto, srebro):
Cena futures dla ropy naftowej (towarów nabywanych w celach
konsumpcyjnych, w tym produkcyjnych):

F  Se ( r  w)T
F  Se ( r  w )T

gdzie: F- cena terminowa futures, S - cena spotowa, T- okres do wygaśnięcia kontraktu, r - stopa
procentowa wolna od ryzyka, w - koszty przechowania towaru jako procent ceny towaru, γ stopa użyteczności (convenience yield), stopa korzyści wynikających z posiadania towaru czyli
premia dla posiadacza zapasów towaru.
F = cena spotowa*(1 + koszty finansowania zakupu S + koszty
magazynowania – premia)
Żródło: opracowanie własne na podstawie Hull J. [1998], Kontrakty terminowe i opcje.
Wprowadzenie, Wydawnictwo Finansowe WIG-Press, Warszawa.
Wojciech Potocki
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Stopa użyteczności (convenience yield)
B(t )  F (t , T )  S (t )

względna stopa
użyteczności

F (t , T )  S (t )  S (t ) R(t , T )  W (t , T )  C (t , T )

F (t, T )  S (t ) / S (t )  R(t, T )  W (t, T )  C(t, T )/ S (t )
gdzie:
B – baza
F, S – cena futures, cena spotowa
R – stopa procentowa
W – krańcowe koszty magazynowania (stałe)
C – krańcowa stopa użyteczności (wrażliwa na stan zapasów)

1. Krańcowa stopa użyteczności maleje do zera ze wzrostem
zapasów.
2. Jeśli zapasy są niskie, względna stopa użyteczności jest
wysoka, wyższa od względnych kosztów magazynowania i
baza skorygowana stopą procentową przyjmuje wartości
ujemne.
3. Znaczna ujemna baza (cena futures znacznie niższa od
ceny spot) – sygnał do opróżniania magazynów przy
wysokiej cenie.
4. Niska ujemna lub dodatnia baza jako sygnał do
gromadzenia zapasów, gdy ceny spotowe są niskie.
Wojciech Potocki

poziom zapasów

0
baza skorygowana
stopą procentową

0
poziom zapasów

Źródło: opr. własne na podst. Fama. E.F., French K.R. [1988], Business
Cycles and the Behaviour of Metals Prices, Journal of Finance.
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Relacje między ceną spot i futures
Relacje pomiędzy zapasami i bazą (różnicą cen futures i spot) – convenience yield,
contango i backwardation

