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Oznaczenia takie jak w książce Matematyka finansowa 
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Uzupełnienie 

Oprocentowanie ciągłe 

             
     

Formuła Fishera 

      
         

       
           

 

Oznaczenia 

Wielkości pieniężne (kapitały, odsetki):   – wartość przyszła,   – wartość bieżąca, kapitał 

początkowy,   – odsetki 

Stopy procentowe: r – stopa nominalna oprocentowania rocznego,    – stopa nominalna 

oprocentowania rocznego (per annum, p. a.) przy  -kapitalizacjach,    – stopa 

oprocentowania,     – efektywna stopa procentowa (ESP),    – roczna nominalna stopa 

procentowa oprocentowania przy kapitalizacji ciągłej,       – realna stopa procentowa,      – 

stopa inflacji,      – nominalna stopa procentowa 

Pozostałe parametry:   – liczba kapitalizacji w ciągu roku (oznaczane czasem jako   lub 

 ),   – okres oprocentowania wyrażony w podokresach,   – liczba lat oprocentowania 

 

Zadanie 2 

W zadaniu 1 załóż, że w najlepszym wariancie jest kapitalizacja ciągła i oblicz czynnik 

oprocentowania. Oblicz wartość przyszłą po 10 latach. Wyznacz efektywną stopę procentową.  
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Zadanie 3 

Wyznacz dokładną i przybliżoną realną roczną stopę procentową dla najlepszego wariantu z 

zadania 1, jeżeli stopa inflacji wynosi 3%.  

 

Renty – wzory 

Renty o stałych ratach 
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Oznaczenia 

Wielkości pieniężne (strumienie, stany):   – wartość przyszła,   – wartość bieżąca, R –

wysokość raty,    – wartość bieżąca renty wieczystej 

Stopy procentowe:   – stopa procentowa okresu bazowego 
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Czynniki:      – czynnik dyskontowania renty (płatnej z dołu),      – czynnik 

oprocentowania renty (płatnej z dołu),  ̈    – czynnik dyskontowania renty płatnej z góry,  ̈    

– czynnik oprocentowania renty płatnej z góry 

Pozostałe parametry:   – liczba lat  

 

Zadanie 4  

Bank zaproponował klientowi pięcioletni plan systematycznego oszczędzania zadeklarowanej 

stałej kwoty w dwóch wariantach. W pierwszym przypadku, klient miałby na początku 

każdego miesiąca wpłacać 500 złotych, przy czym odsetki są kapitalizowane, a nominalna 

roczna stopa oprocentowania wynosi 3,75%. W drugim przypadku, na koniec każdego 

kwartału miałaby być przekazywana kwota 1550 złotych, a odsetki dopisywane do rachunku 

oprocentowane byłyby 4,00% w skali roku. Porównaj oferty i wskaż korzystniejszą.  

 

Zadanie 5 

Policz wartość bieżącą dla dwóch przypadków z zadania 4. Porównaj ile są warte na dziś 

obydwa plany systematycznego oszczędzania. Oblicz bieżącą wartość renty wieczystej dla 

wariantu drugiego z zadania 4. 

 

Praca domowa 

Podsumowanie zajęć.  

Przeczytać załącznik nr 4 do ustawy o kredycie konsumenckim. Ustawa z dnia 12 maja 2011 

r. o kredycie konsumenckim, Dz.U. 2011 nr 126 poz. 715. Tekst ujednolicony, s. 44-46. 

Porównać go z podobnym załącznikiem do ustawy pierwotnej z dnia 20 lipca 2001 r. 

Przeanalizować przykłady z ustawy z 2001 r. wykorzystując definicje i wzory z ustawy z 

2011 r. 
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Dla chętnych – przeczytać artykuł na temat metody NPV. Polański, M. (2011). Czy w 

metodzie NPV konieczne jest założenie o tym, że kolejne dodatnie przepływy pieniężne są 

reinwestowane do końca okresu inwestycyjnego? Studia i Prace, Zeszyt Naukowy Kolegium 

Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, z. 105, s. 155-169. 

 

Przygotowanie na kolejne zajęcia.  

Przeczytać następujące teksty: 

1. Fabozzi, F. J. (2000). Rynki obligacji. Analiza i strategie. Warszawa: WIG-Press, s. 

67-98. 

2. Jajuga, K., Jajuga, T. (2007). Inwestycje. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 

101-114. 

 

 

 

 

 


