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Szybsze i wygodniejsze inwestowanie  
dzięki nowej platformie transakcyjnej CMC Markets 

 
Odświeżone, oparte na HTML5 oprogramowanie jest jeszcze bardziej elastyczne i intuicyjne,  

a także oferuje nowe narzędzia analizy technicznej i szersze kompendium wiedzy 
 

CMC Markets, wiodący, międzynarodowy broker kontraktów CFD i instrumentów Forex, 
poinformował o zakończeniu wdrożenia swojej nowej, odświeżonej platformy transakcyjnej Next 
Generation w jej polskiej wersji językowej. Dzięki temu jej użytkownicy mogą inwestować jeszcze 
szybciej i wygodniej. Nowe oprogramowanie umożliwia też dalej idące dostosowanie 
do indywidualnych potrzeb inwestora oraz oferuje nowe funkcjonalności, w tym narzędzia analizy 
technicznej czy szersze kompendium wiedzy. 
 
Nowa odsłona platformy Next Generation została przygotowana w technologii HTML5. Dzięki temu może 
być ona używana na dowolnym komputerze, tablecie lub smartfonie, a przeglądarka internetowa nie 
wymaga instalowania dodatkowych wtyczek. Wykorzystanie technologii HTML5 pozwoliło też znacznie 
przyspieszyć działanie platformy. Warto pamiętać, że system transakcyjny CMC Markets cechuje 
niezrównana szybkość, pozwalająca zrealizować transakcję CFD w czasie zaledwie 75 milisekund, 
podczas gdy w przypadku innych popularnych systemów jest to zazwyczaj kilkukrotnie więcej. 
To, w połączeniu, z jeszcze szybszą platformą, sprawia, że inwestorzy mogą błyskawicznie reagować 
na zmiany na rynkach finansowych i osiągać lepsze wyniki swoich inwestycji. 
 
Nowa wersja oprogramowania zawiera szereg usprawnień, dotyczących m.in. sposobu składania zleceń, 
wyszukiwania instrumentów finansowych czy korzystania z narzędzi analizy technicznej. Ponadto, dzięki 
modułowej konstrukcji, wprowadzono dodatkowe możliwości indywidualnego dostosowywania wyglądu 
ekranu i układów roboczych. Poszczególne moduły można też spajać ze sobą tak, aby praca na nich była 
łatwiejsza i aby można było aktualizować wiele okien jednym kliknięciem. Na przykład, zespolenie listy 
wiadomości Reuters, które są dostępne również w jęz. polskim, z oknem ich odczytu, uaktywnia 
automatyczny podgląd treści depeszy po najechaniu kursorem na jej tytuł na liście. Pojawiły się też nowe 
możliwości definiowania ulubionych ustawień, a także ich zapamiętywania i „kopiowania” na kolejne 
instrumenty, transakcje czy narzędzia analityczne. Wszystkie te zmiany sprawiają, że nowa wersja 
platformy CMC Markets jest jeszcze bardziej intuicyjna i łatwiejsza w obsłudze, a jednocześnie 
umożliwia daleko idącą personalizację. 
 
Oprócz usprawnień w sposobie obsługi platformy, pojawiły się na niej nowe narzędzia analityczne. 
W sumie jest to 40 nowych wskaźników, formacji i narzędzi do rysowania oraz dodatkowe typy wykresów. 
Obejmuje to m.in. 4 nowe formacje analizy technicznej, które platforma sama wykrywa na danym wykresie 
i wskazuje użytkownikowi w ramach tzw. Skanera formacji. Ponadto dodana została możliwość zapisania 
dla każdego instrumentu 5 różnych analiz, dzięki czemu można wrócić do pracy nad nimi później. 
Uproszczony został również dostęp do 10 zdefiniowanych przez użytkownika, własnych szablonów 
wykresów, pozwalających zapisać i „skopiować” wybrany przez użytkownika sposób wyświetlania wykresu, 
co obejmuje jego rodzaj, interwał i wskaźniki analizy technicznej. 
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Nowa platforma CMC Markets zawiera też szersze kompendium wiedzy inwestora. Obejmuje ono m.in. 
objaśnienia dotyczące wskaźników analizy technicznej, a także znaczenia odczytów makroekonomicznych 
pojawiających się w kalendarium inwestora na platformie. W przypadku tych ostatnich teraz można 
nie tylko sprawdzić znaczenie konkretnej danej makroekonomicznej czy wykres pokazujący jej historyczne 
wartości, ale też rozbieżności w prognozach analityków dotyczących spodziewanej publikacji. Z kolei dzięki 
opisom wskaźników analizy technicznej inwestorzy mogą łatwiej interpretować ich znaczenie i przewidywać 
na tej podstawie przyszłe zmiany cen. 
 
„Jakość naszego oprogramowania to nasz priorytet, a jednocześnie powód do dumy. Od lat CMC Markets 
rozwija autorską platformę transakcyjną Next Generation, inwestując w nią miliony funtów. Efektem jest 
wyjątkowo wygodne i solidne narzędzie inwestycyjne, łączące dostęp do licznych, zaawansowanych 
funkcjonalności z intuicyjnością i prostotą użytkowania. Nasze najnowsze usprawnienia, które są 
już w pełni dostępne dla inwestorów z Polski, to kolejny krok właśnie w tym kierunku” – mówi Łukasz 
Wardyn, dyrektor CMC Markets na Europę Wschodnią. 
 
Platforma transakcyjna Next Generation była wielokrotnie nagradzana. Między innymi CMC Markets 
zdobyło ostatnio nagrodę FxCuffs 2017 w kategorii Zagraniczny Broker Forex Roku. Platforma Next 
Generation zapewnia inwestorom indywidualnym dostęp do 10 tysięcy różnych instrumentów finansowych 
związanych z rynkami walut (Forex), akcji, obligacji, surowców i towarów. Korzystający z niej użytkownicy 
mogą korzystać z pełnej przejrzystości wykonywanie zleceń, zaawansowanych narzędzi oraz atrakcyjnych 
warunków cenowych.  
 
Więcej informacji o najnowszych usprawnieniach na platformie Next Generation można znaleźć na stronie 
internetowej: https://www.cmcmarkets.com/pl-pl/nowa-platforma-transakcyjna. 
 

### 
 
Podstawowe informacje o CMC Markets 
CMC Markets jest międzynarodową firmą inwestycyjną, wiodącym brokerem kontraktów na różnice (CFD), 
notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie (LSE:CMCX). Za pośrednictwem platformy 
transakcyjnej online klienci CMC Markets mogą inwestować w ponad 10 tysięcy różnych instrumentów finansowych 
związanych z rynkami walut (Forex), akcji, obligacji, surowców i towarów. Firma, która powstała w 1989 r. w Londynie, 
aktualnie posiada 14 oddziałów w różnych regionach świata, w tym w Polsce, obsługując klientów z ponad 70 krajów. 
Broker był wielokrotnie nagradzany za najlepszą ofertę i innowacyjne platformy transakcyjne, m.in. zdobył tytuł 
Zagranicznego Brokera Forex Roku w konkursie FxCuffs 2017. Więcej informacji można znaleźć na stronie 
internetowej www.cmcmarkets.pl. 
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