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  1.2 Rynek kapitałowy

Rynek kapitałowy umożliwia emitentowi papierów wartościowych uzyskanie 

środków  na  planowaną  przez  niego  działalność  gospodarczą,  nabywcy  natomiast  

stwarza  możliwość  zyskownej  lokaty  posiadanych  środków  finansowych  lub 

zabezpieczenia  posiadanych  kapitałów.  Rynek  ten  umożliwia  szybki  i 

nieskomplikowane  przenoszenie  posiadanych  i  dostępnych  środków  finansowych 

zarówno  między  różnymi  sektorami  rynku  finansowego,  jak  i  różnymi  częściami  

gospodarki. 

W ramach rynku papierów wartościowych można wyróżnić rynek pierwotny 

i  wtórny.  Na  rynku  pierwotnym  emitent  sprzedaje  w  publicznej  subskrypcji  akcje 

swojego przedsiębiorstwa w nadziei na zamianę ich na kapitał potrzebny do dalszego 

rozwoju  firmy.  Emitentem  jest  podmiot  wystawiający  albo  emitujący  papiery 

wartościowe  we  własnym  imieniu.  Potencjalni  inwestorzy  zakupują  akcje  mając 

nadzieję na wzrost ich wartości i przyszłą sprzedaż po atrakcyjnej cenie. Inni z kolei  

zakup  akcji  wiążą  z  zamiarem  pozostania  na  dłużej  inwestorem  danej  spółki,  

korzystania  z  dywidend  i  możliwości  współdecydowania  o  jej  losie.  Na  rynku 

pierwotnym  dokonuje  się  sprzedaż  nowych  emisji  papierów  wartościowych  tym 

inwestorom,  którzy ocenili,  że  inwestycja  w papiery emitenta  jest  korzystną  lokata 

oszczędności.

  Na rynku pierwotnym występują dwa rodzaje emisji: oferta publiczna i oferta  

niepubliczna.

  Oferta  publiczna,  zgodnie  z  ustawą  występuje  wówczas,  gdy  do 

proponowania  nabycia,  nabywania,  przenoszenia  praw  z  emitowanych  w  serii  

papierów  wartościowych  wykorzystuje  się  środki  masowego  przekazu,  albo  gdy 

proponowanie  nabycia  skierowane  jest  do  więcej  niż  300  osób  lub  adresata  nie 

oznaczonego.  W  obrocie  publicznym  nabywanie  papierów  wartościowych  nowych 

emisji proponowanych jest przez remitenta bądź subemitenta usługowego.

Oferta niepubliczna występuje wówczas, gdy proponowanie nabycia papierów 

wartościowych skierowane jest do mniej niż 300 oznaczonych adresatów.

Każdy  podmiot  uprawniony  do  emisji  poszczególnych  rodzajów  papierów 

wartościowych  może  emitować  je  wielokrotnie.  Ustawa  stanowi,  iż  emitent  może 
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wprowadzić  nowo emitowane  papiery wartościowe do publicznego obrotu  tylko  za 

pośrednictwem domu maklerskiego.

             W zależności od rynku kapitałowego w poszczególnych krajach, rola takiego  

domu  maklerskiego  jest  aktywna,  gdy  jest  on  gwarantem  emisji  (pełni  funkcję 

subemitenta usługowego lub inwestycyjnego)  lub pasywna, gdy dom maklerski jest  

wyłącznie  pośrednikiem  między  emitentem  a  inwestorem,  nie  biorąc 

odpowiedzialności za powodzenie emisji.

             Na rynku pierwotnym inwestorzy nabywają papiery wartościowe po cenie  

emisyjnej, która może być stała lub zmienna.

W przypadku zastosowania metody stałej ceny emisyjnej nie może ona ulec zmianie 

aż do końca okresu subskrypcyjnego określonego przez emitenta. W przypadku emisji 

akcji oraz obligacji okres ten nie może przekroczyć 3 miesięcy. Wszyscy inwestorzy 

dokonują  zapisów  na  oferowane  papiery  wartościowe  po  jednakowej  cenie.W 

przypadku zastosowania metody zmiennej ceny emisyjnej dopuszczalna jest sytuacja,  

w której inwestorzy muszą przystąpić do przetargu w celu nabycia akcji emitenta. W 

wyniku  tego  przetargu,  ustalona  zostanie  cena,  po  której  zostaną  objęte  papiery 

wartościowe. Cena ta stanowi wypadkową popytu rynkowego i podaży oferowanych 

papierów wartościowych. 

Rynek wtórny, obejmuje dalsze transakcje kupna i sprzedaży, które dokonują 

się  za  pośrednictwem  Giełdy  Papierów  Wartościowych.  Jest  ona  zorganizowanym 

rynkiem, na którym dokonywane są stałe transakcje kupna i sprzedaży określonych 

typów papierów wartościowych według cen ustalonych na podstawie podaży i popytu.  

Giełda  zapewnia  wolny  obrót  kapitałem  finansowym  i  umożliwia  finansowanie 

nowych przedsięwzięć  inwestycyjnych.  Wtórny rynek papierów wartościowych jest 

nieodzownym  uzupełnieniem  rynku  pierwotnego,  na  których  eminenci  proponują 

emitowane  przez  siebie  papiery  wartościowe.  Obrót  wtórny  rozumiany  jest  jako 

proponowanie  nabywania  lub  nabywanie  emitowanych  w  serii  papierów 

wartościowych przez podmioty inne niż emitent lub subemitent usługowy.
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Tabela 1. Kapitalizacja spółek akcyjnych notowanych na warszawskiej 

Giełdzie Papierów Wartościowych w latach 1991-2003(w mld zł).

Rok 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
mld zł 0,104 0,338 5,803 7,357 10,688 25,212 43,766 72,442 123,411 130,128 101,592 100,277 167,7
Źródło: „Rynek papierów wartościowych w Polsce” J.Socha

  Wejście  na  rynek  giełdowy  wymaga  spełnienia  przez  emitenta  szeregu 

warunków  stawianych  przez  giełdę.  Mają  one  na  celu  zapewnienie  efektywności  

obrotu  papierami  remitenta  na  giełdzie,  uzyskanie  odpowiedniej  płynności  i 

możliwości  ustalenia  ceny  papieru  wartościowego.  Warunki  dopuszczenia  akcji  

spółek do notowania powinny zapewniać, iż papiery wartościowe (przede wszystkim 

akcje)  dopuszczone  do  obrotu  handlowane  są  z  taką  częstotliwością,  że  spełnione 

zostanie  wymaganie  dotyczące  ustalenia  obiektywnej  ceny.  Kapitalizacja  giełdy  w 

2003 wynosi 167,7 mld  (w tym jedna zagraniczna 27,7 mld).

  Stronami  transakcji  na  rynku  wtórnym są  ci  inwestorzy,  którzy  sprzedają 

nabyte wcześniej papiery wartościowe, bądź tacy, którzy uważają, że nabycie na tym 

rynku  akcji  lub  obligacji  wyemitowanych  wcześniej  przez  remitenta  przyniesie  im 

odpowiedni zysk w efekcie przewidywanego wzrostu ich cen na rynku. Chociaż na 

rynku wtórnym emiteci nie zwiększają wielkości swoich kapitałów, to jednak ma on 

dla nich duże znaczenie. Przede wszystkim stanowi źródło informacji. Kształtowanie 

się kursu akcji, wahania kursu stanowią podstawowe dane w procesie podejmowania 

ważnych  decyzji  rozwojowych  spółki-emisji  nowej  serii  akcji,  nowych  obligacji,  

ustalania ceny emisyjnej akcji, rodzajów relacji własności itp. 

  Strukturę  polskiego  rynku  kapitałowego  dobrze  odzwierciedla  najbardziej  

rozwinięty jego segment – publiczny obrót papierami wartościowymi.

Tabela 2.Struktura obrotów według wybranych instrumentów finansowych 

na   GPW w Warszawie. Stan na 31 grudnia 2003 r. w mln. zł.

Instrument finansowy Akcje Obligacje Prawa poboru Certyfikaty 

inwestycyjne 
Wartość  obrotów  (w 

mln. Zł)

82 814 7 840 26 29

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Rocznika giełdowego”
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Wykres 1. Struktura obrotów według instrumentów finansowych na GPW 

w Warszawie. Stan na 31 grudnia 2003 r. –  procentowo.    

