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Dla kogo jest Starter Pack?
Pigułka edukacyjna przygotowana została dla osób zainteresowanych 
inwestowaniem w giełdowe kontrakty terminowe, szczególnie tych, biorących udział  
w konkursie Futures Masters.
Uczestnictwo w konkursie pozwala na inwestowanie wirtualnego kapitału -  
przy użyciu wybranych instrumentów - dając jednocześnie możliwość  
wygrywania realnych nagród finansowych. Starter Pack zawiera informacje przydatne inwesto-
rom o różnym poziomie zaawansowania. Pomoże  
to w usprawnieniu poruszania się w środowisku kontaktów terminowych i pokaże opcje zabez-
pieczania się przed ewentualną stratą.
Dowiedzą się Państwo, jakie są różnice między inwestowaniem w akcje i kontrakty, czym jest 
pozycja długa i krótka, które kontrakty można testować w konkursie Futures Masters. Jak 
otwiera się i zamyka pozycje? Co można wygrać? - odpowiedzi na te  
i podobne pytania zawiera właśnie Starter Pack.

Więcej informacji o konkursie oraz kontraktach terminowych znajdą Państwo na  
dedykowanej stronie www.futuresmasters.pl

Zastrzeżenia prawne:
Organizatorzy Konkursu zastrzegają, że Konkurs Futures Masters ma charakter wyłącznie edukacyjny i promocyjny. Symulacja inwestycji dokonywanych na konkursowej, edukacyjnej platformie demo GPWtr@der opiera się na, wyłącznie wirtualnych, środkach pieniężnych i danych rynkowych 

zbliżonych do rzeczywistych notowań giełdowych. Środowisko Konkursu nie odpowiada w pełni środowisku realnych notowań giełdowych podczas składania zleceń, a w szczególności:

(a) składanie zleceń kupna i sprzedaży instrumentów finansowych podczas Konkursu nie wpływa na notowania instrumentów finansowych na rynku rzeczywistym, (b) w procesie wykonywania zleceń w ramach Konkursu nie są zawierane rzeczywiste transakcje.

Udział domów maklerskich w charakterze partnerów Konkursu nie polega na świadczeniu w ramach Konkursu usług maklerskich, w tym usług doradztwa inwestycyjnego regulowanych ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a wskazówki i porady udzielane w 

trakcie konkursu przez ich przedstawicieli ( Mentorów), nie stanowią rekomendacji dotyczącej jakichkolwiek instrumentów finansowych w rozumieniu przepisów tej ustawy i mogą być wykorzystane wyłącznie dla potrzeb udziału w Konkursie.

http://www.futuresmasters.pl
http://www.futuremasters.pl
http://www.futuresmasters.pl
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Giełda to nie tylko akcje!
Warto zainteresować się giełdowymi kontraktami terminowymi, będącymi  instrumentami o 
ogromnych możliwościach. Udział w konkursie Futures Masters umożliwia bezpieczne testowa-
nie tych instrumentów i daje szansę na wygranie prawdziwego kapitału.

Platforma konkursowa stworzona została po to, by móc  
w praktyce przekonać się o zaletach gry na kontraktach terminowych i oswoić 

się z ich środowiskiem – niezależnie od dotychczasowego doświadczenia w 
inwestowaniu. Sprawdź jakie to proste!

Sprawdź się!

http://www.futuresmasters.pl
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Jak 
wygrywać 
w Futures 
Masters, 
czyli ogólne 
zasady 
konkursu...
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Pierwszym krokiem w drodze do  
zwycięstwa jest zarejestrowanie  
się w serwisie konkursowym  

futuresmasters.pl. Podczas rejestracji należy 
dokonać wyboru Mentora – jednego  
z jedenastu analityków czołowych polskich 
domów maklerskich. Każdy uczestnik korzy-
sta z doświadczenia i porad Mentora, doty-
czących inwestowania w giełdowe kontrakty 
terminowe. Konkurs składa się z 5 niezależ-
nych edycji, przebiegających w 5 tygodniach. 

