
Koncentracja liczby otwartych pozycji  dla kontraktów  na indeks 

WIG20 po sesji w dniu 
15-12-2009

Open Interest Concentration   for WIG20 after the 15-12-2009 trading day.

Przedział koncentracji otwartych pozycji

/ Open interest concentration range

powyŜej 20%, do 25%

/ above 20% up to 25%

powyŜej 25%, do 30%

 / above 25%, up to 30%

powyŜej 30%, do 35%

/ above 30%, up to 35%

powyŜej 35%, do 40%

/ above 35%, up to 40%

powyŜej 40%, do 45%

/ above 40%, up to 45%

powyŜej 45%, do 50%

/ above 45%, up to 50%

powyŜej 50%

/ above 50%

Every open interest means always one long position or one short position per one investor.
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KaŜda otwarta pozycja w kontrakcie terminowym oznacza jednocześnie jedną pozycję długą lub jedną pozycję krótką na poziomie inwestora. 

liczba otwartych pozycji w danej serii kontraktów 

po zakończeniu sesji 

/ number of open interest in a given futures 

contract series after the trading day

liczba otwartych pozycji w danej serii kontraktów po 

zakończeniu sesji 

/ number of open interest in a given futures contract series 

after the trading day
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Data in table above show us the number of accounts (entity account) on which the number of open interest on a given futures contracts series are 

included in one of seven open interest concentration ranges (open interest concentration ranges are in the first column).
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Uwaga - Publikacja pozycji skoncentrowanych dotyczy serii na których liczba otwartych pozycji przekracza 30 tys. / Note: the publication of the concentrated positions applies to the 

series with the number of open interest exceeding 30 000.

Dane w tabeli wskazują na liczbę rachunków papierów wartościowych (Kont Podmiotowych) na których liczba otwartych pozycji w danej serii 

kontraktów terminowych zawiera się w jednym z 7 przedziałów koncentracji otwartych pozycji (przedziały wskazane z kolumnie pierwszej). 

FW20Z09

Liczba portfeli w podanym przedziale koncentracji otwartych 

pozycji

/ Number of portfolios in a given open interest concentration 

range

FW20H10

Liczba portfeli w podanym przedziale koncentracji 

otwartych pozycji

/ Number of portfolios in a given open interest 

concentration range
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