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Celem tego poradnika dla inwestorów jest przypomnienie inwestorom, że podobnie jak każda inna 

inwestycja spekulacyjna, transakcje kontraktami futures na wirtualne waluty, w tym Bitcoin, ma 

pewne zalety i różne rodzaje ryzyka. Mimo iż kontrakty futures na waluty wirtualne muszą być 

przedmiotem transakcji na regulowanych giełdach kontraktów futures, transakcje tymi produktami 

wiążą się z wysokim poziomem ryzyka i mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. 

Dlatego niezwykle ważne jest, aby inwestorzy rozważający transakcje kontraktami futures na 

waluty wirtualne mieli wiedzę na temat tych produktów, rozumieli ryzyko i zachowali należytą 

staranność przed podjęciem decyzji inwestycyjnych. Ochrona inwestorów rozpoczyna się od 

edukacji inwestorów. 

• Należy dochować należytej staranności wobec osób i firm ubiegających się o inwestycję w 

kontraktach futures na waluty wirtualne, w tym Bitcoin, sprawdzając ich status rejestracji  w 

Commodity Futures Trading Commission (CFTC), status członkostwa w NFA i pochodzenie, 

korzystając z systemu BASIC NFA lub dzwoniąc do Centrum Informacyjnego NFA pod 

numerem 800-621-3570. 

• Waluty wirtualne, w tym Bitcoin, charakteryzują się znaczną niestabilnością cen i wahaniami 

wartości waluty wirtualnej instrumentu bazowego między momentem zawarcia transakcji 

na kontrakt futures na waluty wirtualne a momentem, kiedy następuje próba jego likwidacji 

, wpłynie to na wartość Twojego kontraktu na futures i potencjalne zyski i straty z tym 

związane. Bądź bardzo ostrożny i monitoruj każdą dokonaną inwestycję. 

• Należy być świadomym ofert sprzedaży oferujących programy inwestycyjne, które obiecują 

znaczne zwroty przy niskim ryzyku lub które zachęcają do „działania teraz”. Jeśli inwestycja 

wydaje się zbyt dobra, aby mogła być prawdziwa (np. wysokie zwroty, gwarantowane by 

osiągać zyski określony sposób), prawdopodobnie nie jest prawdziwa. 

• Kontrakty futures na waluty wirtualne są kupowane i sprzedawane przy użyciu 

początkowego depozytu zabezpieczającego, który może umożliwić Ci posiadanie kontraktu 

futures na waluty wirtualne o wartości wyższej niż początkowa inwestycja. Jest to określane 

jako dźwignia finansowa. Jeśli cena kontraktu futures zmienia się w niekorzystnym kierunku,  

charakter inwestycji futures z dźwignią finansową może powodować duże straty w stosunku 

do początkowej inwestycji. W rzeczywistości nawet niewielki ruch w kierunku przeciwnym 

 



do Twojej pozycji może spowodować dużą stratę, w tym stratę całego początkowego 

depozytu, i możesz ponosić odpowiedzialność za dodatkowe straty. 

• Bądź świadomy ryzyka operatorów programów Ponzi i oszustów próbujących wykorzystać 

obecną uwagę skoncentrowaną na walutach wirtualnych, w tym na Bitcoin. 

Powyżej przedstawiono tylko część ryzyka związanego z transakcjami kontraktami futures na 

wirtualne waluty, w tym Bitcoin. Inwestorzy powinni zapoznać się z informacjami na temat ryzyka 

przedstawionego przez ich FCM i w pełni przeszkolić się na temat całego powiązanego ryzyka 

przed rozpoczęciem transakcji. 

    Dzięki nadzorowi CFTC każda giełda kontraktów na futures notująca kontrakt futures na waluty 

wirtualne odpowiada za regulację swojego rynku kontraktów na futures. NFA świadczy usługi 

regulacji rynku w imieniu niektórych giełd kontraktów na futures i obiektów realizacji swap. Należy 

jednak pamiętać, że fakt, iż kontrakty futures na wirtualne waluty, w tym Bitcoin, muszą być 

przedmiotem transakcji na regulowanych giełdach terminowych, nie oznacza, że rynki  wirtualnych 

walut  na instrumenty bazowe jest regulowany w jakikolwiek sposób i, jak omówiono powyżej, to,  

co dzieje się na rynku instrumentu bazowego wirtualnej waluty wpłynie na cenę kontraktu futures 

na wirtualną walutę 

Inwestorzy, którzy mają pytania lub wątpliwości dotyczące transakcji futures na wirtualne waluty, 

w tym Bitcoin, powinni skontaktować się z Centrum Informacyjnym NFA (312-781-1410 lub 800-

621-3570 lub information@nfa.futures.org). 
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