Wygrać można w każdej z 5 edycji, w każdym 
z dwóch niezależnych rankingów. Należy 
pozostać aktywnym i czerpać z wiedzy oraz 
doświadczenia Mentora.  
Inwestowanie wirtualnego kapitału jest 
całkowicie bezpieczne i pozwala skutecznie 
oswoić się z inwestycją na kontraktach termi-
nowych.
Każdy z tygodni konkursowych uczestnicy  
zaczynają z wirtualnymi środkami pienięż-
nymi w wysokości 50 000 zł, pozostającymi 

do ich dyspozycji podczas składania zleceń 
kupna i sprzedaży w konkursie.
Codziennie publikowane będą rankingi 
Uczestników z najwyższymi stopami zwrotu, 
a głównym zadaniem Uczestnika stanie się 
osiągnięcie jak najwyższej pozycji  
w rankingu każdej z 5 edycji. Nagrody dodat-
kowe Uczestnicy otrzymują dzięki odznakom, 
przyznawanym w konkursie Futures Masters 
za określone działania.

Pierwsze kroki...

http://www.futuresmasters.pl
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Z adaniem Uczestników jest osiąganie 
jak najwyższych pozycji w „rankingu 
głównym” – określanym na podstawie 

najwyższych stóp zwrotu. W każdym tygodniu 
Konkursu przyznawane są nagrody z pełnej 
puli pieniężnej na podstawie rankingu  

10 Uczestników z najwyższymi stopami zwro-
tu. Dodatkowo uczestnicy rywalizują  także  
w rankingu dodatkowym - „rankingu odznak”, 
przyznawanych przez cały okres trwania 
konkursu jako element wzbogacający Futures 
Masters. Uczestnicy mogą zdobywać 4 rodzaje 

odznak, za które otrzymują dodatkowe punkty. 
Punkty sumują się przez wszystkie 5 etapów, 
a po zakończeniu 5 edycji konkursu następuje 
zliczanie wszystkich, nagrody otrzymuje  
3 najlepszych graczy.

Nagrody, rankingi i odznaki

Ranking główny, 
nagrody tygodniowe:

Ranking odznak, 
nagrody:

Rodzaje odznak do zdobycia:



Mentorzy reprezentują 11 Domów Maklerskich  
będących partnerami konkursu. Wybierając Mentora, 
uczestnik dołącza do grupy innych uczestników  
konkursu, którzy w trakcie rywalizacji będą otrzymywali 

na platformie konkursowej informacje na temat  
inwestowania. Mentor służy swoim doświadczeniem 
i wiedzą, nie inwestuje podczas konkursu. Wyboru 
Mentora można dokonać tylko raz, podczas rejestracji. 

Każdy uczestnik konkursu może wybrać jednego  
Mentora. Pamiętaj, nawet decydując się na wybraną 
osobę,  na stronie konkursowej będziesz mógł czytać 
porady wszystkich ekspertów!

Kim są Mentorzy?

Lista mentorów (alfabetycznie)

1. Paweł Danielewicz (DM BZ WBK)
2. Tomasz Gessner (DM BDM)
3. Rafał Komar (DM Alior Bank)
4. Piotr Kuczyński (DI Xelion)

5. Paweł Małmyga (DM PKO BP)
6. Piotr Neidek (DM mBank)
7. Krzysztof Ojczyk (Noble Securities)
8. Tomasz Regulski (DM Raiffeisen Bank Polska S.A.)

9. Maciej Szmigel  (ING Securities)
10. Grzegorz Zalewski (DM Boś)
11. Robert Utko (DM Banku Handlowego)
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Kontrakty  
terminowe. 
Dlaczego 
warto 
spróbować?

2
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To umowa, w której kupujący zobowiązuje 
się do zakupienia w przyszłości określonego 
dobra, zwanego instrumentem bazowym. 
Sprzedający zobowiązuje się natomiast do 
sprzedania określonego w kontrakcie instru-
mentu bazowego. Instrumentami bazowymi 
mogą być akcje, waluty, indeksy giełdowe.
W przypadku kontraktów terminowych noto-
wanych na GPW regulowanie ewentualnych 
zobowiązań następuje w postaci rozliczenia 
pieniężnego. Zarabiać można zarówno na 
zyskach, jak i na spadkach – wygrywa ten, 
którego przewidywania okazały się słuszne.

