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Wstęp
“Chcę inwestować w kontrakty terminowe na WIG20.”

!

Handluję na giełdzie od 20 lat i doskonale zdaję sobie sprawę, że
inwestowanie nie jest łatwe. Daytrading, inwestowanie krótkoterminowe,
inwestowanie pozycyjne – każdy styl handlowania wymaga umiejętności, jest
po części sztuką oraz wymaga dyscypliny.

!

Już na samym wstępie zajmiemy się moimi przemyśleniami na temat różnych
rynków, na których możesz handlować. Możesz myśleć, że wszystkie rynki są
takie same, ale mylisz się bardzo. Na niektórych rynkach łatwiej się handluje,
niż na innych.

!

Dlatego zanim zaczniesz handlować potrzebujesz poznać charakterystykę
poszczególnych rodzajów kontraktów terminowych. Kim są gracze na tych
rynkach, przez kogo dany rynek jest zdominowany i dlaczego?

!

Nie jest ważne, na jakim rynku handlujemy. Ważne jest jednak zrozumienie
czynników, które mają wpływ na popyt i podaż oraz na psychikę graczy.

!

Kontrakty na indeksy mają specjalne znaczenie. Zostały stworzone jako
możliwość zabezpieczenia swoich pozycji w akcjach przez inwestorów
instytucjonalnych. Obrót na spółkach wchodzących w skład indeksu WIG20
jest zdominowany przez fundusze, domy maklerskie działające na własny
rachunek oraz inne instytucje finansowe. Dzięki temu obrót na tych akcjach
jest zawsze odpowiedni.

!
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Także na samym kontrakcie na indeks ilość otwartych pozycji oraz obrót
dzienny jest na właściwym poziomie. Są to rynki z założenia bardzo płynne i
niezwykle atrakcyjne dla graczy nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.
Poczynania dużych funduszy inwestycyjnych dają pewien stopień
przewidywalności. Popyt i podaż w dużej mierze zależą od czynników
zewnętrznych, na które rynek musi zareagować. Jednocześnie są to bardzo
stabilne rynki, oczywiście za wyjątkiem okresów ekstremalnej zmienności.
Ostatnio taką ekstremalną zmienność obserwowaliśmy w 2008 roku.

!

Dzienny zakres zmian jest także dość przewidywalny i w przypadku WIG20
mieści się on w przedziale do plus minus 2%. Analiza techniczna nie jest
skomplikowana w tym przypadku. Indeks WIG20 jest indeksem
poruszającym się od początku swojego istnienia w niezłych trendach, co
pozwala na stosowanie z sukcesem nawet prostych technik trendowych.

!

Jeżeli jest taka możliwość, to od takiego rynku możemy śmiało zacząć.

!

Pamiętajmy także, że akcjami wchodzącymi w skład indeksu handluje się na
wysokim wolumenie, a więc ich kursy nie są i nie mogą być z założenia
przypadkowe. Konsekwencją tego faktu jest stwierdzenie, że wartość indeksu
oraz kontraktu na indeks w danym dniu także nie może być z założenia
przypadkowa. Szczególnie istotna dla początkującego inwestora jest
powszechnie znana sytuacja finansowa spółek wchodzących w skład indeksu.
Zdarzają się oczywiście przypadki, kiedy informacja fundamentalna poraża
inwestorów, ale przy minimum instynktu samozachowawczego zazwyczaj
można przewidzieć, iż taka ewentualność może się zdarzyć.

!

Na początku wspomniałem, że kontrakty terminowe na poszczególne
instrumenty mają odrębną charakterystykę. Po omówieniu charakterystyki
kontraktów na indeksy zajmiemy się charakterystyką kontraktów na waluty.
Rynek walutowy należy do kategorii rynków zanieczyszczonych, gdyż często
dochodzi na nim do transakcji dokonywanych przez agencje rządowe w
różnych krajach świata. Wynika to z umów politycznych, aby utrzymywać
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parytety wymiany na określonym poziomie. Bank Rezerw ma władzę i
wystarczającą ilość środków, aby wejść na rynek kiedy chce i jest w stanie
zmierzyć się z każdym inwestorem.

!

W takiej sytuacji może dojść do ostrych ruchów i jeżeli jesteś graczem
podążającym za automatycznym systemem trendowym, to możesz od czasu do
czasu przeżyć niezły szok. Na wykresie pojawiają się formacje z długimi
dolnymi lub górnymi cieniami. Kolejny pomocny element w przypadku walut
to obserwacja procentowej zmiany w danym zakresie. Zazwyczaj cena mieści
się w 5 lub 10% przedziale. Wyjście poza ten obszar powinno uruchomić
interwencję banku centralnego danego kraju. Kiedy dana waluta wchodzi w
silny trend jest to wynik zmian fundamentalnych.

!

Kontrakty terminowe na indeksy są instrumentem zdecydowanie bardziej
technicznym i zdecydowanie bardziej przyjaznym dla inwestorów ze względu
na ich większą przewidywalność.

!

Zdaję sobie sprawę, że inwestor zaczynający swoją przygodę z kontraktami
terminowymi może czuć się już na samym starcie lekko oszołomiony
mnogością terminów, ale postaram się wytłumaczyć Ci wszystko po kolei w
najbardziej możliwy przystępny sposób.
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Charakterystyka kontraktów
na WIG20
!
“FW20 – odpowiedni wolumen, płynność, czytelne i proste zasady”.

!

FW20 to symbol kontraktu terminowego na WIG20.

!

