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Poniższy e-book nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy
do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Conotoxia Ltd. nie ponoszą
odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym
e-booku. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Conotoxia Ltd. jest
zabronione.
Handel na rynku Forex jest świadczony przez Conotoxia Ltd. mającą prawo do wykorzystywania znaku
towarowego Conotoxia. Conotoxia Ltd. jest regulowana przez CySEC (nr licencji 336/17). 76.41% rachunków
inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego
dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie
ryzyko utraty pieniędzy.
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Najczęściej popełniane błędy przez inwestorów

Od redakcji

Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy inwestorem z doświadczeniem, musisz znać
podstawowe pojęcia, ale przede wszystkim obliczenia, które się z nimi wiążą. Na rynku, który może
być nieprzewidywalny, powinieneś wiedzieć, jak zarządzać ryzykiem, jakie koszty ponosisz oraz —
gdy sytuacja będzie się rozwijać — na jaki rezultat możesz liczyć.
Inwestor powinien samodzielnie zarządzać ryzykiem i kosztami. Co więcej, są to kwestie, które
można poznać tu i teraz. Jednak żeby móc to zrobić, musisz wiedzieć, gdzie szukać takich informacji
oraz potrafić je zinterpretować.
Nie przejmuj się — w niniejszym ebooku nie będziemy wyprowadzać skomplikowanych wzorów
matematycznych. Nie będziesz musiał ręcznie liczyć wielkości transakcji, kosztów, potencjalnego
zysku czy straty i innych parametrów. Omówimy za to podstawowe pojęcia, które mogą wpływać
na końcowy wynik inwestycji oraz pokażemy krok po kroku, gdzie możesz w mgnieniu oka znaleźć
szczegółowe obliczenia.
Rynek może być bardzo szybki i bardzo zmienny. Stąd też nie ma czasu na długie wyliczanki
i wzory. Od tego jest platforma transakcyjna, która liczy wszystko za inwestora. Taką platformę
znajdziesz w Conotoxia — jest nią cTrader.
Zapraszamy do zapoznania się z kluczowymi pojęciami i obliczeniami, mogącymi mieć wpływ
na końcowy wynik działań na rynku.

Conotoxia Ltd.
Chrysorroiatissis 11, 3032 Limassol, Cyprus

Infolinia
+357 250 300 46

Napisz wiadomość
support@cy.conotoxia.com
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Wielkość transakcji

Pierwszym parametrem, z którym spotyka
się inwestor na platformie transakcyjnej przy
składaniu nowego zlecenia, jest określenie
wielkości transakcji. Dotyczy to każdego rynku, czy to CFD na waluty, indeksy, surowce
czy kryptowaluty.
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W tym rozdziale wyjaśnimy i pokażemy, jak określana jest wielkość transakcji
w zależności od rynku oraz jak wpływa ona
na dalej omawiane parametry, takie jak
wielkość
depozytu
zabezpieczającego
czy zarządzanie ryzykiem.

Wielkość transakcji na
CFD na pary walutowe

Wielkość transakcji jest parametrem,
który
możemy
wpisać w oknie nowego zlecenia. W polu quantity jest
najczęściej określana w tzw.
lotach. Lot to nazwa własna
i na rynku walutowym oznacza
chęć kupna bądź sprzedaży 100
000 jednostek waluty bazowej.
W naszym przykładzie dla pary
EUR/USD walutą bazową będzie EUR, a walutą kwotowaną
będzie USD (walutę bazową,
kwotowaną i parę walutową
omawiamy w naszych innych
materiałach
edukacyjnych).
Szczegółowe omówienia podstawowych pojęć znajdziesz
w innych naszych e-bookach.
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Dla pary EUR/USD inwestor może wybrać lub
wpisać najmniejszą wartość transakcji równą
0,01 lota. Gdzie sprawdzić, jaka jest najmniejsza wielkość transakcji dla danego instrumentu? Tego dowiemy się z Panelu Aktywnego Symbolu, który znajduje się na platformie
transakcyjnej w prawym górnym rogu.
W panelu tym zobaczymy również walutę bazową, kwotowaną, ile wynosi 1 lot (100 000
EUR), czy właśnie minimalną i maksymalną
wielkość transakcji.
Za przykładową wielkość pozycji weźmiemy
0,1 lota. Oczywiście inwestor może wybrać
dowolną wielkość między 0,01 a 50, czyli np.
0,12 lota, 1,56 lota, 12,98 lota itd. Wtedy rezultaty obliczeń będą wynikiem odpowiedniego
ilorazu lub iloczynu.

