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1) KUPIĘ
2) Co? iPhone 11
3) Kiedy? 10 września 2019r
4) Ile? 1szt
5) Cena? 6000 zł 



10 września 2019r
Scenariusz 1 
iPhone kosztuje na rynku 6 500 zł
Czy chcesz zrealizować kontrakt terminowy na jego zakup?
6500 – 6000 = 500 zł

Scenariusz 2
iPhone kosztuje na rynku 5500 zł
5500 – 6000 = -500 zł

Rozliczenie finansowe
to przepływ pieniężny jedynie różnicy w cenie (różnic kursowych), a nie 
całej kwoty kontraktu i przedmiotu kontraktu (instrumentu bazowego)
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Typy kontraktów terminowych:
FUTURES
FORWARD

Forward

Jest to kontrakt występujący poza giełdą, w którym jedną ze stron jest zazwyczaj 
bank. Obie strony kontraktu uzgadniają warunki kontraktu, takie jak ilość 
instrumentu podstawowego, termin realizacji. Bank podaje (kwotuje) cenę tego 
kontraktu, która to cena może ewentualnie podlegać negocjacji. W momencie 
zawarcia kontraktu obie strony nie płacą, natomiast rozliczenie kontraktu 
następuje w terminie realizacji.

Futures

to kontrakt występujący na giełdzie, w którym dwie strony kontraktu składając 
zlecenia kupna i sprzedaży zajmują odpowiednią pozycję. Warunki kontraktu, takie 
jak ilość instrumentu podstawowego i termin realizacji (inaczej: termin 
wygaśnięcia), są określone przez giełdę. Z kolei strony kontraktu poprzez złożenie 
zleceń ustalają cenę kontraktu. W przypadku kontraktu terminowego futures, już 
po zajęciu pozycji, obie strony, tzn. kupujący i sprzedający, mają dwie możliwości -
czekać do terminu wygaśnięcia lub zamknąć pozycję przed terminem wygaśnięcia.

źródło: edukacjagieldowa.pl



Oznaczenia kontraktów

• F _iii_k_rr

Gdzie:

• F – rodzaj instrumentu,

• W20 – skrót nazwy instrumentu bazowego,

• k – kod określający miesiąc wykonania kontraktu, czyli jego serię,

• rr – dwie ostatnie cyfry roku wykonania

np. kontrakt na Santander Bank Polska wygasający we wrześniu 2019r

FSPLU19  

Dla kontraktów indeksowych na WIG20 dodatkowo jeszcze wielkość mnożnika

FW20H2020  - kontrakt oparty na indeksie WIG20, seria wygasająca w marcu 2020r z 
mnożnikiem 20zł



Instrument bazowy
obserwowalna zmienna (np. kurs akcji, wartość indeksu giełdowego), od której 
zależy wycena instrumentu finansowego zwanego instrumentem pochodnym 
(np. kontraktu terminowego, opcji).

Instrumenty bazowe na GPW:

Indeksy główne – WIG20, WIG40

Macroindeksy * - WIG.GAMES, WIG.MS-BAS, WIG.MS-FIN, WIG.MS-PET

Akcje – 36 spółek np. KGH, PZU, SPL, GPW, CDR itd

Pary walutowe  USD, EUR, CHF, GPB / PLN

Stopa procentowa – WIBOR 1M, 3M i 6M

Obligacje skarbowe  - STB, MTB i LTB

*  w niedalekiej przyszłości



Mnożnik i wartość kontraktu
Mnożnik – to jednostka, określana przez właściciela standardu kontraktu, najczęściej giełdę, 
która służy do wyznaczenia wartości kontraktu. 

