
Zarządzanie inwestycjami 
w Saxo Select  

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z naszym biurem na Cyprze:
Tel:  +357 250 21 121 | Email: CyprusDesk@SaxoBank.com

Siedziba główna Saxo Bank A/S | Philip Heymans Allé 15 | DK - 2900 Hellerup, Dania
Telefon: +45 3977 4000 | Fax: +45 3977 4200 | Strona: www.saxobank.com
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 Zacznij korzystać ze Strategii Handlowych 
  
Aby uzyskać dostęp do tej ekskluzywnej usługi, wykonaj cztery proste kroki:

Oceń strategie Wypełnij Test 
Test Zgodności MiFID

Ustaw wielkość 
inwestycji i osłonę

Monitoruj  
swoje inwestycje

Zarządzanie swoim Poradnikiem Inwestycyjnym SaxoSelect, dowiesz się, jak wykonać 4 kroku. 
Aby uzyskać więcej informacji pierwsze 3 kroki wymagane do rozpoczęcia korzystania z usługi 
SaxoSelect kliknij w poniższy link:  Dzięki Poradnikowi SaxoSelect >
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Dodatkowe informacjeMonitorowanie wyników portfela Zarządzanie Twoimi inwestycjamiMonitorowanie wyników portfela

Po alokacji środków do wybranej strategii SaxoSelect, możesz przejrzeć swoje inwestycje w 
sekcji  “Portfolios”  na platformie. 

W tej sekcji znajdziesz przegląd informacji o swoim rachunku, w tym o łącznym zwrocie, wartości 
rachunku oraz poziomie osłony inwestycyjnej dla każdej pojedynczej strategii. Każda nowa strategia 
pojawia się w tej sekcji i może zostać zarządzania oddzielnie wedle uznania klienta.

Przedstawimy teraz w jaki sposób możesz monitorować i kontrolować swoje transakcje w 
SaxoSelect. 
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Historyczne wyniki na 
pojedynczych rachunkach 
można także wyświetlić 
w menu “Przeglądu 
Rachunku” w zakładce 
“RACHUNEK”.

Ta sekcja oferuje 
szczegółowe 
podsumowanie zmian w 
wartości rachunku oraz 
procent zwrotu na każdym 
sub-rachunku, dzięki czemu 
klienci mogą monitorować 
wyniki ich inwestycji w 
czasie rzeczywistym. 
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Jeśli chcesz zmienić ilość środków zainwestowanych w określoną 
strategię, kliknij w przycisk “ZARZĄDZAJ” i przejdź do okna 
Zarządzania Inwestycjami. Możesz zmniejszyć/zwiększyć w nim 
ilość środków zainwestowanych w określonej strategii lub zmienić 
wartość Osłony Inwestyjnej  
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Możesz zmniejszyć/zwiększyć w nim ilość środków 
zainwestowanych w określonej strategii lub zmienić 
wartość Osłony Inwestyjnej.    

Należy pamiętać, że zarówno wpłaty jak i wypłaty 
podczas aktywnej strategii skutkują modyfikacją strategii 
i przeprowadzeniem dodatkowych transakcji.
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W polu “Rachunku” możesz wybrać sub-rachunek, na którym chcesz dokonać wpłaty lub 
wypłaty środków. Jeśli waluta wybranego rachunku różni się od waluty strategii, dojdzie do 
wymiany walutowej.
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Należy pamiętać, ze można ustawić różne poziomy 
tarczy dla różnych sub-rachunków.   

6 Poziom Osłony Inwestycyjnej może zostać 
zmieniony w każdym momencie. 

W sytuacji, gdy wartość na rachunku osiągnie 
poziom Osłony Inwestycji, wszystkie otwarte 
pozycje w określonej strategii zostaną zamknięte 
a strategia ta zostanie automatycznie przerwana. 
Funkcja ta została zaprojektowana jako dodatkowy 
środek ochronny, który pomaga w ograniczeniu 
potencjalnych strat. 
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Klienci mają zawsze kontrolę nad swoimi inwestycjami 
w ramach usługi SaxoSelect. Jeśli chcesz przerwać 
inwestycję, po prostu kliknij w przycisk “Stop”.  
Po potwierdzeniu, że chcesz przerwać inwestycję  
i zamknąć wszystkie pozycje, połączenie ze strategią 
zostanie zerwane i będziesz mógł/mogła wypłacić 
środki na swój główny rachunek. 
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Te funkcje oferują klientom pełną wolność 
w zarządzaniu inwestycjami. W rezultacie, 
użytkownik usługi SaxoSelect ma pełną 
kontrolę nad okresem, wielkością i alokacją 
środków w inwestycji, zgodnie ze swoimi 
indywidualnymi preferencjami.
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  Materiał Edukacyjny Saxo Bank   
  
Saxo Bank oferuje szeroki wachlarz materiałów edukacyjnych, które pomogą Ci w 
rozpoczęciu i udoskonaleniu handlu. Wybierz  materiał, który jest najlepszy dla Twojego 
stylu nauki.

