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INFORMACJE DLA KLIENTÓW I POTENCJALNYCH KLIENTÓW O INSTRUMENTACH 

FINANSOWYCH ORAZ RYZYKACH W ODNIESIENIU DO INSTRUMENTÓW 

FINANSOWYCH 

1. Informacje dla klientów i potencjalnych klientów spółki Finax, o.c.p., a.s. o 

instrumentach finansowych 

1.1. Świadczenie usług inwestycyjnych, działalności inwestycyjnej i usług pomocniczych przez 

spółkę Finax, o.c.p., a.s. (zwaną dalej „Domem Maklerskim”) swoim klientom i 

potencjalnym klientom (zwanych dalej „Klientem”), wiąże się z obowiązkiem 

przedstawienia ogólnego opisu charakteru oferowanych instrumentów finansowych. 

Ogólny opis jest rozumiany jako dostarczający informacji w celu wyjaśnienia charakteru 

poszczególnych instrumentów finansowych i związanych z nimi ryzyk. Ogólny opis 

umożliwi stworzenie wystarczającej podstawy dla decyzji inwestycyjnej Klienta. Celem 

informacji zawartych w poniższym dokumencie jest dostarczenie podstawowego opisu 

charakteru instrumentów finansowych dla Klientów Domu Maklerskiego dostępnych dla 

Klientów za pośrednictwem pracowników oddziału Acount management Domu 

Maklerskiego, pośredników inwestycyjnych i agentów powiązanych z Domem Maklerskim. 

1.2. Szczegółowy opis obrotu instrumentami finansowymi, wyjaśnienie związanych z nimi 

warunków, procedur i zasad obrotu poszczególnymi instrumentami finansowymi jest 

przedmiotem postanowień odpowiednich Ogólnych warunków handlowych (zwanych dalej 

„OWH”). OWH stanowią część dokumentacji umownej regulującej realizację transakcji 

instrumentami finansowymi między Klientem a Domem Maklerskim. OWH są publicznie 

dostępne dla klientów i potencjalnych klientów na stronie internetowej Domu Maklerskiego 

pod adresem www.finax.eu/pl. 

1.3. Ogólny opis charakteru instrumentów finansowych 

Dom Maklerski zapewnia Klientowi możliwość zawierania transakcji finansowych ze 

zbywalnymi papierami wartościowymi, zwłaszcza z akcjami, obligacjami i jednostkami 

uczestnictwa. Inwestowanie w instrumenty finansowe charakteryzuje się umieszczaniem 

wolnych środków finansowych Klienta w instrumentach finansowych w celu osiągnięcia 

celu określonego przez Klienta na z góry określonym poziomie ryzyka i zgodnie z ramami 

czasowymi inwestowania. 

Zamierzenia i cele poszczególnych Klientów są tak specyficzne, jak każdy instrument 

finansowy. Zasadniczo nie jest zatem możliwe określenie, które instrumenty finansowe są 

odpowiednie dla których Klientów. Z tego powodu przy podejmowaniu decyzji o inwestycji 

należy wziąć pod uwagę indywidualne potrzeby poszczególnych Klientów oraz specyfikę 

poszczególnych instrumentów finansowych.  

Trzy kryteria tworzące podstawowy trójkąt inwestycyjny: 

Ryzyko inwestycji – możliwość spadku wartości inwestycji klienta, 
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Likwidacja inwestycji – szybkość przemiany inwestycji z powrotem na gotówkę, 

Zwrot z inwestycji – wysokość szacunku środków finansowych klienta. 

Ten trójkąt inwestycyjny mówi, że nie jest możliwe osiągnięcie wszystkich trzech 

wierzchołków tego trójkąta jednocześnie. Innymi słowy nie jest możliwe osiągnięcie 

wysokiego zwrotu przy jednoczesnym niskim ryzyku i wysokiej płynności inwestycji. Te 

dwie skrajne możliwości stanowi inwestycja, która przynosi wysokie zyski przy wysokim 

stopniu ryzyka i niskiej płynności oraz inwestycja o niskim ryzyku, z niskim zwrotem i 

wysoką płynnością. Podjęcie decyzji o konkretnej inwestycji wymaga znalezienia 

kompromisu między zwrotem, ryzykiem i płynnością w zależności od indywidualnych 

preferencji Klienta. 

