PODSUMOWANIE
WYNIKÓW PROJEKTU
WKF
I n s t y t u t

Kalendarium
projektu WKF –
kluczowe daty

R y n k u

F i n a n s o w e g o

Wrzesień 2018 –uruchomienie Projektu WKF – pozyskiwanie uczestników
projektu

Styczeń 2019 – zawarcie umowy dotyczącej projektu WKF z grupą 21 banków spółdzielczych
Luty 2019 – pozyskanie od banków uczestników projektu danych dotyczących zawieranych transakcji, analiza, przygotowanie założeń metody i procesu opracowywania wskaźnika
Marzec 2019 – prezentacja Metody WKF na forum uczestników Projektu
WKF
Kwiecień – maj 2019 – prace nad systemem WKF
Czerwiec 2019 - Uruchomienie wersji testowej systemu informatycznego służącego do opracowywania WKF
Sierpień 2019 – rozpoczęcie testowania opracowywania WKF na podstawie
bieżących danych
Wrzesień – listopad 2019 prace nad dokumentacją WKF
Październik 2019 – utworzenie Komitetu Sterującego IRF
Listopad 2019 – złożenie wniosku licencyjnego w KNF
Grudzień 2019 – utworzenie pierwszego Panelu WKF (18 banków)
Styczeń 2020 – rozpoczęcie opracowywania i publikacji indeksu WKF na
stronie www.irf.org.pl zgodnie z przyjętą Metodą WKF
Marzec 2020 – potwierdzenie przez KNF kompletności wniosku w/s licencji
Marzec 2020 rozpoczęcie prezentacji WKF dla przyszłych użytkowników i
pozyskania nowych panelistów
Marzec- wrzesień 2020 – proces udzielania wyjaśnień w trakcie postępowania administracyjnego przed KNF
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Cele projektu
WKF

•

Stworzenie bazy danych o rzeczywistych cenach, po jakich są zawierane transakcje depozytowe z klientami banków

•

Opracowanie wskaźnika referencyjnego do stosowania w umowach i instrumentach finansowych, który:

•

Dobór banków
Panelistów.
Uruchomienie
opracowywania i
publikacji WKF



spełnia wymogi regulacyjne – zgodność z Rozporządzeniem BMR



odzwierciedla ekonomikę funkcjonowania banków



jest zrozumiały dla klientów

Przygotowanie narzędzia do wsparcia banków w zarządzaniu
kosztem pozyskania finansowania i ryzykiem stóp procentowych

Nabór banków do projektu WKF trwał od września do grudnia 2018
roku. W czasie naboru były prowadzone prezentacje dotyczące Rozporządzenia BMR i stosowania wskaźników na polskim rynku finansowym. Prezentowane były założenia opracowania Wskaźnika Kosztu Finansowania. Do projektu przystąpiło 21 banków spółdzielczych
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Banki, które przystąpiły do projektu zostały poproszone o przygotowanie
danych dotyczących wszystkich zawieranych transakcji depozytowych. W
zależności od systemu, który banki używają zostały przygotowane specjalne
narzędzia do wygenerowania danych.
Otrzymane dane zostały poddane wielostopniowej analizie. Analiza dotyczyła
w szczególności:
a.

Poprawności danych od strony technicznej (dostępność danych, kompletność rekordów, możliwości techniczne pozyskania, możliwość identyfikacji transakcji na podstawie danych w rekordzie etc.)

b.

Ekonomicznej poprawności danych (przedziały oprocentowania depozytów, kwoty, waluta denominacji, określenie segmentu klientowskiego etc.)

c.

Zgodności danych z modelem biznesowym, który prowadzi bank.

d.

Możliwości weryfikacji danych pod kątem
a)

wykrywania i zapobiegania manipulacji,

b)

poprawności danych ex ante (przed wysłaniem) i ex post (po
otrzymaniu przez administratora) (kompletność, błędy i poprawki nanoszone do transakcji, zrywanie transakcji etc.)

