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Kontrakty terminowe i opcje 

 

 

Kontrakty terminowe 

 

Prawdopodobnie większość osób zagadniętych na ulicy, co to są akcje lub 

obligacje, potrafiłaby mniej lub bardziej dokładnie odpowiedzieć na to pytanie. 

 

Można powiedzieć, że te papiery wartościowe stanowią podstawę rynków 

finansowych. Oczywiście, rynki te to nie tylko akcje czy obligacje, istnieją 

bowiem jeszcze waluty, surowce, takie jak złoto, srebro, pszenica lub soja.  

 

Każdy z tych rynków może stanowić punkt wyjścia dla tworzenia innych 

instrumentów finansowych, zwanych instrumentami pochodnymi lub 

derywatami.  

 

Nazwa instrumenty pochodne sugeruje, że ich wartość zależy od innych ak-

tywów, którymi mogą być papiery wartościowe bądź towary. 

 

Do instrumentów pochodnych należą opcje, warranty i kontrakty 

terminowe - futures oraz forward. 

 

  

Transakcje terminowe uznawane są za wyjątkowo skomplikowane instrumenty 

inwestycyjne i dlatego wiele osób sądzi, że powstały one w XX wieku. Historia 

ich jest jednak znacznie dłuższa. Koniec wieku XX jest co prawda okresem ich 

rozkwitu, jednak pierwsze znane zapiski dotyczące transakcji określanych 

współcześnie jako terminowe pochodzą z XVII wieku z Japonii.  
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Bogaci panowie feudalni, potrzebując pieniędzy na swe wystawne życie, często 

sprzedawali nie tylko ryż posiadany już w magazynach, ale również przyszłe 

zbiory. Niektórzy historycy uważają, że podobne transakcje praktykowano 

jeszcze wcześniej w Chinach. 

 

Pierwszy rynek kontraktów terminowych w Stanach Zjednoczonych powstał w 

połowie XIX wieku. Handlowano na nim kontraktami terminowymi na zboża. 

Obrót odbywał się na Chicago Board Of Trade - CBOT (założonej w 1848 roku) 

oraz na giełdzie New York Coffee, Cotton Exchange (powstałej w latach 

siedemdziesiątych XIX wieku).  

 

Jednak prawdziwą karierę rynki terminowe zaczęły robić w latach 

siedemdziesiątych XX wieku, gdy na giełdzie w Chicago wprowadzono do 

obrotu kontrakty na instrumenty finansowe. 

 

Na początek do obrotu wprowadzono kontrakty na waluty zagraniczne -

szwajcarskiego franka oraz japońskiego jena. Później zaczęto notować 

kontrakty bazujące na innych aktywach finansowych - obligacjach i bonach 

skarbowych rządu Stanów Zjednoczonych. W latach osiemdziesiątych rozpoczął 

się obrót kontraktami na indeksy akcji, z których najpopularniejszym pozostaje 

do dziś kontrakt na indeks S&P 500. 

 

Obecnie na całym świecie dostępne są kontrakty terminowe na towary, 

obligacje, stopy procentowe oraz indeksy. Zaczęły pojawiać się również 

kontrakty bardzo „egzotyczne" w rodzaju kontraktów terminowych na poziom 

temperatury w określonym miesiącu w określonym miejscu (wprowadzone na 

Chicago Mercantile Exchange w 1999 roku). 
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Otwieranie i zamykanie pozycji. Pozycje długie i krótkie  

 

Kontrakt terminowy futures jest umową między dwiema stronami -kupującym i 

sprzedającym - dotyczącą kupna lub sprzedaży określonych aktywów w 

określonym czasie w przyszłości po określonej cenie. 

 

 Obrót kontraktami terminowymi odbywa się na giełdach w systemie ciągłym, 

co zapewnia odpowiednią płynność, dzięki czemu każda otwarta pozycja może 

praktycznie zostać zamknięta w dowolnym momencie przed upływem ważności 

kontraktu. 

 

Jest to o tyle ważne, że zobowiązanie do kupna lub sprzedaży aktywów nie jest 

kategoryczne i wygasa wraz. z. zamknięciem pozycji. W żadnym wypadku nie 

ma obowiązku utrzymywania kontraktu do momentu wygaśnięcia - czyli do 

ostatniego dnia jego notowań. Inwestor może kupić lub sprzedać kontrakt 

terminowy w dowolnym momencie.  

 

Jeśli kupujemy kontrakt futures - znaczy to, że otwieramy długą pozycję, 

natomiast sprzedaż kontraktu określa się jako otworzenie pozycji krótkiej. 

 

Aby sprzedać kontrakt, nie trzeba go wcześniej posiadać - w odróżnieniu na 

przykład od rynku akcji, gdzie aby sprzedać akcje, należy je wcześniej mieć lub, 

w przypadku gry na krótko, pożyczyć od maklera. 

 

Kontrakt, jak mówi sama nazwa jest rodzajem pewnej umowy. Załóżmy, że 

dwóch inwestorów podpisuje umowę/kontrakt zgodnie z którą inwestor A 

zobowiązuje się kupić od inwestora B za miesiąc samochód. 
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Inwestor nie musi w dniu podpisywania umowy posiadać tego samochodu. 

Ważne, aby miał go w momencie, gdy umowę trzeba będzie sfinalizować.  

