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Polityka Cenowa CMC Markets 
 
 

Kwotowania na Platformie 
 
Kwotowania naszych instrumentów są generowane elektronicznie przez platformę i są oparte na cenach 
rynkowych odpowiednich instrumentów bazowych, ale nie muszą ich odzwierciedlać. W przypadku 
instrumentów bazowych notowanych w głównej mierze na giełdach, źródłem kwotowań są właściwi 
dystrybutorzy danych giełdowych, a dla instrumentów notowanych głównie na rynku pozagiełdowym (OTC), 
takich jak pary walutowe (Forex), kwotowania dostarczają bezpośrednio nasi dostawcy płynności. 
 
Nasz zautomatyzowany system kwotowań zestawia i weryfikuje ze źródeł danych tysiące cen na sekundę, 
odrzucając wszystkie uznane za nieprawidłowe, np. crossed price. Dane, na bazie których tworzone są 
nasze kwotowania, są właściwie zweryfikowane i przefiltrowane. 
 
W wyjątkowych okolicznościach, z uwagi na zmienność rynku oraz warunki techniczne, może się zdarzyć, 
że cena wyświetlana na urządzeniu klienta, może różnić się od ceny, po jakiej jest zrealizowane zlecenie, 
szczególnie na dynamicznych rynkach. Jeżeli zmiana ceny nastąpi w okresie od złożenia zlecenia przez 
Klienta do momentu jego realizacji lub rozliczenia za pośrednictwem platformy, dane zlecenie jest zazwyczaj 
realizowane po cenie obowiązującej w chwili realizacji zlecenia. Zmiana ceny może być dla klienta zarówno 
niekorzystna, jak i korzystna. 
 
Sposób, w jaki nasza platforma generuje kwotowania dla  Kontraktów Ekspresowych (dostępnych tylko dla 
Klientów Profesjonalnych), różni się od tego, jaki został przyjęty dla lewarowanych transakcji CFD, ze 
względu na inną naturę tych instrumentów.  Aby dowiedzieć się więcej o źródłach kwotowań dla danego typu 
instrumentu, zapoznaj się z informacjami poniżej. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących realizacji 
zleceń przez naszą platformę, zapoznaj się z naszym Podsumowaniem Polityki Realizacji Zleceń. Aby 
zapoznać się z kluczowymi informacjami odnośnie konkretnego instrumentu oraz opłatami i prowizjami, 
zapoznaj się z Dokumentem Zawierającym Kluczowe Informacje (KID) dostępnym na platformie w zakładce 
Informacje o Produkcie oraz z Informacjami o Kosztach i Prowizjach dostępnymi na naszej stronie 
internetowej. 
 
Transakcje CFD z wykorzystaniem dźwigni finansowej 
 
Skorzystaj z dostępnej w Okienku Zlecenia Drabinki Cenowej, dzięki której wyświetlisz cenę danego 
instrumentu właściwą dla danej wielkości pozycji – w ten sposób otrzymujesz informację na temat głębokości 
rynku. Wyższa wartość transakcji może skutkować szerszym spreadem niż przy mniejszej wartości. Więcej 
informacji znajdziesz na stronach dotyczących narzędzi dostępnych na platformie i realizacji zleceń.  

W pewnych sytuacjach jesteśmy zmuszeni do generowania kwotowań w sposób manualny lub syntetyczny, 
a nie automatycznie przez system, przykładowo, gdy dany instrument CFD kwotowany jest poza godzinami 
transakcyjnymi instrumentu bazowego. W konsekwencji jesteśmy w stanie zapewnić płynność takiego 
instrumentu poza godzinami transakcyjnymi. W przypadku manualnego generowania kwotowań dążymy do 
stworzenia rzetelnych kwotowań uwzględniających innych dostawców danych, jeśli jest to możliwe, jak 
również nasz własny rynek danego instrumentu.  
Jeśli chcesz pozyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją poniżej. 
 