Zalety kontraktów kontra rynek akcji:
1. Inwestując w kontrakty nawet małą ilość 

pieniędzy możemy szybko zarobić  
procentowo bardzo dużo.

2. Niższa prowizja w stosunku do kupna / 
sprzedaży akcji o wartości  
takiej samej jak wartość 1 kontraktu.

3. Inwestor może sprzedać lub kupić  
kontrakt w dowolnym momencie  
– nie trzeba czekać do jego wygaśnięcia.

4. Wysoka płynność rynku kontraktów na 
WIG20 – w przypadku np. załamania cen, 
krachu czy bessy, Inwestor może natych-
miast wycofać się z rynku, sprzedając  

1 kontrakt w ciągu niemalże sekundy.
5. Zabezpieczenie - kontrakt na indeks 

WIG20 jest bliski odzwierciedlenia indek-
su WIG20, czyli 20 najbardziej pewnych  
i największych spółek notowanych  
na Giełdzie Papierów Wartościowych

6. Możliwość zarabiania gdy indeks rośnie, 
jak również na spadkach – zysk osiąga 
ten, którego przewidywania były słuszne.

Czym jest kontrakt terminowy?

W skrócie:
Kontrakt to umowa między 2 stronami. Nabywca/sprzedawca 
zobowiązuje się do kupna/sprzedaży w określonym momencie 
w przyszłości danego instrumentu bazowego po z góry 
określonej cenie.

!
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Kontakty terminowe to instrumenty z dźwi-
gnią, która działa w obie strony. Na kontrak-
tach zarabiać można zarówno, kiedy indeks 
rośnie, jak i  gdy spada. W obrocie giełdo-
wym znajdują się m.in. kontrakty terminowe 

na indeksy WIG20 i mWIG40 oraz na waluty 
USD, EURO i CHF. Z każdym kontraktem 
związany jest mnożnik, czyli wielkość służą-
ca do oszacowania wartości kontraktu. Aby 
rozpocząć inwestowanie, nie trzeba dyspono-

wać pełną kwotą równą wartości kontraktu 
- wystarczy depozyt w wysokości kilku % 
wartości kontraktu. Zarobić można nawet na 
najmniejszej, jednopunktowej zmianie indek-
su. Przykład poniżej:

Jak działa kontrakt na indeks WIG20?

Początek dnia:
Kurs indeksu WIG20: 2500 (ptk)

Inwestor otwiera pozycję   
długą w kontrakcie WIG20.
Liczy na wzrost notowań.
Otwarcie kontraktu:
2500 x 20 (mnożnik) = 50 000 PLN

2500 (ptk)

2530 (ptk)

Koniec dnia:
Kurs indeksu WIG20: 2530 (ptk)

Inwestor zamyka pozycję przed 
końcem sesji.  
Różnica w kursie: 30 ptk.
2530 x 20 (mnożnik) = 50 600 PLN
Zysk: 600 zł!
Koszt otwarcia i zamknięcia: 12 zł 

08:45 17:05

1 2Kurs w trakcie dnia

Zysk po kosztach: 588 zł
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Pozycja długa
Kupujący zajmuje pozycję długą, 
licząc na wzrosty. Aby zamknąć 
pozycję długą, należy sprzedać 
taką samą liczbę kontraktów.

Pozycja krótka
Kupujący zajmuje pozycję krótką, 

licząc na spadki. Aby zamknąć 
pozycję krótką, należy kupić taką 

samą liczbę kontraktów.

Przeczytaj:
Bardzo ważne jest monitorowanie  
depozytu zabezpieczającego.
Inwestowanie przy wykorzystaniu tzw. 
dźwigni wiąże się z ryzykiem i podejmując 
nietrafione decyzję, musisz liczyć się ze 
stratą!

!