Źródło: Opracowanie własne na podstawie tabeli

  Akcje stanowiły 92% obrotów instrumentami finansowymi. Obrót na rynku 

akcjami w 2002 roku wyniósł 47 729 mln. zł. Obligacje stanowiły niecałe 8% udziału  

w strukturze obrotów, a ich wartość wyniosła 3 986 mln. zł. W warunkach polskiego 

rynku  kapitałowego  prawa  poboru  i  certyfikaty  inwestycyjne  stanowiły  znikomy 

udział w obrotach instrumentów finansowych co świadczy o niskim zainteresowaniu 

tymi instrumentami.

  Na giełdzie funkcjonują dwie grupy inwestorów, które wzajemnie warunkują 

jej istnienie – sprzedający oraz kupujący. Pośrednictwem pomiędzy nimi zajmują się  

zawodowi maklerzy giełdowi, wynagradzani za swoja pracę prowizjami od zawartych 

transakcji. 
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Akcje Praw a Poboru Obligacje Certyfikaty inw estycyjne



       2.1.1 Rynek papierów wartościowych

Akcje spółek  publicznych mogą być  dopuszczone do obrotu  na  jednym  z  

trzech rynków: podstawowym, równoległym lub wolnym, w zależności od wielkości 

spółki,  czasu  jej  działania  i  szeregu  innych  kryteriów,  zawartych  w  Regulaminie 

Giełdy. Wszystkie akcje oraz związane z nimi prawa poboru i prawa do nowych akcji 

notowane  są  w  systemie  jednolitego  kursu  dnia.  Od  lipca  1996  roku  najbardziej 

płynne  akcje  (to  znaczy  takie  na  które  składanych  jest  największa  liczba  zleceń  i  

zawieranych jest najwięcej transakcji) są wprowadzane do systemu notowań ciągłych. 

Na akcjach  mogą być  również  zawierane  transakcje  pakietowe,   o  ile  spełnione  są  

warunki określone przez Regulamin Giełdy.

Podczas  sesji  kluczową  rolę  pełnią  specjaliści,  działający  na  giełdzie. 

Specjalistę wybiera emitent papieru wartościowego. Do zadań specjalisty dla danego 

papieru  wartościowego  należy  między  innymi  ustalanie  jego  kursu  na  podstawie 

informacji zawartych w arkuszu zleceń. 

   Od 17 listopada 2000 r. notowania na warszawskiej giełdzie prowadzone są 

w  systemie  obrotu  WARSET.  Podobne  systemy  wykorzystywane  są  na  kilkunastu 

czołowych giełdach świata. System WARSET jest bardzo wydajny w przyjmowaniu 

i  realizacji  zleceń,  a  przy  tym  niezawodny  i  bezpieczny.  Zapewnia  pełną  au-

tomatyzację  przekazywania  zleceń  i  zawierania  transakcji,  sprawny  dostęp 

uczestników rynku do systemu obrotu papierami wartościowymi oraz daje  szerokie 

możliwości korzystania na bieżąco z informacji o sytuacji na rynku.
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Wykres 3. Ilość spółek akcyjnych notowanych(procentowo) na warszawskiej GPW 

       w poszczególnych segmentach rynku.  Stan na 31 grudnia 2003 r.

96,81%

2,98% 0,21%

Rynek podstawowy Rynek równoległy Rynek wolny

Źródło: „Rynek papierów wartościowych w Polsce” J.Socha

  Zawieranie transakcji

  Inwestor, który zamierza dokonać transakcji na giełdzie warszawskiej, musi 

posiadać rachunek inwestycyjny w jednym z licencjonowanych domów maklerskich. 

Dom maklerski, któremu klient zlecił dokonanie transakcji giełdowej, odpowiada za 

prawidłowe wykonanie zlecenia. 

  Zlecenia

  Inwestor najczęściej składa zlecenie w POK-u, czyli punkcie obsługi klienta  

biura  maklerskiego,  w  którym  ma  rachunek.  Następnie  jest  ono  przekazywane  do 

centrali  biura maklerskiego. Stamtąd trafia  za pomocą systemu informatycznego do 

maklera  giełdowego,  który  wprowadza  je  do  systemu  komputerowego  Giełdy  Pa-

pierów Wartościowych w Warszawie.

  Z  roku  na  rok  coraz  powszechniejszym sposobem składania  zleceń  przez 

inwestorów  jest  Internet.  Dzięki  zintegrowaniu  systemów  informatycznych  biur 

maklerskich z systemem giełdowym składanie zleceń drogą internetową jest szybkie 

i bezpieczne.
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Inwestor składając zlecenie musi określić:

• stronę/rodzaj oferty (kupno, sprzedaż),

• limit ceny lub rodzaj zlecenia bez limitu ceny,

• termin ważności zlecenia,

•  nazwę  papieru  wartościowego/instrumentu  finansowego,  który  chce 

kupić/sprzedać,

• liczbę papierów wartościowych (wolumen),

• dodatkowe warunki wykonania zlecenia.

  Typy zleceń

  System  giełdowy  WARSET  daje  możliwość  korzystania  z  wielu  różnego 

rodzaju  zleceń  giełdowych  pozwalających  na  stosowanie  różnorodnych  strategii 

inwestycyjnych  dostosowanych  do  celów  i  potrzeb  inwestorów  w  konkretnych 

sytuacjach.   

  Zlecenia z limitem ceny

  W przypadku kupna jest to cena, powyżej której składający zlecenie nie godzi 

się na jego realizację, zaś dla zleceń sprzedaży jest to cena poniżej której inwestor nie  

jest skłonny pozbyć się papierów. Należy pamiętać, że:

•  w  zleceniach  na  akcje,  prawa  poboru,  prawa  do  akcji,  certyfikaty  inwestycyjne,  

jednostki indeksowe i warranty limit podawany jest w złotych,

•  w  zleceniach  na  obligacje  (skarbowe  i  przedsiębiorstw)  limit  podawany  jest 

w procentach wartości nominalnej,

•  w zleceniach  na  kontrakty terminowe limit  określany jest  w punktach  (kontrakty 

terminowe na indeksy) lub w złotych (kontrakty terminowe na kursy walut i akcji).

  Zlecenia z limitem ceny mogą zawierać dodatkowe warunki wykonania.

  

W zleceniu z minimalną wielkością (wolumenem) wykonania -  Wmin należy 

określić  liczbę  papierów wartościowych,  poniżej  której  inwestor  nie  zgadza  się  na 

realizację dyspozycji.

  Zlecenia zawierające warunek wielkości ujawnianej -  WUJ jest realizowane 

stopniowo. Składający je określa wielkość części, w których ma ono być realizowane, 
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czyli  wielkość  ujawnianej  jednorazowo  liczby  papierów  wartościowych  (musi  ona 

wynosić minimum 100 walorów).

  Zlecenia  z  limitem aktywacji  -  LimAkt nie  pojawiają  się  natychmiast  po 

wprowadzeniu ich do systemu, lecz ujawniają się dopiero wówczas, gdy teoretyczny 

kurs otwarcia  lub kurs ostatniej  transakcji  w notowaniach ciągłych osiągną poziom 

określony przez inwestora. Muszą więc one zawierać oprócz limitu, przy którym staje  

się  ono  aktywne,  również  limit  realizacji  lub  dyspozycję  jego  realizacji  po  każdej 

cenie.

Zlecenia bez limitu ceny

  Zlecenia  po  cenie  rynkowej  -  PCR mogą  być  wprowadzane  na  giełdę 

wyłącznie w trakcie notowań ciągłych z wyłączeniem okresów równoważenia rynku. 

Wykonywane  są  one  po  cenie  zgłoszonego  wcześniej,  a  niezrealizowanego 

najlepszego  zlecenia  przeciwstawnego.  Nie  zrealizowana  część  zlecenia  po  cenie 

rynkowej staje się  zleceniem z limitem równym kursowi,  po jakim została  zawarta 

ostatnia transakcja.

  Zlecenia po cenie rynkowej na otwarcie - PCRO mogą być przekazywane na 

giełdę jedynie w fazie przyjmowania zleceń na otwarcie i na zamknięcie w systemie 

notowań  ciągłych  i  w  systemie  kursu  jednolitego  oraz  w  okresach  równoważenia 

rynku. Są one realizowane odpowiednio po kursie otwarcia, po kursie zamknięcia, po 

kursie jednolitym lub po kursie określonym w wyniku równoważenia.

