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CMC Markets udostępnia inwestorom instrumenty binarne 
 

 

CMC Markets, wiodący, globalny broker umożliwiający inwestowanie za pośrednictwem platformy 

transakcyjnej online, poszerzył swoją ofertę o instrumenty binarne. Są one już dostępne na platformie 

Next Generation na tablety, smartfony i komputery osobiste. 

 

Instrumenty binarne CMC Markets, czyli takie, w których wynik inwestycji jest zerojedynkowy, to sposób na 

dynamiczne dokonywanie transakcji przy ograniczonym ryzyku. Zarówno aktywni traderzy, jak i 

początkujący inwestorzy, będą usatysfakcjonowani w pełni zautomatyzowanym sposobem realizacji 

transakcji, jak i specjalnie stworzonym do tego celu interfejsem. To wszystko jest dostępne za 

pośrednictwem wielokrotnie nagradzanej1 platformy Next Generation, która łączy niezawodność i szeroki 

wachlarz funkcji, w tym bogaty pakiet wykresów zawierający między innymi ponad 80 wskaźników analizy 

technicznej.  

 

Instrumenty binarne CMC Markets dają inwestorom możliwość zaangażowania się na różnorodnych 

rynkach bazowych, w tym w ulubione pary walutowe, indeksy giełdowe czy surowce, a wynikiem inwestycji 

może być „tak” lub „nie”. Nowa oferta obejmuje 4 rodzaje instrumentów binarnych: 

• Pułap – popularny instrument binarny, który pozwala traderom osiągnąć zysk, jeśli na zakończenie 

danego okresu cena znajdzie się na lub powyżej założonego poziomu; 

• Dotknięcie – pozwala inwestorom zarabiać dzięki trafnemu przewidzeniu, czy w danym okresie 

cena  choć na chwilę osiągnie („dotknie”) założoną wartość; 

• Góra/Dół – umożliwia traderom osiągnięcie zysku, gdy cena rozliczenia znajdzie się na lub powyżej 

poziomu zamknięcia z poprzedniego okresu; 

• Zakres – pozwala inwestorom zarabiać, gdy na zakończenie danego okresu cena rozliczenia 

znajdzie się w określonym przedziale. 

  

Klienci CMC Markets mogą uzyskać dostęp do nowych instrumentów binarnych poprzez swoje 

dotychczasowe rachunki. Traderzy mają szansę na wypracowanie zysków nawet w okresach niskiej 

zmienności, gdy rynki są w stagnacji, a zmiany cen minimalne. 

 

„Po wprowadzeniu kontraktów ekspresowych, instrumenty binarne to kolejny, nowy rodzaj instrumentów, 

który dodajemy do naszej oferty skierowanej do polskich inwestorów. Do tej pory podobny wynik 

inwestowania był dostępny za pośrednictwem wysoce skomplikowanych opcji i strategii opcyjnych 

używanych przez specjalistów. Natomiast instrumenty binarne CMC Markets zostały zaprojektowane z 

myślą o potrzebach inwestorów ery cyfrowej: są proste, przejrzyste, transakcje można zawierać szybko i 

łatwo, a nasza platforma transakcyjna jest przyjazna dla tradera. Oprócz nowości rozwijamy również naszą 

ofertę CFD i Forex, tak by zapewniać inwestorom najszerszy wachlarz możliwości inwestycyjnych, który już 

                                                      
1
 Łącznie 60 nagród w ostatnich dwóch latach. Wybrane nagrody: wyróżnienie za unikalne cechy platformy transakcyjnej (Best Trading Platform 

Features) oraz za najlepszą platformę mobilną (Best Mobile Platform) od Investment Trends 2015 UK Leveraged Trading Report. Najlepszy broker 
CFD roku 2015 (CFD-Broker des Jahres 2015) od Brokerwahl, najlepsza platforma transakcyjna online 2014 (Best Online Trading Platform) od 
Shares Awards, najlepsza platforma transakcyjna online i najlepsze wykresy online 2013 (Best Online Trading Platform & Best Online Charts 2013) 
od Money AM. 
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dziś obejmuje 10 tysięcy różnych instrumentów finansowych” – mówi Łukasz Wardyn, dyrektor CMC 

Markets na Europę Wschodnią. 

 

“Cieszę się, że możemy udostępnić traderom nową ofertę instrumentów binarnych, tym bardziej że 

opracowaliśmy ją w pełni samodzielnie. Naszą ambicją było zaoferować intuicyjny sposób inwestowania, 

który jednocześnie daje wiele różnych możliwości. Dodatkowo nowa oferta jest dostępna z poziomu 

jednego rachunku, a także zapewnia niezawodność i jakość, do jakiej klienci CMC Markets są 

przyzwyczajeni” – dodaje David Fineberg, dyrektor ds. transakcji w CMC Markets. 

 

Wprowadzenie instrumentów binarnych jest częścią nowego planu rozwoju produktów CMC Markets, który 

będzie obejmował szereg nowych inicjatyw w ciągu najbliższych 18 miesięcy. Nowa oferta jest kolejnym 

etapem po udanym wprowadzeniu kontraktów ekspresowych.  

 

Więcej informacji na temat CMC Markets i oferty brokera można znaleźć na stronie internetowej  

www.cmcmarkets.com/pl-PL. 

 

### 
 
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. Więcej informacji można 
znaleźć na stronie internetowej www.cmcmarkets.pl.   
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Informacje zawarte w niniejszym materiale dla mediów mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią reklamy, oferty ani rekomendacji 

do zakupu lub sprzedaży produktów finansowych. Wszelkie informacje publikowane przez CMC Markets UK Spółka Akcyjna Oddział  w Polsce 

nie stanowią czynności w zakresie doradztwa inwestycyjnego ani finansowego. W przypadku, kiedy w treści materiału dla mediów prezentowane są 

historyczne wyniki inwestycyjne produktów finansowych, nie ma gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. CMC Markets UK Spółka Akcyjna oddział 

w Polsce, z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000575015, NIP 1070035062, oddział spółki CMC Markets 

UK plc z siedzibą w 133 Houndsditch, Londyn EC3A 7B, zarejestrowanej w Anglii i Walii pod numerem 0244840, nadzorowanej przez Financial 

Conduct Authority, wpisanej do rejestru firm inwestycyjnych pod numerem 173730. 

Inwestując z lewarem możesz stracić więcej niż depozyt. Więcej w informacji o ryzyku na stronie www.cmcmarkets.pl.  

 

 


