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Czym są opcje?
Opcje oferują dokładnie to, na wskazuje ich nazwa: możliwość zawarcia transakcji! Opcje nie tylko
umożliwiają wykorzystanie zmian wartości danej pary walutowej, ale także ograniczają ryzyko, na
jakie narażasz swój kapitał. Możesz zarabiać na opcjach, kiedy kursy walut rosną, spadają lub są w
trendzie bocznym bez konieczności przedwczesnego zamykania pozycji.

Jakimi rodzajami opcji mogę obracać za pośrednictwem easy-forex?
Na platformie easy-forex produktem bazowym jest para walutowa. Możesz obracać 20 głównymi
parami walutowymi, a także złotem (XAU) oraz srebrem (XAG).

Jestem nowy/a na rynku forex. Czy mogę handlować opcjami?
Poznaj handel opcjami w sekcji Nauka. Znajduje się tam seria artykułów na temat handlu walutami
oraz zagadnienia związane z rynkiem walutowym, a także bezpłatny przewodnik po handlu opcjami.
Kiedy będziesz gotowy/a, spróbuj dokonać transakcji w „trybie Nowym”! Kup opcję Call, jeśli uważasz
że kurs będzie rósł albo kup opcję Put, jeśli uważasz, że kurs będzie spadał.

W jaki sposób handlować opcjami za pośrednictwem easy-forex?
Opcjami w easy-forex możesz handlować, korzystając z zakładki „Opcje” w naszej internetowej
platformie transakcyjnej. W zakładce handlu opcjami znajdują się trzy tryby, w zależności od
doświadczenia użytkowników: tryb Nowy, Podstawowy oraz Zaawansowany.
W trybie „Nowy”, możesz kupić Call lub Put z automatycznie ustawionymi parametrami, w zależności
czy Twoim zdaniem kurs pary walutowej będzie rósł ,czy spadał.
W trybie Podstawowym możesz kupić Put lub Call oraz możesz wybrać datę wygaśnięcia (do sześciu
miesięcy naprzód), kwotę transakcji oraz cenę wykonania.
W trybie Zaawansowanym możesz kupować i sprzedawać opcje oraz tworzyć strategie, w których
możesz kupić lub sprzedać jednocześnie więcej niż jedną opcję.

Co to są opcje Call i Put?
Opcja Call daje Ci prawo, aby w przyszłości kupić daną walutę — ale nie ma takiego obowiązku. Jeśli
spodziewasz się, że kurs pary walutowej będzie rósł, możesz wykorzystać ten ruch, kupując opcję Call.
Opcja Put daje ci prawo, aby w przyszłości sprzedać daną walutę — ale nie ma takiego obowiązku.
Jeśli spodziewasz się, że kurs pary walutowej będzie spadał, możesz wykorzystać ten ruch kupując
opcję Put.
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Jak mogę kupić opcje w trybie Podstawowym?
1. Wybierz żądaną parę walutową.
2. Wybierz rodzaj opcji, którą chcesz handlować — Put albo Call. Pamiętaj, że opcja Call daje prawo
kupna, natomiast Put — sprzedaży bazowej pary walutowej.
3. Ustaw cenę wykonania. Możesz wprowadzić dokładny kurs wykonania lub procentowe odchylenie
od bieżącej ceny spot. Na przykład wprowadź +0 dla opcji at-the-money, +1 dla ceny wykonania o
1% powyżej ceny spot, lub -1 dla ceny wykonania o 1% poniżej ceny wykonania.
4. Następnie wybierz datę wygaśnięcia. W ten sposób ustawisz okres do wygaśnięcia Twojej opcji.
Pamiętaj, że dłuższe ramy czasowe oznaczają wyższą premię opcyjną, ale zawsze możesz
zamknąć opcję przed jej wygaśnięciem.
5. Na koniec wprowadź kwotę, która oznacza wielkość transakcji.
6. Kiedy podejmiesz już decyzję co do wszystkich parametrów, kliknij „Trade now”.