  Zlecenia  po  każdej  cenie  -  PKC mogą  być  przekazywane  na  giełdę  we 

wszystkich fazach w systemie notowań ciągłych oraz w systemie kursu jednolitego, 

za  wyjątkiem  fazy  interwencji  i  fazy  dogrywki.  Zlecenia  te  złożone  w  trakcie 

przyjmowania  zleceń  na  otwarcie,  na  zamknięcie,  na  notowania  jednolite  oraz  w 

okresie  równoważenia  rynku  podlegają  realizacji  odpowiednio  po  kursie:  otwarcia, 

zamknięcia, kursie jednolitym lub kursie określonym w wyniku równoważenia rynku.

Terminy ważności zleceń

  Zlecenia  maklerskie  mogą  mieć  termin  ważności  określony  w  formie 

konkretnej  daty  lub  oznaczony w jeden z  następujących  sposobów:  do  końca  sesji 

giełdowej,  ważność  domyślna,  do  pierwszego  wykonania  albo  wykonaj  lub  anuluj. 

Zlecenie oznaczone symbolem ważność domyślna DOM ważne jest bezterminowo. 
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  Zlecenie  ważne  do  pierwszego  wykonania  WIN obowiązuje  do  momentu 

zawarcia pierwszej transakcji (lub pierwszych transakcji, jeżeli zlecenie realizowane 

jest  jednocześnie  w  kilku  transakcjach).  Zlecenie  jest  realizowane  natychmiast  po 

wprowadzeniu  i  może  być  zrealizowane  częściowo.  W  takim  wypadku 

niezrealizowana część traci ważność.

  Zlecenie z  oznaczeniem ważności  wykonaj  lub anuluj  WuA ważne jest  do 

momentu  zawarcia  pierwszej  transakcji  (lub  pierwszych  transakcji,  jeżeli  zlecenie 

realizowane  jest  jednocześnie  w  kilku  transakcjach).  Zlecenie  jest  realizowane 

natychmiast  po  wprowadzeniu,  ale  wyłącznie  w  całości.  Jeśli  jest  to  niemożliwe, 

zlecenie traci ważność.

Rynek podstawowy

  Na rynku podstawowym notowane są akcje dużych spółek, których wartość  

minimalna akcji wynosi 40 mln. zł., a minimalna wartość księgowa spółki to 65 mln. 

zł.  Spółki  znajdujące  się  na  owym rynku notowane są  w systemie  ciągłym.  Rynek  

podstawowy grupuje największe przedsiębiorstwa polskie, na których koncentruje się 

także największe zainteresowanie ze strony inwestorów. Kapitalizacja na tym rynku 

wyniosła  na koniec 2003 r.  47 599 mln.  zł.  W porównaniu z rynkiem równoległym 

(130 mln. zł) stanowi przytłaczającą większość. Istotnym jest także fakt, że na rynek 

podstawowy  mogą  być  dopuszczane  zarówno  spółki  z  publicznej  subskrypcji,  jak 

i dawniej notowane czy to na rynku równoległym, czy też wolnym.

  Akcje,  które  mają  znaleźć  się  w  obrocie  giełdowym  muszą  stanowić  co 

najmniej  25% wszystkich  akcji  spółki.  Spółka  wprowadzana na  rynek podstawowy 

musi mieć opublikowane roczne sprawozdania finansowe za ostatnie trzy lata. 

  Spółki notowane na niższych rynkach, jeśli spełnią kryteria rynku wyższego, 

mogą zostać przesunięte na ten rynek.

.

Rynek równoległy

Rynek  równoległy  stanowi  praktyczne  zaplecze  dla  podstawowego  rynku 

akcji.  Notowane na nim spółki  odznaczają  się  niższymi  obrotami  i  płynnością,  jak 

również kapitalizacją, aczkolwiek są także spółki, które zwłaszcza w ostatnim okresie  

stały się  bardzo atrakcyjne  (na  przykład  ZREW).  Rynek ten  podlega  takim samym 
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prawom  jak  pozostałe,  zaś  akcje  na  nim  występujące  notowane  są  w  systemie 

notowań jednolitego kursu dnia. 

Rynek  równoległy  staje  się  nieraz  miejscem,  gdzie  spółka  przygotowuje 

swoje struktury i zaplecze do wejścia na podstawowy rynek akcji na polskiej giełdzie. 

Wartość  akcji  spółki  dopuszczonych  do  obrotu  giełdowego  na  tym  rynku 

musi wynosić co najmniej 14 mln. zł., natomiast wartość księgowa spółki minimum 

22 mln. zł. Rynek równoległy jest przedsionkiem rynku podstawowego.

           

Rynek wolny

Został  utworzony  dla  spółek  nie  spełniających  warunków  rynku 

podstawowego  i równoległego. Jest to rynek utworzony dla spółek, które chcą być  

notowane  na  GPW,  ale  ze  względu  na  swoją  wielkość  lub  krótki  czasu 

funkcjonowania  na  rynku  nie  spełniają  kryteriów  rynku  podstawowego  i 

równoległego.  Spółki  z  rynków  równoległego  oraz  wolnego  mogą  ubiegać  się  o 

przeniesienie  na  wyższy  rynek  po  spełnieniu  warunków  regulaminowych.  Wartość 

akcji  spółki  dopuszczonych  do  obrotu  giełdowego  na  tym rynku  musi  wynosić  co 

najmniej 4 mln. zł., natomiast wartość księgowa spółki minimum 4 mln. zł.

Notowania w jednolitym kursie dnia

Transakcje  giełdowe  zawierane  są  w  systemie  rynku  kierowanego 

zleceniami.  Oznacza  to,  że  kursy transakcji  kształtowane są  przez  ceny zawarte  w 

zleceniach składanych przez inwestorów. 

Harmonogram notowań w systemie kursu jednolitego:

Godz. 8.30-11.00  Faza przed otwarciem, w której przyjmowane są zlecenia na otwarcie

Godz.11.00-11.15  Faza inwestycji 

Godz.11.15           Otwarcie-określenie kursu jednolitego 

Godz.11.15-11.45 Dogrywka

Godz.11.45-14.45 Faza przed otwarcie-przyjmowane są zlecenia na otwarcie dla drugiego 

określonego kursu jednolitego

Godz.14.45-15.00 Faza inwestycji 

Godz.15.00           Otwarcie-określenie drugiego kursu jednolitego
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Godz.15.00-15.30 Dogrywka

Godz.15.30-16.30 Faza przed otwarciem-przyjmowane zlecenia do następnej sesji 

Notowania  w  systemie  kursu  jednolitego  opierają  się  na  procedurze  tzw. 

fixingu,  czyli  wyznaczenia  ceny  papieru  wartościowego  na  podstawie  zleceń 

złożonych przed rozpoczęciem notowań.  Pierwszą  fazą  sesji  jest  faza  zwana  przed 

otwarciem, w trakcie której do systemu przyjmowane są zlecenia kupna i sprzedaży, 

jednak nie  są  zawierane  żadne  transakcje.  Jest  natomiast  wyliczany i  publikowany 

teoretyczny kurs papieru wartościowego. Kurs jednolity określany jest na podstawie 

zleceń maklerskich  zawierających limit  ceny oraz  nie  zawierających tego limitu.  Z 

chwilą  ogłoszenia  kursu  jednolitego  staje  się  on  ceną,  po  której  zawierane  są 

transakcje giełdowe.

Określając wartość kursu jednolitego system kieruje się następującymi zasadami:

• maksymalizacji wolumenu obrotu,

• minimalizacji różnicy między liczbą papierów w zleceniach sprzedaży i zleceniach 

kupna, możliwych do zrealizowania po określonym kursie,

•  minimalizacji  różnicy  między  kursem  określanym  i  kursem  odniesienia.  Po 

ogłoszeniu kursu jednolitego rozpoczyna się składanie dodatkowych zleceń kupna i 

sprzedaży  z limitem równym określonemu kursowi Jednolitemu, czyli następuje faza  

dogrywki. 

Kurs  jednolity  na  rynku  akcji  może  być  wyższy  lub  niższy  od  kursu 

poprzedniej sesji maksymalnie o 10 %, natomiast dla obligacji dopuszczalne wahania 

kursów mogą wynosić najwyżej 5 punktów procentowych. Maksymalne dopuszczalne 

wartości zmian kursu nazywane są widełkami  . 

