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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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Depozyt zabezpieczający, lot, pips — poznaj kluczowe pojęcia inwestora

Od redakcji

W niniejszym e-booku zapoznasz się z nazwami własnymi i typowym słownictwem używanym
na rynku Forex. Zapewne słyszałeś już o walutach, parach walutowych czy kursach walut, ale czy
wiesz, czym jest waluta bazowa, waluta kwotowana, lot lub pips? Tutaj dowiesz się, jakich słów
używają inwestorzy na rynku Forex.

Po przeczytaniu tego e-booka będziesz wiedzieć:
co to jest waluta bazowa i kwotowana,
czym jest lot lub wolumen transakcji,
czym jest pips,
czym jest depozyt zabezpieczający.

Conotoxia Ltd.
Chrysorroiatissis 11, 3032 Limassol, Cyprus

Infolinia
+357 250 300 46

Napisz wiadomość
support@cy.conotoxia.com
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Waluta bazowa
i waluta kwotowana
Wiesz już, czym jest para walutowa. W parze
tej mamy zestawienie dwóch różnych walut
i zapis w formie np.: EUR/USD czy GBP/PLN.
To nic innego jak wyrażenie wartości jednej
waluty w drugiej. Waluta bazowa i waluta kwotowana określa, która waluta jest
porównywana względem której, by określić
jej wartość. Tak więc walutą bazową zawsze
jest pierwsza waluta w parze, a walutą
kwotowaną druga.
W przykładzie EUR/USD to euro będzie walutą
bazową, a dolar walutą kwotowaną. Innymi
słowy, wartość euro jest obliczana w dolarze
amerykańskim. Kurs EUR/USD na poziomie
1,1300 oznacza, że by kupić euro, należy
zapłacić 1,1300 dolara.
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Wartość waluty bazowej zawsze równa się 1.
W przykładzie dla pary USD/PLN walutą
bazową będzie dolar, a kwotowaną złoty.
Kurs USD/PLN na poziomie 3,8000 oznacza, że
za jednego dolara (wartość waluty bazowej
zawsze wynosi jeden) należy zapłacić 3,8000
złotego.
Nazewnictwo w postaci waluty bazowej i waluty kwotowanej będzie bardzo potrzebne
w dalszej części tego e-booka. Warto zatem
już teraz przyswoić, o której walucie w parze
walutowej będzie mowa.

Innowacyjne
technologie
Wypróbuj nasz system cTrader Automate.
Sprawdzone, skuteczne i zaawansowane
narzędzie inwestycyjne.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych
z powodu dźwigni finansowej. 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.

Reklama

ebook

Co to jest lot?
Lot to nazwa własna wielkości transakcji
na rynku Forex, która została przyjęta
do żargonu od samego początku. Mówiąc 1 lot
wszyscy uczestnicy rynku doskonale wiedzą,
o jakiej wielkości transakcji jest mowa,
np.: kupiłem 1 lot EUR/USD. Brzmi tajemniczo?
Za chwilę to wyjaśnimy.
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Jak zostało już wspomniane, lot to wielkość
transakcji i oznacza liczbę zakupionych
je-dnostek waluty. Jednostką waluty jest
np.:złoty, euro, dolar itd. Standardowa
wielkość 1 lota oznacza zakup 100 000
jednostek waluty. Czyli 1 lot to 100 000 euro,
dolarów, franków itp. Istnieją również mini
loty, mikro loty czy nano loty, które wynoszą
odpowiednio 10 000 jednostek, 1000 jednostek
i 100 jednostek waluty.

Co to jest lot?

Lot

Liczba jednostek

Standardowy lot (1 lot)

100 000

Mini lot (0,1 lota)

10 000

Mikro lot (0,01 lota)

1000

Nano lot (0,001 lota)

100

Na platformie oferowanej przez Conotoxia Ltd. możemy spotkać dwa sposoby określenia
wielkości transakcji: w lotach i jednostkach. To, w jaki sposób informacja ta ma być prezentowana,
wybieramy w menu ustawień znajdującym się w lewym dolnym rogu platformy. Następnie
w zakładce aktywa wskazujemy sposób prezentacji wielkości transakcji (jednostki lub loty).
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Wybierając jednostki, zobaczymy oznaczenia wielkości pozycji w jednostkach, czyli 1000,
5000, 10 000 itd.

Oczywiście możemy również ręcznie wpisać wartość będącą wielokrotnością tysiąca, np.:
12 000, 24 000, 44 000 itd. Nie jesteśmy ograniczeni tylko do tego, co widzimy na liście. To są typowe
wielkości zleceń, ale można je ręcznie zmodyfikować.
Z kolei wybierając loty, zobaczymy wielkości podane w lotach.
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Co to jest lot?