Co to są opcje at-the-money, in-the-money i out-of-the-money?
◾◾ Opcja jest at-the-money (ATM), kiedy cena wykonania opcji jest równa bieżącej cenie rynkowej
(spot) w przypadku zarówno opcji Put, jak i Call.
◾◾ Opcja Call jest in-the-money (ITM), kiedy bieżąca cena rynkowa (spot) jest powyżej ceny wykonania.
◾◾ Opcja Put jest in-the-money (ITM), kiedy bieżąca cena rynkowa (spot) jest poniżej ceny wykonania.
◾◾ Opcja Call jest out-of-the-money (OTM), kiedy bieżąca cena rynkowa (spot) jest poniżej ceny
wykonania.
◾◾ Opcja Put jest out-of-the-money (OTM), kiedy bieżąca cena rynkowa (spot) jest powyżej ceny
wykonania.

Dlaczego premia mojej opcji zmienia się?
Kiedy otwierasz opcję, zauważysz, że wartość premii opcyjnej zmienia się w czasie. Na wartość opcji
wpływa wiele czynników: kurs bazowej pary walutowej, cena wykonania, zmienność oraz czas, jaki
pozostał do wygaśnięcia opcji.
Jeśli opcja jest in-the-money, będzie warta więcej, dzięki czemu premia opcyjna będzie wyższa.
Im wyższa zmienność, tym wyższa będzie premia opcyjna.
Im więcej czasu, jaki pozostał do wygaśnięcia opcji, tym wyższa będzie premia.

Co pokazuje raport wrażliwości?
Raport wrażliwości jest przedstawiany za pomocą współczynników greckich. Współczynniki greckie
obrazują wrażliwość premii opcyjnej na pewne zmienne, takie jak czas, zmienność oraz kurs bieżący
(spot). Są to delta, gamma, vega oraz theta. Raport wrażliwości jest dostępny podczas zawierania
transakcji oraz podczas przeglądania otwartych pozycji.
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Czym jest delta?
Delta jest również określana jako współczynnik zabezpieczenia. Obrazuje ona kwotę, jaką potrzebujemy
zainwestować na rynku spot, aby zabezpieczyć swoją opcję.
Na przykład transakcja opcyjna at-the-money o wartości 100 000 będzie miała deltę około 50 000.
Oznacza to, że równowartość kwoty potrzebnej do handlu na rynku spot wynosi 50 000 i vice versa.

Czym jest gamma?
Gamma obrazuje, o ile zmieni się delta, jeśli zmieni się cena spot. Im bardziej cena wykonania oddala
się od kursu spot, tym w mniejszym stopniu zmienia się delta, a im bardziej cena spot zbliża się do
ceny wykonania, tym wyższa wartość gamma.

Czym jest theta?
Theta obrazuje, o ile zmniejsza się wartość twojej opcji każdego dnia. Im dłuższy okres, tym mniej
istotna jest theta. Im bliżej będzie do terminu wygaśnięcia, tym bardziej będzie co dzień rosła
theta.
Na przykład opcja jednodniowa będzie miała współczynnik theta na poziomie 20, co oznacza, że
do następnego dnia straci 20 dolarów wartości czasowej. 60-dniowa opcja będzie miała niższy
współczynnik theta, ponieważ w okresie od 60 do 59 dnia odgrywa ona mniejszą rolę w osiągnięciu
przez Ciebie zysku, ponieważ ciągle masz jeszcze 59 dni do wygaśnięcia.

Czym jest vega?
Vega obrazuje, o ile wzrośnie twoja premia, jeśli zmienność wzrośnie o 1%. Bardziej zmienna para
walutowa będzie miała wyższą szansę zyskownego zamknięcia, ponieważ wykonuje większe ruchy.
Na przykład podczas ogłaszania ważnych informacji zmienność EUR/USD może skoczyć z 7% do
12%, co oznacza olbrzymi skok współczynnika vega.