Kontrakty indeksowe – mnożnik to ilość złotych

WIG20 – 20 zł   WIG40 – 10 zł

Kontrakty akcyjne – mnożnik to liczba akcji 

mnożnik 1: LPP

mnożnik 10: 11B

mnożnik 100: ALR, CCC, ENA, GPW, JSW, KGH, KRU, LWB,PZU itd.

mnożnik 1000: MIL, OPL, PGN, PXM, TPE

Kontrakty walutowe – mnożnik to ilość jednostek waluty

USD, EUR, CHF, GBP: 1000 jednostek

Wartość kontraktu to iloczyn kursu kontraktu i mnożnika

Np. kurs FW20U1920 z 16 sierpnia 2019r to 2017 pkt

2017 pkt x 20 zł/pkt = 41 420 zł



Dzień wygaśnięcia
Miesiąc wykonania

ustalony w standardzie kontraktu ostatni

dzień notowania, podczas którego ustalany 

jest ostateczny kurs rozliczeniowy.

Przypada w trzeci piątek miesiąca wykonania. 

Miesiące wykonania kontraktów:

indeksowe – 4 kolejne miesiące z marcowego cyklu kwartalnego czyli marzec, 
czerwiec, wrzesień, grudzień

akcyjne - 3 najbliższe miesiące z cyklu marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień 

walutowe - 3 najbliższe miesiące kalendarzowe oraz 3 kolejne miesiące z 
marcowego cyklu kwartalnego



Dźwignia finansowa
Lewar

„Dźwignia finansowa związana jest z istnieniem depozytu zabezpieczającego i 
braku konieczności wnoszenia pełnej kwoty, na jaką opiewa instrument pochodny. 
Mechanizm ten pozwala na otwieranie pozycji o wartości nominalnej wyższej, niż 
wpłacony depozyt. W momencie, kiedy mamy do czynienia z dźwignią finansową 
na poziomie 1:100, depozyt zabezpieczający, który musisz wnieść wynosi 1% 
wartości nominalnej pozycji”.

Źródło: KNF

Przybliżona wartość kontraktu na WIG20 to 42 000 zł

Przybliżony depozyt na kontrakt to 2800 zł
(16 sierpnia 2019r)

42 000 / 2800 = 15

Jeżeli wartość kontraktu zmieni się o 1% to zaangażowany kapitał zmieni się o 15%



Kurs rozliczeniowy
dzienny i ostateczny 

Dzienny kurs rozliczeniowy jest kurs zamknięcia kontraktów danej serii. Jeśli w 
czasie sesji nie określono kursu zamknięcia za dzienny kurs rozliczeniowy 
przyjmuje się ostatni kurs rozliczeniowy.

Ostateczny kurs rozliczeniowy jest określony w dniu wygaśnięcia kontraktu

Indeksowe: jako średnia arytmetyczna ze wszystkich wartości indeksu WIG20, lub 
mWIG40, w czasie ostatniej godziny notowań ciągłych, oraz wartości tego indeksu 
ustalonej na zamknięcie sesji giełdowej, po odrzuceniu skrajnych (5 najwyższych i 5 
najniższych) z tych wartości.

Akcyjne: Kurs ostatniej transakcji akcjami będącymi instrumentem bazowym, 
zawartej na sesji giełdowej w dniu wygaśnięcia danych kontraktów terminowych.

Walutowe: Ostateczny kurs rozliczeniowy jest to kurs średni waluty ustalony przez 
Narodowy Bank Polski na fixingu w dniu wygaśnięcia określany z dokładnością do 
0,0001 PLN.



Codzienne rozliczenia rynkowe
Mark to market

CRR

Bieżące rozrachunki rynkowe, inaczej nazywane równaniem do rynku, 
to wyliczanie po każdej sesji giełdowej zobowiązań i należności stron z 
tytułu zawartych transakcji do dziennych cen rozliczeniowych z tego 
dnia.

W przypadku zmiany kursu dziennego oznacza to przepływ finansowy 
dla każdej ze stron transakcji, jedna ze stron uznanie rachunku, druga 
obciążenie – suma przepływu na rynku jest równa zero.



