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Zmiany na GPW po wprowadzeniu indeksu WIG30 i zwiększeniu mnożnika

Z dniem 23 września 2013 r. GPW SA rozpoczyna publikację indeksu WIG30, który będzie obejmował
30 największych i najbardziej płynnych spółek giełdowych. Rozszerzenie portfela głównego indeksu
na GPW implikuje również zwiększenie liczby uczestników w indeksie średnich spółek (mWIG40) oraz
w indeksie małych spółek (sWIG80). Ponadto zmianie ulega mnożnik kontraktów terminowych na
indeks WIG20

Skład i budowa indeksu WIG30
WIG30 będzie indeksem cenowym, co oznacza,
że przy obliczaniu jego wartości będą brane pod
uwagę jedynie ceny zawartych transakcji, czyli
tak jak dotąd w przypadku WIG20. Planowany
harmonogram zakłada, że indeks WIG20 nadal
będzie publikowany do końca grudnia 2015 r. Co
ważne, w skład indeksu WIG30 będzie wchodziło
nie więcej niż siedem spółek z jednej branży,
a udział jednej spółki w kapitalizacji całego
indeksu będzie ograniczany do 10%. Dostępna
również będzie wersja dochodowa tego indeksu
(WIG30TR).
Datą bazową będzie 31 grudnia 2012 r.,
natomiast wartością bazową poziom 2 582,98
punktów.
Zmiany w indeksie blue chipów pociągną za sobą
również powstanie nowych indeksów małych
i średnich spółek, czyli WIG50 i WIG100. Ich
publikację GPW rozpocznie od marca 2014 r.

Zmiana mnożnika kontraktów
GPW SA zdecydowała się również na zmianę
zasad obrotu kontraktami terminowymi. Mnożnik
dla futures na WIG20 zostanie od dnia
23.09.2013 zwiększony z 10 do 20. W efekcie
każda zmiana kursu nowych kontraktów o jeden
punkt indeksowy oznaczać będzie zysk lub stratę
dla inwestora w wysokości 20 zł (bez
uwzględnienia
kosztów
transakcyjnych
i podatku).
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Struktura branżowa indeksu na 31.07.2013
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najbliższym fixingu (otwarciu, zamknięciu, lub podczas odwieszenia instrumentu). Niezrealizowana część
zlecenia jest usuwana natychmiast po zakończeniu fixingu. Wszystkie zlecenia WNF są automatycznie
anulowane po zakończeniu sesji.

Ważne Na Zamknięcie (WNZ)

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, a jego źródłem jest www.gpw.pl
Stan na 23.09.2013 r.
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