Na kontraktach można  
zarobić kiedy WIG20 rośnie, 
ale także gdy spada. Zmiana 
ceny kontraktu o jeden punkt 
to zysk lub strata 20 zł.



STARTER PACK   |     FUTURES MASTERS    12

Kontrakty 
w konkursie 
Future 
Masters

3



STARTER PACK   |     FUTURES MASTERS    13

W Polsce WIG 20 pokazuje jak kształtują się 
ceny największych spółek na Warszawskim 
parkiecie.  Kontrakty terminowe na WIG20 
notowane są w punktach indeksowych.  
W celu określenia wartości kontraktu koniecz-

ne jest określenie wartości jednego punktu 
indeksowego. Wartość ta określana jest przez 
mnożnik w kontrakcie. W celu określenia 
wartości kontraktu terminowego na WIG20 
należy kurs kontraktu terminowego przemno-

żyć przez 20 zł. Przykład poniżej:

Kurs kontraktu na WIG20 = 2.300 punktów 
indeksowych. Wartość kontraktu na WIG20 
= 46.000 zł

WIG20 (FW20H1520) 

Dla części inwestorów kontrakty terminowe 
na indeks mWIG40 mogą okazać się bar-
dziej atrakcyjne – biorąc pod uwagę bardziej 
stabilne w ich przypadku trendy i łagodniej-

sze korekty. W przypadku tego instrumentu 
mnożnik w kontrakcie mWIG40 wynosi 10 zł.

mWIG40 (FW40H15)

USD/PLN (FUSDH15)
Na Giełdzie można handlować kontraktami 
na 3 pary walut: USD/PLN, EUR/PLN, CHF/
PLN. Jeden kontrakt opiewa na 1000 USD, 
1000 EUR lub 1000 CHF. Wartość kontraktu 
zależy od kursu danej waluty. Ale nie trzeba 

angażować dużego kapitału, aby handlować 
kontraktami walutowymi – wystarczy depo-
zyt zabezpieczający, zwykle w wysokości 5% 
danej inwestycji. W konkursie do dyspozycji 
graczy jest kontrakt walutowy USD/PLN.
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GPWtr@der

4
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GPWtr@der to aplikacja, charakteryzu-
jąca się wysoką intuicyjnością obsługi 
i ergonomicznością. Jedyne czego 
wymaga platforma do prawidłowego 
działania to komputer z dostępem do 
Internetu.
Oddajemy w Państwa ręce platformę 
demo do nauki inwestowania  
w kontrakty terminowe – GPWtr@der, 
zaadaptowaną na potrzeby konkursu 
Futures Masters. System został zapro-
jektowany z myślą o początkujących 
inwestorach, którzy chcą pogłębić 

swoją wiedzę, a także poznać funkcjo-
nowanie rynku kapitałowego.
Platforma pozwala na zawieranie 
transakcji kontraktami terminowymi 
notowanymi na GPW w oparciu  
o rzeczywiste notowania. Dzięki 
zastosowanym rozwiązaniom inwe-
stor dokonujący transakcji na swoim 
wirtualnym rachunku może poznać 
mechanizm działania instrumentów 
finansowych i nabrać doświadczenia 
niezbędnego podczas inwestycji na 
rachunku rzeczywistym.

GPW@trader

http://www.futuresmasters.pl
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Zaraszamy do video poradnika.  
Na przykładach kilku podstawowych operacji  
poznasz platformę konkursową w 10 minut!
 

Rodzaje zleceń na 
platformie
Na platformie GPWtr@der można składać zlecenia: PKC, Limit, Stop 
loss oraz warunki dodatkowe do zleceń. Szczegóły i opis zleceń 
znajdują się w Instrukcji Obsługi. Należy pamiętać, że transakcje na 
platformie GPWtr@der nie są uzależnione od wolumenu transakcji  
na rynku rzeczywistym. 