1.4. Papiery wartościowe to środkami finansowymi wyceniany zapis w przewidzianej przez 

prawo postaci i w formie, z którym związane są określone prawa, w szczególności prawo 

do dochodzenia określonych świadczeń aktywów lub do wykonywania pewnych praw 

wobec osób wyznaczonych przez prawo. 

Akcja to papier wartościowy, reprezentujący część kapitału zakładowego spółki, która 

wyemitowała daną akcję. Każdy posiadacz akcji jest akcjonariuszem tej spółki. 

Akcjonariusz jako wspólnik ma prawo uczestniczyć w zarządzaniu spółką, jej zyskach i 

bilansie likwidacyjnym w przypadku rozwiązania spółki. Zarządzanie spółką jest 

realizowane przez poszczególnych akcjonariuszy poprzez prawo głosu na walnym 

zgromadzeniu spółki, akcjonariusze otrzymują udział w zyskach poprzez dywidendę 

(wypłata dywidendy nie jest gwarantowana, a jej wysokość jest zatwierdzana przez walne 

zgromadzenie spółki). Oprócz zysku w postaci dywidendy akcjonariusze mogą również 

uzyskiwać przychody dzięki rosnącej cenie akcji. Zwykle w przypadkach, gdy spółka ma 

długoterminowy pozytywny i rosnący zysk lub stratę, wartość akcji takich spółek wzrasta, 

dając inwestorom możliwość uzyskania zwrotu, jeżeli akcje zostaną sprzedane po cenie 

wyższej niż cena zakupu tych akcji. Podobnie jednak w przypadku negatywnego rozwoju 

wyników działalności spółki wartość akcji może się zmniejszyć.  

Podstawową motywacją do inwestowania w akcje, jak wspomniano powyżej, jest nabycie 

udziałów w majątku spółki, udziałów w zarządzaniu nią i uzyskanie zwrotu z tej inwestycji 

poprzez dywidendę. Drugim motywem, który może być powiązany z poprzednim lub może 

być zrealizowany samodzielnie, jest oczekiwanie dodatniej zmiany wartości akcji w czasie. 

W tym przypadku inwestor polega na wzroście wartości akcji na rynku, dzięki czemu 

osiągnąłby dodatnią różnicę między ceną sprzedaży a ceną zakupu. W pierwszym 

przypadku jest to wyraźnie inwestycja w dłuższym okresie, w drugim przypadku możliwe 

jest również wykorzystanie krótkoterminowych zmian w cenie rynkowej, aby osiągnąć 

oczekiwany wynik inwestycji. 

Obligacje są papierami wartościowymi, w których ich posiadacz jest wierzycielem tego, 

kto obligacje wydał (emitent, dłużnik). Emitent obligacji jest zobowiązany do wypłaty 

właścicielowi wartości nominalnej w określonym terminie zapadalności oraz do zapłaty 
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odsetek (tzw. kupon) zgodnie z wcześniej określonymi warunkami, które są ustanowione w 

warunkach emisji. Zysk z inwestycji w obligacje składa się z rentowności kuponu i 

potencjalnego zysku kapitałowego. Podczas gdy kupon jest zazwyczaj znany z 

wyprzedzeniem, zysk kapitałowy może powstać jako różnica między ceną obligacji w 

momencie jej kupna i sprzedaży lub jako różnica między ceną podczas wydania a 

kosztami spłaty. Dlatego całkowity zysk z obligacji może być precyzyjnie obliczony z góry 

tylko wtedy, gdy posiadacz utrzymuje ją do terminu wykupu (tzw. stopa zwrotu do 

wykupu). 

Istnieje kilka rodzajów obligacji. W zależności od emitenta mogą to być obligacje 

państwowe, bankowe, komunalne lub zakładowe. Listy zastawne objęte nieruchomością 

(np. zastaw na nie) są specjalnym rodzajem obligacji. 