Jakie są wymagania dotyczące depozytu podczas handlu opcjami na rynku
forex?
W przeciwieństwie do handlu na rynku spot, podczas handlu opcjami walutowymi nie ma wymagań
dotyczących depozytu. Handlując opcjami, płacisz premię opcyjną, która jest dużo mniejsza niż
wartość transakcji. Na przykład dla jednego lota o równowartości 100 000 euro jest możliwość
kupienia jednodniowej opcji at-the-money za jedyne 150 dolarów. Jeśli sytuacja na rynku zmieni się
zgodnie z Twoimi oczekiwaniami, odnotujesz zysk. Jeśli zmieni się na odwrót, maksymalna strata nie
może przekroczyć zapłaconej premii.
Wymagania dotyczące depozytu mogą zostać nałożone przy sprzedaży opcji bez pokrycia.
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Czym jest wygasanie opcji?
Data wygaśnięcia to dzień, w którym wygasa kontrakt opcyjny. easy-forex umożliwia wybranie dat
wygaśnięcia od jednodniowych do 6-miesięcznych. Oznacza to, że możesz wybrać datę, do której
chcesz, aby Twoja opcja była ważna, w zależności od okresu, podczas którego Twoim zdaniem
będzie trwał dany ruch na rynku.
W momencie wygaśnięcia opcje, które są in-the-money (ITM), są realizowane z zyskiem, a opcje atthe-money (ATM) lub out-of-the-money (OTM) są realizowane ze stratą, podczas gdy maksymalna
strata to premia zapłacona podczas otwarcia opcji.
Jeśli jesteś traderem jednodniowym, który potrzebuje zabezpieczyć swoją transakcję, warto wybrać
datę wygaśnięcia odpowiadającą dacie, do której będzie otwarta Twoja pozycja.
Opcje wygasają codziennie o godzinie 14:00 GMT (o 10:00 czasu nowojorskiego).

W jakich godzinach handluje się opcjami?
Rynek handlu opcjami forex jest otwarty od godziny 9:00 GMT w niedzielę do godziny 9:00 GMT w
piątek. W tym czasie możesz handlować opcjami w dowolnych godzinach, tak jak na walutowym
rynku spot. Opcje wygasają codziennie o godzinie 14:00 GMT (o 10:00 czasu nowojorskiego).

O której godzinie najlepiej handlować opcjami?
Ogłoszenie ważnych danych, takich jak zatrudnienie w amerykańskim sektorze pozarolniczym lub
konferencje prasowe Europejskiego Banku Centralnego mogą powodować duży wzrost zmienności.
Opcje są tańsze, kiedy na rynku panuje mniejsza zmienność, dlatego możesz kupić opcję, oczekując,
że zmienność wzrośnie przed ogłoszeniem ważnych danych lub komunikatami banku centralnego.
Co więcej, ponieważ nie ma ryzyka, że opcja zostanie zamknięta na poziomie stop-loss, w przypadku
zbliżającego się wzrostu zmienności opcja walutowa może być bardziej odpowiednia niż transakcja
na rynku spot.

Czy mogę sprzedawać opcje za pośrednictwem easy-forex?
Na platformie easy-forex możesz sprzedawać opcje w trybie Zaawansowanym, jeśli ta sprzedaż
jest jednocześnie połączona z zakupem opcji. Nie możesz sprzedawać samych opcji (bez pokrycia).
Ograniczenie to jest konieczne, ponieważ kiedy kupujesz opcję, możesz osiągnąć nieograniczone
zyski i ograniczone straty, ale kiedy sprzedajesz opcję, ograniczasz swoje zyski i możesz ponieść
nieograniczone straty. Platforma easy-forex nie pozwala Ci zawierać transakcji z możliwością
poniesienia nieograniczonych strat, dlatego kupowanie opcji przy jednoczesnym wystawianiu opcji
pozwala Ci kontrolować swoją maksymalną stratę.
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Jakie strategie opcyjne mogę zastosować za pośrednictwem easy-forex?
Możesz konstruować dowolną strategię, która zabezpieczy Cię przed stratą. Są strategie wykorzystujące
hossę lub bessę, a także zmienność. Odwiedź naszą stronę lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać
pomoc w skonstruowaniu strategii, która spełnia Twoje wymagania, lub przeczytaj nasz przewodnik
strategii opcyjnych, aby dowiedzieć się więcej.