Depozyty zabezpieczające

Wstępny depozyt zabezpieczający 

ilość środków finansowych określna w ujęciu procentowym ustalonym przez brokera w 
stosunku do ostatniej wartości kontraktu, liczona jako iloczyn tego wskaźnika, kursu i 
mnożnika kontraktu, jaką klient jest zobowiązany wnieść w momencie składania zlecenia.

Właściwy depozyt zabezpieczający 

ilość środków finansowych określna w ujęciu procentowym ustalonym przez izbę 
rozliczeniową w stosunku do ostatniej wartości kontraktu, liczona jako iloczyn tego wskaźnika, 
kursu i mnożnika kontraktu, jaką klient jest zobowiązany wnieść w momencie składania 
zlecenia.

Np. dla kontraktów na WIG20 depozyt wyznaczony jako minimalny przez KDPW-CCP to 6,8%



Margin call
Wezwanie do uzupełnienia depozytu

Wezwanie brokera do klienta z żądaniem uzupełnienia depozytu 
zabezpieczającego. 

W przypadku, gdy klient nie uzupełni depozytu, biuro maklerskie 
zamyka otwarte pozycje na rynku terminowym, aby nie narazić się na 
dalsze, ewentualne straty. 

Najczęściej via telefon, SMS lub e-mail z podaniem konkretnej kwoty 
pieniędzy i terminu wpłaty. Pozycje są zamykane niezwłocznie, podczas 
najbliższej sesji giełdowej.



Kupno kontraktu terminowego
Pozycja długa

Wartość instrumentu bazowego



Sprzedaż kontraktu terminowego
Pozycja krótka



Jak zamknąć pozycję?

Kontrakt można utrzymać do dnia wykonania kontraktu lub wycofać się z rynku 
zamykając pozycję. 

Jeżeli mamy długą pozycję (K) na kontrakcie terminowym, to aby ją zamknąć 
należy sprzedać kontrakt tej samej serii. 

Jeżeli natomiast mamy krótką pozycję (S), to aby zamknąć inwestycję należy 
kupić odpowiedni kontrakt tej samej serii.

Liczba otwartych pozycji (LOP)

Informuje o liczbie otwartych pozycji (kupionych/sprzedanych kontraktach 
terminowych)

Kontrakt kupiony + kontrakt sprzedany = 1 LOP



Przykłady

Kontrakt na WIG20, seria wrześniowa „U”

FW20U1920

Wstępny depozyt rozliczeniowy = Właściwy depozyt rozliczeniowy

Wysokość depozytu: 6,8%

Kurs zamknięcia 20.08.2019r: 2110 pkt

Mnożnik: 20 zł/pkt

Wartość kontraktu: 2110 pkt x 20 zł/pkt = 42 200 zł

Depozyt: 42 200 zł x 6,8% = 2 870 zł

Lewar: 42 200 / 2 870 = 14,7



Przykłady

Oferty na rynku vol 20   2109   K / S   2111   vol 44

Transakcja:  S 1 szt FW20U1920 po kursie 2109 pkt

Scenariusz 1: kurs kontraktu spada o 1%, nowy kurs zamknięcia to 
2089 pkt (kurs zamknięcia z poprzedniego dnia 2110 pkt)

Kurs otwarcia mojej transakcji  2109 – 2089 = 20 pkt

CRR: 20 pkt x 20 zł/pkt = 400 zł 

Stopa zwrotu: 400/2870 = 13,93%



Przykłady

Oferty na rynku vol 20   2109   K / S   2111   vol 44

Transakcja:  S 1 szt FW20U1920 po kursie 2109 pkt

Scenariusz 2: kurs kontraktu rośnie o 5%, nowy kurs zamknięcia to 
2215 pkt (kurs zamknięcia z poprzedniego dnia 2110 pkt)

