
Rynek kapitałowo-
pieniężny  

Wykład 1 

Istota i podział rynku 
finansowego 



Uczestnicy rynku 
finansowego 

• Gospodarstwa domowe 
• Przedsiębiorstwa 
• Jednostki administracji państwowej 

i lokalnej 
• Podmioty zagraniczne 

 
• Transakcje i powiązania pomiędzy 

tymi podmiotami wyznaczają poziom 
produkcji dóbr i usług w 
gospodarce, jej dochód i wydatki 
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Schemat funkcjonowania 
rynku finansowego 
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Rynek finansowy 

• Miejsce zawierania transakcji 
mających za przedmiot szeroko 
rozumiany kapitał finansowy 

• Ogół transakcji papierami 
wartościowymi, będącymi 
instrumentami udzielania kredytów 
krótko-, średnio- i 
długoterminowych 

• Przedmiotem transakcji na rynku 
finansowym są papiery wartościowe 



Instrumenty rynku 
finansowego 

• Papiery wartościowe 
– Prawo do współwłasności majątku 

(udziały, akcje) 

– Prawo do określonego procentu lub 
innych pożytków (np. obligacje lub 
inne instrumenty dłużne) 

– Prawo do otrzymania w przyszłości 
określonych aktywów lub do 
rozliczenia pieniężnego 
(instrumenty pochodne) 



Papier wartościowy  

• Dokument stwierdzający fakt 
dokonania transakcji odpłatnego 
udostępnienia kapitału, co daje 
kapitałodawcy określone prawa. 

• Celem udostępniania przez rynek 
finansowy środków jest ich 
inwestowania, czyli chęć 
osiągnięcia dochodu. 



Instrumenty finansowe - 
podział 

• Aspekt własnościowy: 
– o charakterze udziałowym  

• Akcje 
• Udziały  

– o charakterze wierzytelnościowym 
• Obligacje 
• Weksle 
• Depozyty bankowe 

Są to instrumenty bazowe, na 
podstawie których tworzy się 
instrumenty pochodne. 



Instrumenty finansowe – 
podział cd. 

• Sposób generowania dochodów: 
– o stałym dochodzie 

• Obligacje i depozyty bankowe o stałym 
oprocentowaniu 

• Weksle o znanej stopie dyskontowej 

– o zmiennym dochodzie 
• Akcje (dywidenta) 

• Obligacje o zmiennym oprocentowaniu 

 



Instrumenty finansowe – 
podział cd. 

• Przynależność sektorowa emitenta 
– Przedsiębiorstwa, organy publiczne 

• Bezpośrednie 

– Instytucja finansowa 
• Pośrednie (np. kredyty) 

• Czas, okres od emisji do wykupu 
– Krótkoterminowe 

– Średnioterminowe  

– Długoterminowe 

– Bezterminowe (np. akcje) 



Kryterium podziału  
rynku finansowego 

• Segmenty operacyjne 
– Rynek pieniężny 

– Rynek kapitałowy 

– Rynek instrumentów pochodnych 

 
a) Kres dysponowania środkami pieniężnymi 

przez podmiot finansujący swoją 
działalność – kryterium czasu 

b) Cel przeznaczenia uzyskanych środków – 
kryterium celu 



Kryterium podziału  
rynku finansowego cd. 

• Rodzaj kontrahenta dokonującego 
obrotu instrumentami finansowymi 
– Rynek pierwotny (zawieranie transakcji 

pomiędzy emitentem a ich pierwszym nabywcą) 

• Pozyskiwanie funduszy na działalność 
bieżącą lub rozwojową 

– Rynek wtórny (obrót między inwestorami bez 
udziału emitenta) 

• Możliwość odzyskania gotówki z 
poczynionych inwestycji przez terminem 
zapadalności instrumentu 



Kryterium podziału  
rynku finansowego cd. 

• Zasięg terytorialny rynku 
– Krajowe, regionalne, ogólnoświatowe 

• Moment rozliczania transakcji 
– Transakcje natychmiastowe (spot) i 

terminowe (forward, future, opcyjne) 

• Forma organizacyjna rynku 
– Rynek giełdowy – określone gwarancje dla 

inwestorów 

– Rynek pozagiełdowy – między 
instytucjami finansowymi (biura maklerskie) 



Kryterium podziału  
rynku finansowego cd. 

• Rodzaj występujących na rynku 
cząstkowych instrumentów 
– na rynku pieniężnym: lokaty 

międzybankowe, weksle, bony skarbowe i 
komercyjne, certyfikaty depozytowe itp. 

– na rynku kapitałowym: rynek akcji i 
obligacji (skarbowe, komunalne, 
przedsiębiorstw) 

– na rynku instrumentów pochodnych: 
transakcje terminowe bezwarunkowe 
(forward, futures) i warunkowe (opcje)  



Ogólna struktura rynku 
finansowego 
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Instytucje finansowe 

• Podmiot świadczący usługi związane 
z zawieraniem transakcji, których 
przedmiotem są instrumenty 
finansowe i utrzymaniem ich w 
swoich aktywach. 
– Instytucje tworzące własne 

instrumenty finansowe (np. sektor 
bankowy: bank centralny i banki komercyjne) 

– Instytucje nietworzące własne 
instrumenty finansowe (np. banki 
inwestycyjne, biura maklerskie) 



Instytucje finansowe I 

• Kreowanie pieniądza 
– Bank Centralny, banki komercyjne – 

kreowanie ogólnej ilości pieniądza w gospodarce oraz 
wpływanie na kształtowanie się rynkowych stóp 
procentowych 

• Inne zadania 
– Inwestorzy instytucjonalni – firmy 

ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, 
fundusze emerytalne 

– Giełdy instrumentów finansowych  
– giełdy papierów wartościowych (akcji i obligacji) 

- giełdy terminowe - instrumentów pochodnych 



Dziękuję za uwagę 


