PROFITĂ DE
MIȘCĂRILE VALUTARE
INTERNAŢIONALE
CONTRACTUL
FUTURES EUUSR
LA SIBEX

CUM
FUNCŢIONEAZĂ?

Cursul oricărei valute de pe pieţele internaţionale este determinat de
acţiunile actorilor majori de pe piaţă. Factorii ce duc la schimbările continue
ale acestor cursuri sunt multipli: schimbarea indicatorilor economici ai
unei ţări, evenimente politice și financiare, tranzacţii de valută în volume
mari, schimbări analitice ale deciziilor în legătură cu cursul valutar sau, pur
și simplu, zvonurile și psihologia pieţei.
Ca urmare, cotaţiile suferă modificări, participanţii putând tranzacţiona
perechi valutare. În cazul unei cumpărări euro/dolar ne așteptăm ca
raportul să crească. La vânzarea euro/dolar mizăm pe o scădere a parităţii.

FUTURES EUUSR
LA SIBEX

Contractul futures se tranzacţionează în lei, de luni până vineri între orele
10:00-23:15*.
Valoarea contractului futures este calculată ca multiplu de 10.000 al parităţii
EUR/USD**.
Presupunând că paritatea EUR/USD este 1,3522 dolari atunci valoarea unui
contract futures tranzacţionat este 13.522 lei. Dacă intuiești ca raportul EUR/
USD va crește, vei câștiga 100 de RON, în cazul în care cotaţia va atinge
1,3622 dolari.
*În afara zilelor de scadenţă.
**Vezi specificaţiile contractelor futures.

AVANTAJE
•

Tranzacţionezi în lei
printr-un broker român.

•

Servicii de compensare
şi decontare asigurate de
ATHEXClear.

•

Tranzacţionezi pe o
piaţă reglementată
de Autoritatea de
Supraveghere Financiară.

•

Beneficiezi de market
makeri care îţi oferă
cotaţii atractive de vânzare
și cumpărare.

VREI
SĂ ÎNCERCI?

ÎNCEPI

Poţi afla mai multe pe www.sibex.ro, în secţiunea Educaţional,
unde poţi urmări videotutoriale, citi cărţi și broșuri și participa
online la webinariile organizate de noi.

ÎNVEŢI
DIN TUTORIALE

Poţi testa aceste contracte pe simulatorul SIBEX. Intră pe
www.sibex.ro, încearcă simulatorul gratuit și convinge-te
cum funcţionează tranzacţiile.

Pentru orice întrebare, așteptăm să-ţi răspundem în scris, la
marketing@sibex.ro și la telefon, la numărul +40 269 211 798.
De asemenea, lista completă a brokerilor este disponibilă la
www.sibex.ro/membri.

GARANTAREA
TRANZACŢIILOR

ATHEXClear va asigura serviciile de compensare şi
decontare a tranzacţiilor, prin perceperea unor garanţii,
inclusiv a marjelor, membrilor compensatori în vederea
asigurării bunei desfăşurări a procesului de tranzacţionare
pe piaţa reglementată a instrumentelor financiare derivate
administrată de SIBEX.
Rolul marjelor este de a proteja stabilitatea financiară a pieţei
și de a asigura părţile contractului că, dacă la închiderea
acestuia, diferenţa de preţ este favorabilă unuia dintre
participanţi, acesta va încasa banii de la cealaltă parte.

ÎNCERCI
SIMULATORUL
SIBEX

ALEGI
UN BROKER

JOCI
LA SIBEX

SPECIFICAŢIILE CONTRACTULUI
FUTURES EUR/USD LA SIBEX
SIMBOL
MĂRIMEA
CONTRACTULUI
PASUL DE
TRANZACŢIONARE
SCADENŢE
DATA
SCADENŢEI

PREŢUL DE LICHIDARE
LA SCADENŢĂ

PROGRAMUL DE
TRANZACŢIONARE

EUUSR
10.000 LEI (RON) X RAPORTUL DINTRE MONEDA EURO
ȘI DOLARUL SUA
0,0001 PUNCTE (1 RON/CONTRACT)
LUNILE DE INIŢIERE
(MARTIE, IUNIE, SEPTEMBRIE, DECEMBRIE)
CE-A DE-A DOUA ZI DE VINERI ANTERIOARĂ CELEI DE-A
TREIA ZI DE MIERCURI DIN LUNA DE SCADENŢĂ
Ziua calendaristică corespunzătoare datei scadenţei va fi publicată în prima zi de
tranzacţionare pe pagina web www.sibex.ro, odată cu iniţierea fiecărei scadenţe.

PREŢUL DE LICHIDARE LA SCADENŢĂ A POZIŢIILOR RĂMASE
DESCHISE ESTE EGAL CU VALOAREA PREŢULUI DE COTARE
A CONTRACTULUI FUTURES EUR/USD PENTRU ACEEAȘI
SCADENŢĂ PUBLICAT DE CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE ÎN
ZIUA SCADENŢEI CONTRACTULUI EUR/USD.
DE LUNI PÂNĂ VINERI ÎNTRE 10:00 - 23:15 (ORA EUROPEI DE EST).
În ziua scadenţei: 10:00 - 22:00 (Ora Europei de Est).

DISCLAIMER

SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE
Piaţa Aurel Vlaicu, Nr. 9-10, Etaj III
550377, Sibiu, România
Tel: +40 269 211 798
marketing@sibex.ro
www.sibex.ro

Informaţia cuprinsă în acest document are scop educativ şi nu reprezintă o recomandare de a cumpăra
sau vinde un produs. În special, informaţia din această brosură nu reprezintă o recomandare profesională,
financiara sau de investiţie, nu trebuie folosită pentru a lua decizii de investiţie şi nu trebuie folosită, în mod
direct sau indirect, pentru a cumpăra sau a vinde un instrument financiar.
Dacă intenţionaţi să investiţi în pieţele financiare administrate de SIBEX SA, trebuie să aveţi în vedere anumite
reglementări şi să întelegeţi riscul asociat tranzacţionării respectivelor instrumente înainte de a lua hotarârea.
Conţinutul din paginile broşurii a fost pregatit cu atenţie însă nu putem garanta acurateţea, caracterul
complet şi actualitatea informaţiei.
SIBEX SA nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele pierderi financiare sau de oricare altă natură, care pot
surveni în urma utilizării informaţiilor conţinute în acest document.
Copierea integrală sau parţială a textelor din prezentul document, editarea, publicarea sau stocarea şi
transmiterea acestora necesita aprobarea scrisă a SIBEX SA.
Sibex este operator de piaţă autorizat de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare prin decizia 356/31.01.2006.