Zlecenia realizowane są w oparciu o widoczne na platformie  
w arkuszu zleceń oferty kupna/sprzedaży. Oznacza to, że złożenie 
zlecenia kupna np. PKC na 100 kontraktów zostanie zrealizowane  
(oczywiście przy założeniu, że inwestor posiada na rachunku odpo-
wiednie środki finansowe na pokrycie depozytu), pomimo że w arku-
szu zleceń widnieć będzie oferta sprzedaży zaledwie na  
1 sztukę. Innym przypadkiem jest sytuacja, w której na rzeczywistym 
rynku nie zawarto żadnej transakcji, ale w arkuszu zleceń są oferty 
kupna i sprzedaży. W tej sytuacji również istnieje możliwość realizacji 
transakcji pomimo jej braku na rynku rzeczywistym. 

Jedynym wyjątkiem jest zlecenie STOP loss, którego aktywacja zależy 
od transakcji. Należy jednak pamiętać, że każdy instrument finanso-
wy ma swoisty poziom ryzyka pomimo obecności w arkuszu zleceń 
animatorów.

Video poradnik

www.futuresmasters.pl/platforma-konkursowa
www.futuresmasters.pl/platforma-konkursowa
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• Platforma demo działa tylko i wyłącz-
nie poprzez stronę internetową.  
Nie ma potrzeby instalowania żadnego 
oprogramowania. Wystarczy komputer 
z dostępem do Internetu.

• Każda z edycji zaczyna się w ponie-
działek o 8:45, a kończy w piątek  
o 17:05.

• Wirtualne środki – inwestycje na 
rachunkach konkursowych opierają się 
na wirtualnych środkach pieniężnych, 
nie występuje ryzyko utraty lub zarob-
ku realnego kapitału.

• Płynność rynku – z uwagi na fakt, że 
zlecenia na rachunkach konkursowych 

nie są wykonywane na realnym rynku 
giełdowym, zakłada się nieograniczoną 
płynność na poziomie pierwszej ceny 
arkusza zleceń.  

• Transakcje w systemie GPWtr@der 
realizowane są w oparciu o warunek  
ceny. Oznacza to, że inwestor może 
kupić np. 25 kontraktów FW20H1520, 
pomimo że na rzeczywistym rynku nie 
ma transakcji o takim wolumenie.  
Po złożeniu zlecenia system demo 
dokonuje sprawdzenia, czy na rzeczy-
wistym rynku limit złożonego zlecenia 
pozwala na jego realizację. Jeżeli nie, 
to zlecenie jest przenoszone do  
arkusza zleceń i czeka na realizację.

• Czynniki psychologiczne oddziałujące 
na decyzje inwestora w środowisku 
rzeczywistym mogą różnić się od tych 
występujących podczas inwestycji na 
rachunku konkursowym  
(m.in. ze względu na różnice w aspek-
cie psychologicznym inwestowania 
środków realnych i wirtualnych).

• Czas realizacji transakcji na rachunku 
konkursowym może być dłuższy lub 
krótszy w porównaniu do rachunku  
rzeczywistego.

Platforma konkursowa - Warto pamiętać:

!
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1. Jakie typy zleceń oferuje platforma?
Na platformie GPWtr@der można skła-
dać zlecenia: PKC, Limit, Stop loss oraz 
warunki dodatkowe do zleceń. Szczegóły 
i opis zleceń znajdują się w Instrukcji 
Obsługi. Należy pamiętać, że transakcje na 
platformie GPWtr@der nie są uzależnione 
od wolumenu transakcji na rynku rzeczy-
wistym. Zlecenia realizowane są w oparciu 
o widoczne w arkuszu zleceń oferty 
kupna/sprzedaży. Oznacza to, że złożenie 
zlecenia kupna np. PKC na 100 kontraktów 
zostanie zrealizowane (oczywiście przy za-
łożeniu, że inwestor posiada na rachunku 
odpowiednie środki finansowe na pokrycie 
depozytu), pomimo że w arkuszu zleceń 
widnieć będzie oferta sprzedaży zaledwie 
na 1 sztukę. Innym przypadkiem jest sytu-
acja, w której na rzeczywistym rynku nie 
zawarto żadnej transakcji, ale w arkuszu 
zleceń są oferty kupna i sprzedaży. W tej 
sytuacji również istnieje możliwość reali-
zacji transakcji pomimo jej braku na rynku 
rzeczywistym. Należy jednak pamiętać, że 
każdy instrument finansowy ma swoisty 
poziom ryzyka pomimo obecności w arku-
szu zleceń animatorów.

