CÂȘTIGĂ CÂND
PIAŢA CREȘTE
SAU SCADE.
CONTRACTUL
FUTURES
LA SIBEX

CUM
FUNCŢIONEAZĂ?

AVANTAJE

Futures este un contract de vânzare-cumpărare a unui
activ, la o dată ulterioară și la un preţ negociat în momentul
semnării. Tranzacţionând atât mărfuri, cât și alte instrumente
financiare, el ajută la obţinerea unui profit din specularea
corectă a diferenţei de preţ dintre un moment viitor și cel
curent, nepresupunând neapărat livrarea fizică a produsului,
ci, de multe ori, doar plata acestei diferenţe.
Ceea ce face acest contract să fie atât de popular este
posibilitatea tranzacţionării cu o investiţie iniţială mai mică
decât pe piaţa la vedere (spot). De exemplu, pentru a profita
de mișcările de preţ ale unei acţiuni, trebuie investită o sumă
echivalentă cu 20% din valoarea acesteia. În fond, esenţială
este capacitatea de a intui corect evoluţia unor anumite preţuri
în timp.

•

Ai profit și la creșterea
și la scăderea pieţei.

•

Investești mai puţin decât
pe piaţa la vedere.

•

Tranzacţionezi
pe indici internaţionali
și transparenţi.

CE ESTE FUTURES?
Utilizat în întreaga lume, contractul futures este unul din cele
mai populare instrumente de acoperire a riscului, asigurând
împotriva unei eventuale evoluţii nefavorabile a pieţei și a
preţurilor.

CUMPĂRĂTOR

FUTURES

Este de acord să plătească
la scadenţă vânzătorului
preţul negociat pentru
activul suport.

VÂNZĂTOR

Este de acord să primească
la scadenţă de la cumpărător
preţul negociat pentru
activul suport.

PIAŢA SIBEX

Asigură condiţiile de întâlnire și negociere între
vânzător și cumpărător.
Stabilește clauzele standardizate ale
contractului și regulile de negociere a preţului.

(Tranzacţiile futures pe piaţa SIBEX)

FUTURES LA
SIBEX

Cursul de schimb EURO/RON. Să zicem că intuiești că leul
se va devaloriza. Dacă se dovedește adevărat, ai șansa să
câștigi. Trebuie doar să riști niște bani pe piaţa futures. La
fiecare creștere sau scădere a cursului, ai profit sau pierdere,
în funcţie de direcţia aleasă.

VREI
SĂ ÎNCERCI?

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

ÎNCEPI

ÎNVEŢI
DIN TUTORIALE

ÎNCERCI
SIMULATORUL
SIBEX

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.

ALEGI
UN BROKER

TRANZACŢIONEZI
LA SIBEX

FUTURES TRANZACŢIONATE LA SIBEX
FUTURES PE ACŢIUNI ROMÂNEŞTI

RBIO
RBRD
RBRK
RBVB
REBS
REL
RELMA
RFPR
RSBX
RSIF1
RSIF2
RSIF3
RSIF4
RSIF5
RSNG
RSNN
RSNP
RTEL
RTGN
RTLV

ACTIV SUPORT
Acţiunile Societăţii Biofarm (simbol BIO)
Acţiunile Societăţii BRD - GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. București (simbol BRD)
Acţiunile SSIF Broker S.A. (simbol BRK)
Acţiunile Bursa de Valori București S.A.
Acţiunile Societăţii Erste Bank (simbol EBS)
Acţiunile Electrica S.A. (simbol - EL)
Acţiunile Electromagnetica S.A. (simbol ELMA)
Acţiunile Societăţii Fondul Proprietatea
Acţiunile Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A.
Acţiunile Societăţii de Investiţii Financiare Banat – Crișana (simbol SIF1)
Acţiunile Societăţii de Investiţii Financiare Moldova (simbol SIF2)
Acţiunile Societăţii de Investiţii Financiare Transilvania (simbol SIF3)
Acţiunile Societăţii de Investiţii Financiare Muntenia (simbol SIF4)
Acţiunile Societăţii de Investiţii Financiare Oltenia (simbol SIF5)
Acţiunile ROMGAZ S.A. (simbol SNG)
Acţiunile Nuclearelectrica S.A. (simbol SNN)
Acţiunile Societăţii SNP Petrom (simbol SNP)
Acţiunile Societăţii TRANSELECTRICA S.A. Bucureşti (simbol TEL)
Acţiunile S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. (simbol TGN)
Acţiunile Societăţii BANCA TRANSILVANIA S.A. Cluj-Napoca (simbol TLV)

FUTURES PE ACŢIUNI INTERNAŢIONALE
DEADD
DEBAY
DEBMW
DEDBK
DEEON
USAPL
USFCB
USGGL
USMCD
USVSA

Acţiunile Adidas AG
Acţiunile BAYER AG
Acţiunile Bayerische Motoren Werke AG
Acţiunile Deutsche Bank AG
Acţiunile E.ON AG
Acţiunile Apple Inc
Acţiunile Facebook Inc
Acţiunile Google Inc
Acţiunile McDonald’s Corporation
Acţiunile Visa Inc

FUTURES PE MĂRFURI

ACTIV SUPORT

GOLD

1 Gold Troy Ounce (31,1034768 grame Aur puritate 995)

OILSC

Preţul petrolului de tip Light Sweet Crude

FUTURES PE INDICI

ACTIV SUPORT

DEDJIA

Indicele Dow Jones Industrial AverageSM

FUTURES PE CURSURI VALUTARE
USRON

ACTIV SUPORT
Cursul în lei al dolarului SUA

EURON

Cursul în lei al monedei EURO

EUUSR

Raportul dintre moneda EURO și dolarul SUA

EUCHR

Raportul dintre moneda EURO şi CHF

EUGBR

Raportul dintre moneda EURO şi GBP

EUJPR

Raportul dintre moneda EURO şi JPY

GBUSR

Raportul dintre GBP şi dolarul SUA

DISCLAIMER
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 - 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

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 necesită aprobarea scrisă a SIBEX SA.
Sibex este operator de piaţă autorizat de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare prin decizia 356/31.01.2006.