Możliwe jest odrzucenie zlecenia. Odsetek odrzuconych zleceń będzie zależeć od zachowań transakcyjnych 
klienta, platform oraz połączeń podczas aktywności transakcyjnej. Większość klientów nigdy, lub z małym 
prawdopodobieństwem, nie spotka się z odrzuceniem zlecenia, jest to zależne od sposobu, w jaki zawierają 
transakcje.  
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Akcje 
Rynek Kasowy 
Na przykład: Vodafone, Barclays, Amazon, Tesla 
Opierając się na danych o cenach akcji z odpowiednich rynków bazowych, nasz zautomatyzowany system 
kwotowania prezentuje głębokość rynku w postaci Drabinki Cenowej, która zawiera do maksymalnie 
dziesięciu poziomów głębokości dla każdego instrumentu akcyjnego CFD. Każdy poziom w przejrzysty 
sposób przedstawia dostępne dla danych wielkości transakcyjnych ceny, jak również wzrastający wraz z 
wielkością pozycji spread.  
 
Indeksy 
Rynek Kasowy 
Na przykład: UK100, UK30 
Oferowane przez nas kasowe rynki indeksów umożliwiają przeprowadzanie kontraktów na instrumentach 
kwotowanych w sposób ciągły, w odróżnieniu od kontraktów terminowych z określonym terminem 
wygaśnięcia. 
Kwotowania dla każdego z indeksów kasowych dostępnych na naszej platformie, generowane są 
automatycznie w oparciu o dane cenowe z odpowiednich rynków bazowych i ceny kontraktów terminowych 
(z uwzględnieniem korekt wynikających z ewentualnych dywidend, stóp procentowych i daty wygaśnięcia). 
Uzyskane w ten sposób ceny teoretyczne, przedstawione są w postaci Drabinki Cenowej, która prezentuje 
głębokość danego rynku w formie  maksymalnie dziesięciu poziomów głębokości dla każdego kasowego 
indeksu CFD. Każdy poziom w przejrzysty sposób przedstawia dostępne dla danych wielkości 
transakcyjnych ceny, jak również wzrastający wraz z wielkością pozycji spread. 
 
Kontrakty Terminowe 
Na przykład UK100 – czerwiec 2020, US30 – czerwiec 2020 
 
Kwotowania dla każdego z kontraktów terminowych na indeksy dostępnych na naszej platformie, 
generowane są automatycznie w oparciu o dane cenowe kontraktów futures na rynkach bazowych. 
Uzyskane w ten sposób ceny, przedstawione są w postaci Drabinki Cenowej, która prezentuje głębokość 
danego rynku w formie maksymalnie dziesięciu poziomów. Każdy poziom w przejrzysty sposób przedstawia 
dostępne dla danych wielkości transakcyjnych ceny, jak również wzrastający wraz z wielkością pozycji 
spread. Różnica między kontraktami kasowymi a terminowym na indeksy polega głównie na wysokości stóp 
procentowych i dywidendzie. 
 
Pary walutowe (Forex), Złoto, Srebro 
Rynek Kasowy 
Na przykład: EUR/USD, GBP/JPY, Złoto-Kasowy 
Zagregowane kwotowania dla par walutowych z dolarem amerykańskim, takich jak USD/CHF lub GBP/USD, 
generowane są przez nasz system automatycznie, z uwzględnieniem wielu różnych czynników, w tym pory, 
ceny środkowej i spreadu, w oparciu o płynność dostarczaną przez wielu dostawców płynności walutowego 
rynku OTC i złota (Barclays, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, UBS, oraz 3 główne 
ECNs *). Kwotowania wszystkich innych par walutowych z walutami innymi niż USD, tworzone są 
syntetycznie w oparciu o odpowiednie pary walutowe z dolarem amerykańskim. W niektórych przypadkach 
możliwe jest generowanie kwotowań dla par walutowych z walutami innymi niż USD z wykorzystaniem 
opisanego  powyżej sposobu generowania kwotowań dla par walutowych z dolarem amerykańskim. 
Uzyskane w ten sposób ceny, przedstawione są w postaci Drabinki Cenowej, która prezentuje głębokość 
danego rynku w formie maksymalnie dziesięciu poziomów dla danej pary walutowej Forex. Każdy poziom w 
przejrzysty sposób przedstawia dostępne dla danych wielkości transakcyjnych ceny, jak również wzrastający 
wraz z wielkością pozycji spread. 