Dla każdego z banków została przygotowana analiza w tym dystrybuanty cen.
Analizy przedstawiono bankom, z których dane pochodziły. Analizy prowadzono
pod względem segmentów klientowskich, struktury terminowej, struktury kwotowej, modeli zachowań klientowskich (odnawianie, wpłaty nowych środków,
wrażliwość na cenę depozytu), typów produktów (funkcjonalności produktów),
modelu zawierania odnawiania transakcji (np. automatycznie, na zlecenia klienta,
dni robocze/dni weekendowe).
Analizowane były możliwe modele generowania danych i obsługi procesu przygotowania i przesyłania danych przez pracowników banków (automatyzacja
procesu, zapobieganie ingerencjom w dane/zapobieganie manipulacjom, stabilność i powtarzalność procesu generowania i przesyłania danych).
Na bazie analiz przygotowanych przez administratora z każdym z banków zostały przeprowadzone rozmowy weryfikujące poprawność jak również kompletność danych, zgodność interpretacji danych z modelem biznesowym prowadzonym przez bank. Dyskutowane były spostrzeżenia dotyczące np. specyfiki kwotowej, segmentowej, terminowej jak również cenowej występujące, w każdym z
banków.
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Po podsumowaniu fazy analitycznej, główne konkluzje były następujące::
1.

W projekcie WKF uczestniczą banki o zróżnicowanych cechach:
a.

sumie bilansowej,

b.

modelu biznesowym,

c.

terytorium działania.

2.

Otrzymane dane w sposób kompletny odzwierciedlają pozyskanie
finansowania terminowego przez banki panelistów.

3.

Przedstawiony sposób wnioskowania administratora (na podstawie
analiz) został potwierdzony przez uczestników projektu jako popraw
ny.

4.

Banki uczestniczące w projekcie reprezentują zróżnicowane modele
businessowe w tym również strategie cenowe.

5.

Pozyskane do projektu banki reprezentują dobry poziom zrozumie
nia problemów zarządzania ryzykiem, a w szczególności zarządzania
ryzykiem stopy procentowej i wskaźników referencyjnych.

6.

Uczestnicy projektu (in gremio) po przedstawieniu i przedyskutowa
nia analiz dotyczących całości danych pozyskany przez administra
tora oraz po prezentacji propozycji kluczowych elementów metody
opracowywania wskaźnika WKF potwierdzili zrozumienie dla metody
WKF jak również wstępnych wyliczeń wskaźnika WKF. Metoda WKF
została przyjęta przez uczestników projektu.

7.

Banki, które przystąpiły do projektu zostały zweryfikowane pod kąt
em spójności i reprezentatywności ich kosztu finansowania z (a)
kosztem pozyskania finansowania Zrzeszenia BPS jak również (b)
kosztem pozyskania finansowania banków spółdzielczych funkcjonujących w Polsce.

Po przygotowaniu i uruchomieniu podstawowej infrastruktury związanej z
procesem przesyłania danych i opracowywania WKF przeprowadzono testy
poprawności generowania i przesyłania danych wejściowych. Administrator
prowadził szereg testów infrastruktury związanej z opracowywaniem WKF
od czerwca 2019. Od lipca 2019 testy były prowadzone na danych codziennie
dostarczanych przez Banki Panelistów. Następnie administrator zawarł finalne umowy z Panelistami dotyczące przekazywania danych wejściowych oraz
korzystania z WKF.
Na początku listopada 2019, po zawarciu z Bankami Panelistami umów w
ilości zapewniającej reprezentatywność WKF.
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Zawarto umowy z 18 bankami, które były w pełni przygotowane do pełnienia roli banku panelisty. Administrator zakończył testy i przygotował środowisko produkcyjne w infrastrukturze serwerowo – telekomunikacyjnej.
W połowie grudnia 2019 uruchomiony został proces opracowywania WKF.
Publikacja WKF rozpoczęła się w styczniu 2020.

Stan prac nad
WKF
podsumowanie
(sierpień 2020):

1.

System WKF działa w wersji produkcyjnej, codziennie jest opracowywany i publikowany wskaźnik WKF (zgodnie z zadeklarowaną Metodą
WKF oraz przestrzegając innych postanowień – w szczególności Kodeksu Postepowania Banków Panelistów).