2. Jak realizowane są zlecenia? 
Zlecenia w systemie GPWtr@der reali-
zowane są w oparciu o warunek  ceny. 
Oznacza to, że inwestor może kupić np. 25 
kontraktów na indeks WIG20, pomimo że 
na rzeczywistym rynku nie ma transakcji 
o takim wolumenie. Po złożeniu zlecenia 
w ciągu 60 sekund system dokonuje 
sprawdzenia, czy na rzeczywistym rynku 
limit złożonego zlecenia pozwala na 
jego realizację. Jeżeli nie, to zlecenie jest 
przenoszone do arkusza zleceń i czeka na 
realizację.

3. W jaki sposób można zająć pozycję?
W celu kupna (zajęcia pozycji długiej) np. 
2 kontraktów terminowych inwestor klika 
Najlepsze S (czyli najlepszą ofertę sprze-
daży). Po kliknięciu inwestor dokona naby-
cia 2 kontraktów (otworzy pozycję długą). 
Nie jest ważne, czy na rzeczywistym rynku 
w tym momencie po stronie sprzedaży bę-
dzie 5, czy 105 kontraktów. Gdyby inwestor 
kliknął Najlepsze K to sprzedałby  
2 kontrakty (otworzyłby pozycję krótką).

4. Jak realizuje się zlecenie z limitem?
Aby zająć pozycję należy wybrać instru-

ment, wypełnić formularz zlecenia i wpisać 
interesujący nas poziom cenowy, po 
którym chcemy kupić bądź sprzedać kon-
trakt. Po akceptacji (kliknięcie w Zatwierdź 
Zlecenie) zlecenie zostaje przeniesione 
do wirtualnego arkusza i oczekuje na 
realizację. Jeśli złożymy zlecenie kupna 
np. z limitem 2500 pkt. to zostanie ono 
zrealizowane w momencie, gdy w arkuszu 
zleceń będzie widoczny kurs SPRZEDAŻY 
na poziomie 2500 pkt.

5.  Jak działa zlecenie Stop loss?
Zlecenie Stop loss zawiera limit aktywa-
cji zlecenia bez określonego limitu ceny. 
Zlecenie STOP LOSS może być składane 
na giełdę we wszystkich fazach w syste-
mie notowań ciągłych, za wyjątkiem fazy 
otwarcia oraz dogrywki. Nie jest możliwe 
złożenie zlecenia STOP LOSS z warun-
kiem Ważne na Zamknięcie oraz Ważne 
na Fixing. Zlecenie STOP LOSS podlega 
aktywacji, jeżeli kurs ostatniej transakcji 
jest wyższy lub równy (w przypadku zleceń 
kupna), albo niższy lub równy (w przypad-
ku zleceń sprzedaży) od limitu aktywacji. 
W chwili przyjęcia do arkusza limit aktywa-
cji  zlecenia STOP LOSS musi być wyższy 

(w przypadku zleceń kupna) bądź niższy 
(w przypadku zleceń sprzedaży) od kursu 
ostatniej transakcji z danej sesji giełdo-
wej, a w przypadku gdy na danej sesji 
nie zawarto żadnej transakcji  - od kursu 
odniesienia dla kursu otwarcia w systemie 
notowań ciągłych. Jeżeli inwestor w ciągu 
trwania sesji giełdowej złoży zlecenie 
STOP LOSS i w fazie dogrywki zlecenie 
zostanie aktywowane to pozostanie ono  
w arkuszu (pod warunkiem że okres waż-
ności zlecenia będzie dłuższy niż bieżąca 
sesja) i zostanie wykonane, jako zlecenie 
PKC na otwarciu kolejnej sesji giełdowej.