*Dostawcy płynności wykorzystywani na dzień tworzenia niniejszego tekstu. 
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Kontrakty Terminowe 
Na przykład: EUR/USD - czerwiec 2020, Złoto - czerwiec 2020 
Kwotowania dla każdego z kontraktów terminowych na pary walutowe Forex dostępnych na naszej 
platformie, generowane są automatycznie w oparciu o dane cenowe kontraktów futures na rynkach 
bazowych. Uzyskane w ten sposób ceny, przedstawione są w postaci Drabinki Cenowej, która prezentuje 
głębokość danego rynku w formie maksymalnie dziesięciu poziomów dla każdego kontraktu. Każdy poziom 
w przejrzysty sposób przedstawia dostępne dla danych wielkości transakcyjnych ceny, jak również 
wzrastający wraz z wielkością pozycji spread. Róznica między kontraktami kasowymi a terminowym na pary 
walutowe Forex polega głównie na różnicach stóp procentowych między dwiema powiązanymi walutami. 
 
Obligacje, towary i surowce 
Rynek Kasowy 
Na przykład: Kakao (USA) – Kasowy, Miedź – Kasowy, Euro Bund – Kasowy, US T-Bond – Kasowy  
Oferowane przez nas kasowe rynki towarów, surowców i obligacji, umożliwiają przeprowadzanie kontraktów 
na pojedynczym instrumencie kwotowanym w sposób ciągły, w odróżnieniu od kontraktów terminowych na 
towary i surowce lub obligacje, z określonym terminem wygaśnięcia. 
Kwotowania dla każdego z kontraktów kasowych na towary, surowce i obligacje CFD  dostępnych na naszej 
platformie, generowane są automatycznie w oparciu o dane cenowe kontraktów futures na rynkach 
bazowych z odpowiednim dodaniem lub odjęciem kosztów przetrzymania pozycji. Uzyskane w ten sposób 
ceny teoretyczne, przedstawione są w postaci Drabinki Cenowej, która prezentuje głębokość danego rynku 
w formie  maksymalnie dziesięciu poziomów głębokości dla każdego kasowego kontraktu na towary, surowce 
i obligacje CFD. Każdy poziom w przejrzysty sposób przedstawia dostępne dla danych wielkości 
transakcyjnych ceny, jak również wzrastający wraz z wielkością pozycji spread. W wyjątkowych 
okolicznościach, z uwagi na warunki na rynku bazowym, nasza cena instrumentu kasowego może nie 
opierać się na zdyskontowanej cenie dwóch najbliższych kontraktów terminowych, ale na kontraktach z 
późniejszym wygaśnięciem. W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta. 
 
Kontrakty Terminowe 
Na przykład: Ropa Crude WTI – maj 2020, Miedź – czerwiec 2020, Euro Bund – czerwiec 2020, US T-Bond 
– czerwiec 2020 
Kwotowania dla każdego z kontraktów terminowych na towary, surowce i obligacje dostępnych na naszej 
platformie, generowane są automatycznie w oparciu o dane cenowe kontraktów futures na rynkach 
bazowych. Uzyskane w ten sposób ceny, przedstawione są w postaci Drabinki Cenowej, która prezentuje 
głębokość danego rynku w formie maksymalnie dziesięciu poziomów dla każdego kontraktu terminowego na 
towary, surowce i obligacje. Każdy poziom w przejrzysty sposób przedstawia dostępne dla danych wielkości 
transakcyjnych ceny, jak również wzrastający wraz z wielkością pozycji spread.  
Różnica między ceną kontraktów kasowych na towary lub surowce, a kontraktów terminowych głównie opiera 
się na najbliższych dwóch kontraktach terminowych w momencie wygaśnięcia najbliższego kontraktu. 
 
