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OPCJE NA AKCJE NA 
PLATFORMIE SAXOTRADER
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Saxo Bank
Philip Heymans Allé 15
DK - 2900 Hellerup, Denmark
Tel.: +45 3977 4000
www.saxobank.pl

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z naszym 
oddziałem w Warszawie:
Tel.:  +48 22 275 55 70 
E-mail: infoPL@saxobank.com

http://pl.saxobank.com/
http://pl.saxobank.com/
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* Aby uzyskać pomoc, wciśnij „F1”.

 

2. Aby przejrzeć dostępne opcje na akcje, wybierz zakładkę Zawieranie transakcji > Eksplorator 
instrumentów i menu Opcje na akcje.

1. Najpierw wyczyść ekran, klikając Plik > Widok > Dodaj widok.

Zacznij inwestycje w opcje na akcje z Saxo Bankiem. Oto kilka wskazówek ułatwiających 
szybkie rozpoczęcie inwestycji.

http://pl.saxobank.com/demo-account/
http://pl.saxobank.com/open-account/
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3. Instrumenty na wyświetlonej liście są już dostępne do transakcji. Wkrótce dodamy kolejne opcje na 
akcje.

http://pl.saxobank.com/
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4. Alternatywnie, możesz wyszukać określony instrument, wpisując nazwę akcji lub ticker w pole Wyszukaj.

Przykład: wpisz w tym polu „Deutsche Bank” lub „DBK”. Upewnij się, że zaznaczyłeś/-aś dany instrument w 
menu Opcje na akcje.

5. Prawym klawiszem myszy kliknij na wybranej opcji na akcje, aby otworzyć Moduł zleceń.

http://pl.saxobank.com/demo-account/
http://pl.saxobank.com/open-account/
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6. Otworzy się okno Modułu zleceń, zawierające kluczowe dane umożliwiające Ci złożenie zlecenia.

Wygaśnięcie: Data wygaśnięcia opcji

Cena strike: Cena wykonania opcji

Call/Put: 

Call: Prawo do zakupu akcji bazowych po 
określonej cenie w określonym dniu.

Put: Prawo do sprzedaży akcji bazowych po 
określonej cenie w określonym dniu.

Ilość: Liczba opcji, które chcesz kupić lub 
sprzedać.

Kupno/Sprzed.: Zawieranie transakcji kupna lub 
sprzedaży na opcjach na akcje.

Kup do otwarcia: Zawarcie transakcji kupna, 
powodujące ustanowienie długiej pozycji w 
opcjach.

Sprzedaj do otwarcia: Zawarcie transakcji 
sprzedaży, powodujące ustanowienie krótkiej 
pozycji w opcjach.

Typ wpisu: Wybierz typ zlecenia 

Price (Cena): Wybierz pożądaną cenę kupna lub 
sprzedaży.

Okres ważności: Okres obowiązywania zlecenia 
dotyczy Day Order – zleceń dziennych, w ramach 
których zlecenia obowiązują do końca dnia.

Zlecenie typu pobierz zysk / Stop Loss: Złóż 
odpowiednie zlecenia powiązane limit lub stop 
dla Twojej pozycji.

Zrealizuj: Tutaj pokazany jest typ opcji. Opcje 
amerykańskie mogą być zrealizowane w 
każdym momencie przed wygaśnięciem, a opcje 
europejskie mogą być zrealizowane tylko w 
momencie wygaśnięcia.

Bazowy: Bazowa akcja dla kontraktu.

Wielkość kontraktu: Liczba akcji na kontrakt. WAŻNE
Ważne: Dostęp do cen w czasie rzeczywistym opcji na 
akcje i akcji bazowych może wymagać dwóch różnych 
subskrybcji. Dla opcji na akcje USA, subskrybcja jest 
wymagana również, aby otrzymywać dane opóźnione. 

http://pl.saxobank.com/
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7. Jeżeli Twoje zlecenie zostało wykonane pojawi się okienko z potwierdzeniem, jak poniżej.

http://pl.saxobank.com/demo-account/
http://pl.saxobank.com/open-account/
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ZESTAWIENIE RACHUNKU
8. Klikając Rachunek > Stan rachunku, możesz przejrzeć nowe zlecenie złożone w ramach okna 
Otwarte pozycje.

UWAGA:
Możesz składać zlecenia związane z otwartą pozycją 
bezpośrednio ze swojego rachunku.