Podobnie jak w przykładzie powyżej, na liście zobaczymy popularne wielkości transakcji,
ale możemy je dowolnie modyfikować, wpisując ręcznie wielkość będącą wielokrotnością
0,01 lota, czyli 0,02 lota, 1,12 lota itd.

Wiemy już, że lot oznacza wielkość transakcji,
czyli 100 000 jednostek waluty. Tylko której,
skoro mamy dwie waluty w parze walutowej?
Otóż zawsze będzie to jednostka waluty
bazowej. Jeśli mówimy zatem, że kupiliśmy
1 lot EUR/USD to oznacza, że mamy ekspozycję na rynku o wartości 100 000 euro, które
kupiliśmy za ich równowartość wyrażoną
w dolarze po danym kursie transakcji. Jeśli
kurs EUR/USD wynosił 1,1200, a my kupiliśmy
1 lot, to tak, jakbyśmy kupili 100 000 euro
za 112 000 dolarów.

Jeśli z kolei mówimy o tym, że sprzedaliśmy 1
lot EUR/USD po kursie 1,1200, to tak, jakbyśmy
za 100 000 euro kupili 112 000 dolarów.
Synonimem do słowa lot jest również wolumen
transakcji. Jeśli ktoś mówi, że jego wolumen
transakcji to np. 100 000 jednostek, oznacza
to, że handluje 1 lotem.
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Co to jest pips?
Pips to jedno z częściej używanych słów
na rynku Forex. Ma ono bezpośredni związek
ze zmianami cen na rynku i kursów walut.
Kiedy mówimy np. o zmianie ceny akcji,
to przeważnie powiemy, że akcje spółki XXX
podrożały o 10 złotych. Jeśli mówimy o indeksie giełdowym, to powiemy, że indeks
giełdowy spadł o 20 punktów. Jeśli mówimy
o cenie ropy naftowej, to powiemy, że cena
baryłki wzrosła o 10 dolarów. Z kolei na rynku
walutowym najczęściej usłyszymy, że kurs
EUR/USD spadł lub wzrósł np. o 50 pipsów.
To właśnie pips jest określeniem zmiany kursu
walutowego w języku inwestorów, tak samo,
jak zmianę wartości indeksu giełdowego
określają punkty, a cenę akcji lub surowca
określa dana waluta.
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Pips jest powszechną miarą najmniejszej
zmiany kursu walutowego, aczkolwiek może
się on dzielić na mniejsze jednostki, czyli
dziesiąte części pipsa. Istnieje m.in. dlatego,
że na rynku walut notowania są bardzo
dokładne, a zastosowanie mechanizmu
dźwigni finansowej sprawia, że nawet zmiana
o kilka czy kilkanaście pipsów (ułamek grosza,
centa, pensa itd.) powoduje, że inwestor
może zobaczyć znaczną zmianę na rachunku. Gdyby nie dźwignia i brak dokładności
w kwotowaniach, to mówilibyśmy dopiero
o zmianach na poziomie całego grosza,
centa, pensa itd. w zależności od waluty.
Ważne, aby pamiętać o tym, że najpierw
należy poznać pojęcia i to, czym jest pips,
jak się oblicza jego wartość oraz poziom
zysku i ryzyka, a dopiero później podejmować
jakiekolwiek decyzje inwestycyjne.

Co to jest pips

Pips określa zmianę kursu walutowego.
Przykładowo, jeśli kurs EUR/USD wzrósł z poziomu 1,1300 do 1,1301, to wzrósł o 1 pips.
Jeśli kurs EUR/USD spadł z poziomu 1,1300 do
1,1299, to spadł o 1 pips. Pips to nic innego
jak zmiana kursu walutowego do czwartego
miejsca po przecinku (0,0001) w zależności od
instrumentu. Współcześnie możemy spotkać

się z jeszcze dokładniejszą zmianą kursu
walutowego do piątego miejsca po przecinku.
Tu również ma znaczenie instrument, który
wybierzemy.

Widzimy, że kurs danej pary walutowej został
podany do piątego miejsca po przecinku,
czyli do 1/10 części pipsa. Pełna wartość
„4”, czyli 4 złote, to równowartość 40 000
pipsów. Innymi słowy, gdyby kurs wzrósł
z 4 do 5 złotych, to wzrósłby o 10 000 pipsów.
Następnie mamy wartość 27 groszy, gdzie
dwadzieścia groszy to 2000 pipsów, a siedem
groszy to 700 pipsów. Kolejna wartość, czyli
ułamek grosza, przekłada się odpowiednio
na 20 pipsów i 7 pipsów. Zostaje jeszcze „mały
pips” o wartości pół pipsa dla ceny sprzedaży.