 

 

Podobnie jest w przypadku kontraktów terminowych, sprzedający zobowiązuje 

się wypełnić kontrakt dopiero w czasie przyszłym, nic musi więc posiadać tego 

co zamierza dopiero sprzedać. Co więcej w przypadku współczesnych rynków 

terminowych z reguły nie musi nigdy posiadać danego „dobra", gdyż większość 

rozliczeń odbywa się w gotówce.  

 

Każde nowe wejście na rynek - bez względu na to, czy jest to kupno, czy też 

sprzedaż kontraktu - określa się mianem otwarcia pozycji. Pozycja - długa lub 

krótka - może być utrzymywana aż do wygaśnięcia kontraktu (czyli do 

momentu, gdy kończą się jego notowania) lub zlikwidowana wcześniej. 

Mówimy wówczas, że zostaje ona zamknięta.  

 

Aby całkowicie zamknąć długą pozycję, należy sprzedać tyle kontraktów, ile 

wcześniej się kupiło, zaś do zamknięcia krótkiej pozycji trzeba złożyć zlecenie 

kupna dokładnie tylu kontraktów, ile wcześniej zostało sprzedanych. 

 

Kupujący kontrakty terminowe spodziewa się wzrostu cen towaru lub aktywów 

finansowych, na które ten kontrakt jest wystawiony, i chce osiągnąć zysk dzięki 

lej zwyżce. Z kolei sprzedający zamierza osiągnąć zysk ze spadków cen. 
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Możliwość la daje ogromną przewagę nad rynkiem akcji, gdzie zyski można 

czerpać przede wszystkim ze wzrostu cen (zwłaszcza jeśli nie istnieje 

możliwość tak zwanej „krótkiej sprzedaży", czyli sprzedaży wcześniej 

pożyczonych akcji w celu późniejszego ich odkupienia po niższej cenie).  

 

Nie jest się tu też tak bardzo uzależnionym od tendencji zwyżkowej: zyski 

można osiągać zarówno w czasie spadków, jak i wzrostów cen. 
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 Na marginesie należy dodać, iż nowego znaczenia nabierają również 

schematyczne komentarze prasowe w stylu: „sytuacja na rynku pogorszyła się i 

indeks akcji spadł o 100 punktów". Dla posiadaczy długich pozycji rzeczywiście 

sytuacja nie jest zbyt optymistyczna, ale wszyscy posiadacze otwartych krótkich 

pozycji - czyli zarabiający dzięki sprzedaży kontraktów -prawdopodobnie 

uważają, iż sytuacja rynkowa jest rewelacyjna. 

 

Aby lepiej przedstawić, co oznacza otwarta i zamknięta, długa lub krótka 

pozycja, posłużmy się kilkoma przykładami. 

 

Inwestor oczekuje, że w ciągu najbliższych dni sytuacja na polskim rynku akcji 

znacznie się pogorszy. Oznacza to, że spadną również wartości indeksów, w tym 

indeksu WIG 20, na który wystawione są kontrakty terminowe. Postanawia więc 

otworzyć krótką pozycję, czyli sprzedać 50 kontraktów po cenie 1500 punktów.  

 

Sytuacja rozwinęła się zgodnie z jego oczekiwaniami i po tygodniu cena 

kontraktów wynosi 1400 punktów. Uznając zysk za satysfakcjonujący, 

postanawia zamknąć pozycję, do czego potrzebne jest kupno 50 kontraktów.  

 

Równolegle inna osoba oczekiwała zwyżki cen akcji i w związku z tym kupiła 

(otworzyła długą pozycję) 50 kontraktów po cenie 1500 punktów. Niestety, w 

tym przypadku spadki cen, które nastąpiły, doprowadziły do tego, że inwestor 

postanowił zamknąć posiadaną pozycję, aby nie dopuścić do powiększenia 

dotychczasowej straty i sprzedał 50 kontraktów po 1400 punktów, tracąc po 100 

punktów na kontrakcie, czyli 1000 złotych, ponieważ 1 punkt kontraktu równy 

jest 10 złotym. 

 

 W obu tych przykładach mamy do czynienia z procesem otwarcie pozycji - 

zamknięcie pozycji.  



7 

 

 

Rozważmy teraz nieco inną sytuację. 

 

Pierwszy inwestor po spadku ceny kontraktów do poziomu 1400 punktów uważa, 

że teraz rozpocznie się wzrost cen. Postanawia więc złożyć zlecenie kupna 100 

kontraktów po 1400 punktów. Dzięki temu jego dotychczasowa krótka pozycja w 

50 kontraktach zostaje zamknięta i równocześnie otworzona nowa, tym razem 

długa, również na 50 kontraktów.  

 

Ten proces, określany jako „odwrócenie pozycji", często jest stosowany przez 

inwestorów korzystających z tak zwanych automatycznych systemów 

transakcyjnych. Dzięki takiemu podejściu inwestor jest stale obecny na rynku - 

zajmując na przemian długie i krótkie pozycje.  

 

Spekulacja, zabezpieczanie i arbitraż 

 

Na rynkach terminowych dominują dwie grupy inwestorów.  

Są to spekulanci oraz inwestorzy dokonujący transakcji zabezpieczających.  

