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Firma inwestycyjna CMC Markets otwiera oddział w Warszawie
rozszerzając działalność na region Europy Wschodniej
Wiodący, międzynarodowy broker udostępni atrakcyjną cenowo ofertę CFD i Forex,
obejmującą ponad 10 tys. instrumentów finansowych, oraz innowacyjną platformę transakcyjną
CMC Markets, jeden z wiodących na świecie dostawców usług inwestycyjnych z wykorzystaniem
kontraktów na różnice (inaczej kontraktów różnic kursowych, ang. contract for difference, CFD), ogłosił
otwarcie oddziału w Warszawie, sygnalizując jednocześnie swoje plany rozwoju w regionie Europy
Wschodniej. Utworzenie polskiego oddziału stanowi najnowszy etap realizacji strategii międzynarodowego
rozwoju CMC Markets.
Za pośrednictwem platformy transakcyjnej online CMC Markets daje inwestorom indywidualnym dostęp do
ponad 10 tysięcy różnych instrumentów finansowych związanych z rynkami walut (Forex), indeksów
giełdowych, akcji, obligacji, surowców i towarów. Firma, która powstała w 1989 r. w Londynie, aktualnie
posiada 13 oddziałów w różnych regionach świata, w tym w Polsce, obsługując klientów z ponad 70 krajów.
Broker był wielokrotnie nagradzany za najlepszą ofertę i innowacyjną platformę.
Od początku swojej działalności w Polsce CMC Markets będzie oferował bardzo konkurencyjne koszty
transakcyjne, które zaczynają się od 0,7 pipsa dla oferty Forex, np. dla pary EUR/USD, lub od 1 pkt., np.
dla indeksu Germany30. Również oferta dotycząca innych instrumentów popularnych wśród polskich
inwestorów, związanych z indeksami najważniejszych giełd, z rynkiem złota, ropy naftowej czy z głównymi
parami walutowymi, zapewnia jedne z najwęższych spreadów na polskim rynku.
Wejście CMC Markets do Polski oznacza, że inwestorzy otrzymują dostęp do platformy transakcyjnej
online o nazwie Next Generation. To innowacyjne oprogramowanie zostało zaprojektowane tak, aby jak
najbardziej ułatwić inwestorom zawieranie transakcji, które przebiega w 100% automatyczne. Autorskie,
wielokrotnie nagradzane rozwiązanie CMC Markets jest łatwe w obsłudze i daje możliwość personalizacji
wielu ustawień, a jednocześnie zawiera zaawansowane narzędzia analityczne, jak na przykład 74
wskaźniki analizy technicznej czy automatyczne wykrywanie formacji. Dzięki temu Next Generation
zaspokaja potrzeby zarówno początkujących, jak i zaawansowanych inwestorów. Aplikacja pozwala też na
realizację transakcji na warunkach jak najkorzystniejszych dla inwestora oraz na daleko idące
dostosowanie do indywidualnych preferencji użytkownika.
Lokalna wersja platformy Next Generation zapewnia m.in. dostęp do instrumentów finansowych o polskim
nazewnictwie i do serwisu informacyjnego Reuters w języku polskim. Dodatkowo klienci CMC Markets
mają do dyspozycji lokalny zespół obsługi klienta oraz wsparcie edukacyjne, w tym bogatą sekcję
edukacyjną na stronie www.cmcmarkets.com/pl-PL/edukacja.
CMC Markets zatrudnił zespół, którego bogate doświadczenie obejmuje udokumentowane osiągnięcia w
zakresie upowszechniania oferty CFD i Forex na polskim rynku. Na czele oddziału stanął Łukasz Wardyn,
który przed 13 laty był jednym z pionierów wprowadzających kontrakty CFD na rynku
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środkowoeuropejskim. W swojej nowej roli będzie on odpowiedzialny za wszystkie aspekty biznesu CMC
Markets w Polsce oraz za rozwój firmy w regionie.
Matthew Macklin, szef działu Dystrybucji Europejskiej, skomentował: “Rozszerzenie działalności na
Europę Wschodnią jest dla CMC Markets kolejnym kamieniem milowym. Polska jest niezwykle
dynamicznym rynkiem, z wielkim potencjałem wzrostu, dzięki któremu będzie nam znacznie łatwiej rozwijać
się w innych krajach regionu. Cieszymy się, że naszą platformę transakcyjną Next Generation możemy
zaprezentować nowemu gronu inwestorów i osób zainteresowanych rynkami finansowymi”.
Łukasz Wardyn, dyrektor na Europę Wschodnią, dodał: “Obecność CMC Markets w Polsce to
doskonała wiadomość dla inwestorów w całym regionie, którzy zyskują możliwość dokonywania transakcji
z pomocą wiodącego brokera i zaawansowanej technologii. Mimo, że w Europie Wschodniej już
zbudowaliśmy pewne relacje, z wielką chęcią udostępnimy naszą ofertę znacznie szerszej rzeszy
klientów”.
Więcej informacji na temat
www.cmcmarkets.com/pl-PL.
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###
Podstawowe informacje o CMC Markets
CMC Markets jest międzynarodową firmą inwestycyjną, wiodącym brokerem kontraktów na różnice (CFD). 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 13 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. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.cmcmarkets.pl.
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Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. W CFD możesz stracić więcej niż depozyt. W kontraktach ekspresowych możesz stracić depozyt. Informacja o
ryzyku.
Kontrakty na różnice kursowe (CFD) wykorzystują mechanizm dźwigni finansowej i pociągają za sobą wysokie ryzyko strat w wypadku
gwałtownych, niekorzystnych zmian kursów. Dźwignia finansowa umożliwia zajęcie pozycji, której wartość przekracza wysokość wymaganego
depozytu zabezpieczającego, przez co ewentualne straty mogą przewyższać wartość depozytu i wiązać się z koniecznością wniesienia
dodatkowych wpłat. Instrumenty Binarne (w tym Kontrakty Ekspresowe) pociągają za sobą ryzyko utraty całego zainwestowanego kapitału.
Instrumenty finansowe mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów, w związku z czym należy się upewnić, że rozumiesz związane z nimi
ryzyko i zasięgnąć niezależnej porady. Inwestuj tylko te środki, na których utratę możesz sobie pozwolić.
Informacje zawarte w dokumencie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady inwestycyjnej lub rekomendacji do zawarcia
transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. CMC Markets UK plc oraz CMC Markets UK Spółka Akcyjna oddział w
Polsce nie ponoszą odpowiedzialności za straty poniesione, bezpośrednio lub pośrednio, w związku z działaniami podjętymi na podstawie
udostępnionej treści. Zawierając transakcje w środowisku demo nie należy zakładać osiągania tożsamych wyników na rachunku rzeczywistym.
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