F  Se ( r  w )T
F-S
F=S

F>S
niskie contango
γ<r+w

F>S
wysokie contango
y=0
krzywa koszty magazynowania
minus stopa użyteczności

Całkowite zapasy ropy

0
F<S
backwardation
γ>r+w
odpowiednie
niedobór
dostawy
dostaw

nadwyżka dostaw

Źródło: opracowanie własne na podstawie Calabre S. [1993], Futures Markets and the Two Dimensions of Instability In Commodity
Markets: The Oil Experience, Energy Studies Review, Vol.3, No.3.
Wojciech Potocki
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Strony kontraktów – uczestnicy rynku futures
1. Hedgersi przyjmujący ekspozycję w fizycznym towarze:
1) Producenci towaru poszukujący zabezpieczenia ryzyka cenowego dla ich produkcji
(zabezpieczenia zaplanowanych przychodów)
2) Odbiorcy towaru poszukujący zabezpieczenia ryzyka cenowego dla ich produkcji
(zabezpieczenia zaplanowanych kosztów)
3) Swap dealerzy (wg CFTC – Commodity Futures Trade Commission są to uczestnicy
mimo, że działają na rynku OTC).
2. Spekulanci
1) Skalpers i market makers – działający na najkrótszym odcinku czasu, w odstępach
sekundowym, bez względu na trend ceny, rolują pozycje, kupują nieznacznie taniej i
sprzedają nieznacznie drożej, realizują zyski na dużych wolumenach
2) działający na dłuższych odcinkach czasu (minuty, godziny, dni, tygodnie, miesiące),
operują na spreadzie – krótkie pozycje w jednym miesiącu i długie pozycje w innym.
Z powodu nieobserwowalności motywacji zawieranych transakcji CFTC klasyfikuje uczestników
rynku na:
o Komercyjnych (jeśli transakcje futures wykorzystywane są do hedgingu; podkategorie:
producenci, przetwórcy, komercyjni dealerzy i swap dealerzy)
o Niekomercyjnych (podkategorie: fundusze hedgingowe, brokerzy i traderzy).
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Charakterystyka kontraktów futures
1. Kupujący (np. rafineria) kontrakt terminowy futures zobowiązuje się zakupić ropę po
określonej cenie i w określonej ilości w konkretnym terminie w przyszłości (w dacie
wygaśnięcia kontraktu). Sprzedający (wydobywający) kontrakt zobowiązuje się do sprzedaży
w tym dniu takiej samej ilości ropy, po takiej samej cenie. Umowa zawierana jest dziś
(wartość kontraktu wynosi 0), ale płatność i dostawa są odroczone w czasie.
2. W dacie wygasania kontraktu, gdy cena rozliczeniowa kontraktu różni się od ceny po jakiej
zawarto kontrakt, jedna ze stron zyskuje, druga traci. Dla bezpieczeństwa obrotu kontrakty
są rozliczane każdego dnia, na podstawie cen zamknięcia i każdego dnia z konta
kontrahenta, który tego dnia stracił na posiadanej pozycji, przelewana jest określona kwota
na konto kontrahenta, który zyskał (wartość kontraktu na koniec każdego dnia wynosi 0).
Zarówno kupujący, jak i sprzedający zobowiązani są do utrzymywania depozytów,
zabezpieczających posiadane pozycje na rynku instrumentów pochodnych.
3. Kontrakty terminowe futures na ropę na giełdzie NYMEX opiewają na 1000 baryłek ropy i
standardowo są notowane przez 30 kolejnych miesięcy.
4. Zakup kontraktu nie niesie z sobą konieczności fizycznego zakupu lub sprzedaży konkretnej
ilości ropy naftowej.
5. Ceny na rynku futures są zazwyczaj niższe od cen na rynku spot.
19
Wojciech Potocki

Zachowanie się cen futures
1. NIEPEWNOŚĆ jest czynnikiem równowagi między dostępnymi dostawami ropy a
rzeczywistym zapotrzebowaniem – podstawowym parametrem (zmienność) wyceny
kontraktów futures.
2. Mimo, że kontrakty futures służą do zarządzania ryzykiem, istnieje ryzyko związane z
posiadaniem kontraktów terminowych wynikające z procedury codziennego rozliczenia.
3. Kontrakt terminowy może mieć niezerową stopę oczekiwanego zwrotu.
4. Możliwe są korzyści podatkowe, jakie można osiągnąć za pomocą portfeli kontraktów
terminowych i przesunięcia zysków z jednego roku podatkowego do następnego.
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Inwestycje w commodity futures – ryzyko, zwroty, korelacje
1. Oczekiwany zysk z inwestycji w commodity futures jest równy premii za ryzyko.
Zrealizowany zysk jest równy premii za ryzyko plus nieoczekiwane odchylenie przyszłej ceny
spotowej od oczekiwanej przyszłej ceny spotowej.
2. Oczekuje się, że długa pozycja (zob. do kupna) w futures daje dodatni zwrot z inwestycji tak
długo jak cena futures znajduje się poniżej oczekiwanej przyszłej ceny spotowej.
3. Cena futures ustalona poniżej oczekiwanej przyszłej ceny spotowej rośnie w okresie do
wygaśnięcia.
4. Inwestycje w commodity futures i w akcje zapewniają porównywalny zwrot.
5. Zwroty z inwestycji w commodity futures są negatywnie skorelowane ze zwrotami z
inwestycji w akcje i obligacje i silnie dodatnio z inflacją (w przeciwieństwie do akcji i obligacji).
Korelacja jest tym silniejsza im dłuższy okres inwestycji.
6. Zwroty z inwestycji w commodity futures zależą od fazy cyklu biznesowego: dodatnie zwroty
w początkowej fazie recesji (akcje i obligacje generują wysokie straty) i ujemne zwroty w
końcowej fazie recesji (w przeciwieństwie do akcji i obligacji). Gdy zwroty z akcji i obligacji są
poniżej przeciętnych, w początkowej fazie ekspansji i wczesnej fazie recesji commodity
futures zapewniają dodatnie zwroty, wyższe niż akcje i obligacje. Właściwość ta (ex-post)
umożliwia dywersyfikację niedywersyfikowalnego ryzyka systematycznego tradycyjnego
portfela akcji i obligacji (zgodnie z teorią CAPM). Obserwacja ta jest prawdziwa dla rynku
amerykańskiego (waluta USD) oraz dla inwestorów zagranicznych (w lokalnych walutach).
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Zmiana cen futures w czasie do wygaśnięcia kontraktu