Wolumen: FW20 ma odpowiedni obrót każdego dnia. Możesz otworzyć lub
zamknąć pozycję na rynku z niewielkim lub w większości przypadków bez
żadnego poślizgu cenowego. Jeżeli widzisz na ekranie cenę 2401 to po
maksymalnej cenie 2402 kupisz tyle kontraktów, ile potrzebujesz
(odpowiednią płynność znajdziemy najdalej 1 punkt za pierwszą ofertą).
(prośba o wyjaśnienie)

!

Odpowiednia płynność na FW20 jest bezcenna: możesz otworzyć pozycję, a
następnie ją zamknąć kiedy tylko masz na to ochotę i to po cenie, która Cię
interesuje. Możliwość składania samodzielnych zleceń przez Internet jest
milowym krokiem w porównaniu do czasów, kiedy inwestor musiał składać
zlecenia telefonicznie. Składanie zleceń przez telefon powodowało często
dostawanie gorszej ceny ze względu na opóźnienie związane z całą procedurą
składania zlecenia.

!

FW20 jest chroniony i nadzorowany przez Komisję Nadzoru
Finansowego. Oznacza to, iż podlega regulacjom Państwa Polskiego. Rynek
Forex takim mocnym regulacjom nie podlega. Biura maklerskie oraz giełda
nie mogą tworzyć swoich własnych reguł. Kiedy handlujemy na giełdzie to po
drugiej stronie stoi inny inwestor, z którym zawieramy transakcję. W
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przypadku rynku Forex handlujemy z pośrednikiem po cenie, którą nam
narzuca i nie mamy pewności, czy jest to cena obecnie obowiązująca na
rynku.

!

Brak prowizji (co jest często podkreślane w reklamach platform) jest
zastąpiony często szerokim spreadem, który stanowi dla nas koszt transakcji.
Koszty spreadu potrafią 10- krotnie przewyższać wysokość płaconej prowizji.
To ważna róznica w modelach funkcjonowania rynku giełdowego (otwartego
dla wszystkich, przejrzystego, kierowanego zleceniami inwestorów) i tych
rynków, gdzie po drugiej stronie transakcji jest market maker, który również
może chcieć zarobić na transakcjach.

!

Nietrudno zauważyć tu potencjalną sprzeczność interesów inwestora i
organizatora rynku. W przypadku rynku giełdowego organizator nie ma
żadnego powodu, żeby Cię „ograć”, bo to inwestorzy, bezpośrednio miedzy
sobą zawierają transakcje. GIEŁDZIE ZALEŻY NA TWOIM SUKCESIE,
bo źródłem korzyści organizatora jest Twój obrót, a nie Twoja przegrana. To
fundamentalna różnica miedzy rynkiem giełdowym, a niektórymi
platformami obrotu, w których z reguły pośredniczy market maker.
Dodatkowo, na rynku giełdowym, wobec innych uczestników obrotu jesteśmy
anonimowi (nie wiedzą z kim zawierają transakcję i jaka jest nasza pozycja na
rynku).
Inna ważna różnica polega na tym, że w przypadku zawierania transakcji
instrumentem handlowanym na GPW, chronią nas regulacje np. izby
rozliczeniowej, czyli KDPW_CCP. Ta instytucja pilnuje bezpieczeństwa
rozliczeń (gwarantuje rozliczenie transakcji pieniędzmi na kontach
pośredników, funduszem gwarancyjnym i swoimi własnymi kapitałami).
Prawo dodatkowo chroni nas nie tylko przed błędami biur maklerskich, ale
także przed błędami samej giełdy.

!
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Handel FW20 oficjalnie zaczyna się o 8:45: kontrakt jest handlowany do
godziny 17:05. O godzinie 9:00 otwierany jest rynek kasowy.

!

Kontraktami na indeksy handlujemy
w seriach odpowiadających
określonym miesiącom wygasania: wszystkie dokładne informacje znajdują
się na stronie giełdy: http://www.gpw.pl/kontrakty_terminowe_instrumenty,
wspomnę jedynie, że kontrakt na WIG20 wygasa w miesiącach: marzec,
czerwiec, wrzesień, grudzień. W zależności od miesiąca, w którym jesteśmy w
danym momencie, handlujemy kontraktem wygasającym w najbliższym
miesiącu do wygaśnięcia (głównie ze względu na największą płynność na tej
serii). Przykład: w styczniu 2014 roku będziemy handlować kontraktem
marcowym (FW20H1420).

!

Kontrakty wygasają w trzeci piątek wskazanych powyżej miesięcy i od kolejnej
sesji następuje przejście na następną serię kontaktu. W praktyce już w
połowie marca przejdziemy na serię czerwcową. W połowie czerwca
przejdziemy na kontrakt, który wygasa we wrześniu.

!

Kontrakt FW20 porusza się co 1 pkt: wartość PLN tego 1 pkt zależy od
mnożnika. W przypadku kontraktu FW20Z13, który charakteryzuje się
mnożnikiem 10, każda zmiana o 1 pkt oznacza zysk lub stratę w wysokości 10
PLN.

!

Ostatnio giełda wprowadziła kontrakty z mnożnikiem 20, które zastępują
stopniowo kontrakty z mnożnikiem 10 PLN. W przypadku kontraktu
FW20Z1320 (liczba „20” na końcu tej nazwy skróconej wskazuje wartość
mnożnika) każda zmiana o 1 pkt oznacza zysk lub stratę 20 PLN. Dzięki tej
zmianie spadły koszty zawierania transakcji i nawet przy prowizji 7 PLN od
kontraktu jesteśmy w stanie zarobić pieniądze przy zmianie kursu o 1 pkt.