  Kursy  akcji,  praw  poboru,  praw  do  akcji  oraz  powszechnych  świadectw 

udziałowych  określane  są  w  złotych.  Kursy  obligacji  określany  jest  w  procentach 

wartości  nominalnej  z  dokładnością  do  0,1  punktu  procentowego,  jeżeli  wartość 

nominalna obligacji  nie przekracza 100 złotych, i  0,05 punktu procentowego.  Cena 

rozliczeniowa  obligacji  obliczana  jest  przez  dodanie  do  ceny  rynkowej  wartości 

skumulowanych odsetek na dany dzień.
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Notowania ciągłe

  W czasie notowań ciągłych kupujący i sprzedający składają zlecenia, które po  

przekazaniu na giełdę są realizowane na bieżąco, pod warunkiem zgodności cen, lub  

trafiają  do  arkusza  zleceń  i  czekają  na  oferty  przeciwne  o  odpowiedniej  cenie, 

umożliwiające zawarcie transakcji. Przy realizacji zleceń obowiązują dwa priorytety:  

cena i czas złożenia zlecenia. Oznacza to, że jeśli na realizację czekają dwa zlecenia  

z  identyczną  ceną,  jako  pierwsze  realizowane  jest  to,  które  zostało  przekazane  na 

giełdę wcześniej.

Harmonogram notowań w systemie notowań ciągłych

Godz.8.30-10.00   Faza przed otwarciem, w której przyjmowane są zlecenia na otwarcie

Godz.10.00           Otwarcie-polegające na określeniu kursu na otwarcie

Godz.10.00-16.00 Faza notowań ciągłych

Godz.16.10           Zamknięcie, polegające na określenie kursu na zamknięcie

Godz.16.10-16.30 Faza przed otwarciem-przyjmowane zlecenia do następnej sesji

              W systemie notowań ciągłych obowiązują ograniczenia wahań kursów. Kurs 

otwarcia,  kurs  transakcji  i  kurs  zamknięcia  dla-akcji,  kontraktów  terminowych  na 

indeksy  akcji,  praw  do  akcji  notowanych  w  systemie  ciągłym,  certyfikatów 

inwestycyjnych-nie  mogą  różnić  się  od  kursu  odniesienia  o  więcej  niż  15%  oraz  

5 punktów procentowych w przypadku obligacji.

   W  ramach  notowań  ciągłych  stosowana  jest  jednak  procedura  fixingu. 

Standardowo odbywa się  ona na rozpoczęcie  i  zakończenie sesji.  Notowania ciągłe 

rozpoczynają  się  ogłoszeniem  kursu  otwarcia,  kończą  się  ogłoszeniem  kursu 

zamknięcia.  Faza  przed  otwarciem  dla  wszystkich  instrumentów  notowanych  w 

systemie ciągłym trwa od godziny 8.30 do 10.00 (wyjątkiem są kontrakty terminowe,  

dla których faza ta trwa od 8.30 do 9.00, a notowania rozpoczynają się o godz. 9.00). 

Z  chwilą  ogłoszenia  kursu  otwarcia  staje  się  on  ceną,  po  której  zostają  zawarte 

transakcje giełdowe na otwarciu. Analogicznie jest w przypadku kursu zamknięcia -  

na  podstawie  zleceń  znajdujących  się  w  arkuszu  określa  się  kurs  zamknięcia,  po 

którym zawierane są transakcje na zamknięcie sesji giełdowej.

  Mogą zdarzyć się jednak sytuacje, w których określenie kursu otwarcia (lub  

zamknięcia)  nie  jest  możliwe  przy  zastosowaniu  przyjętych  reguł.  Dzieje  się  tak 
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w następujących przypadkach:

• gdy najwyższy limit ceny w zleceniu kupna jest niższy od najniższego limitu 

ceny w zleceniu sprzedaży; 

• gdy  występują  wyłącznie  zlecenia  kupna  lub  wyłącznie  zlecenia  sprzedaży 

albo gdy brakuje zleceń; 

• jeśli  występują  wyłącznie  zlecenia  kupna  nie  zawierające  limitu  ceny  lub 

wyłącznie zlecenia sprzedaży nie zawierające limitu ceny; 

• jeśli  przy  określaniu  kursu  otwarcia  (lub  zamknięcia)  kurs  wykracza  poza 

dopuszczalne wahania.

 W  trzech  pierwszych  przypadkach  za  kurs  otwarcia  przyjmuje  się  kurs 

pierwszej transakcji zawartej na danej sesji w systemie notowań ciągłych, a za kurs  

zamknięcia kurs ostatniej transakcji zawartej na danej sesji. Jeśli na sesji nie zawarto  

żadnej transakcji, kursu otwarcia oraz zamknięcia nie określa się.

  Jeśli  przy  określaniu  kursu  otwarcia  (zamknięcia)  występują  wyłącznie 

zlecenia  kupna  nie  zawierające  limitu  ceny  lub  wyłącznie  zlecenia  sprzedaży  nie  

zawierające  tego  limitu,  lub  jeśli  określony  kurs  wykracza  poza  dopuszczalne 

ograniczenia  wahań  kursów,  kurs  otwarcia  (zamknięcia)  nie  jest  ogłaszany  i 

rozpoczyna  się  równoważenie  rynku.  W  trakcie  równoważenia  można  składać 

dodatkowe  zlecenia  kupna  i  sprzedaży  oraz  anulować  i  modyfikować  wcześniej 

złożone zlecenia.

  Jeśli wskutek równoważenia możliwe jest określenie kursu mieszczącego się 

w  ograniczeniach  wahań,  równoważenie  zostaje  zakończone  i  ogłaszany  jest  kurs 

otwarcia (zamknięcia), po którym zawierane są transakcje.

  Jeśli  przewodniczący  sesji  uznał,  że  w  wyniku  równoważenia  nie  jest  

możliwe określenie kursu mieszczącego się w ramach dopuszczalnych wahań, może 

zmienić  ograniczenia  wahań  kursów  albo  zakończyć  notowanie  ogłaszając  nie 

transakcyjny  kurs  otwarcia  (zamknięcia),  równy górnemu  ograniczeniu  wahań  -  w 

przypadku przewagi zleceń kupna - bądź równy dolnemu ograniczeniu - w przypadku 

przewagi zleceń sprzedaży. 

  W  przypadku,  gdy  w  wyniku  równoważenia  powstanie  rynek  zleceń 
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rozbieżnych,  przewodniczący  sesji  może  przedłużyć  równoważenie,  zakończyć 

równoważenie z  jednoczesnym rozpoczęciem notowań ciągłych (gdy równoważenie 

odbywa się na otwarciu) lub zakończyć notowanie, jeśli równoważenie odbywa się na 

zamknięciu sesji.

  Po  ogłoszeniu  rozpoczęcia  notowań  ciągłych  transakcje  zawierane  są  po 

kursie  transakcyjnym  równym  limitowi  ceny  zlecenia  oczekującego,  zlecenia 

czekające  na  realizację  są  wykonywane  według  limitu  ceny.  Jeśli  limity  zleceń  są 

identyczne,  realizacja  następuje  według  kolejności  przyjścia  zlecenia  lub  jego 

ujawnienia (dla zleceń z wielkością ujawnianą).

  Kurs otwarcia i zamknięcia określany jest przy zastosowaniu kolejno zasady 

maksymalizacji  wolumenu  obrotu,  minimalizacji  różnicy  między  liczbą  papierów 

wartościowych  w  zleceniach  sprzedaży  i  kupna  możliwych  do  realizacji  po 

określonym kursie oraz minimalizacji  różnicy między kursem określanym a kursem 

odniesienia.

  W okresie między rozpoczęciem przyjmowania zleceń maklerskich w danym 

dniu  a  początkiem notowań  ciągłych,  między  początkiem przyjmowania  zleceń  na 

zamknięcie a określeniem kursu zamknięcia oraz w okresie równoważenia rynku na 

bieżąco określany jest kurs teoretyczny.

  W ciągu  fazy  notowań  ciągłych,  w  zależności  od  warunków  rynkowych,  

kursy  papierów  wartościowych  ulegają  ciągłym  zmianom.  W  ciągu  tego  czasu 

inwestor  może  wielokrotnie  kupić  lub  sprzedać  ten  sam  papier  wartościowy,  za  

każdym razem po innym kursie.

Tabela 5. Kapitalizacja notowań ciągłych akcji i obligacji w latach 

                1997 – 2003 w mln. zł. Stan na koniec roku.