Instrumenty rynku pieniężnego są instrumentami finansowymi, które zazwyczaj są 

przedmiotem obrotu na rynku pieniężnym. Termin zapadalności instrumentów rynku 

pieniężnego jest zatem krótszy, zwykle do jednego roku. Instrumenty rynku pieniężnego 

obejmują głównie bony skarbowe i certyfikaty depozytowe. Poziom istotności większości 

ryzyk jest zazwyczaj niższy w przypadku instrumentów rynku pieniężnego w porównaniu z 

obligacjami. 

Jednostki uczestnictwa lub papiery wartościowe emitowane przez zagraniczne 

przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania są instrumentami finansowymi zbiorowego 

inwestowania. Inwestycje zbiorowe to gromadzenie i zarządzanie funduszami dużej liczby 

inwestorów indywidualnych, a następnie masowa inwestycja tych funduszy w papiery 

wartościowe i inne instrumenty finansowe. Zwrot z inwestycji w fundusze jest zmienny i nie 

można go ustalić z góry. Zależy to od rentowności poszczególnych instrumentów 

finansowych w portfelu funduszu. Zgodnie ze składem portfela znamy fundusze obligacji 

rynku pieniężnego, fundusze akcyjne, fundusze mieszane, fundusze funduszy, fundusze 

nieruchomości itp. 

2. Ryzyko związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe 

2.1. Inwestowanie za pośrednictwem instrumentów finansowych wiąże się z różnymi rodzajami 

ryzyka, które mogą w większym lub mniejszym stopniu wpływać na zwrot z inwestycji. 

Celem tego dokumentu jest dostarczenie podsumowujących informacji i ogólnych 

ostrzeżeń o ryzyku związanym z instrumentami finansowymi, aby inwestor mógł uzyskać 

ogólny przegląd instrumentów finansowych, zrozumiał ich funkcjonowanie i był 

wystarczająco świadomy ryzyka związanego z podejmowaniem decyzji inwestycyjnej.  

2.2. Niewłaściwe jest, aby inwestor podejmował decyzję inwestycyjną bez zapoznania się z 

charakterem i cechami poszczególnych instrumentów finansowych oraz bez zrozumienia 

zakresu swojego narażenia na powiązane ryzyko. Każda decyzja inwestycyjna lub decyzja 

inwestycyjna inwestora powinna zatem uwzględniać wiedzę i doświadczenie inwestora w 

zakresie poszczególnych instrumentów finansowych, celów inwestycyjnych, zamierzeń 

oraz, co nie mniej ważne, sytuacji finansowej tego inwestora. 
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2.3. Dążeniem Domu Maklerskiego jest wyjaśnienie Klientowi ogólnego ryzyka występującego 

przy większości instrumentach finansowych. Ryzyko opisane w niniejszym dokumencie 

może wystąpić jednocześnie dla poszczególnych instrumentów finansowych i może mieć 

nieprzewidywalny wpływ na wartość inwestycji. Podobnie inwestorzy muszą być świadomi, 

że każdy instrument finansowy zawiera pewien poziom ryzyka, a zatem również strategie 

inwestycyjne niskiego ryzyka zawierają pewien stopień niepewności. Uzasadnione ryzyko 

związane z inwestycją zależy więc od wielu czynników, w tym od sposobu emisji lub 

struktury instrumentu finansowego. 

2.4. Wszyscy Klienci lub potencjalni Klienci mają prawo do dostarczenia informacji na temat 

ogólnego charakteru instrumentów finansowych i ryzyka związanego z instrumentami 

finansowymi, które dowolny Dom Maklerski ma obowiązek dostarczyć mu z odpowiednim 

wyprzedzeniem przed świadczeniem usługi, aby stworzyć inwestorowi wystarczającą 

podstawę do podjęcia decyzji inwestycyjnej. 

2.5. Obowiązek Domu Maklerskiego do informowania Klientów o poszczególnych ryzykach 

związanych z instrumentami finansowymi zależy od kategoryzacji Klienta i uwzględnia 

wiedzę i doświadczenie Klienta związane z realizacją transakcji na instrumentach 

finansowych. 

2.6. Ryzyko rynków finansowych 

Ryzyko odnosi się do prawdopodobieństwa wystąpienia szkody, straty lub zagrożenia. 