Akademia

Ochrona środków klientów

Czytaj więcej na TradingFloor.com

WydarzeniaMateriały videoMateriały do 
czytania
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Czy szukasz innych produktów?
  Szybkość. Staranna realizacja zleceń. Szeroki wachlarz instrumentów.

Forex
180+ crossów

Akcje
19.000+ Instrumentów

Futures
200 Kontraktów

Opcje FX
45 crossów

Opcje na Akcje
200 Opcji

Obligacje
6.000+ Instrumentów

CFD
9.000+ Kontraktów

ETF/ETC
2.500+ Instrumentów

Opcje  
kontraktowe
70 Kontraktów
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Prosimy o zapamiętanie, że poziomy depozytu zabezpieczającego i warunki rynkowe podlegają zmianom. 
Aby uzyskać dokładne informacje o aktualnych cenach, przejdź do www.saxobank.com
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RYZYKO ZWIĄZANE Z PRODUKTEM: Zgodnie z Wykonawczym Rozporządzeniem w sprawie Kategoryzacji Ryzyka Produktów Inwestycyjnych, wszelkie usługi finansowe w Danii podlegają kategoryzacji produktów finansowych 
oferowanych klientom na kategorię zieloną, żółtą i czerwoną. Kategoryzacja jest wykonana zgodnie z wielopoziomową tabelą duńskiej Komisji Nadzoru Finansowego, która odzwierciedla ryzyko utraty zainwestowanych środków. 
Tabela przedstawia produkty handlowe oferowane przez Saxo Bank Group, którymi można obracać na platformie lub drogą telefoniczną.

OGÓLNE ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI: Żadna z zaprezentowanych tu informacji nie stanowi oferty (ani zaproszenia do składania ofert) kupna lub sprzedaży jakiejkolwiek waluty, produktu lub instrumentu finansowego, 
dokonania jakiejkolwiek inwestycji ani stosowania jakiejkolwiek określonej strategii inwestycyjnej. Niniejsze materiały przygotowano wyłącznie dla celów marketingowych i/lub informacyjnych, a spółka Saxo Bank A/S i jej właściciele, 
podmioty zależne i stowarzyszone, zarówno działające bezpośrednio, jak i za pośrednictwem oddziałów („Saxo Bank”), nie składają jakichkolwiek oświadczeń ani nie udzielają jakichkolwiek gwarancji oraz nie ponoszą jakiejkolwiek 
odpowiedzialności z tytułu adekwatności lub kompletności przedstawionych tu informacji. Przy opracowywaniu niniejszych materiałóww Saxo Bank nie brał pod uwagę żadnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów 
inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb i wymogów jakiegokolwiek określonego odbiorcy i żadne treści przedstawione w niniejszym dokumencie nie stanowią zalecenia skierowanego do jakiegokolwiek odbiorcy, 
dotyczącego inwestowania lub pozbywania się inwestycji w określony sposób, a Saxo Bank nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu strat któregokolwiek z odbiorców w wyniku transakcji zgodnej z takim rzekomym zaleceniem. 
Wszystkie inwestycje związane są z ryzykiem i mogą skutkować zarówno zyskiem, jak i stratą. W szczególności transakcje na produktach lewarowanych, takich jak m.in. kursy walutowe, instrumenty pochodne czy towary, mogą mieć 
charakter wysoce spekulacyjny i generować gwałtowne i szybkie straty i zyski. Transakcje o charakterze spekulacyjnym nie są odpowiednie dla każdego inwestora, dlatego przed
dokonaniem jakichkolwiek inwestycji, pozbyciem się ich lub zawarciem jakiejkolwiek transakcji należy uważnie przeanalizować własną sytuację finansową i skonsultować się z doradcą finansowym (doradcami finansowymi) w celu 
zrozumienia związanego z tym ryzyka i upewnienia się co do własnej sytuacji. Żadnych ewentualnych wzmianek dotyczących ryzyka, zawartych w niniejszym dokumencie, nie uznaje się za wyczerpujące ujawnienie ani omówienie 
wszystkich rodzajów ryzyka. Wszelkie opinie zawarte w niniejszym dokumencie mogą być osobistymi poglądami autora i nie odzwierciedlać opinii Saxo Bank oraz mogą podlegać zmianom bez uprzedniego bądź późniejszego 
powiadomienia. To zrzeczenie się odpowiedzialności jest częścią Pełnego Zrzeczenia się Odpowiedzialności Saxo Bank, dostępnego pod adresem www. saxobank.com/disclaimer.