6. Czy zlecenie Stop loss można złożyć 
razem z innym zleceniem?
Nie. Zlecenie stop loss można składać 
jako osobne zlecenie. Jeśli inwestor zajmie 
pozycję (np. długą) to może złożyć stop 
loss, jako drugie zlecenie.

7. Czy można odwrócić całą posiadaną 
pozycję? 
Tak ale pod warunkiem posiadania 
środków finansowych umożliwiających 
otwarcie nowej pozycji. W przypadku próby 
odwrócenia np. pozycji krótkiej na długą, 
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nie posiadając środków na depozyt zabez-
pieczający, system nie dokona transakcji.

8. Moje pozycje zostały rano zamknięte, 
dlaczego?
Wszystkie pozycje, których depozyty będą 
niższe od wymaganych depozytów mini-
malnych zostaną zamknięte na otwarciu 
kolejnej sesji, po kursie otwarcia. W sytu-
acji gdy nie będzie znany kurs otwarcia, 
system zamknie pozycje po ostatnim 
kursie rozliczeniowym (z poprzedniej/
poprzednich sesji). Jeżeli inwestor posiada 
tylko i wyłącznie pozycje zagrożone (czyli 
z brakującym depozytem zabezpieczają-
cym) i nie dokona samodzielnie sprzedaży, 
wówczas system zamknie wszystkie 
stratne pozycje. Nie jest istotne, czy inwe-
stor posiada jeden, czy więcej kontraktów 
terminowych na ten sam instrument.  
W procesie zamykania nie jest również 
brana pod uwagę kolejność oraz kurs 
otwarcia poszczególnych pozycji. Jeśli in-
westor będzie posiadał np. 10 kontraktów 
na indeks WIG20 i na koniec sesji okaże 
się, że poziom depozytu spadł poniżej 
wymaganego depozytu zabezpieczają-

cego (można to sprawdzić w zakładce 
rachunek), system zamknie wszystkie 
posiadane 10 kontraktów na ten indeks. 
Nawet najmniejsza brakująca kwota może 
doprowadzić do zamknięcia pozycji. Dlate-
go należy zwracać szczególną uwagę na 
poziom depozytów  
i zarządzanie nimi.

9. Co robić gdy nie otrzymałem linku 
rejestracyjnego?
Proszę  upewnić się, czy email z linkiem 
aktywującym konto nie został od razu 
przeniesiony do folderu Kosz lub Spam. 
Jeśli nie to proszę skorzystać z formularza 
kontaktowego na stronie konkursowej  
futuresmasters.pl z informacją o braku 
linku, podając login oraz email, na który 
powinno przyjść potwierdzenie.

10. Czy podczas konkursu można zmienić 
Mentora?
Nie. Wyboru Mentora można dokonać 
tylko raz, podczas rejestracji. Każdy 
uczestnik konkursu może wybrać jednego 
Mentora.

11. Czy uczestnik może wygrać kilka razy 
w czasie trwania konkursu?
Tak. Konkurs składa się z 5 niezależnych 
edycji. Każda edycja zaczyna się  
w poniedziałek i kończy w piątek w danym 
tygodniu. Można wygrać 5 razy.

12. Czy rachunek jest zerowany po każdej 
edycji konkursu?
Tak. Do każdej z 5 edycji konkursu uczest-
nicy przystępują ze stanem konta wyno-
szącym 50 000 zł.

13. Czy platforma demo jest w wersji 
mobilnej? Co zrobić, żeby zainstalować 
platformę?
Platforma demo działa tylko i wyłącznie 
poprzez stronę internetową. Nie ma po-
trzeby instalowania żadnego oprogramo-
wania. Wystarczy komputer z dostępem 
do Internetu.

14. Czy kursy kontraktów terminowych 
pochodzą od uczestników konkursu?
Nie. Przedstawiane na platformie demo 
kursy pochodzą z realnego rynku. Należy 
pamiętać, że transakcji dokonuje się  

w oparciu o widoczne w arkuszu zleceń 
oferty, a nie rzeczywiście zawarte na re-
alnym rynku transakcje. Trzeba pamiętać 
również o różnicach pomiędzy rynkiem 
realnym a wirtualnym. Są one opisane w 
dokumencie na stronie głównej konkursu.