Wielkość transakcji
na CFD na indeksy
giełdowe
Dla CFD opartych o notowania indeksów giełdowych wielkość transakcji wskazuje na to,
ile chcemy nabyć jednostek danego indeksu,
przy czym 1 lot to 1 jednostka indeksu. To, jaka
jest wartość 1 jednostki indeksu, jest sprawą bardzo prostą. Należy zaznaczyć, że choć
na platformie transakcyjnej widzimy np. wartość pipsa dla indeksu, to indeksy są wyrażane
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w punktach. Najczęściej najmniejszą jednostką zmiany wartości nie będzie 1 pips, tylko 1
punkt lub 0,1 punktu. Warto o tym pamiętać.
Jeśli niemiecki indeks DAX ma wartość 11 450
pkt., to wartość 1 jednostki będzie wynosić 11
450 EUR (EUR z racji tego, że jest to indeks niemiecki). Jeśli amerykański S&P 500 ma wartość

Wielkość transakcji na CFD na indeksy giełdowe

3000 pkt., to wartość 1 jednostki będzie wynosić 3000 USD itd.

stwie do walut, gdzie było to 100 000 jednostek waluty bazowej. Te informacje także znajdziemy w panelu aktywnego symbolu.

Zatem 1 lot to ekspozycja na pełną wartość
indeksu wyrażoną w punktach w przeciwień-

Istotne jest to, że tak samo, jak w przypadku
CFD na waluty, inwestor nie musi handlować
pełnym lotem. Na przykład dla CFD na niemiecki indeks DAX, minimalna wielkość transakcji to 0,1 lota, czyli 1/10 wartości indeksu.
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Wtedy też wartość 1 pipsa, (czyli drugie
miejsce po przecinku w wartości indeksu)
będzie jak w przykładzie wynosić np. 0,04 PLN
(czyli 4 grosze). Inwestor może zdecydować się
na dowolną wielkość transakcji między 0,1
a 100 lotów dla CFD na DAX.

W ten sam sposób sprawdzamy wartości
dla pozostałych interesujących nas indeksów,
zwracając szczególną uwagę zarówno
na panel aktywnego symbolu, jak i na okno
nowego zlecenia i wyliczenia, które się w nim
pokazują.

Wielkość transakcji
na CFD na surowce
Przykład zaczniemy od rynku ropy naftowej.
Tutaj 1 lot równy jest 1000 baryłek ropy. Jeśli jedna baryłka kosztuje na rynku 34 USD,
8
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to 1 lot będzie oznaczać wartość transakcji
równą 34 000 USD.

Wielkość transakcji na CFD na surowce

Wcześniej omówiliśmy już wartość pipsa,
a także punkty na indeksach giełdowych. Inwestując w surowce ważna jest dla nas bezpośrednia zmiana ceny za daną jednostkę
produktu oraz jego ilość. I tak np. cena baryłki ropy wynosi 34 USD, ale cena 1 lota (przypomnijmy, że 1 lot na ropie jest równy 1000
baryłek) będzie już wynosić 34 000 USD. Dla

uproszczenia na platformie cTrader mamy wyświetlaną wartość jednego pipsa, aczkolwiek
jest to związane z rozwiązaniem technicznym
platformy i ujednolicaniem nazw w oknie zlecenia. W rzeczywistości ropa jest kwotowana
w dolarach amerykańskich i jej cena nie zmienia się o określoną liczbę pipsów, tylko dolarów i centów.