Oprócz nich istnieją jeszcze arbitrażyści, stanowiący swego rodzaju łącznik 

między tymi dwoma najważniejszymi „siłami" rynku. 

 

Bardzo ważne jest, aby zachowane były odpowiednie proporcje między 

poszczególnymi grupami inwestorów. Jeśli bowiem na rynku dominują 

inwestorzy dokonujący transakcji zabezpieczających, to możemy mieć do 

czynienia z niewielką płynnością, a tym samym mogą występować kłopoty z 

otwieraniem lub zamykaniem pozycji, choć przy niewielkiej płynności rynku 

szansa, że pojawią się chętni do zabezpieczania dużych portfeli, jest znikoma.  

 



8 

 

W przypadku dominacji spekulantów rynek może okazać sic wyjątkowo 

„rozchwiany", co zwiększa niebezpieczeństwo inwestowania, gdyż ruchy cen 

na rynku terminowym mogą być nieadekwatne w stosunku do tego, co dzieje 

się na tynku rzeczywistym. 

 

Inwestorzy dokonujący na rynkach terminowych transakcji zabezpieczających 

są chyba grupą historycznie najstarszą. Rynki te powstały bowiem dzięki temu, 

ze kupcy i sprzedawcy poszukiwali sposobu zapewnienia sobie w miarę pewnej 

ceny w przyszłych transakcjach. 

 

Zasada transakcji zabezpieczającej jest stosunkowo prosta. Aby ją dokładnie 

przedstawić, posłużmy się przykładem.  

 

Producent wyrobów z miedzi będzie potrzebował znacznej ilości surowca za pół 

roku. Wie również, że cena metalu w tym czasie może wzrosnąć, on zaś w swojej 

ofercie podaje ceny, które wówczas nic będą mogły już zostać zmienione. Aby 

zapobiec ewentualnym stratom, postanawia kupić kontrakty terminowe na 

miedź po cenie 1800 dolarów za tonę. Po pól roku cena kontraktów wynosi 1900 

dolarów za tonę, co jest konsekwencją wzrostu cen surowca na rynku 

rzeczywistym. W normalnej sytuacji wzrost kursu surowca o 100 dolarów 

doprowadziłby do strat, jeśli produkty nadal byłyby sprzedawane po cenach 

katalogowych sprzed sześciu miesięcy (gdy miedź kosztowała poniżej 1800 

dolarów). Jednak owe 100 dolarów za każdą tonę miedzi zarabia on na 

kupionych w odpowiednim czasie kontraktach terminowych i można powiedzieć, 

że „wychodzi na zero" (nic uwzględniając kosztów zabezpieczania, czyli 

zapłaconej maklerowi prowizji). Gdyby cena miedzi spadla, strata na transakcji 

w kontraktach zostałaby zrekompensowana niższą ceną nabycia samego 

surowca. 
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W odmienny sposób może postąpić producent miedzi obawiający się spadku jej 

ceny. Jeśli posiada w magazynach znaczną ilość niesprzedanego surowca, a nie 

chciałby ponosić na nim strat, powinien otworzyć krótką pozycję. Dzięki temu, 

jeśli cena miedzi na rynku zacznie maleć (co powoduje zmniejszanie się 

wartości magazynowanego surowca), stratę zrekompensuje zysk/krótkiej 

pozycji w kontraktach. 

 

Dokonując transakcji zabezpieczających pozbawiamy się możliwości 

„niespodziewanego" zysku zdobywając dzięki temu pewność co do ceny - ale o 

to tu właśnie chodzi. Można powiedzieć, że transakcje zabezpieczające 

stanowią pewnego rodzaju polisę ubezpieczeniową, gwarantująca, nam stalą 

cenę w przyszłości. 

 

Po przeciwnej stronie rynku terminowego znajdują się spekulanci. Podczas gdy 

inwestorzy dokonujący transakcji zabezpieczających próbują uniknąć 

niespodziewanych ruchów cen, spekulanci usiłują zarobić na tych zmianach.  

 

Mówi się, że spekulanci przejmują ryzyko od tych. którzy wchodzą na rynek w 

celu zabezpieczenia. Spekulant przewidujący, że ceny na rynku pójdą w dół, 

otworzy krótką pozycję. Ten zaś, który spodziewa się zwyżki kursów, zajmie 

pozycje długą. Oczywiście, jeśli ceny ukształtują się zgodnie z 

przewidywaniami, można dużo zarobić. W przypadku pomyłki należy jednak 

liczyć się ze stratą. 

 

Możliwość poniesienia strat to właśnie owe „ryzyko" przejmowane od 

inwestora, który dokonuje transakcji zabezpieczającej.  

 

Podsumujmy: inwestor dokonujący transakcji zabezpieczających otworzy długą 

pozycję, aby utrzymać dotychczasowy poziom kosztów i obronić się przed 
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wzrostem cen (tak postąpi na przykład kupiec). Spekulant zrobi to po to, aby 

zarobić na wzroście kursów.  

 

Inwestor zabezpieczający się otworzy krótką pozycję, aby nie stracić na 

niespodziewanym spadku cen (tak może zrobić sprzedawca towarów), natomiast 

spekulant uczyni to po to, by na spadku zarobić. 

