CÂȘTIGĂ
CU AURUL NEGRU
Contractul
futures pe petrol
la SIBEX

CUM
FUNCŢIONEAZĂ

Să joci la bursă pe petrol e simplu, contul tău crește sau scade,
în funcţie de evoluţia cotaţiei petrolului. Dacă ai cumpărat 1
contract futures pe petrol, denominat în lei OILSC, iar cotaţia
în dolari pentru un baril de petrol (Light Sweet Crude) a
crescut cu 1 dolar pe piaţa internaţională, ai un profit de
100 de lei. Asemenea, o scădere cu 1 dolar a barilului de
petrol generează o pierdere de 100 de lei. Preţurile de la
SIBEX sunt corelate cu preţurile de pe piaţa internaţională.
În orice moment, furnizorul de lichiditate (Market Maker-ul)
introduce cotaţii de cumpărare și vânzare în piaţă și aliniază
preţurile la piaţa internaţională.
Un alt avantaj al acestui produs este că îţi permite să câștigi
chiar și când cotaţia petrolului scade. Vânzând 1 contract, vei
câștiga câte 100 lei la fiecare scădere cu 1 dolar a petrolului.
Totul este să intuiești corect direcţia în care cotaţia barilului
de petrol urmează să se miște.

Futures
pe Petrol
la SIBEX

Se tranzacţionează sub simbolul OILSC și este bazat pe
Petrol de tip Light Sweet Crude.
Mărimea acestui contract este de 100 lei x valoarea în dolari
SUA a unui baril de petrol. Dacă petrolul se tranzacţionează
la NYMEX cu 100 de dolari atunci valoarea unui contract la
SIBEX o să fie de 10.000 lei. Mișcarea la 101 de la NYMEX
va fi echivalentă cu modificarea valorii contractului la 10.100
lei la SIBEX. Cotaţia în schimb va fi identică (asigurată de
Market Makeri) sau aproximativ la fel cu cotaţia de pe pieţele
internaţionale, respectiv va fi cotat în piaţă tot în dolari.
Deci tot 101 vom vedea pe ecran însă avem de a face cu un
contract în valoare de 10.100 lei.

AVANTAJE
•

Profiţi de mișcările
cotaţiei petrolului.

•

Poţi începe tranzacţiile
direct prin vânzare.

•

Profiţi la variaţii mici
de preţ.

•

Tranzacţionezi cu costuri
reduse.

•

Tranzacţionezi în lei.

•

Ai lichiditate asigurată
de Market Maker.

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 pe petrol LA SIBEX
Simbol
MĂrimea
contractului
Pasul de
tranzacŢionare

OILSC
Egală cu 100 LEI x valoarea în dolari SUA pentru 1 baril
de petrol de tip Light Sweet Crude
0,01 puncte (1 RON/contract)

Exemplu: O variaţie de 1 dolar determină un profit sau o pierdere de 100 lei.

ScadenŢe

1, 2 Și 3 luni

În sistemul de tranzacţionare sunt disponibile permanent 3 scadenţe.

dATA
ScadenŢeI

Data scadenŢei contractului futures E-mini Light Sweet Crude OIL
listat la CME (NYMEX).

Dacă data scadenţei nu este o zi lucrătoare, atunci scadenţa va fi în ultima zi lucrătoare dinaintea datei de
scadenţă a contractului E-mini Light Sweet Crude OIL. 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

Programul de
tranzacŢionare

PreŢul de lichidare la scadenŢĂ a poziŢiilor rĂmase deschise
sau PreŢul final de decontare este egal cu valoarea preŢului
de cotare (settlement price) a contractului futures E-mini Light
Sweet Crude Oil pentru aceeaŞi scadenŢĂ publicat de Chicago
Mercantile Exchange În ziua scadenŢei contractului.
Zilnic între 10:00–23:15 (Ora Europei de Est).
În ziua scadenţei: 10:00–19:00 (Ora Europei de Est).

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.