!
!
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Transakcje
!
Pozycja Długa - LONG

!

Transakcja polegająca na otwarciu pozycji długiej nie różni się niczym od
transakcji kupna akcji. Podstawowa różnica polega na wyborze instrumentu.
W przypadku kontraktu terminowego na indeks WIG20 kupujemy po prostu
cały indeks.

!

!
9 października 2013 roku indeks WIG20 zamknął sesję na poziomie 2384,3.
Załóżmy, że Inwestor dokonał ZAKUPU kontraktu FW20Z1320 na indeks
WIG20 w chwili, gdy kurs tego kontraktu wynosił 2380 punktów. Inwestor
otworzył pozycję DŁUGĄ. Otwarcie pozycji długiej oznacza, że inwestor
zakłada wzrost rynku. Jego celem jest zamknięcie pozycji po wyższej cenie.
Stan konta: +1.
9
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!

!
Niecały miesiąc później 29 października 2013 indeks WIG20 zamknął sesję
na poziomie 2574,6. Następnego dnia Inwestor postanowił zamknąć swoją
pozycję długą i dokonał SPRZEDAŻY kontraktu FW20Z1320 po 2574
punktów. Stan konta Inwestora z punktu widzenia wielkości pozycji wynosi
oczywiście zero, gdyż nie posiada już kontraktu na rachunku.

!

Rozliczenie transakcji

!

Przypomnijmy, że Inwestor dokonał ZAKUPU kontraktu FW20Z1320 na
indeks WIG20 w chwili, gdy kurs tego kontraktu wynosił 2380 punktów.
Następnie sprzedał ten kontrakt w chwili, gdy jego kurs wynosił 2574 punkty.
Obliczymy teraz wysokość zysku brutto (przed opodatkowaniem) inwestora z
tej inwestycji bez uwzględnia prowizji maklerskiej.

!

Najpierw obliczamy o ile punktów wzrósł rynek:

!

2574 - 2380 = 194 pkt

!
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Podstawą każdego kontraktu terminowego jest mnożnik.

!

W przypadku FW20Z1320 mnożnikiem jest 20:

!

194 x 20 PLN = 3880 PLN

!

Zysk przed opodatkowaniem i opłaceniem prowizji maklerskiej wyniósł 3880
PLN.

!

W przypadku kontraktu FW20Z13 mnożnikiem jest 10:

!

194 x 10 PLN = 1940 PLN

!

Oczywiste jest także, że jeśli chcemy uzyskać zysk porównywalny do zysku
osiągniętego z mnożnika 20, to musimy otworzyć dwa razy więcej kontraktów
z mnożnikiem 10.

!

Pozycja Krótka - SHORT

!

Pozycja krótka wydaje się początkującemu inwestorowi czymś bardzo
nienaturalnym, gdyż trudno mu sobie wyobrazić, że sprzedaje coś, czego nie
posiada. W zaprezentowanym przykładzie Inwestor w dniu 18 listopada 2013
roku zakłada, że indeks WIG20 jest już po dużym wzroście i z jego analizy
wynika, że powinien ostatni wzrost skorygować. Jak pamiętamy z
poprzedniego przykładu Inwestor grał na wzrost rynku, ale zdążył już swoje
pozycje pozamykać.

!

W związku z tym otwiera pozycję KRÓTKĄ. Uważa, że uda mu się odkupić
indeks po niższych cenach. Stan konta Inwestora w ilości otwartych pozycji na
jego rachunku maklerskim wynosi: -1. Zakłada spadek rynku.

!
!
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Inwestor dokonał SPRZEDAŻY kontraktu FW20Z1320 na indeks WIG20 w
chwili, gdy kurs tego kontraktu wynosił 2620 punktów.

!

!
3 tygodnie później Inwestor postanowił zamknąć swoją pozycję krótką.
Ponieważ stan jego konta w ilości otwartych pozycji na rachunku maklerskim
wynosi -1, to w celu doprowadzenia stanu do wartości zero, inwestor musi
dokonać KUPNA kontraktu FW20Z1320.

!
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Inwestor dokonał transakcji zakupu po cenie 2480.

!

Rozliczenie transakcji:

!

Inwestor dokonał SPRZEDAŻY kontraktu FW20Z1320 na indeks
WIG20 w chwili, gdy kurs tego kontraktu wynosił 2620 punktów.
Następnie KUPIŁ ten kontrakt w chwili, gdy jego kurs wynosił 2480
punkty.

!

Obliczymy teraz wysokość zysku brutto (przed opodatkowaniem) inwestora z
tej inwestycji bez uwzględnia prowizji maklerskiej.

!

Najpierw obliczamy o ile punktów spadł rynek:

!

2620 - 2480 = 120 pkt

!

Podstawą każdego kontraktu terminowego jest mnożnik.

!

W przypadku FW20Z1320 mnożnikiem jest 20:

!

140 x 20 PLN = 2800 PLN

!

Zysk przed opodatkowaniem i opłaceniem prowizji maklerskiej wyniósł 2800
PLN.

!

W przypadku kontraktu FW20Z13 mnożnikiem jest 10:

!

140 x 10 PLN = 1400 PLN

!