 

Między tymi dwiema grupami znajdują się jeszcze arbitrażyści. Transakcji 

arbitrażowych dokonuje się, aby osiągnąć zysk bez ponoszenia ryzyka.  

 

Zwykle robi się to w ten sposób, że zawiera się transakcje na dwóch lub kilku 

rynkach, gdzie ten sam instrument notowany jest po różnych cenach. W 

uproszczeniu można powiedzieć, że kupuje się na jednym rynku taniej, aby jak 

najszybciej sprzedać go na tym rynku, gdzie cena jest wyższa. 

 

Na tynkach terminowych pod pojęciem transakcji arbitrażowej rozumie się 

jednoczesne zajęcie pozycji na rynku futures i rynku rzeczywistym, przy czym 

muszą być to pozycje przeciwne, czyli na przykład sprzedaż kontraktu na indeks 

WIG20 i kupno koszyka akcji odpowiadającego temu indeksowi. 

 

Tego rodzaju transakcji dokonuje się, gdy kurs kontraktów odchyla się od ich 

wartości teoretycznej. Arbitrażysta, widząc różnicę między ceną teoretyczną i 

ceną rzeczywistą, wie, że za chwilę wartości te zrównają się i dąży do jak 

najszybszego wykorzystania tej sytuacji. Oczywiście mamy tu do czynienia z 

pewnego rodzaju sprzężeniem zwrotnym - reakcja arbitrażysty powoduje, że 

ceny rzeczywiście wyrównują się. 

 

 Dzięki działaniu i czujności arbitrażystów sytuacje takie, gdy obie te wartości 

odbiegają od siebie znacznie, pojawiają się sporadycznie i najczęściej trwają 
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bardzo krótko. Ponadto zyski z takich operacji w przeliczeniu na jednostkowe 

kontrakty są śladowe, tak więc arbitrażem zajmują się zwykle duże instytucje 

otwierające w tym celu znaczące pozycje. 

 

 

 

Rozliczanie 

 

Kontrakty terminowe dzielą się na rozliczane gotówkowo oraz takie, których 

rozliczenie wiąże się z fizyczną dostawą.  

 

W pierwszym przypadku oznacza to. że w chwili gdy kontrakt wygasa, 

wszystkie posiadane przez inwestorów pozycje są zamykane z uwzględnieniem 

zysków lub strat. Drugi przypadek - fizyczna dostawa towarów - wiąże się z 

rzeczywistym przekazaniem walorów, czyli spełnieniem wcześniejszego 

zobowiązania. Obecnie na świecie transakcje zakończone dostawą towarów 

są raczej wyjątkiem niż. regułą.  

 

Z tego powodu same giełdy, określając zasady notowania kontraktów, coraz 

częściej odchodzą od fizycznej dostawy, zwłaszcza że większość obrotu 

kontraktami towarowymi na świecie przypada na instrumenty finansowe, a nie - 

jak dawniej - na towary w rodzaju zbóż czy metali. W zasadzie nie należy się 



12 

 

temu dziwić. O ile można sobie wyobrazić dostarczenie inwestorowi 1000 

buszli pszenicy czy 100 000 amerykańskich obligacji skarbowych, o tyle 

mogłaby wystąpić trudność choćby przy indeksach akcji - należałoby wówczas 

dostarczyć chętnemu portfel akcji odpowiadający indeksowi. Jeszcze większe 

problemy wystąpiłyby przy kontraktach na stopę procentową, nie mówiąc już o 

takich, w których instrumentem bazowym jest temperatura w jednym z pięciu 

miast w Stanach Zjednoczonych. 

 

Wielkość i wartość kontraktu 

 

Przy każdym notowanym kontrakcie terminowym podawana jest jego wielkość. 

Jest ona określona przez giełdę, która wprowadza do obrotu dany kontrakt.  

 

Dobór wielkości kontraktu jest bardzo ważny. Jeśli będzie zbyt duża, może w 

istotny sposób wpłynąć na ograniczenie płynności, zwłaszcza w przypadku 

towarów rolnych. Drobni przedsiębiorcy nie będą mogli zabezpieczać się przed 

niekorzystnymi dla siebie zmianami cen właśnie dlatego, że wielkość 

pojedynczego kontraktu będzie przekraczała ich potrzeby.  

 

Z kolei zbyt mała wartość kontraktu również może być ograniczeniem, w tym 

przypadku dla inwestorów działających na rynkach finansowych.  

 

Na podstawie określonej przez daną giełdę wielkości kontraktu łatwo obliczyć 

jego wartość. Zawsze będzie ona pochodną ceny kontraktu. Jeśli wielkość 

notowanego na giełdzie COMEX kontraktu na złoto określono na 100 uncji, to 

przy cenie kontraktu 10 dolarów za 1 uncję, jego wartość wyniesie 1000 

dolarów. 
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Podobnie można określić wartość notowanych na GPW kontraktów na akcje. 

Jeden kontrakt na akcje Telekomunikacji Polskiej (FTPS) opiewa na 500 sztuk. 

Oznacza to, że wartość tego kontraktu będzie iloczynem ceny kontraktu i 500. 

Przy kursie FTPS 29,50, wartość kontraktu będzie równa 14 750 złotych (29,50 

zł x 500). 

