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Rynek produktów strukturyzowanych w Europie i Polsce
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62 000 różnych produktów strukturyzowanych

800 mln EUR obrotu / miesiąc

200 000 transakcji / miesiąc

70% obrotu to certyfikaty z dźwignią i KO

ponad 400 certyfikatów Turbo

25 mln PLN obrotu / miesiąc

4 100 transakcji / miesiąc
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Akcje spółek 
światowych

Akcje spółek 
polskich

Obligacje

IndeksySurowce Pary walutowe

Brent

EUR/PLN

EUR/USDEUR/CHF

WIG 20

DAX

EuroStoxx50

HangSeng

NASDAQ-100

DowJones

Nikkei

USD/PLN GBP/USD

USD/JPY

Dostępne instrumenty bazowe

Ponad 400 notowanych 
certyfikatów



• certyfikaty ING Turbo są dostępne na spadki i wzrosty akcji, indeksów, 

surowców, obligacji lub kursów walut

• w swojej budowie zawierają dźwignię finansową

• emitentem i animatorem ING Turbo jest ING Bank N.V. w Holandii

• handel możliwy za pomocą dowolnego konta maklerskiego z dostępem 

do GPW

• możliwość kupowania na kontach IKE/IKZE (możliwość zarabiania na spadkach)

• zasady handlu określa SZOG
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Cechy charakterystyczne certyfikatów



Budowa certyfikatów
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Wartość wewnętrzna 
i poziom finansowania

Wkład inwestora to tylko jego część tzw. wartość
wewnętrzna (cena certyfikatu). Pozostałą część pokrywa
ING, udzielając inwestorowi pożyczki. Ta część to poziom
finansowania.

Inwestor partycypuje natomiast w całkowitych zyskach
z inwestycji.
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Cena certyfikatu
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Long
Kupno = (oferta S – poziom finansowania ) * mnożnik
Sprzedaż = oferta kupna animatora + spread

(202 – 143,717) * 0,1 = 5,8283 

5,83 + 0,1 = 5,9283

(202 – 156,7885) * 0,1 = 4,52115 

4,52 + 0,1 = 4,62115 



Cena certyfikatu
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Short
Kupno = (oferta K – cena instrumentu bazowego) * mnożnik
Sprzedaż = oferta kupna animatora + spread

(305,8686 – 201,80) * 0,1 = 10,40686  

10,40686 + 0,1 = 10,51586



Dźwignia
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(Cena instrumentu bazowego / cena certyfikatu) * mnożnik

Jak policzyć dźwignię?

(200 zł / 9,88 zł ) * 0,1 = 

Emitent w certyfikatach Turbo nie ustala dźwigni. Jest ona jedynie pochodną pozostałych 
parametrów – ceny instrumentu bazowego, poziomu finansowania oraz mnożnika.



Budowa certyfikatów

Bariera

Kiedy cena instrumentu bazowego osiągnie poziom
bariery (knock-out), następuje jego wygaśnięcie
i przestaje on być notowany na giełdzie.
Bariera działa jak wbudowany stop-loss.

Bariera ulega zmianie w czasie!
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Budowa certyfikatów
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Wartość rezydualna

Po osiągnięciu bariery inwestor otrzymuje część
swoich zainwestowanych środków, jest to tzw.
wartość rezydualna.

Po zamknięciu wszystkich pozycji
zabezpieczających obliczana jest ostateczna
wartość rezydualna, która nigdy nie będzie
mniejsza niż zero.

ING nigdy nie będzie żądał dodatkowej zapłaty, nawet jeżeli kurs spadnie 

poniżej poziomu finansowania. To ryzyko ponosi Emitent.

Ilość serii, które zakończyły się utratą całości zainwestowanego kapitału.

rok ilość

2015 4 z 409 
(0,98%)

2016 1 z 415 
(0,24%)

2017 2 z 299 
(0,67%)

2018 0 z 256 
(0,00%)



Certyfikaty na GPW – www.ingturbo.pl
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Certyfikaty o nowych parametrach w cyklach tygodniowych.

DAX

Brent

CD Projekt



www.ingturbo.pl
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Koszty
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• marża emitenta wynosi 3,5% w skali roku / rozliczana dziennie

• dla certyfikatów opartych o różne instrumenty bazowe występują 

różne dzienne stopy procentowe, zależy to od rynku na którym 

emitent utrzymuje swoje pozycje zabezpieczające

Long Short

WIG 20 5,0% 2,0%

Apple 4,0% 3,0%

DAX 3,5% 3,5%

FinansoweTransakcyjne

Koszt transakcyjny kupna 1000 akcji 

liczba akcji * cena akcji * prowizja 

1000 * 63,11 zł * 0,30% 

189,33zł

Koszt transakcyjny kupna ING Turbo Long z dźwignią 6,0

liczba certyfikatów * cena certyfikatu * prowizja 

1000 * 10,6 zł * 0,30% 

31,80 zł

Przy prowizji za transakcję 0,30% inwestycja w certyfikaty pozwala obniżyć 

prowizję za „zakup” całości instrumentu bazowego na rynku polskim nawet do 

ok. 0,12% lub niżej.

cena
kupno 
0,3%

finansowanie
1 dzień

sprzedaż 
0,3%

Suma
prowizja za "kupno" 
instrumentu bazowego

Turbo dźwignia 2,5 33,18 zł 0,10 zł 0,01 zł 0,10 zł 0,21 zł 0,12%
0,10 zł do 81,54 złinstrument bazowy 81,54 zł 0,24 zł - zł 0,24 zł 0,49 zł 
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Ryzyko

Ryzyko utraty części lub całego 
zainwestowanego kapitału

Ryzyko niekorzystnego 
kształtowania się kursu walutowego.

Ryzyko niewypłacalności emitenta 
ING Bank N.V.



16

• w przypadku braku kwotowań: jeśli ktoś chce sprzedać to PKC, 

lub Limit (limit nie daje gwarancji realizacji)

• jeśli po odwieszeniu transakcja po cenie gorszej to zwracamy 

powstałą w ten sposób stratę

• należy sprawdzić jaką interpretację ma biuro 

maklerskie z którego handluje się certyfikatami



Spread i wyprzedanie serii
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- 1,47 zł różnicy
- transakcja zablokowana

- 0,01 zł różnicy 
- transakcja byłaby zawarta

segment A



www.grainwestycyjna.pl
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Turbo inwestycja w CD Projekt – co musisz wiedzieć 
zanim zaczniesz, Bartosz Sańpruch, #120 TJS

Inwestowanie z wykorzystaniem certyfikatów 
ING Turbo, Radosław Chodkowski, #101 TJS

Na co zwracać uwagę podczas analizy 
instrumentów bazowych ING Turbo?, 

Krzysztof Wańczyk, #104 TJS

Rozegranie rynku z 
certyfikatami ING TURBO, 

Adam Rak, #108 TJS

Co dalej z rynkiem?, 
Krzysztof Wańczyk, #111 TJS

Wykorzystanie dźwigni finansowej 
na GPW, Adam Rak, #117 TJS



Dane kontaktowe

Chcesz uzyskać dodatkowe informacje?

Skontaktuj się z nami!

800 00 77 66

dni sesyjne: pon – pt od 09:00 do 17:00

info@ingturbo.pl
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www.ingturbo.pl


