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Po sesji na GPW – wybór należy 

do Ciebie 



24 godziny/5 dni w tygodniu 
20

09
 



Trading – łatwa droga do hazardu 

„Możesz grać  
w ciągu dnia,  
ale nie musisz 

codziennie” 
          George Kleinmann,                   
                        Futures Magazine 

źródło: Sony Pictures Classics 



FX	  100:1	  
GPW	  15:1	  

•  Masz	  5	  000	  PLN	  ale	  możesz	  otworzyć	  pozycję	  
za	  0,5	  MILIONA	  PLN	  



Mogę zacząć już od 280 PLN, a 
kontrolować 28 000 PLN! 
Wielkość minimalnych  
depozytów (0.1 lot)  
BOSSAFX (11.01.2010) 

  USDPLN – ok. 280 
PLN /28 000 

  EURPLN – ok. 410 PLN /
41 000 

  EURUSD – ok. 406 
PLN /40 600 

  Złoto – ok.1720 PLN
  /28 650 

Wielkość minimalnych  
depozytów na GPW  
(11.01.2010) 

  WIG20 – ok. 2000 PLN 
  /25 000 

  USDPLN – ok. 1700 PLN  
 /28 000 

  EURPLN – ok. 1900 PLN 
  / 41 000 

  TPSA – ok. 120 PLN   
   /1 650 



Jeśli myślisz, że 280 PLN 
wystarczy… 

•  USD/PLN    
•  2.7970/2.8010   (40 tików = 40 PLN) 
•  Nie wystarczy jeśli pomylisz się  

tylko 1 raz ! 
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Zmienność wybranych 

instrumentów w okresie 2008-2009 

w PLN  
(przy kursie 
USDPLN 2,9)	   USD/PLN	   EUR/PLN	   EUR/USD	   GBP/USD	   złoto	   ropa	   srebro	   miedź	   SP500	  

Średnia	       577	       544	       507	       771	       620	   992,96    	     1 133	   677,88  	   746,75    	  

max	     2 229	     2 273	     1 574    	     2 987    	     3 045    	     3 503    	     5 805	     2 562	     3 123	  

depozyt  
(0.1 lota)	   300	   405	   410	   470	   980	   1100	   970	   1150	   1600	  



Dźwignia – 1:100 to tylko możliwość 

Reguła 2 proc. 
  Zaczynamy od 10 000 PLN 
  W pierwszej transakcji ryzykujemy 2% 

czyli 200 PLN 
  Kup/sprzedaj 0.1 EURUSD i ustaw stop 70 

pips nizej (1 pip = 1 $ = 2,8 PLN) 
  Kup 0.1 EURPLN i ustaw stop 200 pips niżej 
  Kup 0.2 EURPLN i ustaw stop 100 pips niżej 



A jednak handel 24h ma znaczenie 
KONTRAKT TERMINOWY NA EUR/

PLN 
SPOT EURPLN 



Wykresy transakcji czy ofert? 
12:57   4.1500 / 4.1550 
12:58   4.1501 / 4.1551 
12:59   4.1502 / 4.1552 
13:00   4.1503 / 4.1553 
13:01   4.1480 / 4.1570 
13:02   4.1495/ 4.1554 
13:03   4.1505 / 4.1555 
13:04   4.1509 / 4.1559 
13:05   4.1500 / 4.1550 



Notowania –przewaga informacyjna giełd 



OTC - siła różnorodności 

FOREX/OTC: 
  ok. 10 głównych par 

walut (ogromna 
płynność) 

  Nawet 300 par walut 
  Surowce (rolne, 

przemysłowe) 
  Indeksy akcji (cały 
świat) 

•  GPW 
•  ok. 300 spółek 

–  20-50 płynnych 
•  ok. 10 kontraktów 

(indeks, waluty, akcje) 
–  1 płynny) 

•  Certyfikaty, opcje 
(brak płynności) 



Różnorodność, a może niewiedza 

KUPUJEMY     USDPLN    2,8730 
SPRZEDAJEMY     EURPLN    4.1050 
EFEKT:Sprzedany  EURUSD: 4.1050/2,8730 = 1,4288 



Płynny rynek – marzenie każdego 
uczestnika 

Zdjęcie corbis.pl, google.pl 

  Trennial 2007 – łączną wartość 
transakcji na forex liczymy  
w bilionach USD 

  Oczywiście są mniej płynne 
(egzotyki) i bardziej płynne 
waluty (EUR/USD) 



Interwencje i piwo po pracy  
w Londynie 



Mały rynek – prostsze „manipulacje” 

  W założeniu, im mniej płynny rynek, bądź 
instrument, tym łatwiej świadomie (lub 
nie) można wpłynąć na jego notowania 

  Fw20: Fixingi cudów na WGPW, a tzw. 
„szwagry” i „fut-mafia” 



Podsumowanie – możliwości i 
ograniczenia 
OTC/FX 
•  Możliwość 

natychmiastowego 
reagowania 

•  Duże możliwości dla da-
traderów 

•  Wysoka elastyczność 
(dźwignia, mini-loty) 

•  Złożoność informacji 
•  Różne ceny u brokerów 
•  Ograniczona liczba luk 

Giełda/kontrakty 
•  „wolniejsze strategie” do 

zastosowania 
•  Oparcie na „realnym” 

biznesie 
•  Jednolite ceny dla 

wszystkich 
•  Mniejsza dźwignia 
•  Stała wielkość kontraktu 
•  Rola izby rozliczeniowej 



Masz wybór 
  Rynków jest tak wiele, że nie ma co 

szukać lepszego/gorszego tylko wybrać 
najlepszy dla siebie 

  Plan / strategia / zarządzanie 
  Działasz na jakimś rynku – poznaj jego 

słabe punkty i wady – bo na pewno jakieś 
się znajdą 



OTC wyzwanie dla giełd– elastyczność, 
innowacyjność, niskie koszty 

  To nie są już te giełdy, które pamiętamy  
z lat 90-tych 

  Rośnie rola platform MTF (Multilateral 
Trading Facility) 

  Ryzyko dla FW20- kilka rynków obrotu, 
jak wzrośnie znaczenie platform MTF 



„Bez pracy nie ma kołaczy”? 



Grzegorz Zalewski 
g.zalewski@futures.pl 

Białystok 

       blogi.bossa.pl 

Dziękujemy za 
obecność  
i uwagę  

Marek Rogalski 
m.rogalski@bossa.pl 