Niemniej, jak w przykładzie, wartość jednego
pipsa wynosiłaby wtedy ponad 40 PLN, a depozyt przekroczyłby ponad 13 800 PLN (o tych
pojęciach piszemy szczegółowo w dalszej części niniejszego ebooka). Jednak już teraz, intu-

icyjnie możemy poczuć, że są to dość wysokie wartości. Dlatego też minimalna wartość
transakcji na rynku ropy wynosi zaledwie 0,01
lota, co daje ekspozycję na 10 baryłek ropy.
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Wtedy też inwestor może mieć ekspozycję na
kupno lub sprzedaż 10 baryłek ropy, a nie aż
1000. Ciekawostka - 1 baryłka to około 159 litrów.
Zobaczmy, jak prezentuje się w tym kontekście
sytuacja na rynku złota. W tym przypadku 1
lot opiewa na 1000 uncji złota. Z kolei cena
widoczna na wykresie prezentuje cenę 1 uncji
złota. Stąd też np. jeśli widoczna cena będzie
wynosić 1708,27 USD, to 1 lot oznaczać będzie wartość transakcji równą 170 827,00 USD.
Wtedy też wartość 1 pipsa wyniesie 4,04 PLN,
a depozyt zabezpieczający zostanie zablokowany na kwotę 34 466,23 PLN.
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Wielkość transakcji na CFD na surowce

Niemniej jednak minimalna wartość transakcji dla CFD na złoto to 0,01 lota, co będzie
odpowiadać wartości widocznej na wykresie.
Wtedy też zawarcie takiej transakcji może
dać ekspozycję równą 1708,27 USD (1 uncja),
a wartość 1 pipsa wynosić będzie 0,04 PLN.
Należy jednak pamiętać, że zastosowanie
pipsów jest dla złota uproszczeniem. Złoto

kwotowane jest w dolarach amerykańskich,
a minimalna zmiana ceny to 1 cent.
Na powyższych przykładach dość jasno widać, jak obliczyć wielkość transakcji dla CFD
na popularne surowce, skąd ta wielkość transakcji wynika i jak dobierać wartość ekspozycji
na rynku w relacji do posiadanych środków.
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Wielkość transakcji
na kryptowaluty
W ofercie Conotoxia znajdują się również CFD
na popularne kryptowaluty jak m.in. bitcoin,
ethereum czy litecoin. Przyjrzymy się zatem

temu, jak tutaj wygląda kwestia jednostki
transakcyjnej i wielkości transakcji.

Na przykładzie bitcoina notowanego w relacji do dolara amerykańskiego widzimy,
że 1 lot będzie odpowiadać ekspozycji na 1
BTC. Wielkość transakcji przy kursie BTC/USD
na poziomie 9178,13 oznacza, że 1 lot będzie

wynosić dla transakcji kupna 9178,13 USD.
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Opisywany poniżej pips jest ponownie uproszczeniem i ujednoliceniem kwestii technicznych
na platformie transakcyjnej. Bitcoin notowa-

Wielkość transakcji na kryptowaluty

ny może być w dolarze lub w innej walucie.
W tym przypadku jest to USD, a zatem minimalna zmiana kursu BTC/USD to 1 cent w
ofercie Conotoxia.

wynosząca około 9800 USD (0,09 lota) będzie
wymagała jedynie nieco ponad 1300 PLN
depozytu (więcej o depozycie będzie mowa
w dalszej części ebooka).