Kiedy zostanie udostępniona większa ilość produktów?
Wkrótce easy-forex udostępni przez platformę opcyjną więcej par walutowych i innych produktów.
Naszym celem jest dostarczenie klientom najnowocześniejszych produktów transakcyjnych, które
jednocześnie są łatwe w użytkowaniu.

Dlaczego warto handlować opcjami za pośrednictwem easy-forex?
◾◾ Wypróbuj najprostszą w użytkowaniu internetową platformę handlu opcjami
◾◾ Zabezpieczaj swoje pozycje walutowe oraz transakcje dzienne
◾◾ Nie ma potrzeby stosowania stop-loss, dlatego Twoja pozycja nie zostanie zamknięta na stopie
◾◾ Nie ma odnawianych opłat
◾◾ Twoją maksymalną stratą jest zapłacona premia
◾◾ Korzystaj z rzetelnych wycen i realizacji zleceń
Możesz zawierać transakcje podczas:
◾◾ Rosnącego trendu (Call)
◾◾ Spadającego trendu (Put)
◾◾ Zmienności rynkowej (Strategie)

Czy handel opcjami jest zgodny z prawem islamskim?
Tak, handel opcjami jest zgodny z prawem islamskim.
Jobst, ekonomista z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, napisał w 2007 roku w artykule
zatytułowanym „Instrumenty pochodne w islamskim świecie finansów”: Khan (1995) uznaje, że
„niektóre z koncepcji, leżących u podstaw (opcji)... są dokładnie takie same, jak (te) wyłożone przez
proroka Mahometa (niech pokój będzie z nim), dotyczące transakcji terminowych.
Kamali (2001) twierdzi, że „z definicji nie ma nic wątpliwego w przyznaniu opcji, wykonaniu jej po
pewnym czasie lub naliczeniu za nią opłaty, a także że handel opcjami, podobnie jak inne rodzaje
handlu, jest dopuszczalny, i z tego powodu jest prostym rozszerzeniem podstawowego prawa, jakie
przyznaje Koran”.
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CZY JESTEŚ JUŻ GOTOWY/A, ABY
HANDLOWAĆ OPCJAMI Z EASY-FOREX?
OTWÓRZ KONTO
DO HANDLU OPCJAMI
I ODBIERZ SWÓJ BONUS
Zainwestowany kapitał jest narażony na znaczne ryzyko

options@easyMarkets.com
www.easyMarkets.com/contact-us
www.easymarkets.com/trade/vanilla-options

Ostrzeżenie o ryzyku: Kontrakty terminowe na stopę procentową, opcje i kontrakty finansowe na transakcje
różnicowe (transakcje pozagiełdowe) to produkty wykorzystujące dźwignię finansową, które są obarczone
znacznym ryzykiem straty (do całej wartości zainwestowanego kapitału) i nie są odpowiednie dla każdego.
Konieczne jest poznanie i zrozumienie potencjalnych zagrożeń. Nie należy inwestować pieniędzy, na których
stratę nie można sobie pozwolić. Przekazywane informacje w żadnych okolicznościach nie mogą być uważane
za rekomendacje do dokonywania jakichkolwiek transakcji. Nasza grupa jest regulowana poprzez swoje
podmioty zależne przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (Easy Forex Trading Ltd — CySEC,
licencja numer 079/07). Paszportowanie w Unii Europejskiej nastąpiło na mocy dyrektywy w sprawie rynków
instrumentów finansowych MiFID oraz w Australii na mocy ASIC (Easy Forex Pty Ltd — AFS, licencja nr 246566).
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