 

W przypadku kontraktów na indeksy akcji, ich wartość oblicza się, mnożąc kurs 

instrumentu bazowego przez ustalony przez giełdę mnożnik. Wartość kontraktu 

na indeks WIG20, gdy kurs kontraktu wynosi 1500 punktów wyniesie 15 000 

złotych (cena kontraktu x 10 złotych). 

 

Depozyt zabezpieczający i wezwanie do uzupełnienia 

 

Najważniejszą cechą kontraktów terminowych jest to. że nie musimy płacić 

całej kwoty, na jaką opiewa poszczególny kontrakt. Pokrywamy tylko jej część 

zwaną depozytem. 

 

Niewielu indywidualnych inwestorów mogłoby sobie pozwolić na kupno 10 

000 dolarów, podczas gdy przy otwieraniu pozycji w kontraktach potrzebny jest 

zaledwie ułamek tej sumy, zaś zyski lub straty liczy się tak, jak gdyby byłoby 

się posiadaczem tak dużej kwoty.  

 

Można powiedzieć, że depozyt jest pewnego rodzaju wadium, które płaci 

zarówno kupujący jak i sprzedający kontrakt i stanowi on zabezpieczenie 

potencjalnych zobowiązań. Wielkość depozytu zależy od giełdy, która określa 

go na podstawie oceny ryzyka rynku i w zależności od warunków rynkowych 

może go podwyższać lub obniżać. Czasem pośrednicy, czyli biura maklerskie, 

wymagają od swoich klientów nieco wyższych depozytów niż minimalne 

określone przez giełdę. 
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Wyróżniamy dwa rodzaje depozytów - depozyt początkowy oraz depozyt 

minimalny.  

 

 

Depozyt początkowy to kwota, jaką inwestor musi zapłacić w momencie 

zajmowania pozycji na rynku.  

 

Każdego dnia po rozliczeniu sesji do rachunku inwestora dopisywane są zyski 

lub odpisywane straty z otwartych pozycji.  

 

Jeśli inwestor osiąga zysk, na jego koncie pojawia się gotówka, którą może 

dowolnie dysponować - wielkość depozytu nie ulega zmianie. W sytuacji 

przeciwnej straty są odliczane od depozytu początkowego, ale tylko do 

momentu, gdy osiągną wielkość depozytu minimalnego, który jest ustalany na 

poziomie niższym od depozytu początkowego.  

 

Jeśli kwota na rachunku inwestora jest niższa od wymaganego depozytu 

minimalnego, inwestor jest wzywany przez swoje biuro maklerskie do jego 

uzupełnienia (lak zwany margin cali). Jeśli nie jest w stanie wykonać tego 

zobowiązania, jego pozycja zostaje zamknięta.  
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Załóżmy, że początkowy depozyt wymagany przy kupnie lub sprzedaży kontraktu 

na dolara amerykańskiego wynosi 1400 złotych, zaś depozyt minimalny 1250 

złotych. Inwestor spodziewając się spadków amerykańskiej waluty, sprzedał 1 

kontrakt na dolara po cenie 3,9600 złotego. Niestety, wbrew jego 

przewidywaniom nastąpił ostry wzrost kursu dolara, a co za tym idzie cena 

kontraktów znacznie zwyżkowała, osiągając poziom 3,9780 złotego. Strata 

inwestora z tej pozycji wynosi w tej chwili 180 złotych. Wartość depozytu 

wniesionego przez inwestora zmniejsza się po rozliczeniu sesji do poziomu 1220 

złotych, czyli wynosi mniej niż wymagany depozyt minimalny. Musi on wówczas 

uzupełnić depozyt, gdyż w przeciwnym wypadku pozycja zostanie zamknięta. 

Inwestor powinien dokonać wpłaty na ogól przed rozpoczęciem kolejnej sesji.  

 

Relacje między wartością depozytu i kontraktu różnią się w zależności od 

kontraktów. Od nich zależy to, jak silny jest efekt dźwigni. Im wyższy jest 

stosunek wartości kontraktu do depozytu, tym większe możliwości zysków lub 

strat w stosunku do zaangażowanego kapitału. 

 

Wartości depozytów wahają się na świecie od kilkuset dolarów (z reguły w 

odniesieniu do towarów rolnych) do kilkunastu tysięcy dolarów. W jaki sposób 

działa dźwignia pomoże zrozumieć prosty przykład. 

 

Kontrakt na akcje spółki A notowany jest po cenie 20,50 złotych. Wiemy, że 

wielkość tego kontraktu to 300 akcji, zaś depozyt wynosi około 15 procent 

wartości kontraktu. Łatwo policzyć, że wartość lego kontraktu wyniesie 6150 

złotych (20,50 złotych x 300), zaś depozyt jaki musimy wnieść wynosi 920 

złotych. Gdybyśmy zamiast kontraktu kupili 300 akcji spółki A, to wzrost ceny 

akcji o 10 procent spowodowałby, ze zarobilibyśmy tyle samo (10%). 

Sprawdźmy, co będzie w przypadku kupna kontraktu. Kurs kontraktów wzrasta z 
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20,50 złotych do 22.50 złotych (czyli o 9,8 procent), wartość tego kontraktu 

rośnie z 6 150 złotych do 6750 złotych, czyli o 600 złotych. Zarobiliśmy 600 

złotych, a jak pamiętamy zapłacony depozyt wyniósł 920 złotych. Zysk z 

inwestycji wnosi 65%. 