Kurs otwarcia mojej transakcji  2109 – 2215 = - 106 pkt

CRR:  -106 pkt x 20 zł/pkt = -2 120 zł 

Stopa zwrotu: -2120/2870 = - 74%



Przykłady
Scenariusz 2:   Depozyty 

Wysokość depozytu: 6,8%

Kurs zamknięcia 21.08.2019r: 2215 pkt

Mnożnik: 20 zł/pkt

Wartość kontraktu: 2215 pkt x 20 zł/pkt = 44 300 zł

Depozyt: 44 300 zł x 6,8% = 3 013 zł

Saldo na moim rachunku: 750 zł  (2870 zł – CRR 2120 zł)

Margin call: 2 263 zł



Przykłady

Instrument Udział w portfelu Wartość zakupu Prowizja 0,39%

ALIOR 1,886 783 zł 3 zł

CCC 1,804 749 zł 3 zł

CDPROJEKT 8,024 3 330 zł 13 zł

CYFRPLSAT 3,761 1 561 zł 6 zł

DINOPL 3,259 1 352 zł 5 zł

JSW 0,912 378 zł 1 zł

KGHM 5,263 2 184 zł 9 zł

LOTOS 3,453 1 433 zł 6 zł

LPP 4,672 1 939 zł 8 zł

MBANK 2,028 842 zł 3 zł

ORANGEPL 1,954 811 zł 3 zł

PEKAO 8,074 3 351 zł 13 zł

PGE 3,133 1 300 zł 5 zł

PGNIG 3,925 1 629 zł 6 zł

PKNORLEN 13,18 5 470 zł 21 zł

PKOBP 16,385 6 800 zł 27 zł

PLAY 1,504 624 zł 2 zł

PZU 10,948 4 543 zł 18 zł

SANPL 5,029 2 087 zł 8 zł

TAURONPE 0,805 334 zł 1 zł

RAZEM 100,00 41 500 zł 162 zł

INWESTYCJA w koszyk akcji 
indeksu WIG20
16.08.2019r

41 500 tys zł

• 20 transakcji
• 20 spreadów
• Prowizja  162 zł 
za otwarcie pozycji 
(w przybliżeniu tyle samo za 
zamknięcie)



Przykłady

• K 1 szt FW20U1920

• Długa pozycja – long

• Kurs rozliczeniowy z 16.08.2019r to 2071 pkt

• Mnożnik – 20 zł/pkt

• Wartość kontraktu 2071pkt x 20 zł/pkt =  41 420 zł

• Depozyt   42 420 zł x 6,8% = 2 817 zł

• Prowizja brokera 9 zł – wejście i kolejne 9 zł wyjście

wartość 

portfela 

zaangażo

wane 

środki

ilość 

transakcji
prowizja

AKCJE 41 500 zł 41 500 zł 40 324 zł

FUTURES 41 420 zł 2 817 zł 2 18 zł



Kontrakty - zastosowanie

• spekulacja na wzrost/spadek indeksu, kursu akcji, walut

• alternatywa dla krótkiej sprzedaży (akcje, indeksy)

• transakcje spreadowe

jednoczesne kupno/sprzedaż i sprzedaż/kupno kontraktów na akcje i 
indeksy giełdowe

kupno serii krótszej i sprzedaż dłuższej (lub odwrotnie) na ten sam 
instrument bazowy

• alternatywa dla zakupu akcji/indeksu na rynku kasowym

• hedging - zabezpieczanie portfela akcji, transakcji handlowej np. na walutach

• arbitraż 



Dla kogo kontrakty terminowe?
Kontrakty terminowe są dla każdego inwestora!

• Prosta konstrukcja  – liniowy profil wypłaty

• Jawne zasady – standard  kontraktu

• Gwarantowane rozliczenia – CCP KDPW, IRIP

• Wysoka płynność – łatwe wejście i wyjście

• Niskie koszty inwestycji – spread i prowizja

• Wbudowana dźwignia finansowa

• Ograniczone ryzyko kredytowe – CRR

• Profity także w czasie spadków na rynku

• Zmiana wyceny w powiązaniu z instrumentem bazowym

• Wiele możliwości – spekulacja, hedging, transakcje spreadowe, arbitraż