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

AKCJE 3 583 8 766 28 667 58 329 60 032 47 599 66 281

OBLIGACJE 3 653 4 950 4 676 4 381 5 093 5 987 7 840

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rocznika Giełdowego
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  2.4 Regulacje prawne i regulamin Giełdy

  KPWiG jest  reprezentantem inwestorów w stosunku do emitenta,  gdyż jej  

zadaniem jest zapewnienie wszystkim inwestorom otrzymania informacji z gwarancją 

prawdziwości papieru wartościowego. Komisja podlega nadzorowi premiera i ma ona 

ustawowe  uprawnienia  do  nakładania  kar  pieniężnych,  cofnięcia  zezwoleń  Biur  

Maklerskich  lub  licencji  maklerów  i  doradców  inwestycyjnych  w  przypadku 

naruszenia przez nich prawa. W związku z dematerializacją papierów wartościowych 

w  Polsce  istnieje  konieczność  funkcjonowania  KDPW,  którego  zadaniem  jest 

rejestracja  papierów  wartościowych.  Przy  zakupie  inwestor  giełdowy  otrzymuje 

imienne świadectwo depozytowe, którego wystawcą jest biuro maklerskie, bank lub 

KDPW. Świadectwo te nie jest papierem wartościowym. Emitent akcji rejestruje ją na  

podstawie listu  księgowego KDPW. Sponsor  emisji  czyli  Dom Maklerski  sprzedaje 

akcje spółki           w obrocie publicznym na GPW. KPWiG pełni rolę nadzorczą nad 

przestrzeganiem reguł uczciwego obrotu papierami wartościowymi.

   Dzisiejsza Giełda w Polsce funkcjonuje na podstawie przepisów prawnych 

i  ustaw,  które  regulują  obrót  papierami  wartościowymi.  Ostatnia  z  nich  „Prawo 

o  publicznym  obrocie  papierami  wartościowymi”  z  dnia  21  sierpnia  1997  roku,  

reguluje zarówno sam obrót, jak i zasady funkcjonowania Giełdy i organizacji, które 

są  z  nią  związane.  Giełda  może  być  prowadzona  wyłącznie  przez  spółkę  akcyjną, 

której  przedmiotem  może  być  wyłącznie  giełda.  Zobowiązuje  się  ją  ponadto  do 

zamieszczania  w  firmie  spółki  nazwy  „giełda  papierów  wartościowych”,  a  o  jej  

minimalnym  kapitale  akcyjnym,  koniecznym  do  prowadzenia  tej  działalności 

decyduje  Rada  Ministrów.  Prowadzenie  Giełdy  wymaga  zezwolenia,  które  wydaje 

Prezes Rady Ministrów na wniosek zainteresowanego zaopiniowany przez KPWiG. W 

celu  uzyskania  takiego  zezwolenia  spółka  musi  złożyć  do  KPWiG  wniosek 

zawierający firmę i siedzibę spółki, dane osobowe wszystkich osób zasiadających we 

władzach spółki,  które będą odpowiedzialne za rozpoczęcie  działalności  giełdy lub 

też będą nią w przyszłości kierować. Ponadto konieczne jest podanie przewidywanej 

wysokości  środków własnych  i  kredytów,  które  będą  przeznaczone  na  rozpoczęcie 

przez  giełdę  funkcjonowania  i  na  jej  działalność.  Konieczne  jest  także  podanie  

danych o wysokości i strukturze kapitału własnego oraz źródłach jego pochodzenia, a  

także o przewidywanej lokalizacji giełdy     i wszelkich środkach technicznych, które  
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mają umożliwić jej funkcjonowanie, oraz kontakt z KDPW. Aby uzyskać zezwolenie 

na prowadzenie giełdy należy także udowodnić zobowiązanie co najmniej dziesięciu  

domów  maklerskich  lub  też  banków  zajmujących  się  działalnością  maklerską  o 

prowadzeniu  działalności  na  danej  giełdzie.  Do  wniosku  powinien  być  dołączony 

statut spółki, analiza ekonomiczno – finansowa możliwości prowadzenia giełdy oraz  

jej regulamin. 

  Regulamin Giełdy określa  sposób, w jaki  notowane są na niej  instrumenty 

rynku kapitałowego, warunki jakie należy spełnić,  aby pojawić się na giełdzie oraz  

warunki  publicznego  obrotu  papierami  wartościowymi.  Rada  giełdy,  na  wniosek 

zarządu, uchwala regulamin oraz jego zmiany. Regulamin określa w szczególności:

• kryteria  i  warunki  dopuszczania  papierów  wartościowych  do  obrotu  na 

giełdzie,

• sposób  i  tryb  rozstrzygania  sporów  dotyczących  przebiegu  transakcji 

giełdowych, 

• rodzaj transakcji zawieranych na giełdzie,

• porządek obrotu papierami wartościowymi na giełdzie,

• warunki i tryb notowania, zawieszenia i zaprzestania notowania papierów 

wartościowych na giełdzie,

• dni otwarcia i godziny sesji giełdowych,

• prawa i warunki przebywania na giełdzie,

• sposób ustalania i ogłaszania kursów,

• sposób klasyfikowania papierów wartościowych notowanych na giełdzie,

• system informacyjny giełdy,

• wysokość stałej opłaty rocznej za korzystanie z urządzeń giełdy,

• wysokość opłat transakcyjnych i sposoby ich naliczania,

• szczegółowy tryb postępowania przy ogłoszeniu wezwania do zapisywania 

się na sprzedaż lub zamianę akcji. 

  Do  przestrzegania  regulaminu  zobowiązani  są  wszyscy  uczestnicy  rynku, 

a w gestii Komisji Papierów Wartościowych i Giełd leży kontrola przestrzegania tych 

postanowień. 
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  2.5  Nadzór Komisji Papierów Wartościowych i Giełd

  Komisja Papierów Wartościowych i Giełd jest centralnym organem rządowej  

administracji  w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi,  działalności 

giełd  towarowych,  giełdowych  izb  rozrachunkowych,  maklerów giełd  towarowych, 

podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie na rynku 

towarów  giełdowych  oraz  działalności  domów  składowych  i  podmiotów 

prowadzących przedsiębiorstwa składowe. Bezpośredni nadzór nad Komisja sprawuje 

Prezes Rady Ministrów. W jej skład wchodzi przewodniczący, dwóch jego zastępców 

i sześciu członków. Dodatkowo w sprawach, które dotyczą regulacji rynku papierów 

wartościowych, w posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć przedstawiciele: spółek 

giełdowych,  spółek  prowadzących  rynek  pozagiełdowy,  Krajowego  Depozytu, 

stowarzyszeń  maklerskich  i  doradczych  oraz  organizacji  zrzeszającej  emitentów 

papierów  wartościowych.  Osoby  te  jednak  nie  posiadają  na  posiedzeniach  prawa 

głosu. Wśród zadań Komisji, należy zwłaszcza wymienić:

1) sprawowanie  nadzoru  nad  przestrzeganiem  reguł  uczciwego  obrotu 

i  konkurencji  w  zakresie  publicznego  obrotu  oraz  nad  zapewnieniem 

powszechnego  dostępu  do  rzetelnych  informacji  na  rynku  papierów 

wartościowych,

2) inspirowanie,  organizowanie  i  podejmowanie  działań  zapewniających 

sprawne  funkcjonowanie  rynku  papierów  wartościowych  oraz  ochronę 

inwestorów,

3) współdziałanie  z  innymi  organami  administracji  rządowej,  Narodowym 

Bankiem  Polskim  oraz  instytucjami  i  uczestnikami  publicznego  obrotu 

w  zakresie  kształtowania  polityki  gospodarczej  państwa  zapewniającej 

rozwój rynku papierów wartościowych,

4) upowszechnianie  wiedzy  o  zasadach  funkcjonowania  rynku  papierów 

wartościowych,

5) przygotowywanie  projektów  aktów  prawnych  związanych  z 

funkcjonowaniem rynku papierów wartościowych,

6) podejmowanie innych działań przewidzianych przepisami ustawy. 

Zadaniem Komisji  jest  czuwanie nad prawidłowym przebiegiem działalności 
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Giełdy,  oraz  metod  postępowania  zarówno  emitentów  jak  i  inwestorów.  Komisja 

decyduje  o  dopuszczeniu  spółki  do  obrotu  publicznego  i  jej  funkcjonowaniu  w 

ramach  wolnego  rynku.  Natomiast  rejestracją  papierów  wartościowych 

dopuszczonych  do  publicznego  obrotu  zajmuje  się  Krajowy  Depozyt  Papierów 

Wartościowych. 