Ryzyko finansowe jest ogólnie definiowane jako potencjalna strata finansowa jednostki i 

występuje na rynkach finansowych. Potencjalna strata nie stanowi istniejącej 

zrealizowanej lub niezrealizowanej straty finansowej, ale przyszłą stratę wynikającą z 

inwestycji w dany instrument finansowy. Są to ryzyka, które można szacować, a ich wpływ 

na ogólną wycenę inwestycji można zmniejszać. Nawet przy odpowiedniej inwestycji 

ryzyko związane z rynkiem finansowym może być również wykorzystane do osiągnięcia 

wyższych zwrotów z inwestycji.  

Poszczególne ryzyka związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe mogą dotyczyć 

wszystkich rodzajów instrumentów finansowych. Celem tej części dokumentu jest zatem 

podsumowanie opisu podstawowych ryzyk związanych z instrumentami finansowymi, 

które mają ogólne zastosowanie dla dowolnego instrumentu finansowego.  

2.7. Typy ryzyka 

Ryzyko rynkowe 

Ryzyko rynkowe naraża inwestora na ryzyko związane z rozwojem rynku w postaci zmian 

kursów walutowych, stóp procentowych, cen akcji, spreadów kredytowych, wartości 

indeksów lub zmienności rynku. 

Ryzyko stopy procentowej 

Ryzykiem straty z powodu zmiany ceny instrumentów wrażliwych na zmiany stóp 

procentowych jest ryzyko stopy procentowej. Obejmuje ono w szczególności ryzyko zmian 

stóp procentowych, zmiany kształtu krzywej dochodowości, zmiany zmienności stóp 
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procentowych oraz zmiany relacji lub zakresu indeksów stóp procentowych. Zmiana stóp 

procentowych może narazić posiadacza instrumentu finansowego na ryzyko straty, jeżeli 

składnik aktywów finansowych jest wrażliwy na zmianę stopy procentowej, a inwestor 

decyduje się sprzedać ten instrument przed terminem zapadalności.  

Najczęstsze występowanie ryzyka stopy procentowej dotyczy instrumentów dłużnych. W 

przypadku instrumentów inwestycji kapitałowych, takich jak akcje, ryzyko stopy 

procentowej jest znacznie niższe, ponieważ wpływa na zmiany cen akcji w 

długoterminowej perspektywie makroekonomicznej. 

Ryzyko walutowe 

Ponosimy to ryzyko, inwestując w walutę obcą. Istnieje ryzyko, że waluta obca, w której 

aktywa są denominowane, w okresie inwestycyjnym straci na wartości w stosunku do 

waluty krajowej, w wyniku czego zwrot z inwestycji wyrażony w walucie krajowej zmniejszy 

się. Występowanie ryzyka kursu występuje wtedy, gdy istnieje ryzyko straty wynikające ze 

zmiany cen instrumentów wrażliwych na zmiany wartości kursów walut. Dotyczy to przede 

wszystkim ryzyka zmiany kursu natychmiastowego i ryzyka zmiany zmienności kursu 

walutowego. Inwestor może być narażony na ryzyko kursowe w następujących 

przypadkach: 

(a) zakup instrumentu finansowego jest w walucie obcej, przy czym środki waluty obcej 

kupił za jego walutę krajową lub inną walutę obcą, i planuje przekazanie środków z 

powrotem na walutę krajową lub obcą po zakończeniu inwestycji lub innej waluty 

obcej, 

(b) inwestycja jest realizowana za pomocą instrumentu finansowego, który pozwala na 

zwrot z inwestycji lub również pierwotnie inwestowanej kwoty podczas lub w terminie 

zapadalności produktu zostały wypłacone w innej walucie, jak pierwotna waluta 

inwestycji.  