W takim przypadku 1 pips wart będzie 0,04
PLN, ale depozyt zabezpieczający wynosi już
18 510,31 PLN. Tak duża wartość depozytu przy
tak relatywnie niewielkiej ekspozycji wynika
z tego, że dla CFD na kryptowaluty można wykorzystać o wiele niższą dźwignię finansową.
Dla porównania ekspozycja na parze EUR/USD

Inwestor nie musi jednak nabywać czy sprzedawać CFD na całego bitcoina. Minimalna wielkość transakcji to 0,01 lota. Oznacza
to ekspozycję na 0,01 BTC o wartości,
jak w tym przykładzie, 91,78 USD.

Wielkość transakcji a wartość pipsa,
prowizji i depozytu zabezpieczającego
oraz swapu
Pips
Tylko ten jeden parametr, jakim jest wielkość
transakcji, wpływa na kilka innych wyliczeń,
o których warto wiedzieć i być tego świadomym. W zależności od wielkości transakcji pips, czyli zmiana notowań instrumentu
finansowego, będzie mieć różną wartość.

W przykładzie wyboru 0,1 lota dla pary EUR/
USD 1 pips będzie wart 1 USD, czyli 4,13 PLN
(pamiętajmy, że kursy wciąż się zmieniają —
to jest przykładowa wartość). Zatem widzimy,
że wartość 1 pipsa będzie również zależna
od kursu walutowego np. USD/PLN.
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Wartość ta jest od razu podawana w oknie
platformy transakcyjnej, dzięki czemu inwestor wie, jak zmiana na rynku może wpływać na wynik finansowy transakcji. Na przykład spodziewając się zmiany kursu EUR/USD
o 100 pipsów, będziemy wiedzieć, że wynik finansowy transakcji przy 0,1 lota będzie wynosić około 400 zł.
Tymczasem jeśli wybierzemy wielkość transakcji 1 lota, to w tym przykładzie wartość jednego pipsa będzie wynosić 41,30 PLN. Zatem
zmiana o 100 pipsów oznaczałaby zmianę
wartości rachunku o około 4,130 PLN w zależności od kursu.

Wielkość transakcji jest zatem kluczowa
dla odpowiedniego zarządzania ryzykiem
na całym rachunku inwestycyjnym. Modelowo mówi się o tym, że ryzyko na jedną transakcję nie powinno być większe niż do 3 proc.
całego kapitału*. Zatem np. dla kapitału równego 10 000 PLN wielkość transakcji 0,1 lota,
przy założeniu zmiany kursu o 100 pipsów,
może być zbyt wielka. Wtedy jedną z możliwości jest zmniejszenie poziomu straty dla mniej
niż 100 pipsów lub też zmniejszenie wielkości
transakcji poniżej 0,1 lota. Z kolei dla rachunku o wielkości 100 000 PLN, jak w przykładzie,
optymalną wielkością transakcji może być
wielkość poniżej 1 lota.

Prowizja
Dzięki temu, że Conotoxia działa w modelu
STP i nie ingeruje w żaden sposób w zlecenia
swoich klientów, które przesyłane są dalej
do dostawcy płynności, pobierana jest jedynie prowizja za usługę wykonania zlecenia.

Wielkość prowizji jest natomiast zależna
od wielkości transakcji. Jak na przykładzie powyżej.

Dla pozycji 0,1 lota przy konkretnym dla przykładu kursie EUR/USD oraz USD/PLN wartość
prowizji dla transakcji kupna lub sprzedaży
będzie wynosić 1,80 PLN. Dla pozycji 1 lota
byłaby to wartość 18 PLN.

Wartość prowizji pobieranej za realizację zlecenia jest zawsze widoczna w panelu aktywnego symbolu.