Oczywiste jest także, że jeśli chcemy uzyskać zysk porównywalny do zysku
osiągniętego z mnożnika 20, to musimy otworzyć dwa razy więcej kontraktów
z mnożnikiem 10.
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Wykorzystanie depozytów
zabezpieczających
!
Idea inwestowania w kontrakty terminowe polega na wykorzystaniu w handlu
depozytów zabezpieczających. Pamiętajmy, że na zakup kontraktu nie
wydajemy całej sumy.

!

Przy wartości indeksu WIG20 na poziomie 2500 i takim samym kursie
kontraktu terminowego:

!

FW20H1420 (mnożnik 20) – wartość 1 szt. kontraktu wyniesie 50 000 PLN.

!

FW20H14 (mnożnik 10) – wartość 1 szt. kontraktu wyniesie 25 000 PLN.

!

Na zakup nie wydajemy całej sumy. Jeśli depozyt wynosi 6,8%, to za 1
kontrakt:

!

FW20H1420 (mnożnik 20) – zapłacimy 3400 PLN.

!

FW20H14 (mnożnik 10) – zapłacimy 1700 PLN.

!

Przez fakt, iż za kontrakt warty 50 000 PLN płacimy tylko część wymaganej
kwoty (w przypadku FW20H1420 jest to kwota 3400 PLN) oznacza, iż nasza
wypłacalność będzie weryfikowana każdego dnia po każdej sesji giełdowej.

!
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!
12 listopada 2013 roku Inwestor otworzył DŁUGĄ pozycję, czyli dokonał
ZAKUPU 1 szt kontraktu FW20Z1320, gdy kurs tego kontraktu wynosił
2508 punktów. Na ten cel wydał 3400 PLN. Zakładamy, że inwestor miał na
koncie 4400 PLN, więc zostało mu 1000 PLN gotówki.

!

!
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Dzień później przy indeksie WIG20 notowanym po 2468,82, kontrakt
terminowy z mnożnikiem 20 zamyka dzień ceną 2478. Inwestor dokonał
zakupu (zakładał wzrost rynku) po 2508, więc z jego rachunku „zdejmowana”
jest kwota 600 PLN na rzecz inwestora posiadającego pozycję krótką. Zostało
mu 400 PLN gotówki.

!

Dlaczego kwota 600 PLN?

!

Inwestor kupił po 2508 i w tej chwili kontrakt jest notowany po 2478, czyli
30 pkt poniżej ceny zakupu. Przy mnożniku 20 PLN za 1 pkt (20 PLN x 30
pkt = 600 PLN) kwota 600 PLN przechodzi na konto inwestora
posiadającego w tym samym momencie pozycję krótką.

!

Gdyby Inwestor miał otwartą pozycję na kontrakcie z mnożnikiem 10, to przy
mnożniku 10 PLN za 1 pkt (10 PLN x 30 pkt = 300 PLN) kwota 300 PLN
przechodzi na konto inwestora posiadającego w tym samym momencie
pozycję krótką.

!

Co by się stało, gdyby Inwestor nie posiadał wymaganej gotówki na
rachunku maklerskim?

!

Pamiętamy, że na zakup kontraktu terminowego FW20Z1320 Inwestor wydał
3400 PLN. Załóżmy, że miał na koncie nie kwotę 4400 PLN, a jedynie 3800
PLN. To oznacza, że po zakupie kontraktu została mu na rachunku wolna
kwota w wysokości 400 PLN. Ponieważ musi dopłacić 600 PLN, więc ma do
wyboru jedną z dwóch możliwości:

!

Po pierwsze: może dosłać brakującą kwotę z banku w celu uzupełnienia
brakującego depozytu.

!

Po drugie: biuro maklerskie zamknie mu pozycję i pobierze brakujące 200
PLN.

!
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Dzieje się tak dlatego, iż biuro maklerskie gwarantuje wypłatę naszych
zobowiązań na rzecz innych inwestorów i w przypadku naszej
niewypłacalności spłaca zobowiązanie w naszym imieniu. Wspominałem o
tym już na wstępie w temacie bezpieczeństwa i wiarygodności uczestników
rynku.

!

!
Kolejnego dnia indeks WIG20 zamyka dzień na poziomie 2499,23. W tym
czasie kontrakt zamyka dzień na poziomie 2510.

!

Na konto Inwestora wraca suma (2510 – 2478) x 20 = 640 PLN. Gotówka
pochodzi od inwestora posiadającego pozycję krótką.

!
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!
Kolejnego dnia indeks WIG20 zamyka dzień na poziomie 2547,01. W tym
czasie kontrakt zamyka dzień na poziomie 2555.

!

Na konto Inwestora wraca suma (2555 – 2510) x 20 = 900 PLN. Gotówka
pochodzi od inwestora posiadającego pozycję krótką.

!

Warunkiem utrzymania pozycji długiej było posiadanie wystarczającej ilości
gotówki na rachunku, aby przetrzymać chwilowy spadek. W przypadku akcji
możemy „zapomnieć” o pozycji. W przypadku kontraktów prowadzimy
stały monitoring.
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Sześć powodów, aby zwrócić
uwagę na kontrakt FW20 z
mnożnikiem 20
!
1. Koszty prowizji maklerskich

!

„Wprowadzenie na kontrakcie FW20 mnożnika 20 PLN ma wpływ na
koszty inwestorów.”

!

Przypomnijmy, że w opisywanych przykładach Inwestor mógł dokonać
TRANSAKCJI 1 szt. kontraktu FW20Z1320 (mnożnik 20) na indeks
WIG20 lub 2 szt. kontraktu FW20Z13 (mnożnik 10).

!