Ryzyko płynności 

Ryzyko, w którym kupno lub sprzedaż instrumentu finansowego nie może być dokonane 

tak szybko lub w ramach czasowych, jakich wymaga inwestor, nazywane jest ryzykiem 

płynności. Płynność rynkowa odpowiedniego instrumentu finansowego zależy od sposobu 

organizacji rynku (rynek regulowany lub rynek OTC), liczby uczestników rynku, ale w dużej 

mierze od charakterystyki samego instrumentu finansowego. Ogólnie rzecz biorąc, im 

krótszy jest instrument finansowy na rynku, tym niższa jest jego płynność. Płynność 

poszczególnych instrumentów finansowych nie jest stałą i może się zmieniać w czasie, jak 

również, na przykład, w wyniku zmiany stref czasowych, ponieważ globalna płynność na 

rynkach zmienia się wraz z upływem czasu.  

Inwestor powinien zapytać o płynność danego instrumentu finansowego i możliwość jego 

odsprzedaży, zwłaszcza gdy wymaga realizacji transakcji na akcjach poza głównymi 

indeksami poszczególnych giełd. Powinien również wymagać informacji o płynności dla 

akcji będących przedmiotem zwykłego obrotu, jeżeli nie ma doświadczenia w 

inwestowaniu w tę akcję lub jeśli upłynął dłuższy okres od realizacji ostatniej transakcji.   



 
 

___________________________________________________________________________________ 
 

 

Finax, o.c.p., a.s. Bajkalská 19B  www.finax.eu/pl 

+48 22 104 09 08 821 01 Bratysława, SK  client@finax.eu 

Ryzyko miejsca realizacji 

Ryzyko miejsca realizacji związane jest z rynkiem lub miejscem, w którym realizowane są 

transakcje w danym instrumencie finansowym. W przypadku gdy miejsce świadczenia nie 

jest tym samym, co „krajowe” miejsce świadczenia inwestora. Jednocześnie inwestor jest 

narażony na ryzyko walutowe. 

Każda inwestycja na rynku zagranicznym lub zawierająca element zagraniczny może 

wiązać się z ryzykiem danego rynku zagranicznego, który może różnić się od ryzyka na 

rynku krajowym. Szczególnym przypadkiem są rynki wschodzące (emerging markets), 

które często zawierają ryzyka, niewystępujące na rynkach rozwiniętych. Inwestycje na tych 

rynkach mają często charakter spekulacyjny i powinny zostać starannie ocenione z 

uwzględnieniem potencjalnych zagrożeń związanych z tymi rynkami. Ryzyka te są opisane 

bardziej szczegółowo w punkcie 2.8 niniejszego dokumentu. 

Ryzyko inflacji  

Inflacja (deprecjacja wartości pieniądza) faktycznie zmniejsza nasz zwrot z inwestycji. Aby 

obliczyć rzeczywisty zysk z inwestycji, musimy odliczyć stopę inflacji. Należy pamiętać, że 

wraz ze wzrostem inflacji spada siła nabywcza inwestycji. 

Ryzyko względnego wyniku 

Ryzyko względnego wyniku to ryzyko, że wynik instrumentu finansowego nie będzie 

odzwierciedlać wyniku benchmarku (standardu rynkowego). Występuje, gdy inwestor 

nabywa instrument finansowy, porównując jego wyniki z innym instrumentem finansowym 

uznanym za benchmark. 

Ryzyko kraju 

Nowe podatki, nowe przepisy regulacyjne, nowe przepisy prawa lub ograniczenia korzyści, 

które inwestor nabył w momencie inwestowania w odpowiedni instrument finansowy 

zapewniający te świadczenia, stanowią ryzyko kraju. Tylko rząd lub odpowiednie władze 

mogą być za to odpowiedzialne. Ryzyko danego kraju jest również ściśle powiązane z 

ryzykiem politycznym łączącym sie w szczególności z możliwą zmianą sił politycznych lub 

kierunku kraju, któremu towarzyszy zmiana systemu podatkowego, prawnego, fiskalnego 

lub innego, mająca wpływ na zwrot z inwestycji w kraju. Istnienie ryzyka politycznego 

pociąga za sobą nerwowość poszczególnych uczestników rynku. Może to objawiać się 

większą zmiennością cen instrumentów finansowych, co może skutkować wyprzedażami 

na danych rynkach w wyniku zmiany nastawienia inwestorów do ryzyka. 