  2.6  Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

  Konieczność  stworzenia  KDPW  wynika  z  przyjętej  w  Polsce  koncepcji 

dematerializacji papierów wartościowych, polegającej na sposobie oznaczania ich za 

pomocą  kodu.  Podmioty  działające  w  obrocie  prawami  z  papierów  wartościowych 

dzielą się na emitentów oraz instytucje finansowe.

  Do  zadań  Krajowego  Depozytu  należy  prowadzenie  depozytu  papierów 

wartościowych.  Ponadto  do  jego  zadań  należy  także  rejestrowanie  papierów 

wartościowych  dopuszczonych  do  publicznego  obrotu,  nadzorowanie  zgodności 

wielkości  emisji  z  liczbą  papierów  wartościowych  znajdujących  się  faktycznie 

w  obrocie,  obsługa  realizacji  zobowiązań  emitentów  wobec  inwestorów 

zainteresowanych  ich  akcjami,  w  zakresie  choćby  planowego  i  terminowego 

wypłacania dywidend oraz rozliczanie transakcji  zawieranych na rynku.  Co więcej,  

KDPW  obsługuje  obrót  papierami  wartościowymi  nie  dopuszczonymi  do  obrotu 

publicznego.  Wśród  jego  uprawnień  należy  wymienić  możliwość  prowadzenia 

rachunków  pieniężnych,  dokonywania  rozliczeń  pieniężnych,  udzielania  pożyczek 

oraz uczestniczenia w organizowanych przez Narodowy Bank Polski rozrachunkach, 

na  zasadach  podobnych  do  stosowanych  w  przypadku  rozrachunków 

międzybankowych. 

  Uczestnikami  Krajowego  Depozytu  Papierów  Wartościowych  mogą  być 

wyłącznie  podmioty,  których  przedmiot  przedsiębiorstwa  obejmuje  prowadzenie 

rachunków papierów wartościowych,  oraz  emitenci  papierów wartościowych,  które 

zostały  dopuszczone  do  obrotu  publicznego.  Dopuszczone  mogą  być  także  inne 

krajowe instytucje finansowe, pod warunkiem jednak, że ich uczestnictwo ma na celu  

współdziałanie z Krajowym Depozytem w zakresie wykonywania jego zadań. Istnieje 

także możliwość dopuszczenia do prac Krajowego Depozytu innych instytucji, nawet  

z  siedzibą  poza  obszarem  Polski,  jeśli  instytucje  te  wykonują  zadania  w  zakresie 
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centralnej rejestracji papierów wartościowych lub rozliczania transakcji zawieranych 

w obrocie papierami wartościowymi. 

        Zakres działalności Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych obejmuje: 

- rejestrowanie papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu 

w depozycie papierów wartościowych 

- nadzorowanie zgodności wielkości emisji z liczbą papierów wartościowych 

znajdujących się w obrocie 

- obsługę realizacji zobowiązań emitentów wobec uprawnionych  z papierów 

wartościowych

- rozliczanie transakcji zawieranych na rynku    
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3.2. Instrumenty pochodne

 Rynek instrumentów pochodnych został uruchomiony na Giełdzie w dniu 16 

stycznia  1998  roku,  wraz  z  rozpoczęciem  notowania  kontraktów  terminowych  na 

indeks giełdowy WIG20. W następnych latach trafiły do obrotu giełdowego kontrakty 

terminowe  na  waluty,  akcje  i  kolejne  indeksy.  18  lutego  2002  zadebiutowały 

kontrakty  terminowe  na  MIDWIG.  Na  koniec  roku  2002  handlowano  na  Giełdzie  

kontraktami na indeksy WIG20, TechWIG, MIDWIG, na waluty USD i EURO.  Dla 

rynku  giełdowych  instrumentów  pochodnych  duże  znaczenie  będzie  miała 

wprowadzona  w  2002  roku  znacząca  bo  aż  trzykrotna  podwyżka  opłat  od  obrotu  

instrumentami  pochodnymi,  ponoszących  przez  giełdę  na  rzecz  KPWiG.  Jest  to 

obecnie  ¾ punktu  bazowego  od  wartości  kontraktu,  a  więc  np.  90  gr.  od  każdego 

kontraktu  przy  wartości  indeksu  na  poziomie  1200  pkt.  Wskutek  tego  prowizje 

pobierane przez GPW od biur maklerskich są obecnie na takim samym poziomie jak  

na  początku  ubiegłego  roku,  tj.  3,5  zł  za  kontrakt,  mimo  że  w  ciągu  roku 

obowiązywała już prowizja 3 zł za kontrakt.

3.2.1 Kontrakty terminowe

Kontrakt  terminowy  jest  umową,  w  której  kupujący  zobowiązuje  się  do 

nabycia  w  przyszłości  określonego  towaru,  zwanego  instrumentem  bazowym,  po 

danej  cenie,      a  sprzedający  zobowiązuje  się  do  jego  sprzedaży.  Instrumentem 

bazowym  dla  kontraktów  terminowych  mogą  być  dowolne  wartości  ekonomiczne, 

które  mogą  być  wycenione.  Na  Giełdzie  Papierów  Wartościowych  w  Warszawie 

notowane są kontrakty terminowe na akcje, indeksy giełdowe oraz waluty.

Kontrakty  terminowe  występują  w  obrocie  w  tzw.  seriach,  które  obejmują 

wszystkie  kontrakty  odpowiadające  określonemu  przez  giełdę  standardowi, 

charakteryzujące się w szczególności tym samym instrumentem bazowym i tą samą 

datą  wygaśnięcia.  Podobnie  jak  to  jest  na  rynku  akcji,  na  rynku  kontraktów 

terminowych obowiązują ograniczenia wahań kursów. 

Jako  pierwsze  na  warszawskiej  giełdzie  pojawiły  się  w  obrocie  kontrakty 

terminowe  na  indeks  WIG20.  Drugim  indeksem,  który  stał  się  instrumentem 
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bazowym  dla  kontraktów,  jest  indeks  TechWIG  obejmujący  spółki  z  branż 

telekomunikacyjnej       i  informatycznej.  Spółki  te  występują  na  giełdzie  pod 

wspólnym  szyldem  SiTech.  Kolejnymi  kontraktami  wprowadzonymi  do  obrotu  w 

lutym 2002 r., są kontrakty na indeks MIDWIG. Instrument bazowy tych kontraktów, 

indeks  MIDWIG,  odzwierciedla  stan  koniunktury  średnich  spółek  giełdowych. 

Oprócz kontraktów na indeksy,  na giełdzie notowane są także kontrakty na waluty:  

kurs dolara i kurs euro oraz na akcje spółek. 

Kontrakty terminowe znajdują  się  w obrocie  w systemie  notowań ciągłych 

w godzinach 9:00-16.20.  Inwestorzy mogą składać  zlecenia  kupna i  sprzedaży,  wg 

takich samych zasad jak na inne papiery wartościowe. Podobnie jak to jest na rynku 

akcji,  na  rynku  kontraktów  minowych  obowiązują  ograniczenia  wahań  kursów. 

Wynoszą one 5% w stosunku do kursu zamknięcia dla kontraktów na indeksy i akcje 

spółek oraz 3% dla kontraktów walutowych. 

  

 3.2.2 Warranty opcyjne

Warrant opcyjny jest to instrument finansowy, który może być dołączony do 

akcji  lub  obligacji  (istnieją  również  obligacje  warrantowe)  dający  posiadaczowi 

prawo do subskrypcji przyszłych emisji (pełni w takim przypadku rolę prawa poboru, 

bonu subskrypcyjnego). Warranty, niezależnie od papieru wartościowego, do którego 

są  dołączane,  mogą  być  przedmiotem  samodzielnego  obrotu  giełdowego.  Są  one 

najczęściej stosowane przez nieduże, prężnie rozwijające się przedsiębiorstwa, które 

chcą powiększyć swoje aktywa, wykorzystując w tym celu emisje akcji lub obligacji  

uatrakcyjniona  warrantami.  Warrant  jest  zobowiązaniem  emitenta  do  zapłacenia 

osobie  będącej  właścicielem warrantu,  kwoty rozliczenia  równej  różnicy pomiędzy 

ostateczną ceną rozliczeniową, a ceną wykonania. 