Wyjątkiem są pary np. z japońskim jenem,
gdzie mianem pipsa określa się drugą liczbę
po przecinku. Przykładowo kurs pary USD/
JPY może wyglądać w następujący sposób:
112,97. Wtedy zmiana do 112,98 oznaczać
będzie wzrost o 1 pips. Również pary walutowe
z tajskim bahtem (THB) i węgierskim forintem
(HUF) kwotowane są do drugiego miejsca po
przecinku. Z kolei pary z koroną czeską (CZK)
do trzeciego miejsca po przecinku.

Weźmy za przykład kwotowanie z platformy
cTrader, którą oferuje Conotoxia Ltd. Spójrzmy
na kurs pary EUR/PLN:
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Jak obliczyć wartość
1 pipsa?

i może łączyć się z jeszcze jedną ważną rzeczą
— walutą, w jakiej prowadzony jest rachunek
inwestycyjny. Zacznijmy jednak po kolei.

Czas na chwilę matematyki. Wyliczenie wartości pipsa jest kluczowe dla dalszego etapu
inwestowania na rynku Forex, ponieważ będziemy w stanie oszacować m.in. poziom
ryzyka, czyli jak zmiana kursu wpłynie na stan
rachunku i naszej transakcji. Jak zatem oblicza
się wartość jednego pipsa?

Ogólny wzór na obliczenie wartości 1 pipsa
wygląda w następujący sposób:

Wiedząc, czym jest waluta bazowa, waluta
kwotowana, lot i pips, możemy przejść
do bardzo istotnych dla każdego inwestora
obliczeń. Wartość 1 pipsa zależy od wszystkich opisanych wcześniej części składowych
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[wielkość transakcji w jednostkach
waluty]*[1 pips]* = [wartość 1
pipsa w walucie kwotowanej]
Jeśli np. prowadzimy rachunek inwestycyjny
w innej walucie niż kwotowana, to uzyskany
wynik należy jeszcze pomnożyć przez kurs
waluty kwotowanej/waluty rachunku.

Co to jest pips

Brzmi skomplikowanie? Przykład*:
Chcemy dowiedzieć się, jakiej wartości
będzie 1 pips dla kupna 1 lota EUR/USD przy
rachunku prowadzonym w polskich złotych,
gdzie kurs EUR/USD wynosi 1,1252, a kurs USD/
PLN wynosi 3,7900.
Działanie matematyczne: 100 000*0,0001=
10 USD (waluta kwotowana). Jeśli prowadzimy
rachunek w złotych, mnożymy wynik przez
kurs USD/PLN i otrzymujemy 1 pips równy
37,90 PLN.

Jeśli z kolei chcemy obliczyć wartość
pipsa dla pary USD/JPY, również dla 1 lota,
to wykonujemy działanie: 100 000*0,01
(ponieważ to jest pips dla par z jenem)=
1000 JPY. Kurs JPY/PLN to 0,0349, czyli
1 pips będzie wart 34,90 PLN.
Rozwój platform transakcyjnych spowodował, że przy tak szybko poruszającym się
rynku nikt nie miałby czasu na takie obliczenia, więc mechanizm określania wartości
1 pipsa przy określonych wartościach
kursów i wielkości transakcji odbywa się
automatycznie. Na platformie oferowanej
przez Conotoxia Ltd. jest on od razu widoczny
w ramce w polu „Wartość pipsa”:
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Czym jest
depozyt zabezpieczający?
Tutaj ponownie pojawi się trochę matematyki, która jest niezbędna do tego, aby w pełni
świadomie korzystać z mechanizmu dźwigni
finansowej. To właśnie mechanizm dźwigni
finansowej na rynku Forex i kontraktów CFD
powoduje, że stosowany jest depozyt zabezpieczający. Podobnie jest na rynku kontraktów
terminowych na rynku giełdowym, gdzie także
występuje dźwignia.
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Przypomnijmy, że dźwignia finansowa to możliwość kontrolowania o wiele większego
kapitału niż ten, który aktualnie posiadamy.
Maksymalny poziom dźwigni dla inwestorów
detalicznych wynosi obecnie 1:30 i dotyczy
par walutowych złożonych z głównych walut
świata. Dźwignia 1:30 oznacza, że jesteśmy
w stanie kontrolować kapitał 30 razy większy
od posiadanego. Zobaczmy zatem, jak
to funkcjonuje w praktyce.

Czym jest depozyt zabezpieczający?

