Różnice pomiędzy środowiskiem realnym a demonstracyjnym mForex
Dom Maklerski mBanku działając z należytą starannością dba o to, aby warunki handlu w środowisku
demonstracyjnym były w jak największym stopniu zbliżone do warunków panujących w środowisku
rzeczywistym. Jednakże z uwagi na ograniczenia techniczne środowiska demonstracyjnego oraz brak
faktycznych transakcji na rynku finansowym, zawieranie transakcji na rachunku demo różni się od
zawierania transakcji na rachunku rzeczywistym w następujących kwestiach:
1. Wirtualne środki – inwestycje na rachunkach demonstracyjnych opierają się na wirtualnych
środkach pieniężnych, nie występuje ryzyko utraty lub zarobku realnego kapitału.
2. Płynność rynku – z uwagi na fakt, że zlecenia na rachunkach demonstracyjnych nie są
wykonywane na realnym rynku międzybankowym, zakłada się nieograniczoną płynność na
poziomie pierwszej ceny arkusza zleceń.
Przykład: Inwestor składa zlecenie kupna 1 miliona EURUSD po cenie rynkowej. W arkuszu
zleceń po stronie Ask widzimy oferty 1.35525 o wartości 300 tys. oraz 1.35526 o wartości 900
tys. Na rachunku realnym realizacja transakcji następuje po najlepszej możliwej cenie przy
dostępnym wolumenie, a ostateczna cena realizacji będzie średnią ważoną cen realizacji na
rynku międzybankowym, w tym przypadku 1.35526 (0,3*1.35525+0.7*1.35526). Na rachunku
demo ceną realizacji będzie 1.35525.
3. Transakcje z rachunku realnego realizowane są w rzeczywistym systemie międzybankowym, a
zatem mają wpływ na postać arkusza zleceń. W przypadku rachunku demonstracyjnego
takiego wpływu nie ma.
4. Czynniki psychologiczne oddziałujące na decyzje inwestora w środowisku rzeczywistym mogą
różnić się od tych występujących podczas inwestycji na rachunku demo (m.in. ze względu na
różnice w aspekcie psychologicznym inwestowania środków realnych i wirtualnych).
5. Kwotowania akcji na rachunku demo są opóźnione o 20 minut w stosunku do środowiska
rzeczywistego.
6. Klient rachunku demo nie ma dostępu do strefy Mój FX na stronie mForex.pl.
7. Czasy realizacji zleceń mogą się nieznacznie różnić na obu środowiskach ze względu na brak
wykonywania transakcji na rynku międzybankowym w przypadku rachunku demo (inna
technologia wykonywania zleceń). Czas realizacji transakcji na rachunku demo może być
dłuższy lub krótszy w porównaniu do rachunku rzeczywistego.
8. W przypadku środowiska demonstracyjnego nie następuje automatyczna zmiana poziomu
depozytów zabezpieczających w zależności od salda rachunku. Bez względu na wartość salda
na rachunkach demonstracyjnych obowiązują zawsze wartości depozytów adekwatne dla
rachunków realnych z saldem do 200 000 PLN (aktualna tabela depozytów:
http://www.mforex.pl/tabele-zabezpieczen)
9. W przypadku środowiska demonstracyjnego nie następuje: zamknięcie otwartych pozycji po
upływie 365 dni od daty otwarcia oraz anulacja Zleceń Stop i Zleceń Limit po upływie 365 dni
od daty utworzenia tych zleceń w Systemie Transakcyjnym OTC.
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