Protejează-Ţi
ideile
Hedging
la Sibex

Ce este
hedgingul?

În piaţă se întâlnesc două categorii de investitori, cei ce își
doresc riscul și cei care îl evită. Dacă în primul caz avem
de a face cu speculatorii, în cel de-al doilea, vorbim despre
hedgeri. Hedgingul se referă la operaţiunile de acoperire a
riscului de preţ, având două etape: tranzacţia în piaţa fizică
și neutralizarea eventualelor pierderi generate de aceasta,
prin deschiderea de poziţii pe piaţa futures.

Hedgingul
valutar

Între momentul realizării unei tranzacţii și cel al plăţii efective,
ratele de schimb valutar se pot schimba în dezavantajul tău.
Dacă ești importator, deprecierea monedei naţionale îţi poate
afecta negativ plăţile, iar dacă ești exportator, aprecierea
acesteia poate avea efecte negative asupra încasărilor. Acest
risc valutar poate afecta până și companiile multinaţionale, iar
acoperirea sa cade în slujba hedgingului valutar.

Hedgingul de
portofoliu

Dacă ai un portofoliu de acţiuni la care nu vrei să renunţi în
perioade de corecţie a preţurilor, hedgingul te poate ajuta.
De exemplu, când preţul unei acţiuni crește accelerat, iar tu
anticipezi o corecţie sau chiar o întoarcere a trendului, îţi
poţi marca profitul de pe piaţa la vedere vânzând cantitatea
echivalentă de acţiuni pe futures pentru o scadenţă mai
apropiată sau mai îndepărtată. În acest fel, îţi păstrezi atât
profitul, cât și acţiunile.

AVANTAJE
•

Te protejezi împotriva
riscului valutar, corecţiilor
de pe piaţa acţiunilor.

•

Te protejezi împotriva
inflaţiei și volatilităţii
preţului materiilor prime.

Exemplu
de hedging
valutar
HEDGING – EXPORTATOR
Pasul I

01.09.2014

Pasul II
01.09.2014

Închei contractul de export cu partenerul străin. Valoarea
contractului este de 100.000 Euro, iar scadenţa în martie
2015. Plata și livrarea mărfii se fac la scadenţă.

Vinzi 100 contracte futures EURON, scadenţa martie 2015, la preţul de
4,4868 lei/Euro.
Marja aferentă celor 100.000 Euro vânduţi:
180 x 100 contracte = 18.000 lei

Pasul III

Piaţa futures: cumperi 100 contracte EURON15C
la 4,3148 lei/Euro (curs oficial BNR)
Profit: (4,4868 – 4,3148) x 100.000 = 17.200 lei
Piaţa spot: vinzi cei 100.000 Euro la 4,3148 lei/Euro și încasezi
contravaloarea lor, de 431.480 lei.
Încasări totale: 17.200 + 431.480 = 448.680 lei

Pasul III

Piaţa futures: cumperi 100 contracte EURON15C
la 4,5233 lei (curs oficial BNR)
Pierdere: (4,4868 – 4,5233) x 100.000 = -3.650 lei
Piaţa spot: vinzi cei 100.000 Euro la 4,5233 lei/Euro și încasezi
contravaloarea lor, de 452.330 lei.
Încasări totale: 452.330 – 3.650 = 448.680 lei

Scenariul A - 20.03.2015
Curs oficial BNR:
4,3148 lei/Euro

Scenariul B - 20.03.2015
Curs oficial BNR:
4,5233 lei/Euro

Hedgingul poate fi utilizat și în cazul activităţilor de import, pentru protecţie faţă de o eventuală creștere a cursului valutar.

Exemplu de hedging
de portofoliu
Piaţa spot

Piaţa futures

05.08.2014

Vinzi 100 contracte futures RSIF515C
la preţul de 1,9400 lei/acţiune.
Suma necesară: 33.000 lei

Curs BVB SIF5: 1,9200 lei/acţiune
Cumpărare: 100.000 acţiuni
Sumă necesară: 192.000 lei

12.11.2014

Curs BVB închidere: 1,8140 lei/acţiune

19.12.2014

Curs BVB închidere: 1,6610 lei/acţiune

30.01.2015

Curs BVB închidere: 1,6730 lei/acţiune

23.02.2015

Vânzare acţiuni
Curs BVB închidere: 1,7320 lei/acţiune
Pierdere: 18.800 lei

Preţul de cotare al contractelor RSIF515C este de 1,8100 lei/acţiune.
Profit relativ cumulat: 13.000 lei
Marjă necesară aproximativ: 31.000 lei

Preţul de cotare al contractelor RSIF515C este de 1,7500 lei/acţiune.
Profit relativ cumulat: 19.000 lei
Marjă necesară aproximativ: 28.000 lei

Preţul de cotare al contractelor RSIF515C este de 1,7360 lei/acţiune.
Profit relativ cumulat: 20.400 lei
Marjă necesară aproximativ: 28.000 lei

Preţul de închidere al contractelor futures RSIF515C este de 1,7130 lei/acţiune.
Profit efectiv: 22.700 lei/acţiune
Marjă necesară: 0 lei

Pe 23 februarie 2015, când investitorul vinde acţiunile pe piaţa spot și închide poziţiile deţinute pe piaţa futures, profitul
realizat pe futures acoperă pierderea de pe piaţa spot. Vânzarea pe piaţa futures a cantităţii echivalente de acţiuni deţinute
pe piaţa spot a conservat profitul investitorului.
DISCLAIMER
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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 necesită aprobarea scrisă a SIBEX SA.
Sibex este operator de piaţă autorizat de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare prin decizia 356/31.01.2006.

