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Komunikat Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego
na temat wyników klientów na rynku Forex
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) przedstawia wyniki klientów osiągnięte na
rynku Forex za rok 2018 wraz z uzupełnieniem - danymi za cztery poprzednie lata. Bazują one
na metodologii opartej o zrealizowany wynik per saldo klienta na koniec roku kalendarzowego,
będący efektem transakcji zrealizowanych w danym roku na platformach transakcyjnych
umożliwiających inwestowanie w pozagiełdowe instrumenty pochodne.
Z danych UKNF wynika, że w 2018 roku zdecydowaną większość inwestorów dokonujących
transakcji na rynku Forex za pośrednictwem krajowych domów maklerskich i biur maklerskich
stanowili klienci detaliczni z 98,87% udziałem w liczbie aktywnych klientów.
Wyniki klientów na rynku Forex w latach 2014-2018
Rok

2014

2015

Zrealizowany zysk klientów (w zł)

96 191 438

98 536 713

141 507 703

146 845 869

138 052 958

Liczba aktywnych klientów, którzy
zrealizowali zysk

6 114

6 748

8 018

8 165

9 194

15 733

14 602

17 649

17 985

15 016

-482 750 039

-607 302 294

-530 727 310

-635 638 422

-576 370 211

Liczba aktywnych klientów, którzy ponieśli
stratę

24 525

31 207

30 673

32 044

34 464

Średnia strata przypadająca na klienta (w zł)

-19 684

-19 460

-17 303

-19 836

-16 724

Odsetek klientów, którzy zrealizowali zysk
w liczbie aktywnych klientów

20,0%

17,8%

20,7%

20,3%

21,1%

Odsetek klientów, którzy ponieśli stratę w
liczbie aktywnych klientów

80,0%

82,2%

79,3%

79,7%

78,9%

-12 617

-13 404

-10 060

-12 156

-10 040

Średni zysk przypadający na klienta (w zł)
Zrealizowana strata klientów (w zł)

Średni wynik osiągnięty przez klienta (w zł)*

2016

*Bez uwzględnienia grupy klientów, która nie wykazała ani straty, ani zysku
Źródło: opracowanie UKNF na podstawie danych przekazanych przez podmioty nadzorowane

2017

2018

Z powyższego zestawienia wynika, że w 2018 roku wzrósł odsetek klientów osiągających zysk,
zmalała również w porównaniu z 2017 r. łączna wartość zrealizowanej straty klientów oraz
średnia strata per klient.
Działalność inwestycyjna na rynku Forex przynosi straty zdecydowanej większości klientów.
Uwzględniając powyższe UKNF podkreśla, że instrumenty pochodne rynku OTC cechują się
wysokim poziomem ryzyka i powinny być nabywane wyłącznie przez inwestorów
dysponujących odpowiednią wiedzą i doświadczeniem oraz akceptujących ryzyko utraty
całości zainwestowanych przez nich środków.