Zysk brutto przed opodatkowaniem i opłaceniem prowizji maklerskiej był taki
sam w obu przypadkach. Kiedy jednak weźmiemy pod uwagę zapłaconą
prowizję okaże się, że zyski różnią się.

!

Inwestor, który otworzył pozycję DŁUGĄ na kontrakcie FW20Z1320
(mnożnik 20):

!

194 x 20 PLN = 3880 PLN

!

Koszt otwarcia i zamkniecia pozycji pozycji na 1 kontrakt
przypadku 14 PLN.

!

3880 - 14 = 3866 pkt
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!
Kwota zysku przed opodatkowaniem wynosi 3866 PLN.

!

Chcąc otrzymać porównywalny zysk na kontrakcie z mnożnikiem 10 PLN
zrozumiałe jest, że musieliśmy otworzyć 2 kontrakty o symbolu FW20Z13
(mnożnik 10). Zauważmy, że do momentu dopóki nie bierzemy pod uwagę
zapłaconej prowizji wynik jest dokładnie taki sam.

!

2 x 194 x 10 PLN = 3880 PLN

!

Ponieważ jednak otworzyliśmy długą pozycję na 2 sztukach kontraktu, a
następnie ją zamknęliśmy to musimy zapłacić dwukrotnie większą prowizję,
czyli:

!

3880 - 28 = 3852 PLN

!

Zawarcie transakcji na kontrakcie o mnożniku 10 PLN spowodowało
zmniejszenie naszego zysku o 14 PLN. Okazuje się także, że wprowadzenie
dwukrotnie większego mnożnika zmniejsza koszty prowizji maklerskiej o
połowę.

!

Sytuację tu opisywaną doskonale zilustruje następujący przykład. Wyobraźmy
sobie, że aktywny inwestor kupuje i sprzedaje 2 szt FW20 z mnożnikiem 10
PLN średnio tylko raz dziennie. Przy prowizji 7 PLN za kontrakt za otwarcie i
zamknięcie pozycji płaci 28 PLN. Po 20 transakcjach w miesiącu koszt ten
wyniesie 560 PLN w każdym miesiącu. Jeśli ktoś handluje często i
systematycznie to po roku koszt jego działalności wynosi 6720 PLN.

!

Handlując kontraktem z mnożnikiem 20 PLN koszt wyniesie połowę tej
kwoty, czyli 3360 PLN.

!

Zaoszczędzone 3360 PLN jest namacalną kwotą, która zostaje w naszej
kieszeni.
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!
2. Wykorzystanie dźwigni

!

„Kontrakty futures umożliwiają wykorzystanie efektu dźwigni finansowej,
która pozwala płynnie regulować Twoje zaangażowanie w rynku akcji”.

!

Przypomnijmy, że Inwestor dokonał ZAKUPU kontraktu FW20Z1320 na
indeks WIG20 w chwili, gdy kurs tego kontraktu wynosił 2380 punktów.
Następnie sprzedał ten kontrakt w chwili, gdy jego kurs wynosił 2574 punkty.
Obliczyliśmy już wcześniej wysokość zysku z tej inwestycji:

!

2574 - 2380 = 194 pkt

!

W przypadku FW20Z1320 mnożnikiem jest 20, więc:

!

194 x 20 PLN = 3880 PLN

!

Przy depozycie 3400 PLN stopa zwrotu z tej inwestycji wyniosła:

!

(3880 / 3400) x 100% = 114,11%

!

W tym czasie rynek wzrósł:

!

[(2574 - 2380)/2380] x 100% = 8,15%

!

Czy jest zasadne przeprowadzenie takiego wyliczenia? Niektórzy wyliczają to
właśnie w ten sposób, że mogli zainwestować 3400 PLN i zarobić na czysto
3880 PLN. Teoretycznie jest to zasadne wyliczenie. W praktycznym
inwestowaniu takie podejście jest bardzo niebezpieczne. To, że zapłaciłeś za to
tylko 3400 PLN nie uzasadnia wyliczenia stopy zysku w wysokości 114.11%.

!
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Wyobraźmy sobie, że w opisywanym przykładzie byliśmy bardzo pozytywnie
nastawieni co do kierunku rynku. Jeden kontrakt jest warty około 47 000
PLN i płacimy za niego 3400 (wartości teoretyczne dla łatwości obliczeń).
Załóżmy także, że dysponujesz kwotą 105 000 PLN.

!

Scenariusz 1:
Będąc Szalonym Inwestorem możesz wykorzystać dźwignię do maksimum.
Możesz kupić 30 kontraktów z mnożnikiem 20, co pozwoli na zajęcie pozycji
wartej ponad 1,4 mln PLN (30 x 47 000).

!

Czy naprawdę zdecydowałbyś się aż na takie zaangażowanie, gdybyś miał
wziąć kredyt w banku? Czy mając 100 000 PLN na rachunku kupiłbyś akcje
warte 1,5 mln PLN?

!

A jednak inwestorzy często zajmują takie pozycje nie zdając sobie sprawy ze
swojego zaangażowania. Warto pamiętać, że przy dźwigni razy 10 spadek
rynku o 10% spowoduje utratę całego naszego kapitału. Są rynki, które
oferują dźwignię nawet razy 100. Spadek rynku o 1% powoduje utratę całego
kapitału. Jest to inwestowanie do pierwszego błędu.

!

Scenariusz 2:
Jesteś Agresywnym Inwestorem i rozważasz zaangażowanie w rynku
dwukrotnie przekraczające wartość Twojego portfela.

