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Interactive Brokers Ireland Limited
Oświadczenie o Ujawnieniu Ryzyka związanego z Transakcjami
Dziennymi
Przed przystąpieniem do strategii transakcji dziennych należy rozważyć następujące kwestie. Do
celów niniejszego powiadomienia „strategia transakcji dziennych” oznacza ogólną strategię
transakcyjną charakteryzującą się regularnym przekazywaniem przez klienta dziennych(intra-day)
zleceń w celu realizacji transakcji kupna i sprzedaży tego samego papieru wartościowego lub
papierów wartościowych.
Transakcje dzienne mogą być niezwykle ryzykowne. Transakcje dzienne generalnie nie są
odpowiednie dla osób o ograniczonych zasobach i ograniczonym doświadczeniu inwestycyjnym lub
transakcyjnym oraz niskiej tolerancji na ryzyko. Powinieneś być przygotowany na utratę wszystkich
środków, których używasz do transakcji dziennych. W szczególności nie należy finansować
działalności transakcji dziennych z oszczędności emerytalnych, pożyczek studenckich, drugich
kredytów hipotecznych, funduszy awaryjnych, funduszy zarezerwowanych na cele takie jak edukacja
lub posiadanie domu, ani środków potrzebnych na pokrycie kosztów utrzymania. Co więcej, pewne
dowody wskazują, że inwestycja poniżej 50,000 EUR znacznie osłabi zdolność osoby prowadzącej
transakcje dzienne do osiągnięcia zysku. Oczywiście inwestycja w wysokości 50,000 EUR lub więcej
w żaden sposób nie gwarantuje sukcesu.
Uważaj na roszczenia dotyczące dużych zysków z transakcji dziennych. Powinieneś uważać na
reklamy lub inne stwierdzenia, które podkreślają potencjał dużych zysków w transakcjach dziennych.
Transakcje dzienne mogą również prowadzić do dużych i natychmiastowych strat finansowych.
Transakcje dzienne wymagają znajomości rynków papierów wartościowych. Transakcje
dzienne wymagają dogłębnej znajomości rynków papierów wartościowych oraz technik i strategii
transakcyjnych. Próbując zarobić na transakcjach dziennych, musisz konkurować z profesjonalnymi,
licencjonowanymi traderami zatrudnionymi przez firmy zajmujące się papierami wartościowymi.
Przed rozpoczęciem transakcji dziennych powinieneś mieć odpowiednie doświadczenie.
Transakcje dzienne wymagają znajomości operacji firmy. Należy zapoznać się z praktykami
biznesowymi firmy papierów wartościowych, w tym z działaniem jej systemów i procedur
wykonywania zleceń. W pewnych warunkach rynkowych szybka likwidacja pozycji po rozsądnej cenie
może być trudna lub niemożliwa. Może się tak zdarzyć, na przykład, gdy rynek akcji nagle spadnie
lub transakcje zostaną zatrzymane z powodu ostatnich wydarzeń informacyjnych lub nietypowej
aktywności transakcyjnej. Im bardziej zmienne są akcje, tym większe prawdopodobieństwo, że mogą
wystąpić problemy podczas realizacji transakcji. Oprócz normalnego ryzyka rynkowego możesz
ponieść straty z powodu awarii systemów.
Transakcje dzienne generują znaczne prowizje, nawet jeśli koszt transakcji jest niski.
Transakcje dzienne wiążą się z agresywnym prowadzeniem transakcji i generalnie będziesz płacić
prowizję od każdej transakcji. Całkowite dzienne prowizje, które płacisz za swoje transakcje,
zwiększą Twoje straty lub znacznie zmniejszą Twoje zarobki. Na przykład, zakładając, że transakcja
kosztuje 16 EUR, a dziennie przeprowadzanych jest średnio 29 transakcji, inwestor musiałby
wygenerować roczny zysk w wysokości 116,928 EUR tylko na pokrycie kosztów prowizji.
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Transakcje dzienne z depozytem zabezpieczającym lub krótka sprzedaż mogą skutkować stratami
przekraczającymi początkową inwestycję. Podczas transakcji dziennych środkami pożyczonymi od
firmy lub innej osoby możesz stracić więcej niż środki, którymi pierwotnie zaryzykowałeś. Spadek
wartości zakupionych papierów wartościowych może wymagać udostępnienia firmie dodatkowych
środków, aby uniknąć przymusowej sprzedaży tych lub innych papierów wartościowych na rachunku.
Krótka sprzedaż w ramach strategii transakcji dziennych może również prowadzić do
nadzwyczajnych strat, ponieważ może być konieczne zakupienie akcji po bardzo wysokiej cenie, aby
pokryć krótką pozycję.
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