Kryptowaluty 
Rynek Kasowy 
Na przykład: Bitcoin (USD), Ethereum (USD) 
Bazując na cenach dostarczanych z kilku głównych giełd spotowych (Binance, Bitstamp, Coinbase Pro, itBit, 
Gemini, Kraken *), nasz automatyczny system oblicza zagregowane ceny tych produktów, biorąc pod uwagę 
różne czynniki, w tym czas, średnią cenę i spread. Uzyskane w ten sposób ceny, przedstawione są w postaci 
Drabinki Cenowej, która prezentuje głębokość danego rynku w formie maksymalnie dziesięciu poziomów dla 
każdej Kryptowaluty. Każdy poziom w przejrzysty sposób przedstawia dostępne dla danych wielkości 
transakcyjnych ceny, jak również wzrastający wraz z wielkością pozycji spread.  
 
*Dostawcy wykorzystywani na dzień tworzenia niniejszego tekstu, ale ze względu na zmienną płynność w 
różnych systemach obrotu, lista ta może ulec zmianie. 
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Indeksy CMC Markets 
Indeksy Walut 
Na przykład: Indeks CMC GBP, Indeks CMC USD 
Wykorzystując zagregowane kwotowania dla określonych par walutowych będących składnikami danego 
indeksu, nasz automatyczny system wyceny koszyków przedstawia ceny w postaci Drabinki Cenowej, 
zgodnie ze specyficzną metodologią wyceny instrumentu. 
Dodatkowe informacje znajdują się Metodologii Ustalania Wagi Indeksów Walut. 
 
Indeksy Towarów i Surowców 
Na przykład: Indeks Surowców Energetycznych, Indeks Metali Szlachetnych 
Wykorzystując zagregowane kwotowania określonych towarów i surowców będących składnikami danego 
indeksu, nasz automatyczny system wyceny koszyków przedstawia ceny w postaci Drabinki Cenowej, 
zgodnie ze specyficzną metodologią wyceny instrumentu. 
Dodatkowe informacje znajdują się Metodologii Ustalania Wagi Indeksów Towarów i Surowców. 
 
Indeksy Kryptowalut 
Na przykład: Indeks Kryptowalut Głównych, Indeks Kryptowalut Alternatywnych 
Wykorzystując zagregowane kwotowania określonych kryptowalut będących składnikami danego indeksu, 
nasz automatyczny system wyceny koszyków przedstawia ceny w postaci Drabinki Cenowej, zgodnie ze 
specyficzną metodologią wyceny instrumentu. 
Dodatkowe informacje znajdują się Metodologii Ustalania Wagi Indeksów Kryptowalut. 
 
 
Koszyki Akcji 
Wykorzystując zagregowane kwotowania określonych akcji będących składnikami danego koszyka, nasz 
automatyczny system wyceny koszyków przedstawia ceny w postaci Drabinki Cenowej, zgodnie ze 
specyficzną metodologią wyceny instrumentu. 
Dodatkowe informacje znajdują się Metodologii Ustalania Wagi Koszyków Akcji. 
Uwaga: w dowolnym momencie ceny CMC mogą podlegać korektom w celu wsparcia ustalania kwotowań 
(przez nasz automatyczny system kwotowań lub za pośrednictwem dealerów ). 
 