 

 

Nie bez powodu mówi się, że dźwignia ma dwie strony. Inwestor, który 

sprzedałby omawiany kontrakt po 20,50 złotych i poczekał, aż jego cena 

wzrośnie do 22,50 złotych, straciłby 600 złotych, czyli 65 procent. 

 

 

Rynek terminowy a rynek gotówkowy 

 

Kontrakty terminowe są tak skonstruowane, że zmiany cen na tynku 

terminowym praktycznie powielają zmiany cen zachodzące w tym samym 

czasie na tynku rzeczywistym.  

 

Gdyby zależność między tymi rynkami nie istniała, futures nie można by 

wykorzystywać jako instrumentu służącego do zabezpieczania pozycji na rynku 

gotówkowym. Należy mocno podkreślić, że ceny kontraktów reagują niemal 

natychmiast na zmiany cen na rynku bazowym. 

 

Częstym błędem popełnianym przez komentatorów jest przeświadczenie, że 

jeśli kurs kontraktu na indeks WIG20 wygasającego 15 czerwca 2001 

wynosi 1500 punktów, oznacza to, że inwestorzy spodziewają się, ze 15 

czerwca taki właśnie będzie poziomi indeksu WIG20. 
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Rodzaje kontraktów terminowych 

 

Zróżnicowanie kontraktów terminowych ze względu na rodzaj instrumentów 

bazowych jest ogromne. Tylko w Stanach Zjednoczonych w obrocie znajduje 

się około stu rodzajów kontraktów. Można je sklasyfikować w kilku 

podstawowych grupach. 

 

Zboża i rośliny oleiste 

Kontrakty na zboża i rośliny oleiste należą do najstarszych kontraktów 

terminowych. Pierwotnie korzystali z nich producenci żywności i farmerzy, by 

zabezpieczać się przed niekorzystnymi zmianami cen, które były silnie 

uzależnione od warunków pogodowych. Mimo że obrót nimi w ostatnich 

czasach, podobnie jak w przypadku większości towarów, stracił na znaczeniu na 

rzecz kontraktów finansowych, to futures na kukurydzę i soję należą do 

najbardziej płynnych rynków. 

 

Mięso i żywy inwentarz 

Kontrakty na produkty pochodzenia zwierzęcego, na przykład półtusze 

wieprzowe czy bydło. 

 

Artykuły  spożywcze  

Do tej grupy zalicza się kawę, kakao, bawełnę, sok pomarańczowy oraz cukier. 

Najbardziej rozwinięty jest handel kontraktami terminowymi na kawę, co być 

może wynika stąd, że dostępna jest tu jedna z najwyższych dźwigni 

finansowych. 

 

Metale i źródła  energii 

W skład tej grupy wchodzą zarówno metale szlachetne (złoto, srebro), jak też 

metale stosowane w różnych gałęziach przemysłu (miedź, pallad). Mamy tutaj 
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również towary służące do wytwarzania energii - olej opałowy, ropa naftowa, 

gaz ziemny. Cechą wspólną wszystkich tych surowców jest to, że pochodzą z 

nieodnawialnych złóż naturalnych. Obrót tymi kontraktami (jak również 

samymi towarami) odbywa się na licznych giełdach międzynarodowych - w 

Londynie, Paryżu, Amsterdamie, Zurychu, Chicago, Nowym Jorku.  

 

Inne kontrakty na towary 

Do grupy tej należą np. kontrakty na tarcicę czy różnego rodzaju nawozy 

sztuczne. 

 

Waluty 

Pierwsze kontrakty terminowe na waluty wprowadzono do obrotu w 1972 roku. 

Wraz z rozwojem rynków futures ten segment bardzo zyskiwał na wartości, 

skupiając duże zainteresowanie inwestorów. Obecnie międzynarodowy rynek 

walutowy Forex, gdzie handluje się kontraktami na waluty cieszy się ogromną 

popularnością na całym świecie. 

 

 

Indeksy giełdowe 

Kontrakty terminowe na indeksy rynków akcji okazały się wielkim sukcesem 

dwóch ostatnich dziesięcioleci. Są one doskonałym instrumentem zarówno dla 

spekulantów, jak i dla inwestorów chcących zabezpieczać swoje portfele akcji 

oraz arbitrażystów poszukujących zysków obarczonych jak najmniejszym 

ryzykiem. Być może było to wynikiem przejrzystych reguł panujących na 

rynkach akcji. Najbardziej znanym, a zarazem najbardziej płynnym kontraktem 

na świecie jest futures na indeks Standard & Poor 500 obejmujący akcje 500 

spółek notowanych na giełdzie w Nowym Jorku. 
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Akcje 

Istnieją kontrakty na akcje spółek. Na Warszawskiej Giełdzie Papierów 

Wartościowych można handlować tego typu kontraktami na akcje kilku 

wybranych spółek 

 

 

Stopy procentowe i obligacje 

Do grupy tej zaliczamy zarówno kontrakty na krótkoterminowe bony skarbowe, 

długoterminowe obligacje rządowe, depozyty eurodolarowe oraz stopy 

procentowe. Pod względem płynności kontrakty na depozyty eurodolarowe 

znajdują się na drugim miejscu (za kontraktami na indeks S&P 500), zaś futures 

na amerykańskie obligacje rządowe na trzecim. Stanowią one doskonałe 

narzędzie do spekulacji oraz zabezpieczania pozycji. 