Krzywa kontraktów futures w stanie backwardation dziś i zmiana cen w czasie

Backwardation
krzywa kontraktów futures dziś

Cena

Oczekiwana dziś cena w
przyszłości

Spot =110
105

Spot =110
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105

Backwardation
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konwergencja krzywych do ceny spotowej
k2
k4
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k2
100

k3

100
k4

k5

k6

0
1
2
3
4
5
6
Spot kontrakty futures , miesiące dostawy od dziś

0

1
2
3
4
5
6
kontrakty futures , miesiące dostawy od dziś

Źródło: opracowanie własne na podstawiehttps://www.khanacademy.org/science/corefinance/derivative-securities/forward-futures-contracts/v/backwardation
Wojciech Potocki
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Zmiana cen futures w czasie do wygaśnięcia kontraktu

Krzywa kontraktów futures w stanie contango dziś i zmiana cen w czasie

Contango
krzywa kontraktów futures dziś

Cena

Contango
zmiana cen kontraktów futures w czasie,
konwergencja krzywych do ceny spotowej
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5
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Spot kontrakty futures , miesiące dostawy od dziś
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1
2
3
4
5
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kontrakty futures , miesiące dostawy od dziś

Źródło: opracowanie własne na podstawiehttps://www.khanacademy.org/science/corefinance/derivative-securities/forward-futures-contracts/v/contango
Wojciech Potocki
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Zmiana cen futures w czasie do wygaśnięcia kontraktu
Teoretyczna zmiana cen kontraktów futures F w funkcji czasu do wygaśnięcia kontraktu i premii γ (stopy
użyteczności) – contango i bacwardation
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F  Se ( r w )T

115
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95

F1 (γ=0 => F>S, F jest malejące, contango)
F2 (0<γ<r+w => F>S, F jest malejące, contango)
F3 (γ>r+w => F<S, F jest rosnące, backwardation)
F4 (γ=2*(r+w) => F>S, F jest rosnące, silne backwardation)
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Sygnały zmiany trendu ceny ropy naftowej w okresie 1993-94
Zmiana rozkładu czasowego spreadu w okresie 1993-94 – sygnał zmiany trendu ceny
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Cena 1.kontraktu futures ropy naftowej WTI, Cushing, OK (USD/boe)

spread (k1-k2)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EIA oraz Rothman R.S. [1995], Forecasting Crude Oil Prices .
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Sygnały zmiany trendu ceny ropy naftowej w 2008 r.
Zmiana rozkładu czasowego spreadu w okresie marzec – lipiec 2008 r. – sygnał zmiany trendu ceny
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Cena 1.kontraktu futures ropy naftowej WTI, Cushing, OK (USD/boe)

spread (k1-k2)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EIA
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Prognozowanie ceny ropy z wykorzystywaniem informacji
z rynku futures&options
Model wyceny opcyjnej Blacka-Scholesa-Mertona:
wartość opcji, tzw. premii zależy od zmienności ceny bazowego aktywa, ceny wykonania,
ceny bazowego aktywa, stopy procentowej wolnej od ryzyka i czasu do wygaśnięcia opcji.

Informacje z rynku: wartość opcji, cena wykonania, cena spot ropy naftowej, stopa wolna
od ryzyka i czas do wygaśnięcia opcji.

