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Certyfikaty Turbo

5

Certyfikaty Turbo pozwalają inwestować w akcje, indeksy,
surowce, waluty i obligacje. Certyfikaty kupisz przez standardowe
konto maklerskie z dostępem do GPW w Warszawie.

1300,9 $

5

Poniżej przygotowaliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje
o tym produkcie. Dowiesz się, jak kupować i sprzedawać
certyfikaty Turbo i jak działa dźwignia i bariera.
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+ 0,24%

34,5 PLN

A jeśli chcesz sprawdzić działanie certyfikatów w praktyce,
wejdź na naszą platformę demo - www.grainwestycyjna.pl.
Inwestując wirtualne środki, nauczysz się inwestowania
w certyfikaty Turbo bez ryzyka strat finansowych.

88,4 $
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+ 1,22%
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Zobacz, jak zbudowany jest certyfikat Turbo
na przykładzie certyfikatu na spółkę CD Projekt.

Ważnym elementem certyfikatu
jest poziom bariery.

Każdy certyfikat występuje w
dwóch wariantach: Long lub Short.

W certyfikaty Turbo wbudowana
jest dźwignia finansowa.

Każdy certyfikat ma swoją cenę
kupna i sprzedaży.

W przypadku CD project wynosi on 84,9.
Oznacza to, że jeśli akcje CD Projektu spadną
do tego poziomu, certyfikat zostanie
automatycznie zamknięty.

Zasada jest prosta - wartość certyfikatu typu
Long rośnie wraz ze wzrostem wartości, w tym
wypadku spółki CD Projekt, a traci wraz z jej
spadkiem.

Bariera działa jak stop loss, czyli ma za zadanie
chronić przed poniesieniem większej straty. Dzięki
niej nigdy nie stracisz więcej, niż zainwestowałeś.

Certyfikaty typu Short zachowują się odwrotnie.
Zyskują, kiedy akcje tracą na wartości, a tracą,
kiedy wartość akcji wzrasta.

Im wyższa dźwignia, tym więcej możesz zyskać
lub stracić. W przypadku prezentowanego
certyfikatu,
jeśli wartość akcji CD Projekt zmieni się o 1%,
wartość certyfikatu zmieni się o 6,6%.

Inwestując w certyfikaty Turbo, pokrywasz
jedynie część wartości akcji. Resztę pokrywa
wystawca certyfikatu. Cena kupna liczona jest
jako różnica między bieżącym kursem akcji CD
Projekt a środkami, które wykłada wystawca
certyfikatu. Cena sprzedaży to natomiast
suma ceny kupna oraz nałożonego przez
wystawcę spreadu.
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Jeśli zechcesz lepiej poznać certyfikaty Turbo
i stać się ekspertem w tej dziedzinie,
0.02
więcej informacji znajdziesz:
1.90
0.54
2.30

1300,9 $
+ 0,24%
34,5 PLN
88,4 $

- 0,79%

90,47 $
5

+ 1,22%
5

Na stronie internetowej
o certyfikatach Turbo:

www.ingturbo.pl

Spis treści

W poradniku, w którym
odpowiadamy na najczęściej
zadawane pytania przez
inwestorów:

W filmach edukacyjnych
na naszym kanale na YT:

ING Turbo Polska na youtube.com

www.ingturbo.pl/faq
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Gra inwestycyjna
Uczestnicy gry otrzymują wirtualne środki
w wysokości 100 000 zł, które mogą inwestować
w certyfikaty Turbo oraz wybrane akcje i ETF
notowane na GPW i rynkach światowych.
Transakcje zawierane są na podstawie realnych
danych rynkowych.

Wejdź na:
grainwestycyjna.pl

utwórz nowe konto
i podejmij Turbo Wyzwanie!
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Utwórz nowe konto
Podaje swoje dane i zaakceptuj regulamin,
dostaniesz maila z linkiem. Potwierdź rejestrację.

*Jeśli e-mail nie przyszedł, daj nam znać
– info@ingturbo.pl
Spis treści
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Gra inwestycyjna - Jak kupić pierwszy papier?
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Jak kupić pierwszy papier?
1. Po pierwszym logowaniu rozwiąż krótki test
wiedzy o dostępnych instrumentach
inwestycyjnych. Znajdziesz go w Akademii.
2. Wejdź w zakładkę Rynek i wybierz instrument
bazowy, którym jesteś zainteresowany.
3. Do wyboru są certyfikaty Turbo, ETFy lub akcje.
Aby przejść do formatki zlecenia, kliknij w ikonę
koszyka.
4. Zlecenie możesz zrealizować:
- z Limitem - wtedy określasz maksymalną cenę,
po której chcesz kupić, lub minimalną cenę, po
jakiej zgadzasz się sprzedać dany papier.
- Po Każdej Cenie.
5. Aby przesłać zlecenie do realizacji, kliknij Kupuję.

Szczegóły opis zleceń znajdziesz w naszej Akademii
- https://www.grainwestycyjna.pl/academy/
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Jak kupić pierwszy papier?
1. Po pierwszym logowaniu rozwiąż krótki test
wiedzy o dostępnych instrumentach
inwestycyjnych. Znajdziesz go w Akademii.
2. Wejdź w zakładkę Rynek i wybierz instrument
bazowy, którym jesteś zainteresowany.
3. Do wyboru są certyfikaty Turbo, ETFy lub akcje.
Aby przejść do formatki zlecenia, kliknij w ikonę
koszyka.
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Szczegóły opis zleceń znajdziesz w naszej Akademii
- https://www.grainwestycyjna.pl/academy/
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Jak kupić pierwszy papier?
1. Po pierwszym logowaniu rozwiąż krótki test
wiedzy o dostępnych instrumentach
inwestycyjnych. Znajdziesz go w Akademii.
2. Wejdź w zakładkę Rynek i wybierz instrument
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Jak kupić pierwszy papier?
1. Po pierwszym logowaniu rozwiąż krótki test
wiedzy o dostępnych instrumentach
inwestycyjnych. Znajdziesz go w Akademii.
2. Wejdź w zakładkę Rynek i wybierz instrument
bazowy, którym jesteś zainteresowany.
3. Do wyboru są certyfikaty Turbo, ETFy lub akcje.
Aby przejść do formatki zlecenia, kliknij w ikonę
koszyka.
4. Zlecenie możesz zrealizować:
- z Limitem - wtedy określasz maksymalną
cenę, po której chcesz kupić, lub minimalną
cenę, po jakiej zgadzasz się sprzedać dany
papier.
- Po Każdej Cenie.
5. Aby przesłać zlecenie do realizacji, kliknij Kupuję.

Szczegóły opis zleceń znajdziesz w naszej Akademii
- https://www.grainwestycyjna.pl/academy/
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Kontroluj wynik swojej
inwestycji
Złożone zlecenie znajdziesz
w zakładce Zlecenia.
Po jego realizacji Twój zakup znajdziesz w zakładce
Transakcje, a bieżący wynik w Twoim Portfelu.

Szczegóły opis zleceń znajdziesz w naszej Akademii
- https://www.grainwestycyjna.pl/academy/
Spis treści
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Jak sprzedać papier?
1. Wejdź w szczegóły papieru.
2. Kliknij sprzedaj, wypełnij formatkę i wyślij
zlecenie.

Szczegóły opis zleceń znajdziesz w naszej Akademii
- https://www.grainwestycyjna.pl/academy/
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