Jeśli chcesz otworzyć transakcję na parze
EUR/USD o wielkości 0,1 lota, czyli 10 000
euro, korzystając z maksymalnej dźwigni
1:30, wystarczy, że będziesz mieć na rachunku inwestycyjnym tylko 3,33 proc. tej kwoty
(1/30*100), a więc 333 euro. W zależności
od tego, w jakiej walucie prowadzony jest
rachunek, dla uzyskania wartości w złotych
kwotę tę należy pomnożyć przez aktualny kurs
EUR/PLN. Przy kursie 4,26 będzie to niecałe
1420 złotych.
Zatem przy wykorzystaniu maksymalnej
dźwigni 1:30 na parze EUR/USD do zawarcia
transakcji o wielkości 0,1 lota, czyli 10 000
euro, a więc w przeliczeniu na polską walutę
(po ustalonym kursie 4,26) 42 600 złotych,
depozyt zabezpieczający będzie wynosić
1420 złotych. Dlatego też mając jedynie
1420 złotych, jesteśmy w stanie kontrolować
30-krotnie większy kapitał o wartości 42 600
złotych.
W ten sposób widzimy uniwersalny wzór,
który mówi nam, jaką efektywną dźwignię
finansową zastosujemy podczas otwierania
transakcji. Będzie to nic innego, jak wielkość
kapitału, którą chcemy kontrolować, podzielona przez wielkość depozytu zabezpieczającego.
Gdybyśmy w powyższym przykładzie nadal
chcieli kontrolować 10 000 euro, ale ograniczenie dźwigni wynosiłoby 1:10, wtedy
na rachunku należałoby posiadać 1/10 tej
kwoty, czyli 1000 euro, a więc już 4260 złotych.

Między depozytem zabezpieczającym a dźwignią istnieje zatem stała zależność. Im wyższa dźwignia finansowa, tym niższy procent
pobranego depozytu zabezpieczającego.
Zależność tę przedstawia
poniższa tabela:

Dźwignia

Procent kapitału
pobrany pod depozyt
zabezpieczający

1:30

3,33

1:20

5

1:10

10

1:5

20

1:1

100

Wracając do pierwszego przykładu, jeśli
na Twoim rachunku znajduje się 10 000 złotych
i zdecydujesz się na transakcję o nominale
0,1 lota, to z tej kwoty zostanie „zabezpieczony depozyt” o wartości 1420 złotych. Oznacza
to, że do dyspozycji w kolejnych transakcjach
będziesz mieć 8580 złotych. Jeśli otworzysz
kolejne transakcje, to ponownie zostanie
zabezpieczony kolejny depozyt itd. Jeśli
środki na rachunku nie będą wystarczające
pod jeszcze następny depozyt, to nie będziesz
już w stanie otwierać kolejnych transakcji
do momentu, kiedy nie zamkniesz poprzednich
i „uwolnisz” depozyt zabezpieczający.
To jednak jeszcze nie koniec tego e-booka.
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Czy wiesz, że...
Kupując dany instrument finansowy, kupujesz go po cenie ask, a z kolei zamykasz po
cenie bid. Z kolei sprzedając dany instrument
finansowy, otwierasz transakcję po cenie bid,
a zamykasz po cenie ask.

Bid-ask, czyli spread — notowania na rynku
Forex i CFD przedstawione są za pomocą
dwóch cen: bid i ask. Różnica między tymi
cenami nazywana jest spreadem. Cena bid
jest niższa od ceny ask.

Para krzyżowa – to para walutowa, w której
nie występuje dolar amerykański. Jej kwotowanie wynika głównie z kwotowania par
podstawowych z dolarem. Na przykład kurs
EUR/PLN to nic innego jak kurs pary EUR/USD
pomnożony przez kurs USD/PLN.

Stop loss — służy do automatycznego zamknięcia pozycji w przypadku osiągnięcia
żądanej wartości pozycji. Ustawienie kursu stop loss oznacza, że system będzie
monitorował kurs i zamknie pozycję, jeśli
spadnie on poniżej (w przypadku pozycji
kupna) lub powyżej (w przypadku pozycji
sprzedaży) wartości.
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Czy wiesz, że...

Take profit — podobnie jak stop loss, służy do
automatycznego zamknięcia pozycji. Oznacza
zamknięcie pozycji po cenie wyższej (w
przypadku pozycji kupna) lub cenie mniejszej
(w przypadku pozycji sprzedaży). Realizowany
jest przy korzystnym dla nas kursie celem
zabezpieczenia zysków i ochro-ny przed
odwróceniem się pozycji na naszą niekorzyść.

Long — to inaczej pozycja długa
(pozycja KUP). Jeśli ktoś mówi, że otwiera
pozycję długą, to oznacza, że liczy na wzrost
ceny instrumentu finansowego. Jest też,
inaczej mówiąc, bykiem na danym rynku
lub też ma bycze nastawienie do danego
instrumentu finansowego.

Short — to pozycja krótka
(pozycja SPRZEDAJ). Jeśli zatem ktoś mówi, że
ma “shorta” lub pozycję krótką, to oznacza,
że liczy na spadek ceny danego instrumentu
finansowego. Ma również niedźwiedzie
nastawienie do danego rynku.
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Wysyłaj pieniądze online.
Szybko i bezpiecznie. Oszczędzaj dzięki
korzystnym kursom walut.
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