Zmienność implikowana z modelu B-S-M

Granice przedziałów ufności,
w jakich będą się poruszać przyszłe ceny z założonym prawdopodobieństwem
(poziomem ufności).
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Model wyceny opcyjnej Blacka-Scholesa-Mertona
cena opcji call (kupna):

c  SN (d 1 )  Xe  rT N (d 2 )

cena opcji put (sprzedaży):

p  Xe  rT N ( d 2 )  SN ( d1 )

gdzie:

ln( S X )  ( r   2 2)T
d1 
 T

ln( S X )  ( r   2 2)T
d2 
 d1   T
 T

c – ceny europejskich opcji call,
p – ceny europejskich opcji put,
S – aktualna cena spot ropy naftowej (ogólnie aktywa bazowego),
X – cena wykonania (rozliczenia) opcji,
r – wolna od ryzyka roczna stopa procentowa dla okresu odpowiadającego okresowi życia opcji,
T – czas pozostający do wygaśnięcia opcji (liczony jako część roku z 252 dniami handlowymi),
σ – współczynnik zmienności ceny ropy naftowej (kontraktów futures).
Funkcja N(x) jest dystrybuantą standaryzowanej zmiennej o rozkładzie normalnym, czyli
prawdopodobieństwem, że zmienna o standardowym rozkładzie normalnym ф(0,1) osiągnie
wartość mniejszą od x.
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Zmienność implikowana cen ropy naftowej

Źródło: Short-Term Energy Outlook, EIA, July 2014.
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Zmienność spreadu

Źródło: Short-Term Energy Outlook, EIA, July 2014.
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Korelacja ceny ropy naftowej i zmienności implikowanej

Źródło: Short-Term Energy Outlook, EIA, July 2014.
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Krótkoterminowa prognoza cen ropy naftowej
Granice zmienności przyszłych cen ropy naftowej dla założonych przedziałów ufności
Prognozowane ceny kontraktów futures powinny znaleźć się między dolną i górną granicą
przedziału ufności:


* exp z

E f ,k   f t ,k * exp  z / 2 *  k  k
E f ,k   f t ,k

 /2

* k  k




 dolna granica
 górna granica

gdzie:

E f ,k  – oczekiwana cena kontraktu futures k-ego miesiąca z datą wygaśnięcia 

f t ,k

– cena kontraktu futures k-ego miesiąca w dniu t,

k

– implikowana zmienność opcji na kontrakt futures k-ego miesiąca,

k

– czas do wygaśnięcia kontraktu futures k-ego miesiąca (w latach),

z 2

– wartość standaryzowana rozkładu normalnego dla przedziału ufności (1)
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Krótkoterminowa prognoza cen ropy naftowej
Granice zmienności przyszłych cen ropy naftowej dla założonych przedziałów ufności
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
lip-09

USD/boe

sie-09 wrz-09 paź-09 lis-09

gru-09 sty-10

lut-10 mar-10 kwi-10 maj-10 cze-10

Historyczne ceny spot

Ceny futures

66% przedziały ufności

50% przedziały ufności

lip-10

sie-10 wrz-10 paź-10 lis-10

gru-10

95% przedziały ufności

33

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EIA
Wojciech Potocki

Krótkoterminowe prognozy cen ropy naftowej
Granice zmienności prognozowanych cen ropy naftowej dla 95% przedziału ufności w okresie
styczeń 2007 r. – styczeń 2012 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EIA
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Prognoza ceny ropy naftowej – sierpień 2014
(oraz zmiana w relacji do lipca i kwietnia)
Prognoza ceny ropy naftowej West Texas Intermediate (WTI)
USD/boe
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sty 2014
Prognoza

lip 2014
Prawdop. 95%

sty 2015
Prawdop. 50%

lip 2015

sty 2016

Prawdop. 66%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EIA.

• Wzrost wydobycia w USA i rozwój infrastruktury transportowej, wzrost wydobycia w Kanadzie i spodziewany w Brazylii
• Spadek tempa wzrostu światowego zużycia – spowolnienie gospodarki Chin, poprawa standardów efektywności silników
samochodowych (nowe regulacje w USA).
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Prawdopodobieństwo wzrostu lub spadku cen spotowych
względem zadanych poziomów
Dla określonych dat i cen kontraktów futures oraz odpowiadających im zmienności
implikowanych prawdopodobieństwo przekroczenia lub spadku ceny poniżej zadanego
poziomu wyznacza się z poniższych wzorów wykorzystujących formułę B–S:
• prawdopodobieństwo przekroczenia przez cenę zadanego poziomu ,

P ( fT ,k  xk )  N (d 2 )
• prawdopodobieństwo spadku ceny poniżej zadanego poziomu ,