!

Kupując 5 kontraktów na FW20 z mnożnikiem 20 masz zaangażowanie na
235 000 PLN (5 x 47 000 PLN). Przy gotówce na poziomie 105 000 PLN
ustawiłeś dźwignię razy 2 (a nawet trochę więcej) na swoim portfelu.

!

Scenariusz 3:
Jesteś Ostrożnym Inwestorem i mimo że zakładasz hossę na rynkach
zdecydowałeś się zainwestować tylko 50% swojego portfela na rynku
giełdowym.

!
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Resztę gotówki zamierzasz trzymać na lokacie lub w obligacjach.

!

Kupujesz 1 kontrakt na FW20 z mnożnikiem 20 za kwotę 3400 PLN i
utrzymujesz zaangażowanie na rynku akcji w wysokości 50%.

!

Pamiętaj, że na kontrakty patrzysz przez pryzmat wartości kontraktu. Nikt
Cię nie zmusza do korzystania z dźwigni.

!

Możesz sam regulować jej stopień w zależności od własnej strategii.

!

3. Nieoprocentowany kredyt

!

Gdyby ktoś nam powiedział, że znalazł bank, który udzieli nam kredytu bez
żadnych odsetek byśmy nie uwierzyli. Byłaby to reakcja zupełnie zrozumiała,
gdyż takie środki byśmy mogli ulokować w banku na oprocentowanym
rachunku i czerpać z tego wymierne korzyści.

!

Czy jest więc możliwe, aby uzyskać nieoprocentowany kredyt?

!

W scenariuszu 1 posiadając na koncie 105 000 PLN otworzyłeś pozycję w 30
kontraktach z mnożnikiem 20, co pozwoliło Ci na zajęcie pozycji wartej
ponad 1,4 mln PLN (30 x 47 000 PLN).

!

To tak jak byś wziął kredyt w banku na kwotę 1.3 mln PLN nie płacąc za to
odsetek. Nie musiałeś składać nawet żadnego wniosku o kredyt.

!

W scenariuszu 2 kupiłeś 5 kontraktów na FW20 z mnożnikiem 20 ustalając
swoje zaangażowanie na portfelu w rynku akcji na 230 000 PLN (5 x 47 000
PLN). Przy gotówce na poziomie 105 000 PLN dało to dźwignię razy 2 na
portfelu.

!

Wydałeś na ten cel tylko 17 000 PLN (5 x 3400 PLN).

!
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Mając zaangażowanie w rynku na 47 000 PLN, pozostałą kwotę 83 000 PLN
możesz teoretycznie ulokować w obligacjach. Teoretycznie, gdyż część gotówki
musisz zostawić na uzupełnienie depozytu, gdyby rynek przez pewien czas nie
poruszał się w wybranym przez Ciebie kierunku. Jeśli to będzie jednak lokata
overnight możesz w każdej chwili uzupełnić depozyt, gdyby taka konieczność
się pojawiła.

!

Nie dość, że nie musisz płacić odsetek od kredytu bankowego, to jeszcze
możesz sobie pozwolić na lokatę w banku pozostałej na rachunku kwoty.

!

Dźwignia może działać na Twoją korzyść jeśli będziesz rozsądny.

!

4. Kopiowanie indeksu

!

Dlaczego kopiowanie indeksu może być dla Ciebie dobrym
rozwiązaniem?
Po pierwsze: traktujesz giełdę w sposób długoterminowy i chcesz postępować
jak fundusz inwestycyjny, który też inwestuje wg indeksu (tzw. benchmark).
Zaletą tego podejścia jest brak opłat dodatkowych za zarządzanie, przez co
Twoje wyniki będą lepsze niż funduszy benchmarkowych. Nie musisz
korzystać z dźwigni. Możesz jej jednak użyć bez żadnych dodatkowych
kosztów, gdybyś stwierdził, że jest taka potrzeba.

!

Po drugie: indeks nigdy nie zbankrutuje, nie spadnie do zera. Wiara, że spółki
kosztujące dziś kilkanaście groszy wrócą do czasów, kiedy kosztowały ponad
100 PLN jest ułudą i stawia nas w sytuacji bez wyjścia. W przypadku
indeksów giełdowych sytuacja jest bardziej komfortowa. Złe spółki wypadają i
zawsze mamy w nim spółki najlepsze. Na miejsce spółek słabych wchodzę
spółki silniejsze. Zawsze masz jakość w portfelu.

!
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!
Wykres przedstawia indeks MWIG40 za okres od 9 grudnia 2011 do 6
grudnia 2013, czyli za ostatnie 2 lata. Jeśli obecnie nie jesteś
usatysfakcjonowany swoimi wynikami inwestycyjnymi, to być może
kupowanie indeksu jest dobrą strategią dla Ciebie.

!

Jeśli nie radzisz sobie z mnogością raportów fundamentalnych lub nie masz na
nie czasu to może być to dla Ciebie dobra propozycja.

!

9 grudnia 2011 indeks MWIG40 był notowany po 2175. 6 grudnia 2013
roku kurs wynosił 3460.

!

Stopa zwrotu za ten okres to 60%.

!

Kupując tylko 1 kontrakt na MWIG40 Twój zysk wyniósłby 12 850 PLN.

!

Jeśli jesteś zadowolony ze swoich wyników inwestycyjnych, to nie musisz nic
robić. Jeśli jednak Twoja stopa zwrotu jest niższa, gdyż dobrałeś do swojego
portfela spółki, które nie brały udziały w 2-letnim wzroście, to być może jest
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to dobry moment, aby się zastanowić nad odmiennym podejściem i
zastanowić się, czy nie zmodyfikować swojej strategii inwestycyjnej.