Wprowadzana  do publicznego obrotu  emisja  warrantów obejmuje  warranty 

kupna i sprzedaży, dla których instrumentem bazowym jest indeks WIG 20. Mnożnik 

w warrancie wynosi 0,1 złotego. 

Warranty  emitowane  są  w  seriach  o  terminach  wykonania  przypadających 

w  marcowym  cyklu  kwartalnym.  Marcowy  cykl  kwartalny  obejmuje  miesiące: 

marzec,  czerwiec,  wrzesień,  grudzień,  w  których  przypadają  terminy  wygasania 
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odpowiednich serii  warantów. W pierwszym dniu notowania danej klasy warrantów 

wprowadzane  są  do  obrotu  jednocześnie  dwie  serie  warrantów  danej  klasy.  Jedna 

seria  wygasa  w najbliższym miesiącu  z  marcowego  cyklu  kwartalnego,  a  druga  w 

kolejnym  miesiącu  z  marcowego  cyklu  kwartalnego,  co  oznacza,  iż  termin 

wygaśnięcia może być krótszy niż 3 i 6 miesięcy Wygaśnięcie danej serii warrantów 

skutkuje  wprowadzeniem  kolejnej  serii  wygasającej  za  6  miesięcy,  zgodnie  z 

marcowym cyklem kwartalnym. W obrocie stale  znajdują się dwie serie  warrantów 

danej klasy. 

Przez  warranty  kupna  rozumie  się  zobowiązanie  emitenta  do  wypłacenia 

kwoty rozliczenia wyznaczanej jako różnica pomiędzy ostateczną ceną rozliczeniową 

a ceną wykonania.  Jeżeli  w dniu wygaśnięcia ostateczna cena rozliczeniowa będzie 

mniejsza lub równa cenie wykonania zobowiązanie emitenta wygasa. 

Przez warranty sprzedaży rozumie się zobowiązanie emitenta do wypłacenia 

kwoty rozliczenia wyznaczanej jako różnica pomiędzy ceną wykonania a ostateczną 

ceną rozliczeniową. Jeżeli w dniu wygaśnięcia ostateczna cena rozliczeniowa będzie 

większa lub równa cenie wykonania zobowiązanie emitenta wygasa. 

Warranty  są  notowane  w  seriach  o  terminach  wykonania  przypadających 

w  dwóch  najbliższych  miesiącach  z  cyklu  marzec,  czerwiec,  wrzesień,  grudzień. 

Dniem  wygaśnięcia  warrantów  jest  trzeci  piątek  miesiąca  wykonania  warrantów. 

Jeżeli  w  tym  dniu,  zgodnie  z  kalendarzem  Giełdy  nie  odbywa  się  sesja,  dniem 

wygaśnięcia jest ostatni dzień sesyjny przypadający przed trzecim piątkiem miesiąca 

wykonania.

         

 3.2.3 Jednostki indeksowe

Od 26 listopada 2001 roku notowane są na giełdzie jednostki indeksowe na 

WIG20.  Jednostka  indeksowa  jest  papierem  wartościowym,  który  reprezentuje 

wszystkie akcje tworzące dany indeks.  Instrument ten jest  równoważny z nabyciem 

przez  inwestora  portfela  indeksu,  bez  konieczności  zakupu  poszczególnych  akcji  

wchodzących w skład tego indeksu. 

Dla jednostek indeksowych notowanych na giełdzie warszawskiej indeksem 

bazowym  jest  WIG20,  odzwierciedlający  zmiany  cen  20  największych  spółek 

giełdowych. Nabycie jednostki indeksowej odpowiada inwestycji w portfel 20 akcji  
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wchodzących  w  skład  tego  indeksu.  Wartość  jednej  jednostki  indeksowej  jest 

wyrażana w złotych i stanowi 1/10 wysokości indeksu WIG20. Jednostki indeksowe 

oznaczone są na giełdzie MW20, gdzie M dotyczy rodzaju instrumentu, a W20 skrót 

nazwy instrumentu bazowego- indeksu WIG20. Czas wygaśnięcia jednostek MW20 

jest  odległy  i  został  określony  do  końca  2025r.  Ostatni  dzień  obrotu  będzie  

przedostatni dzień obrotu przypadający w grudniu 2025 roku. W sytuacji szczególnej 

Zarząd Giełdy może określić inny ostatni dzień obrotu, podając informację o tym do 

publicznej wiadomości co najmniej 4 tygodnie wcześniej. Dniem wygaśnięcia będzie 

dzień, w którym po raz ostatni zostanie ustalony kurs rozliczeniowy. Kurs jednostek 

indeksowych  oraz  ich  kurs  rozliczeniowy  określane  są  w  złotych,  z  dokładnością 

równą  minimalnemu  krokowi  notowania  określonemu  w  standardzie  danych 

jednostek. Dla jednostek na WIG20 wynosi on 0,01zł. Kurs otwarcia, kurs transakcji i  

kurs  zamknięcia  może być  wyższy (niższy)  od  kursu  odniesienia  najwyżej  o  10%. 

Jednostki indeksowe na WIG20 notowane są w systemie ciągłym w godzinach, od 9 

do 16.10.

3.2.4 Opcje

Opcja  jest  to  instrument  finansowy  mający  postać  kontraktu,  w  którym 

posiadacz  opcji  ma  prawo  do  kupna  lub  prawo  do  sprzedaży  instrumentu 

podstawowego  po  ustalonej  cenie  (nazywanej  ceną  wykonania)  w  okresie  do 

ustalonego  terminu  (zwanego  terminem  wygaśnięcia).  Prawo  to  gwarantuje  mu 

druga  strona  kontraktu,  wystawiający  opcję,  którym  jest  z  reguły  instytucja 

finansowa. Należy podkreślić, że posiadacz opcji uzyskuje prawo, zaś wystawiający 

opcję  przyjmuje  na  siebie  zobowiązanie.  

Rodzaje opcji 

  W zależności od tego, czy prawo dotyczy kupna czy sprzedaży, wyróżnia się  

dwa rodzaje opcji: 

• opcję kupna (inaczej: opcja call); 

• opcję sprzedaży (inaczej: opcja put). 

48



Analiza indeksu WIG

             Analiza tendencji  w zakresie kształtowania się indeksów giełdowych to  

bardzo  ważny  obszar  analizy  technicznej.  Dopiero  po  ocenie  ogólnej  koniunktury 

rynkowej (na podstawie indeksów giełdowych) możemy przystąpić do analizowania 

kursów konkretnych spółek giełdowych. Na wykresie przedstawiono jak zmieniała się 

wartość Warszawskiego Indeksu Giełdowego w latach 1991-2003.

Wykres 4. Indeks WIG 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.parkiet.com.pl

   W  pierwszym  okresie  działania  Warszawskiej  Giełdy  Papierów 

Wartościowych (lata 1991-1993) indeks WIG poruszał się w trendzie horyzontalnym. 

W okresie  od kwietnia  1993 do marca 1994 r.  na warszawskim parkiecie  zagościła 

hossa.  Nowi  gracze,  zachęceni  znacznymi  zyskami  osiąganymi  przez  innych,  a  w 

konsekwencji pojawiające się nowe kapitały napędzały koniunkturę giełdową. Każde 

wzrosty  muszą  się  jednak  kiedyś  skończyć,  taka  jest  ponura  natura  rynku. 

Odwrócenie tendencji nastąpiło w okresie od kwietnia 1994 r. do marca 1995 r. Rynek 

zawiódł  tych,  którzy  myśleli,  że  giełda  to  maszynka  do  robienia  pieniędzy,  z  

niekończącym się potencjałem wzrostowym. Do grudnia 1995 roku zmiany cen akcji 

miały charakter horyzontalny. 

Na początku roku 1996 wykształciła  się  tendencja wzrostowa.  WIG poruszał  się  w 
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rosnącym  kanale  do  lutego  1997  roku,  kiedy  to  po  raz  pierwszy  wspiął  się  do  

poziomu ok. 18 tysięcy punktów. Tu ukształtowała się długoterminowa strefa oporu.  

Odtąd  WIG poruszał  się  w kanale horyzontalnym zbliżając się  do wyżej  podanego 

poziomu oporu. Linia wsparcia ukształtowała się na poziomie ok. 14 tysięcy punktów.  