Zamknięcie 
pozycji

Kliknij, aby natychmiast 
zamknąć pozycję

Złóż zlecenie 
“Limit”

Kliknij, aby złożyć 
zlecenie powiązane Limit 
– pobranie zysku

Złóż zlecenie 
“Stop”

Kliknij, aby złożyć 
zlecenie powiązane typu 
stop – minimalizacja strat

Zrównoważ 
pozycje

Kliknij, aby zrównoważyć 
(zamknąć) wszystkie 
otwarte pozycje

Wykonaj opcję
Kliknij, aby wykonać 
opcję na akcję

Kliknij ikonę plusa, aby 
zobaczyć szczegóły.

Kliknij, aby zobaczyć 
szczegóły pozycji.

http://pl.saxobank.com/
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SKŁADANIE ZLECEŃ NA OPCJE NA AKCJE 
ZA POMOCĄ ŁAŃCUCHA OPCYJNEGO

9. Po kliknięciu Zawieranie transakcji > Handel opcjami > Łańcuch dla opcji na kontrakty możesz przejrzeć 
łańcuch opcji na akcje.

10. W polu instrumentów wpisz nazwę docelowej opcji na akcje lub ticker, aby przejrzeć łańcuch opcji 
na akcje dla wybranego instrumentu.

Moduł łańcucha opcyjnego umożliwia stałe monitorowanie cen opcji. Jest to siatka cen kupna i sprzedaży 
opcji (Bid i Ask), ułożonych według poziomów wykonania i dat wygaśnięcia. Ceny opcji put dla wybranego 
kontraktu są po prawej stronie, a ceny opcji call – po lewej stronie.

Daty wygaśnięcia zaznaczono u góry siatki cen. Daty wygaśnięcia są stałe, tj. nie ulegają przesunięciu z każdym 
dniem. Za pomocą paska przewijania lub strzałki możesz rozszerzyć poszczególne sekcje, aby zobaczyć 
dodatkowe daty.

http://pl.saxobank.com/demo-account/
http://pl.saxobank.com/open-account/
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MODUŁ WYKRESÓW

11. Aby otworzyć moduł wykresów kliknij Zawieranie Transakcji > Nowy wykres. Wybierz interesujący 
Cię instrument. Dodatkowo na wykresie znajdują się ikonki pokazujące otwarte pozycje oraz zlecenia 
powiązane do danego instrumentu.

Aby wybrać instrument, wybierz menu Instrument po lewej stronie u góry modułu. 

Cena strike znajduje się pośrodku ekranu.

Strzałki pośrodku modułu umożliwiają przewijanie w górę i w dół cen wykonania. Aby ustawić tabelę 
na bieżącej cenie wykonania at-the-money (ATM), kliknij Wyzeruj (ATM) u góry modułu. Więcej niż 
jedną cenę wykonania można wyświetlić przy użyciu menu Ceny strike.

Aby złożyć zlecenie, kliknij przycisk ceny dla wybranego wykonania i wygaśnięcia. Otworzy się moduł 
transakcji na opcjach uzupełniony o wszystkie niezbędne informacje. Sprawdź, czy wszystko się 
zgadza, i kliknij Złóż zlecenie.

Każdy wiersz siatki zawiera informacje i przyciski cen właściwe dla danej kombinacji wykonania i 
wygaśnięcia. Ceny są aktualizowane w czasie rzeczywistym. Wraz ze zmianami na rynku pojawią się i 
uaktywnią ceny dla nowych poziomów wykonania. W efekcie zmian na rynku niektóre wcześniejsze 
poziomy wykonania będą stopniowo usuwane jako zbyt in- lub out-of-the-money.

http://pl.saxobank.com/
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DODATKOWE INFORMACJE

DOWIEDZ SIĘ 
WIĘCEJ O OPCJACH 
NA AKCJE

CENY OPCJI 
NA AKCJE

WARUNKI 
TRANSAKCYJNE DLA 
OPCJI NA AKCJE

STRATEGIE 
OPCJI NA AKCJE

OCHRONA 
FUNDUSZY KLIENTA

MATERIAŁY 
EDUKACYJNE

Więcej o opcjach na akcje na TradingFloor.com

http://pl.saxobank.com/demo-account/
http://pl.saxobank.com/open-account/
http://pl.saxobank.com/stock-options/pages/default.aspx
http://pl.saxobank.com/prices/stock-options/pages/commissions.aspx
http://www.saxobank.com/prices/stock-options/trading-conditions
http://pl.saxobank.com/prices/stock-options/pages/stock-options-strategies.aspx
http://pl.saxobank.com/support/legal-documentation/investor-fund-guarantee
http://pl.saxobank.com/market-insight/education/
https://www.tradingfloor.com/subjects/stock-options
http://pl.saxobank.com/support/legal-documentation/investor-fund-guarantee
http://pl.saxobank.com/market-insight/education/
http://pl.saxobank.com/stock-options/pages/default.aspx
http://pl.saxobank.com/prices/stock-options/pages/commissions.aspx
http://www.saxobank.com/prices/stock-options/trading-conditions
http://pl.saxobank.com/prices/stock-options/pages/stock-options-strategies.aspx
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RYZYKO PRODUKTOWE: Zgodnie z Nakazem Wykonawczym o Kategoryzacji Ryzyka Produktów Inwestycyjnych, 
-