P ( f T , k  xk )  1  N ( d 2 )

gdzie:





d 2  ln f t ,k xk    k2 2 /  k 



– parametr formuły B–S,

N – dystrybuanta standaryzowanej zmiennej losowe o rozkładzie normalnym,
prawdopodobieństwo, że zmienna o rozkładzie normalnym , czyli cena ropy
naftowej przyjmie wartości mniejsze (w pierwszym przypadku) lub większe od
zadanego poziomu .
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Prawdopodobieństwo wzrostu lub spadku cen spotowych
względem zadanych poziomów
Cena > 100 USD/boe
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EIA.
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Czy rynek jest manipulowany?
Wyniki testu przyczynowości Grangera dziennych zmian pozycji i zmian cen kontraktów futures na giełdzie
NYMEX w okresie styczeń 2001 – lipiec 2008 – dane statystyczne potwierdzają, że rynek futures
funkcjonuje prawidłowo.
Klasyfikacja uczestników

Wszyscy komercyjni
Przetwórcy
Dealerzy komercyjni
Producenci
Inni dealerzy komercyjni
Swap dealerzy
Wszyscy niekomercyjni
Fundusze hedgingowe
Brokerzy i traderzy
Wszyscy niekomercyjni i
Swap dealerzy

Hipotetyczny kierunek przyczynowości
Zmiany cen wyprzedzają zmiany
Zmiany pozycji wyprzedzają zmiany cen
pozycji
Kierunek Znaczący? Wartość P Kierunek Znaczący? Wartość P
+
tak
0,028
nie
0,896
+
tak
0,048
nie
0,191
+
tak
0,040
nie
0,908
+
tak
0,032
nie
0,449
nie
0,918
nie
0,391
nie
0,114
nie
0,832
nie
0,062
nie
0,764
nie
0,003
nie
0,585
nie
0,741
nie
0,494
-

nie

0,062

-

nie

0,947

Źródło: Interagency Task Force on Commodity Markets, Interim Report on Crude Oil, Washington D.C., 2008
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Czy rynek jest manipulowany?
Gdyby ceny ropy wzrosły na skutek manipulacji spekulantów powyżej ceny fundamentalnej,
zapasy ropy wzrosłyby ponieważ wzrost cen redukuje zapotrzebowanie i pobudza wydobycie.
Jednak w okresie gwałtownie rosnących cen (2006-2008) poziom zapasów znajdował się w
trendzie malejącym.
Poziom zapasów ropy naftowej i produktów petrochemicznych w USA i w krajach OECD (5-letnia średnia +/- 1
standardowe odchylenie)