W okresie 1997-1999 indeks WIG przebił tą linię w okresie tzw. kryzysu rosyjskiego,  

obniżając  się        w krytycznym momencie  do  poziomu poniżej  11  tys.  punktów 

(koniec  roku  1998).  Po  osiągnięciu  dna  WIG  ponownie  wszedł  w  fazę 

średnioterminowego wzrostu.  Po przebiciu poprzedniej  linii  wsparcia (14 tys.  pkt.), 

zbliżył się do bariery 18 tys. punktów w lipcu 1999 r. Rozpoczęła się korekta trwająca 

do  listopada.  Stała  za  nią  pogarszająca  się  sytuacja  gospodarcza  i  spory wewnątrz 

koalicji rządowej. Inwestorzy zagraniczni wycofali się z warszawskiego parkietu. 

Na przełomie roku 1999 WIG z łatwością pokonał poziom 18 tys. punktów, z którym 

nie  mógł  się  uporać  od  1997  roku.  Duży  wpływ  na  rynek  mieli  inwestorzy 

zagraniczni,  którzy  zorientowali  się,  że  polski  kapitał  (przede  wszystkim fundusze 

emerytalne) przystąpił do kupowania papierów wartościowych. Prognozy analityków 

na 2000 rok były optymistyczne. Wielu uważało, że grudniowe wzrosty to wstęp do 

przyszłorocznej  hossy,  a  WIG  pokonywać  będzie  kolejne  bariery.  Twierdzenia  te 

potwierdziły się w pierwszych miesiącach 2000 r. Indeks przekroczył nawet poziom 

21  tys.  punktów.  Liderami  wzrostów  okazały  się  spółki  z  sektora  nowoczesnych 

technologii  IT,  których  kursy  osiągały  bardzo  wysokie  poziomy.  Jednakże  nad 

światowymi  rynkami  kapitałowymi  zawisły  chmury  i  od  II  kwartału  2000  r.  

obserwujemy obsuwanie się kursów większości akcji i towarzyszące temu obniżanie 

się wartości indeksów. WIG spadł najpierw do poziomu 19 tys. punktów. Wydawało 

się, że poziom ten zostanie „obroniony”, jednak napięcia w życiu politycznym, wzrost 

stóp  procentowych,  kryzys  ogólnoświatowy  a  następnie  wybory  prezydenckie  w 

Stanach  Zjednoczonych  stanęły  na  drodze  rozwinięcia  się  stabilnego  trendu 

wzrostowego.  WIG  przekroczył  ponownie  barierę  18  tys.  punktów  (tym razem od 

góry) i na krótko powrócił do obszaru prostokąta pomiędzy 14 a 18 tys. punktów, nie 

miał  niestety  także  problemów  z  pokonywaniem  kolejnych  oporów.  Negatywne 

tendencje na rynkach światowych i warszawskim parkiecie spotęgowały wydarzenia 

z  dnia  11  września  2001  r.  w  USA i  pojawiające  się  coraz  częściej  informacje 

o ogólnoświatowej recesji.
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Wartość  Warszawskiego  Indeksu  Giełdowego  oblicza  się  według 

wzoru:

          1000*
)(*)0(

)()(
tKM

tMtWIG =             

M(t)   -  kapitalizacja  rzeczywista  dla  sesji  "t",  aktualna  wartość  rynkowa  spółek 

giełdowych

M(0)  -  kapitalizacja  portfela  indeksu  w  dniu  bazowym  (16  kwietnia  91)

K(t)     -   współczynnik korygujący na sesji "t"

4.1.2 WIG20

             Na giełdach,  na których notuje  się  dużo różnych spółek,  budowane są  

indeksy  odzwierciedlające  zmiany  dla  poszczególnych  grup  notowanych  akcji.  Na 

Giełdzie  Papierów Wartościowych w Warszawie liczba notowanych spółek nie  była 

znacząca  w  okresie  budowy  WIG-u20,  jednakże  opracowany  został  nowy  indeks, 

wprowadzony  16  kwietnia  1994  roku.  WIG  20  to  indeks  giełdowy  rynku 

podstawowego  obrazujący  notowania  dwudziestu  największych  spółek  na  Giełdzie. 

Indeks ten składa się z dwudziestu najbardziej płynnych i posiadających na giełdzie 

największą kapitalizację spółek, jednak jego skład nie jest stały. Co kwartał Komisja  

Papierów Wartościowych dokonuje jego rekonstrukcji, w wyniku której opuszczają go 

papiery najsłabsze, dołączają zaś aktualni liderzy rynkowi.
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Wykres  5 .WIG 20
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    Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.parkiet.com.pl

            Przy ustalaniu listy spółek, których akcje będą stanowić składniki indeksu, 

brane są pod uwagę dwa kryteria: wielkość obrotu giełdowego akcji w okresie trzech 

miesięcy  i  wartość  rynkowa  spółki  w  relacji  do  kapitalizacji  spółek  wchodzących 

w skład indeksu w okresie miesiąca. W celu ograniczenia wpływu jednego sektora na 

indeksie  w portfelu  nie  może znajdować się  więcej  niż  pięć  spółek  z  tego samego  

sektora.  Bazową data  dla  indeksu WIG20 jest  16  kwiecień  1994 roku,  a  wartością 

bazową  1000  pkt.  WIG20  jest  indeksem  typu  cenowego,  to  znaczy,  że  przy  jego 

wyliczaniu uwzględnia się jedynie zmiany cen zawartych w nim akcji. W trakcie sesji 

wartość  indeksu  podawana  jest  co  30  sekund  na  podstawie  kursów  ostatnich 

transakcji.  Na  zakończenie  sesji  jest  ogłaszany  kurs  zamknięcia  indeksu  z 

dokładnością do 0,01 punktu.

             Raz w roku- w trzeci piątek marca przeprowadzana jest rewizja portfela  

indeksu,  mająca  na  celu  wyznaczenie  wielkości  pakietów  wszystkich  20  spółek 

uczestniczących  w  indeksie.  Skład  portfela  indeksu  może  być  zmienny  po 

zakończeniu  sesji  giełdowej  w  trzeci  piątek  czerwca,  września  i  grudnia.  Zmiana 

spółek  w  portfelu  następuje  wówczas,  gdy  spółka  wchodząca  do  indeksu  z  listy 

rezerwowej  sklasyfikowana  jest  w  rankingu  wyżej  niż  spółka  usuwana  z  indeksu.  

Wprowadzenie indeksu WIG 20 otwiera możliwości wykorzystania go do tworzenia  

instrumentów  pochodnych.  Tego  typu  inwestycje  będą  związane  z  umiejętnością 

oceny zmiany cen  akcji  wchodzących  w skład  portfela  indeksu oraz  wartości  tych 
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spółek.  Kontrakty terminowe,  opcje  na kontrakty są poważną alternatywą dla  tych,  

którzy  będą  starali  się  wykorzystać  możliwości  rynku,  dzwignię  finansową  oraz  

zabezpieczać posiadane inwestycje

            4.1.3 WIRR

WIRR  obliczany  jest  od  początku  1995  roku.  Podobnie  jak  WIG  jest 

indeksem  typu  dochodowego.  Jest  to  indeks  ważony  wartością  rynkową  spółek,  z 

uwzględnieniem  wartości  akcji  w  wolnym  obrocie.  WIRR  jest  indeksem  typu 

dochodowego, co oznacza, że przy wyliczaniu jego wartości uwzględnia się, oprócz 

cen  zawartych  w  nim  akcji,  również  dochód  z  dywidend  i  praw  poboru.  Wpływ 

pojedynczej spółki na indeks WIRR jest ograniczony do 10%. Udział spółki,  której  

wartość  rynkowa  przekracza  ten  próg,  jest  redukowany  na  początku  każdego 

kolejnego kwartału. Ponadto, udział poszczególnych sektorów gospodarki w indeksie 

WIRR - u jest ograniczony do 30%. Podstawą do określenia udziału spółki w indeksie  

jest liczba akcji wprowadzonych do obrotu giełdowego. Jeżeli większość akcji jest w 

posiadaniu  pojedynczych  inwestorów,  giełda  redukuje  udział  tych  akcji  o  połowę.  

Wartość  otwarcia  indeksu obliczania  jest      o  godzinie  11.30  Kurs  zamknięcia-po  

zakończeniu sesji.

Datą  bazową  dla  indeksu  WIRR  jest  31  grudnia  1994  roku,  a  jego  wartość 

bazowa wynosi 1.000 punktów. 

Wykres 6.Wykres indeksu WIRR
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.parkiet.com.pl
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