!

Jeśli Twoje wyniki są gorsze niż indeksu w Twojej dotychczasowej działalności
na giełdzie, to może warto po prostu kopiować rynek? Najgorsze jest uczucie,
kiedy wszystko wokół rośnie, a akcje które wybraliśmy spadają. W
proponowanym podejściu to się zdarzyć nie może.

!

5. Koszty dywersyfikacji

!

Jeśli posiadamy w portfelu tylko jedną spółkę to jesteśmy narażeni, iż
pojedyncze wydarzenie fundamentalne zmniejszy nam znacząco wycenę
naszego portfela. Sposobem na ograniczenie ryzyka jest posiadanie w portfelu
co najmniej kilku spółek. Znawcy przedmiotu zalecają jako minimum
skutecznej dywersyfikacji posiadanie co najmniej 30 spółek w portfelu. Moim
zdaniem jest to przesada.

!

Uważaj jednak, aby Twoje zaangażowanie nie przekraczało 10% w jednej
spółce.

!

Mamy do zainwestowanie kwotę 50 000 PLN.

!

Wariant 1:
Kupujesz wybrane akcje za 50 000 PLN. Kupując akcje, nawet przy prowizji
liniowej 0,25% zapłacisz 125 PLN prowizji w jedną stronę. Otwarcie i
zamknięcie pozycji będzie Cię kosztowało 250 PLN.

!

Wariant 2:
Kupujesz 1 kontrakt na FW20 z mnożnikiem 20 PLN. Płacisz 7 PLN
prowizji od wartości zlecenia na 50 000 PLN, czyli 0,014%. Otwarcie i
zamknięcie pozycji będzie Cię kosztowało 14 PLN.

!
26

Kontrakty terminowe na WIG20 - nowy mnożnik, nowe możliwości

Wariant 3:
Kupujesz 2 kontrakty na FW20 z mnożnikiem 10 PLN. Płacisz 14 PLN
prowizji od wartości zlecenia na 50 000 PLN, czyli 0,028%. Otwarcie i
zamknięcie pozycji będzie Cię kosztowało 28 PLN.

!

W wariancie 2 zapłacimy 15-krotnie mniejszą prowizję. Małe sumy się dodają
i to też może być dla Ciebie dodatkowa namacalna korzyść. Sprawdź jeszcze
dziś, ile wynoszą Twoje koszty prowizyjne średnio w miesiącu lub w roku?
Sprawdź, czy w ten sposób mógłbyś je obniżyć i ile pieniędzy byś zaoszczędził?

!

Pozostaje oczywiście kwestia dywidend. Posiadając kontrakt nie otrzymasz
przysługujących Ci dywidend z tytułu posiadanych akcji. Warto przypomnieć,
że posiadając kontrakt terminowy korzystasz z nieoprocentowanego kredytu,
więc możesz wykorzystać swoje środki z lokaty overnight na zakup akcji, które
zamierzają wypłacić atrakcyjną dywidendę. Zwiększy to oczywiście Twoje
zaangażowanie w rynku akcji.

!

Rynek pozostawia możliwość wyboru i każdy wybiera wariant najbardziej mu
odpowiadający. Oczywiście mam na myśli wybór pomiędzy wariantem 1 i
wariantem 2. Wariant 3 jest bardziej kosztowny i wybiorą go Inwestorzy,
którzy chcą pozostawić swoje zaangażowanie w rynku na poziomie 25 000
PLN płacąc za ten przywilej podwójną stawkę.

!

6. Zysk przy 1 pkt zmienności

!

Inwestorzy handlujący w krótszej ramie czasowej z perspektywą od kilku
minut do kilku godzin po wprowadzeniu mnożnika 20 mogą osiągnąć zysk
przy zmianie notowań np. z 2400 do 2401.

!

Inwestor A handluje kontraktem FW20Z1320 (mnożnik 20).
Inwestor B handluje kontraktem FW20Z13 (mnożnik 10).

!
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Załóżmy, że obaj płacą prowizję 7 PLN za otwarcie pozycji na 1 szt. kontraktu
i jednocześnie w tym samym momencie kupili po 1 szt. kontraktu po cenie
2400 i po minucie zamknęli go po 2401.

!

Inwestor A po zamknięciu pozycji: 20 PLN – 2 x 7 PLN = 6 PLN zysku
Inwstor B po zamknięciu pozycji: 10 PLN – 2 x 7 PLN = - 4 PLN straty.

!

Po 100 transakcjach Inwestor A = 600 PLN zysku
Po 100 transakcjach Inwestor B = - 400 PLN straty.

!

Jeżeli inwestor B chciałby otwierać i zamykać pozycje o takiej samej wartości
jak inwestor A (czyli 2 kontrakty z mnożnikiem 10 PLN) to:

!

Inwestor A po zamknięciu pozycji 1 szt.: 20 PLN – 2 x 7 PLN = 6 PLN zysku
Inwestor B po zamknięciu pozycji 2 szt.: 20 PLN – 2 x 14 PLN = - 8 PLN
straty.

!

Po 100 transakcjach Inwestor A = 600 PLN zysku
Po 100 transakcjach Inwestor B = - 800 PLN straty.