 

 

 

Opcje 

 

Kontrakty opcyjne różnią się zasadniczo od kontraktów forward i futures. 

Posiadacz opcji ma prawo do wykonania określonej operacji, ale nie musi z 

tego prawa korzystać. Inaczej jest w kontraktach futures lub forward, które są 

dwustronną deklaracją wypełnienia określonych zobowiązań. Kolejna różnica 

polega na tym, że zawarcie transakcji forward lub futures nic nie kosztuje 

(pomijając konieczność spełnienia wymagań depozytowych), podczas gdy 

zawarcie transakcji opcyjnej wymaga wniesienia opłaty początkowej. 
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Typy opcji 

 

Istnieją dwa podstawowi typy kontraktów opcyjnych. Opcja kupna (call) daje 

jej posiadaczowi prawo nabycia określonych walorów przed upłynięciem 

określonego terminu po określonej cenie. Z kolei opcja sprzedaży (put) daje 

możliwość zbycia waloru przed upłynięciem określonego terminu, również po 

określonej w kontrakcie cenie.  

 

 

Data podana w kontrakcie opcyjnym jest nazywana datą wygaśnięcia opcji 

(expiration date lub strike date), zaś cena podana w kontrakcie to cena 

wykonania lub realizacji opcji (excercise price lub strike price). 

 

Ponadto opcje dzielimy na amerykańskie i europejskie - przy czym podział ten 

ma niewiele wspólnego z geografią. Opcje amerykańskie (american options) 

mogą być wykonane w dowolnym momencie przed upływem terminu 

wygaśnięcia. W przeciwieństwie do nich opcje europejskie (european options) 

mogą być wykonane tylko w dniu wygaśnięcia. Wprawdzie są one rzadsze od 

amerykańskich, ale ich analiza jest zwykle prostsza i niektóre właściwości opcji 

amerykańskich wyprowadza się często z własności opcji europejskich. 

 

Przykład opcji kupna 

Rozważmy przykład inwestora kupującego europejską opcję kupna 100 akcji 

IBM Z ceną wykonania 40 dolarów. Załóżmy także, że aktualna cena akcji 

wynosi 38 dolarów, termin wygaśnięcia opcji przypada za cztery miesiące, a 

cena opcji na jedną akcję wynosi 5 dolarów. Początkowa inwestycja zamyka się 

zatem w kwocie 500 dolarów. Ponieważ; mamy do czynienia z opcją europejską, 

może ona zostać wykonana jedynie w dniu wygaśnięcia. Jeśli cena akcji w tym 
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dniu będzie niższa niż 40 dolarów, inwestor zapewne zrezygnuje z wykonania 

opcji (nie ma przecież sensu kupowanie akcji po 40 dolarów, jeśli ich aktualna 

cena rynkowa jest niższa). W takiej sytuacji straci całą sumę wydatkowaną na 

zakup opcji, czyli 500 dolarów. Jeżeli rynkowa cena akcji w dniu wygaśnięcia 

będzie wyższa niż 40 dolarów, wtedy inwestor zrealizuje opcję. Załóżmy, że cena 

akcji wyniesie 55 dolarów - realizując opcję inwestor może kupić 100 akcji po 

40 dolarów i od razu je sprzedać. Zysk z tej operacji (pomijając koszty 

transakcyjne) wynosi 15 dolarów na akcję, czyli 1500 dolarów, tak więc zysk 

netto (po odjęciu kosztów początkowych w wysokości 500 dolarów) równy 

będzie 1000 dolarów.  
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Może się zdarzyć, że inwestor zrealizuje opcję, a mimo to w rezultacie całej 

strategii poniesie stratę. Jeśli w powyższym przykładzie cena akcji w dniu 

wygaśnięcia opcji wyniesie 42 dolary, wtedy zysk z wykonania opcji równy 

będzie wprawdzie 200 dolarom (= 100 x (42 $-40 $)), ale efektem końcowym 

strategii (po odjęciu kosztów początkowych) będzie strata w wysokości 300 

dolarów. 

 

 Początkowo może się wydawać, że w takiej sytuacji lepiej byłoby powstrzymać 

się od wykonania opcji, jednakże doprowadziłoby to do jeszcze większej straty, 

równej całości kosztów początkowych, a więc w tym wypadku 500 dolarom. 

 

A zatem możemy podsumować powyższe rozważania stwierdzeniem, iż 

opcje kupna powinny być wykonywane zawsze, gdy rynkowa cena waloru 

jest wyższa niż cena wykonania opcji. 