2.

Proces pozyskiwania codziennych danych od 18 banków jest ustabilizowany,

3.

Zbudowane są szeregi danych o stopach procentowych WKF od początku 2018 roku.

4.

Funkcjonuje strona internetowa służąca publikacji informacji o WKF
(www.irf.org.pl). Zakres informacyjny wypełnia wymogi wskaźnika i
regulacji BMR, aby wskaźnik mógł być stosowany do umów kredytowych (publiczny dostęp do wartości WKF, dostęp do historii notowań
WKF, udokumentowana historia zmian i obliczeń wskaźnika).

5.

Panel WKF (VIII 2020) składa się z 18 banków o średniej sumie bilansowej 700 mln PLN:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
Bank Spółdzielczy w Bielsku Podlaskim
Bank Spółdzielczy w Bystrej
Bank Spółdzielczy w Dynowie
Bank Spółdzielczy w Ełku
Bank Spółdzielczy w Izbicy
Bank Spółdzielczy w Jasieńcu
Bank Spółdzielczy w Łukowie
Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej
Bank Spółdzielczy w Sejnach
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie
Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy Poduchownej
Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie
Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce
Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy w Knurowie
Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie
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WKF—główne
fakty

Szeregi czasowe WKF dla poszczególnych terminów

Różnica w reakcji WKF vs WIBOR
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WKF—główne
fakty

Wolumeny WKF dla poszczególnych terminów

Uwaga: uwzględniono jedynie transakcje wchodzące finalnie do kalkulacji indeksu, a nie wszystkie dane wejściowe.

Wolumeny i stawki WKF – ujęcie łączne

Uwaga: uwzględniono jedynie transakcje wchodzące finalnie do kalkulacji indeksu, a nie wszystkie dane wejściowe.
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WKF—główne
fakty

Dzienne statystyki danych wejściowych WKF

Liczba sztuk

1M

3M

6M

1Y

MAX

846

666

469

240

Średnia

253

283

181

89

MIN

123

83

48

15

Wolumen

1M

3M

6M

1Y

MAX

41,8 mln

52,6 mln

23,2 mln

12,6 mln

Średnia

10,4 mln

11,2 mln

7,1 mln

4,0 mln

MIN

2,8 mln

3,0 mln

2,0 mln

0,3 mln

Źródło: IRF; dane dzienne za okres styczeń 2018 – sierpień 2020
Uwaga: dla sztuk i wolumenu uwzględniono pierwotne jednodniowe dane wejściowe.

Zmienność WKF na tle innych rynków

Zmienność (dzienne SD)

1M

3M

6M

1Y

WKF (pre-COVID)

1,69bp

1,90bp

1,87bp

2,49bp

WKF (COVID)

1,64bp

2,12bp

1,76bp

4,23bp

WIBOR (pre-COVID)

0,12bp

0,14bp

0,13bp

0,20bp

WIBOR (COVID)

6,85bp

6,57bp

6,55bp

6,74bp

Dla porównania zmienności innych stóp rynkowych w PLN:
3M OIS na Polonii = 2,0 bp
Stopa implikowana z 3M FX Swap = 3,9 bp
5-letni kontrakt IRS = 7,4 bp
Odchylenie standardowe dziennych różnic cen w skali dziennej (bez annualizacji) w punktach bazowych
Okres badania: styczeń 2018 - sierpień 2020
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WKF—główne
fakty

Koszt finansowania: panel WKF (pilot) vs. populacja generalna

Źródło: dane KNF i dane pozyskane od banków.

Korelacja na różnicach 0,97

Pilot

BS

poziom

1,54%

1,45%

zmienność

0,065pp

0,068pp

Koszt finansowania: banki spółdzielcze vs sektor bankowy

Źródło: dane KNF
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WKF—główne
fakty

Wolumeny WKF na tle danych rynkowych

Źródło: IRF, dane IBnGR

WKF jest dostępny na stronie www.irf.org.pl
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