Prosimy o zapamiętanie, że poziomy depozytu zabezpieczającego i warunki rynkowe podlegają zmianom. 
Aby uzyskać dokładne informacje o aktualnych cenach, przejdź do www.saxobank.com
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ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI SAXOSELECT

Saxo Bank A/S (zwany dalej "Saxo Bank") nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela gwarancji co do rzeczywistej skuteczności transakcji zawieranych w imieniu inwestora poprzez SaxoSelect. Saxo Bank 
automatycznie wykonuje transakcje w imieniu inwestora, które odpowiadają transakcjom przeprowadzanym w ramach wybranej strategii. Niektóre strategie są oparte na mechanizmie dźwigni finansowej, obejmują 
produkty wymagające depozytu zabezpieczającego oraz oferują wysoką ekspozycję na różne klasy aktywów, dlatego też SaxoSelect może nieść za sobą znaczne ryzyko. Wbudowana Osłona Inwestycyjna została 
zaprojektowana, aby ograniczać potencjalne straty, ale nie ma gwarancji, że stracisz co najwyżej wcześniej ustaloną kwotę. Osłona Inwestycyjna obowiązuje tylko w przypadku produktów opartych na mechanizmie 
depozytu zabezpieczającego, a nie w przypadku produktów gotówkowych, takich jak akcje, obligacje lub ETF. 

Wszystkie inwestycje niosą za sobą ryzyko i mogą skutkować zarówno zyskiem jak i stratą. Zwłaszcza, inwestycje w produkty oparte na mechanizmie dźwigni finansowej, takie jak (ale nie ograniczone do) waluty, 
produkty pochodne i surowce mogą być bardzo spekulacyjne, a zyski i straty mogą się szybko i znacząco zmieniać. Handel spekulacyjny nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów, a przed dokonaniem 
inwestycji, zakończeniem inwestycji lub zawiązaniem transakcji, każdy powinien starannie ocenić swoją sytuację finansową i udać się do eksperta po poradę finansową, aby zrozumieć wszelkie istniejące zagrożenia 
oraz swoją własną sytuację. 

Historyczne wyniki nie są wykładnią przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym powodem, dla którego inwestor wybiera Portfel Inwestycyjny lub ETF. Wartość inwestycji może rosnąć i spadać, a inwestor może 
nie odebrać zainwestowanej kwoty. Wartość inwestycji, która obejmuje ekspozycję na waluty, może znaleźć się pod wpływem ruchów na rynku walutowym. Przypominamy, że poziomy i podstawy podatków, a także 
ulg podatkowych, mogą ulec zmianie. 

Saxo Bank nie ponosi odpowiedzialności za (i) jakiekolwiek straty, które inwestor może ponieść w wyniku obrotu i transakcji przeprowadzonych przez Saxo Bank zgodnie z pełnomocnictwem i regulaminem 
SaxoSelect ( "Regulamin"); (ii) wszelkie straty poniesione przez inwestora w wyniku lub w związku z usługą SaxoSelect dostarczoną przez Saxo Bank zgodnie z Regulaminem, o ile nie zostały one poniesione przez 
inwestora w wyniku rażącego niedbalstwa lub umyślnego błędnego działania Saxo Banku; (iii) wszelkie straty z powodu działań podejmowanych przez Saxo Bank zgodnie z jego prawami wynikającymi z Regulaminu; 
(iv) wszelkie inne straty wtórne lub pośrednie (w tym utratę zysków i utratę wartości firmy) poniesione przez inwestora z powodu zaniedbania Saxo Bank lub innego powodu; oraz (v) wszelkie straty przekraczające 
przychody  Saxo Banku na rachunku (-ach) inwestycyjnym/ych inwestora w dowolnym okresie 12 miesięcy przed podniesieniem przez inwestora roszczenia wobec Saxo Bank. 

To zrzeczenie się odpowiedzialności jest częścią Pełnego Zrzeczenia się Odpowiedzialności Saxo Bank, dostępnego pod adresem www. saxobank.com/disclaimer, a pełne ostrzeżenie o ryzyku jest dostępne pod 
adresem www.tradingfloor.com/about/risk-warning.

http://pl.saxobank.com/?gswsaxoselect_pl
mailto:cyprusdesk%40saxobank.com?subject=
http://pl.saxobank.com/campaigns/trading-strategies
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