 

Przykład opcji sprzedaży 

 

W przeciwieństwie do inwestora nabywającego opcje kupna, który oczekuje 

wzrostu cen akcji, inwestor kupujący opcję sprzedaży ma nadzieję na spadek 

cen. Rozważmy zatem przykład osoby kupującej europejską opcję sprzedaży 100 

akcji Exxon o cenie wykonania 70 dolarów. Załóżmy, że aktualna cena akcji 

wynosi 65 dolarów, do dary wygaśnięcia pozostały trzy miesiące, zaś cena opcji 

sprzedaży jednej akcji wynosi 7 dolarów. Początkowa inwestycja równa będzie 

w takim wypadku 700 dolarom. Ponieważ mamy do czynienia z opcją 

europejską, zatem będzie ona wykonana tylko wtedy, gdy w dniu wygaśnięcia 

rynkowa cena akcji będzie niższa niż 70 dolarów. Jeśli na przykład wyniesie ona 

55 dolarów, wtedy inwestor może zakupić na rynku 100 akcji po ten cenie, a 
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następnie wykorzystując kontrakty opcyjne sprzedać te same akcje po 70 

dolarów, co przyniesie mu zysk w wysokości 15 dolarów na akcję, a więc w 

sumie 1500 dolarów (podobnie jak w poprzednimi przykładzie, pomijamy koszty 

transakcyjne). Jeśli weźmiemy pod uwagę początkową inwestycję o wielkości 

700 dolarów, otrzymamy zysk netto w wysokości 800 dolarów. Inwestor nie ma 

naturalnie gwarancji osiągnięcia zysku i jeśli w dniu wygaśnięcia cena akcji jest 

wyższa niż 70 dolarów, wykonanie opcji jest bezcelowe, a inwestor traci w 

wyniku nieudanej strategii 700 dolarów. 
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Pozycje w kontraktach opcyjnych 

W każdym kontrakcie opcyjnym uczestniczą dwie strony: inwestor, który 

zajmuje pozycję długą (to znaczy kupuje opcję), oraz inwestor, który zajmuje 

pozycję krótką (to znaczy sprzedaje lub wystawia opcję). Wystawiający opcję 

otrzymuje płatność z góry, podejmując zobowiązanie, z którego będzie musiał 

się wywiązać w późniejszym okresie. Ostateczny zysk lub strata związana z 

wystawieniem opcji jest odwrotnością zysku lub straty nabywcy opcji.  

 

Możemy wyróżnić cztery rodzaje pozycji w kontraktach opcyjnych: 

1. długa pozycja w opcjach kupna, 

2. długa pozycja w opcjach sprzedaży, 

3. krótka pozycja w opcjach kupna, 

4. krótka pozycja w opcjach sprzedaży. 

 

Pozycje w opcjach europejskich są często rozpatrywane w kontekście wartości 

w dniu wygaśnięcia (wartości końcowej) lub dochodu, jaki inwestor uzyskuje w 

tym dniu. W takiej sytuacji nie zachodzi potrzeba uwzględniania w obliczeniach 

kosztów początkowych. Jeśli X jest ceną wykonania, a St ceną waloru bazowego 

w dniu wygaśnięcia, wtedy dochód inwestora zajmującego pozycję długą w 

europejskiej opcji kupna wynosi: 

max(St - X, 0) 

Jest tak, ponieważ opcja zostanie wykonana, jeśli St. > X, nie zostanie zaś 

wykonana w wypadku, gdy ST < X.  

 

Dochód inwestora zajmującego pozycję krótką w europejskiej opcji kupna 

wynosi: 
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-  max(St - X, 0) = min(X - St, 0) 

Dochód inwestora zajmującego pozycję długą w europejskiej opcji sprzedaży 

równa się: 

max(X-St,0) 

zaś dochód inwestora zajmującego pozycję krótką w takiej samej opcji, to 

- max(X-ST, 0) = min(ST - X, 0) 
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Aktywa bazowe 

Najpopularniejsze opcje znajdujące się obecnie w obrocie giełdowym opiewają 

na akcje, indeksy akcji, waluty obce i kontrakty futures 

 

Terminologia 

W danej chwili w obrocie mogą znajdować się różne kontrakty opiewające na 

dany walor. Załóżmy, że mamy do czynienia z akcjami, dla których istnieją 

opcje o czterech różnych terminach wygaśnięcia i pięciu różnych cenach 

wykonania. Jeżeli dla każdego z tych terminów i dla każdej ceny istnieć będą 

zarówno opcje kupna jak i sprzedaży, wtedy na rynku znajdować się będzie w 

sumie 40 różnych kontraktów opcyjnych na te same akcje.  

 

Wszystkie opcje danego typu (kupna lub sprzedaży) zwane są klasą opcji 

(option class). Dla przykładu: wszystkie opcje kupna akcji IBM stanowią jedną 

klasę, zaś wszystkie opcje sprzedaży akcji IBM stanowią drugą klasę. Seria 

opcji (option series) składa się ze wszystkich opcji danej klasy o tym samym 

terminie wygaśnięcia i cenie wykonania. Innymi słowy: termin „seria opcji" 

dotyczy określonego kontraktu opcyjnego znajdującego się w obrocie. 

Przykładem serii opcji mogą być 50-dolarowe październikowe opcje kupna 

akcji IBM. 

 

Opcje określane są często terminami in-the-money, at-the-money oraz out-of-

the-money. Opcja in-the-money to taka, która w wypadku natychmiastowego 

wykonania prowadziłaby do dodatniego przepływu pieniężnego dla 

posiadającego opcję. Podobnie opcja at-the-money wykonana natychmiast 
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dawałaby zerowy przepływ pieniężny, zaś opcja out-of-the-money - ujemny 

przepływ pieniężny.  
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