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Czym jest PIPS?
W tym krótkim filmie wyjaśnimy pojęcie PIPSów i pokażemy w jaki sposób przy ich pomocy liczyć zyski i straty. Do niedawna PIPS był najmniejszą wielkością o jaką mogło się zmieniać kwotowanie. Dla prawie
każdej z głównych walut, oznacza to czwartą cyfrę po przecinku. Ważnym wyjątkiem jest japoński jen, którego kurs podawany jest z dokładnością do drugiego miejsca dziesiętnego.
Określenie PIPS uznawane jest za walutowy odpowiednik punktów
bazowych, czyli setnych części procenta, używanych do kwotowania
instrumentów powiązanych ze stopą procentową. Dzięki dynamicznemu rozwojowi obrotu elektronicznego, kwotowania walut wyrażone
są dziś w PIPSach cząstkowych, czyli dziesiętnych częściach PIPSa.
W zobrazowaniu zagadnienia PIPSów i jego użyteczności, pomocnych
będzie kilka przykładów. Jeśli kurs euro/dolara zmieni się z 1,2730
na 1,2710, oznaczać to będzie spadek o 20 PIPSów. Jeśli dolar/jen zmieni kurs z 79,50 na 79,60, oznaczać to będzie wzrost o 10 PIPSów.
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Ile warty jest PIPS?
Wartość PIPSa najłatwiej wyjaśnić przy pomocy par walutowych,
z dolarem w roli waluty kwotowanej, jak euro/dolar czy funt brytyjski/
dolar. Dla tych par jeden PIPS jest wart 1 dolar na każde 10 tysięcy
waluty bazowej. W transakcji euro/dolar o wartości 100 tysięcy euro,
jeden PIPS jest wart 10 dolarów. Przy transakcji o wartości miliona euro,
wartość PIPSa wynosi 100 dolarów. Jako, że standardowa transakcja
forex opiewa na 100 tysięcy jednostek waluty bazowej, dla każdej pary
z dolarem w roli waluty kwotowanej, PIPS warty jest 10 dolarów.
Co z parami, w których dolar nie jest walutą kwotowaną?
Wartość PIPSa ustalona jest w ten sam sposób. Wyrażona jest w walucie kwotowanej i przeliczona na walutę, w której prowadzone jest
twoje konto. Dla euro/franka szwajcarskiego wartość PIPSa dla transakcji o wartości 100 tysięcy euro, wynosi 10 franków szwajcarskich lub
około 35,15 złotego, przy kursie frank szwajcarski/złoty 3,515.
Wszystkie platformy TMS Brokers automatycznie obliczają wartość
PIPSa, abyś nie musiał robić tego samodzielnie. Jednak ważne jest by
rozumieć, że wartość PIPSa zależy od wielkości transakcji i kursu walut.
W jaki sposób liczyć zysk lub stratę przy pomocy PIPSów?
Korzystając z przykładu dla 100 tysięcy euro/dolara, zmiana kursu
o każdy PIPS na Twoją korzyść, jest warta 10 dolarów. Jeśli kurs euro/
dolara wzrośnie z 1,2730 do 1,2780, czyli o 50 PIPSów, Twój niezrealizowany jeszcze zysk wyniesie 500 dolarów. 50 PIPSów razy 10 dolarów.
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Dla Twojej wygody, platformy TMS Brokers automatycznie obliczają
zysk i straty dla każdej z Twoich transakcji i przeliczają je na walutę
w której prowadzone jest Twoje konto. Jeśli zatem posiadasz konto
złotówkowe, Twój zysk lub strata zostaną automatycznie przeliczone
na złotówki, bez względu na to, którymi parami walutowymi obracałeś.
Tak samo jest dla kont denominowanych w euro, dolarach amerykańskich i innych walutach.
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