*Należy mieć na uwadze, iż poziom wyeksponowania na ryzyko jest kwestią indywidualną i tylko
inwestor może je adekwatnie dostosować do swojego portfolio.
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Wielkość transakcji a wartość pipsa, prowizji i depozytu zabezpieczającego oraz swapu

Jest ona podana dla transakcji o wielkości 10
lotów i wynosi 40 USD (per mil. USD volume —
oznacza prowizję pobraną za wartość obrotu
równą milionowi USD, czyli 10 lotów). Zatem,
jeśli handlujemy 0,1 lota, to wielkość prowizji
wyniesie 0,4 USD. Jeśli zaś transakcja będzie
opiewać na 1 lot, to prowizja wyniesie 4 USD.
Kwota ta jest na platformie automatycznie

przeliczana do waluty rachunku. Przykładowo,
jeśli jest nią PLN, to np. 4 USD zostaną przemnożone przez kurs USD/PLN, a prowizja zostanie pobrana w złotych.
WAŻNE — rachunki Algo STP i ADVANCE STP
mają obniżoną prowizję do 35 USD na 10 lotów, czyli 3,5 USD za 1 lot.

Depozyt zabezpieczający
Pojęcie depozytu zabezpieczającego jest połączone z zastosowaniem dźwigni finansowej.
Depozyt jest pobierany dla każdej transakcji
tylko po to, aby zagwarantować inwestorowi
jego wypłacalność. Innymi słowy, jest to kwota zablokowana na rachunku, której nie można wykorzystać do innych transakcji do momentu, gdy nie zostanie zamknięta poprzednia
transakcja. Depozyt służy do rozliczenia transakcji i pokrycia ewentualnych strat.
Jeśli posiadamy na rachunku 100 000 PLN,
to maksymalna kwota, jaka może zostać pobrana pod depozyt zabezpieczający będzie
wynosić 100 000 PLN. Co by to oznaczało?
Przede wszystkim to, że inwestor ryzykuje wszystkimi środkami, jakie posiada na rachunku. Oznacza to również maksymalne wy-

W naszym przykładzie będzie to 1501,39 PLN
za pozycję kupna 0,1 lota pary EUR/USD. Jeśli
transakcja opiewałaby na 1 lota, to depozyt
zabezpieczający wzrósłby do ponad 15 000
PLN. W celu dywersyfikacji portfela inwestycyjnego i możliwości otwarcia wielu transakcji
na różnych rynkach depozyt nie powinien wynosić więcej niż kilka czy kilkanaście procent z

korzystanie dźwigni finansowej.
Wróćmy do przykładu pary EUR/USD i oczekiwanej zmiany o 100 pipsów. Otwarcie tak
dużej pozycji, aby cała wartość rachunku została pobrana pod depozyt zabezpieczający,
oznaczałoby, że jeśli kurs zmieniłby się o 100
pipsów, na rachunku inwestora pojawiłby się
zysk lub strata bliska 25 proc. całej kwoty, czyli
25 000 PLN. To z kolei mogłoby oznaczać wystawienie się na ogromne ryzyko jak na jedną
transakcję.
To, jaka kwota zostanie pobrana pod depozyt,
jest widoczne od razu w oknie nowego zlecenia, gdy inwestor wpisuje wielkość transakcji.

całej sumy środków na rachunku.
Na przykład dla 100 000 PLN na rachunku,
depozyt 1 500 PLN będzie stanowić 1,5 proc.,
co może być wartością relatywnie niewielką i może pozwolić inwestorowi potencjalnie
otwierać transakcje na kolejnych rynkach.
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Swap
Ważnym elementem całej układanki dotyczącej
potencjalnych kosztów lub zysków są tzw.
punkty swapowe. Ich wartość również zależy
m.in. od wielkości transakcji. W skrócie punkty
swapowe dla rynku walut mogą wynikać
z różnicy w oprocentowaniu dwóch różnych
walut i są naliczane w momencie utrzymania
pozycji przez noc (dzienne odsetki lub dzienny

koszt). Na przykład stopy procentowe
w Meksyku mogą być wyższe niż w Stanach
Zjednoczonych. Wtedy też dokonując transakcji
sprzedaży CFD na parę USD/MXN (ekspozycja
na peso finansowana dolarem), inwestor
może otrzymać dodatnie punktu swapowe
co noc. Ich wielkość jest określana w panelu
aktywnego symbolu.