znym, na kategorie zieloną, żółtą i czerwoną. Kategoryzacja jest dokonywana zgodnie ze stopniowaniem stworzonym przez 
Duński Nadzór Finansowy, która odzwierciedla ryzyko utraty depozytu. Tabela pokazuje produkty dostępne do obrotu przez 
telefon lub na platformie transakcyjnej w ramach Grupy Saxo Bank.

Generalne zwolnienie z odpowiedzialności: Żadna z informacji tutaj zawartych nie stanowi oferty (lub propozycji oferty) kupna lub sprzedaży jakiejkol-

celach marketingowych i/lub informacyjnych a Saxo Bank A/S i jego właściciele, subsydariusze i partnerzy – czy to działający bezpośrednio czy też przez biura 
lokalne („Saxo Bank”) nie czynią reprezentacji lub gwarancji i nie przyjmują żadnej odpowiedzialności za dokładność lub pełność podanych tutaj informacji. 

odbiorcy, i żaden element tutaj zawarty nie jest uważany jako rekomendacja dla odbiorcy by inwestować lub dywestować w jakiś szczególny sposób. Saxo Bank 
nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za stratę w inwestowaniu poniesioną przez odbiorcę tego przekazu z powodu rzekomej lub postrzeganej przez niego 
rekomendacji. Wszystkie inwestycje zawierają w sobie ryzyko i mogą skutkować tak zyskiem jak i stratą. W szczególności inwestycje w produkty lewarowane, 
takie jak, ale nie ograniczone do FX, instrumenty pochodne czy towary mogą mieć bardzo spekulacyjny charakter a zyski i straty mogą doświadczać zarówno 

com/disclaimer

 
 

Obligacje Obligacje korporacyjne notowane na rynku regulowanym

Akcje Akcje notowane na rynku regulowanym

Certyfikaty Gwarantowane Nie dotyczy 

Certyfikaty

Certyfikaty funduszy typu 
mutual fund
Stowarzyszenia specjalnego 
przeznaczenia

Czerwona Akcje Akcje nienotowane na rynku regulowanym, na wielostronnej placówce obrotu 
lub na rynku alternatywnym

 

Obligacje Obligacje korporacyjne nienotowane na rynku regulowanym, na wielostronnej 
placówce obrotu lub na rynku alternatywnym

 

Obligacje strukturyzowane

Certyfikaty

Opcje, kontrakty futures i 
forwards Forex | Akcje | Obligacje |Stopy procentowe | Indeksy | Towary

FX Spot Pary walutowe

Swaps

CFD

ET TC owary

ETF Forex | Akcje | Obligacje |Stopy procentowe | Indeksy

Zielona Obligacje

 

Kategoria Risk Ryzyko Specyfikacja & Aktywo bazowe

http://pl.saxobank.com/
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Forex
184 pary walutowe

Akcje
Ponad 19 000 akcji

Opcje na Akcje
200 opcji

ETF/ETC
2 500 instrumentów

Opcje na Kontrakty
70 kontraktów

Opcje FX
45 par
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CFD
9 000 + kontraktów

Futures
200 kontraktów

Obligacje
6 000 produktów
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SZUKASZ DODATKOWYCH 
MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH?

Szybkość. Realizacje zleceń. 
Zakres instrumentów.

Wypróbuj rachunek demo na: 
pl.saxobank.com

http://pl.saxobank.com/demo-account/
http://pl.saxobank.com/open-account/
http://pl.saxobank.com/contract-options/
http://pl.saxobank.com/cfds/
http://pl.saxobank.com/stocks/
http://pl.saxobank.com/futures/
http://pl.saxobank.com/forex/
http://pl.saxobank.com/etfs/
http://pl.saxobank.com/stock-options/
http://pl.saxobank.com/forex-options/
http://pl.saxobank.com/bonds/
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Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z naszym 

oddziałem w Warszawie:

Tel.:  +48 22 275 55 70 

E-mail: infoPL@saxobank.com

http://pl.saxobank.com/
http://pl.saxobank.com