!
!
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Zakończenie: 10 reguł dla
początkujących
!
Wiele osób pyta jak zacząć inwestowanie na kontraktach i w jaki sposób
ustrzec się błędów. W oparciu o swoje 20-letnie doświadczenie przygotowałem
10 reguł, które pomogą początkującemu inwestorowi wejść na rynek
instrumentów pochodnych.

!

1. PLAN WEJŚCIA I WYJŚCIA
Wiedzieć gdzie otworzyć pozycję i gdzie ją zamknąć. Wiedzieć co zrobić, gdy
pozycja nie będzie płacić. To jest ekstremalnie ważne, aby mieć PLAN
działania na rynku. Wszyscy o tym piszą i mówią, tylko większość tego nie
ma. Jeśli nie masz zdefiniowanego planu działania, będzie trudno o zyski w
krótkoterminowej spekulacji.

!

2. UNIKAĆ HANDLU W PIERWSZYCH 30 MINUTACH SESJI
Bardzo wysoka zmienność, często rynek otwiera luką będącą następstwem tego
co wydarzyło się za oceanem. Pojawiają się zlecenia systemowe. Bardzo często
animatorzy wchłaniają inwestorów otwierających pozycje na podstawie
mechanicznych sygnałów. Kiedy poszczególne spółki się otworzą rynek
zawraca.

!
29

Kontrakty terminowe na WIG20 - nowy mnożnik, nowe możliwości

3. ZLECENIA PKC I Z LIMITEM

!

Każdy wie, jaka jest różnica między nimi. Chodzi o to, aby unikać zleceń
PKC. Zlecenia wstawiamy po limitach, bo to jest dowód że mamy strategię.
Dodatkowo, mając określony poziom wejścia i wyjścia, znamy nasz
potencjalny zysk i naszą potencjalną stratę. Zlecenia PKC to dowód działania
nieprzemyślanego.

!

4. UNIKAĆ UTRATY DEPOZYTU

!

Możemy inwestować na dużej dźwigni, ale nie musimy z niej korzystać. Moim
zdaniem musimy mieć zabezpieczenie na co najmniej 500 pkt w wariancie
agresywnym oraz na 1000 pkt w wariancie konserwatywnym. Dzięki temu
będziemy bezpieczni. Dźwignia razy 2 wydaje się optymalna.

!

5. NIE GRAJ NA PODSTAWIE OSĄDU ORAZ INTUICJI

!

Czasem trafisz i się cieszysz, ale częściej Twoja intuicja zawiedzie bo np. byłeś
akurat nie w formie lub zmęczony. Musisz mieć strategie. Musisz mieć
obiektywne zasady otwarcia pozycji oraz jej zamknięcia. Obiektywne czyli
mechaniczne. Ich systematyczne stosowanie musi dawać zysk w długim
okresie. Strategia musi się dać przetestować historycznie. To strategia
inwestycyjna, która tym się różni od systemu, że nie jest w stanie tego za nas
zrobić komputer.

!

6. TRZYMAJ ZAPIS SWOICH TRANSAKCJI I PRZEGLĄDAJ JE
Papier pamięta lepiej niż umysł. Eliminuj błędy, rozwijaj się. Żeby robić
transakcję musisz wiedzieć, na co grasz. Nie wiesz lub nie chcesz wiedzieć,
kopiuj indeks.

!
!
!
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7. TRANSAKCJE SYMULACYJNE

!

Są przeciwnicy tego podejścia mówiąc, że w realu jest inaczej. Kiedy mamy
obiektywną mechaniczną strategię to jest tak samo, bo zasady są takie same.
Real zwiększa tylko emocje i to jest dalsza nauka samego siebie, ale najpierw
ćwiczymy strategię.

!

Praktyka powoduje że stajemy się perfekcyjni. SIM TRADING to jedyny
sposób, by bez ryzykowania realnych pieniędzy uczyć się nowego podejścia.
Nie masz wyników na SIM przez 3 miesiące tydzień po tygodniu? Nie pchaj
się na real. Popracuj nad błędami. Rynek będzie zawsze.
Dla początkujących przydatna jest platforma demo gpwtr@der
(www.gpwtrader.pl). Poznanie mechanizmu zawierania transakcji, wyliczania
zysków i strat, równania do rynku itp. pozwoli na w pełni świadome
rozpoczęcie przygody z kontraktami terminowymi.

!

8. UNIKAJ DORADCÓW I SERWISÓW

!

Grasz sam. Każde nowe rozwiązanie i każdą strategię dokładnie sprawdzasz.
Tworzysz swój własny styl. Nie otwierasz pozycji, bo ktoś tak powiedział, bo
usłyszałeś coś w telewizji. Każdy jest inny i ma swoje podejście. Poznałeś nową
strategię. Sprawdź ją, przetestuj historycznie. Dopiero kiedy ją zaakceptujesz
mentalnie możesz ją wprowadzić do swojego arsenału formacji.

!

9. KONTROLOWANIE STRAT
Straciłeś za dużo? Nie odgrywaj się na rynku na siłę. Nie wiń rynku za swoje
błędy. To nic nie da. Wróć do SIM TRADING. To oznacza po prostu, że nie
masz strategii lub jest ona zła. Zacznij powoli od początku.

!
!
!
!
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Kontrakty terminowe na WIG20 - nowy mnożnik, nowe możliwości

10. CZAS NA NAUKĘ
Dziecko się uczy chodzić, a inwestor uczy się handlowania. Nie panikuj po
pierwszych
niepowodzeniach. Staraj się znajdować przyczyny własnych błędów i ucz się na
nich.
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