Kontrakty Ekspresowe 
Indeksy 
Rynek Kasowy 
Kwotowania dla każdego z indeksów kasowych dostępnych na naszej platformie, generowane są 
automatycznie w oparciu o dane cenowe z odpowiednich rynków bazowych i ceny kontraktów terminowych 
(z uwzględnieniem korekt wynikających z ewentualnych dywidend, stóp procentowych i daty wygaśnięcia). 
Uzyskane w ten sposób ceny teoretyczne indeksów kasowych są podstawą dla ceny otwarcia danego 
Kontraktu Ekspresowego przy wszystkich dostępnych czasach wygasania. Cena otwarcia Kontraktu 
Ekspresowego dla poszczególnych okresów wygasania, jest następnie generowana indywidualnie poprzez 
nasz automatyczny system lub za pośrednictwem dilerów.  
Cena rozliczenia jest oparta o kwotowanie z odpowiedniego rynku bazowego. (Podstawa ceny rozliczenia 
dla każdego z okresów wygasania opisana jest na platformie.) 
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Pary walutowe (Forex), Złoto, Srebro 
Rynek Kasowy 
Zagregowane kwotowania dla par walutowych z dolarem amerykańskim, takich jak USD/CHF lub GBP/USD, 
generowane są automatycznie z uwzględnieniem pory, ceny środkowej i spreadu, w oparciu o płynność 
dostarczaną przez dostawców płynności walutowego rynku OTC i złota (Barclays, Citi, Deutsche Bank, 
Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, UBS oraz 3 główne ECNs*). Kwotowania wszystkich innych pary 
walutowe z walutami innymi niż USD, tworzone są syntetycznie w oparciu o odpowiednie pary walutowe z 
dolarem amerykańskim. W niektórych przypadkach możliwe jest generowanie kwotowań dla par walutowych 
z walutami innymi niż USD z wykorzystaniem opisanego  powyżej sposobu generowania kwotowań dla par 
walutowych z dolarem amerykańskim. Uzyskane w ten sposób ceny teoretyczne są podstawą dla ceny 
otwarcia danego Kontraktu Ekspresowego przy wszystkich dostępnych czasach wygasania. Cena otwarcia 
Kontraktu Ekspresowego dla poszczególnych okresów wygasania, jest następnie generowana indywidualnie 
poprzez nasz automatyczny system lub za pośrednictwem dilerów. 
 
*Dostawcy płynności wykorzystywani w chwili tworzenia niniejszego tekstu. 
Ceny rozliczenia są oparte o odpowiednie zagregowane kwotowania z wygenerowane przez nasz 
automatyczny system. (Podstawa ceny rozliczenia dla każdego z okresów wygasania opisana jest na 
platformie.) 
 
Obligacje, towary i surowce (z wyłączeniem Złota i Srebra) 
Kontrakty Terminowe 
Kwotowania dla Kontraktów Ekspresowych są generowane automatycznie w oparciu o dane cenowe 
kontraktów futures na rynkach bazowych. Uzyskane w ten sposób ceny są podstawą dla ceny otwarcia 
danego Kontraktu Ekspresowego przy wszystkich dostępnych czasach wygasania. Cena otwarcia Kontraktu 
Ekspresowego dla poszczególnych okresów wygasania, jest następnie generowana indywidualnie poprzez 
nasz automatyczny system lub za pośrednictwem dilerów. Ceny rozliczenia są oparte o dane cenowe futures 
z odpowiedniego rynku bazowego. (Podstawa ceny rozliczenia dla każdego z okresów wygasania opisana 
jest na platformie.) 
 
Kwotowania Manualne oraz Poza Godzinami Otwarcia Rynków 
Istnieje niewielka liczba kontraktów CFD, dla których kwotowania odbywają się poza godzinami rynkowymi 
dla instrumentu bazowego. Przykładem mogą być indeksy: UK 100 i Germany 30. W przypadku tych 
instrumentów stosujemy metodykę, która odnosi się do najbardziej przybliżonej ceny instrumentów 
bazowych w ich godzinach rynkowych, jako wyznacznika. W wyjątkowych sytuacjach bardziej odpowiednie 
może być manualne ustalenie ceny instrumentu. Takie sytuacje są często spowodowane problemami 
technicznymi na rynku bazowym lub z dostawcami danych rynkowych, co utrudnia automatyczne 
wygenerowanie ceny, ale gdy istnieje wystarczająca ilość informacji z innych dostępnych źródeł, aby ręcznie  
utrzymać cenę. W takich przypadkach będziemy uważnie monitorować sytuację, szukając alternatywnych 
automatycznych metod ustalania cen i jak najszybciej przywrócimy automatyczne ustalanie cen. 
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