Widzimy to pod nazwą Swap Long oraz Swap
Short. Dla pozycji krótkiej możemy otrzymać
punkty swapowe równe 25,6 pipsa. Z kolei
dla pozycji długiej zapłacimy 58,4 pipsa
(ponieważ stopy procentowe w USA
są niższe niż w Meksyku, więc finansowanie
za pomocą peso jest droższe). Ponieważ
wartości \te są podawane w pipsach, to z kolei
ich wartość kwotowa będzie zależeć
od wielkości transakcji tak samo, jak wartość
pipsa.
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Indeksy giełdowe, gospodarka a wirus

Dla przykładu 1 lot na parze USD/MXN daje wartość pipsa równą 1,81 PLN

Zatem utrzymanie pozycji przez noc
dla pozycji krótkiej oznacza potencjalny
zysk około 46 PLN. Tymczasem handel
w drugą stronę oznaczałby naliczenie
kosztów finansowania ponad dwukrotnie
wyższych. Punkty swapowe i trend

na rynku są kluczowe dla strategii carry
trade, o których mówimy w naszych
innych materiałach edukacyjnych. Mogą
one stanowić dodatkowy zysk lub koszt
i warto o tym pamiętać.
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Podsumowanie

Matematyka i obliczenia na rynku Forex i CFD
mogą być na pierwszy rzut oka skomplikowane.
Jednak jeśli wiemy, gdzie szukać informacji,
to stają się one łatwo dostępne i przejrzyste.
Teraz już wiesz, że wszystkie obliczenia
wykona za Ciebie platforma cTrader.
Wiesz, gdzie ich szukać oraz co oznaczają
i od czego zależą. Zapoznanie się z nimi to dobry
krok w stronę bycia inwestorem świadomym
wszystkich parametrów, które mogą wpływać
na finalny wynik transakcji.
Czy wiesz, że:
Pojęcie „lot” jako określenie wielkości
transakcji wzięło się z realnej gospodarki
i określania wielkości towaru zamówionego
przez kupującego u producenta. Z języka
angielskiego nabywca określa „lot size”,
czyli wielkość partii zamówionego towaru
u producenta. Dlatego też na rynku
finansowym w zależności od instrumentu 1 lot
określa inną ilość „towaru”, w tym przypadku
waluty, indeksu, surowca, kryptowaluty.
Depozyt zabezpieczający ma powiązanie
z dźwignią finansową. Im dostępna dźwignia
jest większa, tym zostanie pobrany mniejszy
depozyt
zabezpieczający
i
odwrotnie.
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Jeśli dźwignia finansowa jest niska,
to pobierany depozyt będzie relatywnie wysoki.
Pisaliśmy o tym przy porównaniu ekspozycji
na parze EUR/USD, gdzie dźwignia wynosi
1:30 oraz BTC/USD, gdzie dźwignia wynosi 1:2
dla klienta detalicznego.
Istnieje długoterminowa strategia polegająca
na handlu zgodnie z dodatnimi punktami
swapowymi. Wtedy też inwestor nie dość,
że liczy na potencjalny zysk wynikający
z korzystnej zmiany kursu, to jeszcze
na dodatkowy możliwy zarobek wynikający
z dodatnich punktów swapowych. Strategia
ta nazywa się carry trade i opisujemy
ją w naszych pozostałych materiałach
edukacyjnych oraz na naszym kanale
na YouTube.
Dodatkowym kosztem utrzymywania pozycji
np. na rynku ropy może być struktura krzywej
terminowej. Jest to zagadnienie na osobny
temat, ale do wyliczeń punktów swapowych
np. na ropie należy wziąć pod uwagę poziom
notowania kolejnych serii kontraktów. Dlatego
też punkty te mogą się tak dynamicznie
zmieniać. Warto zatem spoglądać do panelu
aktywnego symbolu, aby być na bieżąco
z wartością punktów swapowych.