Ryzyko zmienności 

Zmienność mierzy przemienność (niestabilność) ceny instrumentu finansowego i jest 

wysoka, jeśli cena instrumentu finansowego zmienia się znacząco w pewnym okresie 

czasu (w przypadku niektórych instrumentów jest to codzienny, w przypadku innych jest to 

dłuższy okres). Ryzyko zmienności związane jest ze zmianami cen poszczególnych 

instrumentów finansowych. Określa się je poprzez porównanie średniej różnicy między 

najniższą i najwyższą ceną instrumentu finansowego w określonym okresie czasu i 
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odzwierciedla ryzyko potencjalnej straty z powodu stopy zmienności ceny tego 

instrumentu finansowego.  

Dla każdego instrumentu finansowego, rynku i okresu obserwacji zmienność jest 

indywidualna. Zmienność jest wielkością bardzo niestabilną pod względem wartości w 

czasie. Nawet sama zmienność ma swoją zmienność. Dlatego przed zainwestowaniem 

klient powinien zapytać o aktualną lub historyczną zmienność danego instrumentu 

finansowego i jego wpływ na rentowność planowanej decyzji inwestycyjnej. 

Ryzyko rozliczeniowe 

Ryzyko, że transakcja na instrumencie finansowym nie zostanie rozliczona lub że 

instrument finansowy nie zostanie dostarczony w uzgodnionym terminie, stanowi ryzyko 

rozliczeniowe. W tym przypadku ryzyko jest równe różnicy między uzgodnioną ceną 

instrumentu finansowego a rzeczywistą ceną rynkową w dniu rozliczenia, ta różnica może 

oznaczać stratę, jeśli transakcja nie zostanie rozliczona, a dana transakcja w instrumencie 

finansowym musiałaby zostać zrealizowana po bieżącej cenie rynkowej.  

Transakcje na papierach wartościowych mają różne procedury rozliczeń i dostaw, a 

niektóre procedury rozliczeniowe mogą pozostawać pod wpływem objętości, co określa 

sposób i procedurę ich rozliczenia. Niemożność rozliczenia transakcji w następstwie takich 

ograniczeń proceduralnych może oznaczać dla inwestora ograniczenie lub utratę 

możliwości inwestowania w inne alternatywne możliwości inwestycyjne. 

2.8. Ryzyko związane z inwestowaniem w krajach rynków wschodzących 

Obecnie inwestorzy coraz bardziej koncentrują się na inwestowaniu w instrumenty 

finansowe podlegające transakcjom rynków wschodzących (emerging markets), które 

pozwalają inwestorom uzyskać alternatywne inwestycje o wyższych zwrotach w 

porównaniu z tradycyjnymi rynkami. Wyższy zwrot wiąże się jednak również z wyższym 

poziomem ryzyka, które jest często bardzo specyficzne dla danego rynku i właściwego 

instrumentu finansowego.  

Rynki wschodzące są rynkami obrotu instrumentami finansowymi, charakteryzującymi się 

w szczególności:  

(a) zmieniającymi się wynikiem gospodarki,  

(b) pewnym stopniem niestabilności politycznej,  

(c) nieprzewidywalnymi rynkami finansowymi i parametrami rozwoju gospodarczego, 

(d) rynkami finansowymi, które wciąż są w fazie rozwoju. 

Rynki wschodzące to rynki objęte jedną lub większą liczbą powyższych cech. 

Inwestor jest narażony na ryzyko, gdy inwestuje w instrumenty finansowe na rozwiniętym 

rynku, a emitent tych instrumentów ma siedzibę w otoczeniu rynków wschodzących lub 

jego działalność koncentruje się głównie na tych rynkach.  
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Inwestor powinien być świadomy wszystkich ryzyk związanych z inwestowaniem na tych 

rynkach przed zainwestowaniem w takie instrumenty. Inwestowanie w instrumenty 

finansowe dostępne na rynkach wschodzących ma często charakter spekulacyjny. 

Poniższa lista ryzyk zawiera podstawowe informacje na temat ryzyka, które należy wziąć 

pod uwagę przy inwestowaniu w krajach rynków wschodzących. 