Źródło: Interagency Task Force on Commodity Markets, Interim Report on Crude Oil, Washington D.C., 2008
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Konkluzje
1. Rynek futures jest ważnym elementem nowoczesnej gospodarki – pełni funkcje
1) odkrywczą przyszłych oczekiwanych cen ropy naftowej
2) informacyjne (zagregowane i uporządkowane informacje o zawartych transakcjach),
3) komercyjne (miejsce zawierania transakcji),
4) operacyjne (dopasowanie poziomu zapasów do stanu rynku lub tempa wydobycia),
5) inwestycyjne (w ramach przepływów między aktywami i towarami),
6) zarządzania ryzykiem (zabezpieczenia ekspozycji na rynku fizycznym przez
przedsiębiorstwa i państwa).
2. Rynek futures odzwierciedla w sposób holistyczny stan bieżący i przyszłość gospodarki,
zapewnia najbardziej przybliżony i precyzyjny opis zachowania się ceny ropy naftowej.
3. Skumulowana przez uczestników rynku futures wiedza o świecie codziennie fluktuuje z powodu
nowych wiadomości. Struktury czasowe kontraktów futures są „cieniem przyszłości”.
4. Oczekiwania są istotnym czynnikiem wpływającym na ceny futures. Zagregowane oczekiwania
na rynku futures odzwierciedlone w zmienności implikowanej są parametrem formuły BlackaScholesa wykorzystywanej do prognozowania cen ropy naftowej.
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Konkluzje c.d.
5. Rynek futures koncentruje i łączy:
1) gospodarkę;
2) naukę (geologia, technologie wydobycia, alternatywne teorie dostępności zasobów ropy
naftowej: teorię Hubberta – Oil Peak i podejście Adelmana o nieograniczoności zasobów,
teorie ekonomii i finansów);
3) wiedzę o wszystkich rozpoznanych przyszłych zdarzeniach (geopolitycznych,
cywilizacyjnych, gospodarczych, demograficznych, społecznych).
6. Rynek futures ropy naftowej generuje informacje (szeregi czasowe kontraktów futures i
zmienność implikowana „cieniem przyszłości”) umożliwiające:
1) ocenę stanu zaopatrzenia rynku obecnie i w przyszłości (backwardation lub contango)
2) uchwycenie sygnału przyszłej zmiany trendu ceny spotowej (przejście backwardation w
contango lub odwrotnie)
3) wyznaczenie granic przedziału ufności przyszłych cen spotowych dla założonego
prawdopodobieństwa.
7. Możliwości prognozowania cen ropy naftowej wynikają z możliwości:
1) Wyznaczenia przedziałów zmienności cen dla założonego prawdopodobieństwa oraz
2) Odczytania sygnału zmiany trendu.
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Konkluzje c.d.
8. Badania empiryczne struktur czasowych cen futures w dwóch okresach 1993-94 i w 2008 r.
potwierdziły możliwości prognozowania zmiany trendu ceny ropy naftowej. W 2008 r. co
najmniej na kilka tygodni (miesięcy) przed spadkiem ceny ropy w lipcu 2008 r. rynek futures
wygenerował sygnał zmiany trendu ceny spotowej.
9. Umiejętność odczytania zawartości informacyjnej rynku futures ropy naftowej ma istotne
znaczenie dla oceny efektywności projektów inwestycyjnych. Zignorowanie informacji z rynku
futures lub ich nieznajomość może prowadzić do katastrofy finansowej (przypadek koncernu
Metallgesellschaft).
10. Właściwości dywersyfikacyjne inwestycji w commodity futures:
1) Możliwości dywersyfikacji ryzyka specyficznego wynikają z negatywnej korelacji zwrotów z
inwestycji w commodity futures ze zwrotami z inwestycji w akcje i obligacje i silnie dodatniej korelacji
z inflacją (w przeciwieństwie do akcji i obligacji). Korelacja jest tym silniejsza im dłuższy okres
inwestycji.

2) Możliwości dywersyfikacji niedywersyfikowalnego ryzyka systematycznego tradycyjnego
portfela akcji i obligacji (zgodnie z teorią CAPM) wynikają z zależności zwrotów z inwestycji w
commodity futures od fazy cyklu biznesowego. Zwroty z inwestycji w commodity futures są dodatnie
w początkowej fazie recesji, gdy akcje i obligacje generują wysokie straty i ujemne zwroty w
końcowej fazie recesji w przeciwieństwie do akcji i obligacji. Gdy zwroty z akcji i obligacji są poniżej
przeciętnych, w początkowej fazie ekspansji i wczesnej fazie recesji, commodity futures zapewniają
dodatnie zwroty, wyższe niż akcje i obligacje.
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Konkluzje c.d.
11. Prognozy ceny ropy naftowej w określonej wysokości nie mają racjonalnego uzasadnienia.
Żadna taka prognoza nie sprawdziła się.
12. Najlepszą prognozą cen ropy naftowej, jaką można sporządzić w określonej dacie,
odzwierciedlająca najpełniejszą wiedzę rynku na temat przyszłości, z wykorzystaniem
współczesnej nauki finansów, jest ta określające granice przedziałów zmienności dla
założonego prawdopodobieństwa.
13. Nie istnieją dowody potwierdzające wpływ (manipulacji) spekulantów na cenę spotową ropy.
14. Wyniki badań rynku futures ropy naftowej mogą być zastosowane do innych surowców, np.
miedzi, srebra, węgla i powinny inspirować do dalszych badań naukowych (m.in. właściwości
dywersyfikacyjne).
15. Bieżąca zmienność implikowana jest relatywnie niska, w trendzie malejącym od kilkunastu
miesięcy (okres 2013-14), a bieżące prognozy cen ropy naftowej są optymistyczne (wąskie
przedziały zmienności).
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