15. Kiedy platforma demo pokazuje koń-
cowy stan rachunku po sesji?
Platforma demo, podobnie jak realny ry-
nek, podlega procesowi równania do rynku. 
Oznacza to, że po zakończeniu każdej sesji 
giełdowej następuje rozliczenie posia-
danych na rachunku otwartych pozycji. 
Informacja o końcowym stanie rachunku 
zostaje podana około godziny 18:30.

16. Jak rozliczane są zyski i straty z 
transakcji zamkniętych w trakcie trwania 
sesji?
Zyski oraz straty rozliczane są na bieżąco. 
Oznacza to, że jeśli ktoś kupił np. 1 FW20 
po kursie 2300 pkt i 20 minut później 
sprzedał po 2310 pkt. to wartość 200 zł 
(minus prowizja) będzie od razu dopisana 
do rachunku. Podobnie jest ze stratami, 
które są od razu odejmowane z rachunku, 
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a nie dopiero po zakończeniu sesji.
17. Co to jest odznaka?
Odznaka to element wzbogacający kon-
kurs Futures Masters. Są 4 rodzaje odznak, 
za zdobycie których otrzymuje się punkty. 
Po zakończeniu wszystkich 5 edycji kon-
kursu nastąpi sumowanie oraz przyznanie 
nagród za zdobyte odznaki.

18. Czy punkty za odznaki dodaje się do 
wyników finansowych w konkursie?
Nie. W konkursie punkty za odznaki są 
odrębną kategorią, uwzględnianą w odręb-
nym rankingu.

19. Czy zdobyte np. w pierwszej edycji 
konkursu punkty przechodzą na kolejny 
etap?
Tak. Punkty sumują się przez wszystkie 5 
etapów. Po zakończeniu 5 etapu następuje 
sumowanie wszystkich zdobytych przez 
poszczególnych uczestników konkursu, 
punktów.

20. W jakich godzinach odbywa się rywa-
lizacja w konkursie?
Rywalizacja trwa od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 8:45 do 17:05.
21. Jak mogę złożyć zlecenie?
Zlecenie na platformie demo można złożyć 
w następujących miejscach:
a) Przycisk Szybkie Zlecenie w widoku 
głównym
b) W polu Pozycje Otwarte
c) W zakładce Rachunek
d) W zakładce Notowania

22. Czy można modyfikować złożone 
zlecenie?
Tak. Wystarczy wejść do zakładki Zlecenia 
Aktywne i można dokonać modyfikacji 
bądź anulować złożone zlecenie.
23. Dokonałem transakcji i stopa zwro-
tu jest niższa od wynikającej z kursu 
kontraktu.
Pamiętajmy, że system demo pobiera 
prowizje za zrealizowane transakcje, stąd 
stopa zwrotu pokazywana jest już po 
uwzględnieniu pobranej prowizji.

24. System przed rozpoczęciem sesji 
pokazuje stopę zwrotu -1000%. Czy to 
jakiś błąd?
Nie. System działa w oparciu o rzeczywiste 

dane i na bieżąco dokonuje przeliczenia 
wartości portfela. Zdarzają się sytuacje,  
w których pokazywana stopa zwrotu może 
być bardzo różna od tej, którą użytkownik 
widział dzień wcześniej po zamknięciu se-
sji. Jest to tylko tymczasowo pokazywane. 
Po rozpoczęciu sesji system prawidłowo 
nalicza zyski i straty.

25. Co oznacza wybór Mentora?
Mentorzy reprezentują 11 Domów Ma-
klerskich. Wybierając Mentora, uczestnik 
dołącza do grupy innych uczestników 
konkursu, którzy podczas konkursu będą 
otrzymywali od wybranego Mentora 
informacje na temat inwestowania. Mentor 
służy swoim doświadczeniem i wiedzą, nie 
inwestuje podczas konkursu.
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