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HANDEL KONTRAKTAMI CFD NA ROPĘ NAFTOWĄ
Inwestowanie w surowce wymaga wykorzystania albo handlu materialnymi towarami, co dla
detalicznego inwestora jest kłopotliwe albo użycia instrumentów pochodnych, takich jak kontrakty
CFD.
Można między innymi inwestować w ten sposób w ropę naftową. Jak kupować kontrakty CFD na ropę i
czy rzeczywiście opłaca się tak lokować swój kapitał?
Czym są kontrakty CFD na ropę?
Kontrakty CFD (więcej: www.xtb.com/pl/edukacja/czym-jest-handel-cfd) to instrumenty pochodne, a
ich nazwa zaczerpnięta jest od anglojęzycznego wyrażenia: Contract for diﬀerence, co można
przetłumaczyć jako kontrakty na różnice kursową. To w praktyce umowa, jaką zawierają pomiędzy
sobą dwie strony – wystawca kontraktu i inwestor. Zobowiązują się one do rozliczenia kwoty, która
będzie równa różnicy pomiędzy ceną otwarcia a zamknięcia pozycji.
Mogą one dotyczyć różnych aktywów, w tym surowców energetycznych, do których zalicza się ropę
naftową. Inwestor poprzez wybór kontraktów CFD na ropę zakłada się z ich dostawcą czy cena ropy w
danym okresie będzie rosła czy spadała. W zależności od tego, co realnie stanie się na rynku albo
zarobi inwestor kupujący kontrakt CFD, albo jego wystawca. Zysk wynosi tyle, ile różnica pomiędzy
ceną w dniu zawarcia kontraktu CFD i w momencie jego rozwiązania, czyli inaczej realizacji. Może być
on zwielokrotniony dzięki zjawisku lewarowania, polegającego na zastosowaniu dźwigni ﬁnansowej
przez brokera. Jeśli jednak inwestor się pomyli, to i jego straty w wyniku lewarowania kontraktu CFD
będą odpowiednio wyższe.
Przy zakupie kontraktu CFD na ropę inwestor nie staje się właścicielem określonej ilości surowca
energetycznego, ale może spekulować jego ceną i w ten sposób na nim zarabiać.
Dlaczego warto wybrać ropę w kontekście inwestowania w kontrakty CFD?
Ropa naftowa jest jednym z surowców energetycznych, czyli takich, za pomocą których można
pozyskiwać energię. Wykorzystywana jest ona nie tylko w przemyśle paliwowym i motoryzacyjnym.
Ropa naftowa to surowiec służący do produkcji paliw płynnych, ale i smarów, paraﬁny czy asfaltu,
dlatego stosuje się go w przemyśle budowlanym. Jednocześnie ropa wchodzi w skład wielu materiałów
syntetycznych. Dlatego też to właśnie ona jest najczęściej handlowanym surowcem na świecie. Jej
cena rośnie wraz ze wzrostem popytu na nią. Wtedy można zarabiać na wzrostach cen ropy na
kontraktach CFD na ten surowiec.
Jak rozpocząć inwestycję w kontrakty CFD na ropę?
Jeśli inwestor chce ulokować posiadane środki ﬁnansowe w ropę naftową, powinien podpisać umowę z
wybranym brokerem, u którego może kupić kontrakty CFD na ropę. Można w ten sposób inwestować

w ropę Brent, WTI, czy REBECO (dowiedz się więcej: www.xtb.com/pl/inwestowanie-w-rope-kb). Do
dyspozycji inwestorów wielu brokerów oddaje kontrakty na różnicę kursową CFD. Mają one wysoką
płynność, dlatego inwestor nie powinien mieć żadnego problemu z wycofaniem się z inwestycji, jeśli
zajdzie taka potrzeba. Kontrakty CFD są zaliczane do instrumentów służących do tradingu
krótkoterminowego, a nawet day tradingu. Istnieje więc możliwość wypracowania za ich
pośrednictwem zysków w krótkim czasie.
Inwestor przyjmuje wobec kontraktów CFD na ropę pozycję długą lub krótką. Pozycja długa dotyczy
sytuacji, w której inwestor przewiduje, że cena ropy wzrośnie w danym czasie. Jeśli jednak uważa, że
w obliczu aktualnych zmian rynkowych i sytuacji geopolitycznej na świecie cena ropy może się
zmniejszyć, to dla osiągnięcia pożądanych zysków powinien otworzyć pozycję krótką na kontrakt CFD
na ropę naftową.
Zaletą kontraktów CFD na ropę jest to, że mogą w nie zainwestować nawet drobni inwestorzy, którzy
nie mają pokaźnego kapitału przeznaczonego na taką lokatę. To odróżnia je od m.in. kontraktów
terminowych na ropę naftową, które zawsze opiewają na 1000 baryłek ropy i są niepodzielne. Trzeba
wówczas dysponować wysokim kapitałem i chcieć go przeznaczyć na inwestycję. Przy kontraktach
CFD można wydać o wiele mniej na lokatę pieniędzy i zrealizować zyski, jeśli tylko nadarzy się taka
okazja.
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