Ryzyko ekonomiczne 

Zawirowania na rynku i wahania cen są bardziej prawdopodobne i większego wymiaru w 

gospodarkach wschodzących, które są bardziej wrażliwe na zmiany stóp procentowych i 

inflacji. Ponadto koncentracja działań i produkcji w takich gospodarkach jest często 

stosunkowo wąska, a zatem poszczególne zdarzenia mogą mieć kilka razy większy wpływ 

na gospodarkę i rynki niż w rozwiniętych gospodarkach i na rynkach. Odpowiednia 

regulacja i monitorowanie przez krajowe organy regulacyjne to poważna wada na rynkach 

wschodzących. 

Ryzyko walutowe 

Kursy walut gospodarek wschodzących podlegają znacznym i nieprzewidywalnym 

zmianom w ich wartości. Ponadto należy zauważyć, że niektóre kraje limitują lub w inny 

sposób ograniczają transakcje w walutach lokalnych. Operacje zabezpieczające i 

hedgingowe mogą ograniczać potencjalne straty i ryzyko wynikające z operacji w walucie 

lokalnej, ale z drugiej strony ryzyka tego nie można całkowicie wyeliminować ze względu 

na nieprzewidywalność zachowania rynków lokalnych. 

Ryzyko rynkowe 

Mniejsza liczba zaawansowanych metod monitorowania i monitoringu rynków finansowych 

może prowadzić do niskiego poziomu przejrzystości, efektywności, płynności i regulacji 

poszczególnych rynków. Ponadto rynki te charakteryzują się dużą zmiennością, dużymi 

wahaniami cen oraz możliwością nieuprawnionego wpływania na ceny rynkowe i 

nadużywanie informacji. 

Ryzyko rozliczeniowe 

Niektóre gospodarki wschodzące korzystają z systemów clearingowych i rozrachunkowych 

operacji finansowych, które mogą znacząco różnić się od systemów stosowanych w 

gospodarkach rozwiniętych. W niektórych przypadkach takie systemy są nieobecne lub 

istniejące systemy pracują nierzetelnie z szeregiem błędów przetwarzania transakcji lub 

powodują znaczne opóźnienia w rozliczeniu i dostawie instrumentów finansowych. 

Ryzyko prawne 

Na tych rynkach może występować niepewność prawna z powodu braku doświadczenia 

krajowej jurysdykcji z funkcjonowaniem rynków finansowych. Ponadto brak lub 

nieodpowiedni system monitorowania rynków finansowych może prowadzić do problemów 

i trudności w wykonywaniu praw inwestora wynikających z posiadania instrumentów 

finansowych. 
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Ryzyko polityczne 

Ryzyko zasadniczych zmian w gospodarce narodowej i systemie politycznym w krótkim 

okresie zwiększa niestabilność systemu politycznego i brak doświadczenia decydentów 

politycznych w kraju lub rządzie. Konsekwencje dla inwestorów mogą obejmować 

konfiskatę aktywów inwestora bez rekompensaty, ograniczenie praw inwestora w związku 

z własnością aktywów lub dramatyczną zmianę wartości aktywów inwestora w następstwie 

interwencji państwa lub w następstwie wprowadzenia państwowych mechanizmów 

kontrolnych i monitorowania. 

Ryzyko płynności 

Płynność poszczególnych rynków zależy również od popytu i podaży. W następstwie 

wpływu klęsk żywiołowych lub zmian społecznych, gospodarczych i politycznych na popyt i 

podaż na rynkach wschodzących, mogą te fakty powodować znacznie szybsze i 

długoterminowe zmiany niż w przypadku rynków rozwiniętych, a w skrajnych przypadkach 

mogą prowadzić do pełnego braku płynności na danym rynku. Może to skutkować 

niemożnością inwestora do sprzedaży swoich aktywów, jeśli chce zakończyć lub 

zredukować swoje inwestycje na rynkach wschodzących. 

 

3. Postanowienia końcowe 

3.1. Niniejszy dokument został zatwierdzony przez zarząd Domu Maklerskiego w dniu 11 

czerwca 2020, ze skutkiem od 1 lipca 2020. 

3.2. Niniejszy dokument został opublikowany dn. 16 czerwca 2020. 


