Wyniki ankiety dotyczącej wydłużenia sesji giełdowej
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
do godziny 17.30

Warszawa, 28 czerwiec 2010

Cel badania
Ankieta została przeprowadzona na prośbę środowiska rynku kapitałowego.
Celem ankiety było zebranie opinii wśród:
•
•
•

domów maklerskich
powszechnych towarzystw emerytalnych
towarzystw funduszy inwestycyjnych
odnośnie zgłoszonej przez Giełdę Papierów Wartościowych SA propozycji
wydłużenia sesji giełdowej do godziny 17.30 oraz możliwych alternatywnych
rozwiązao.
Wyniki ankiety podawane są zbiorczo.

Podmioty badane
Ankieta została rozesłana do 53 wiodących instytucji rynkowych: 16 domów
maklerskich o najwyższych obrotach na rynku akcji, zgodnie z informacją na stronie
GPW, 23 towarzystw funduszy inwestycyjnych o aktywach powyżej 500 mln zł oraz
14 powszechnych towarzystw emerytalnych. Badanie przeprowadzone zostało w
dniach 23-25.06.2010 r.
Na ankietę odpowiedziały 32 instytucje, w tym:
•
•
•

14 domów maklerskich;
12 towarzystw funduszy inwestycyjnych;
6 powszechnych towarzystw emerytalnych.

Czy w Paostwa opinii wydłużenie sesji w godzinach
porannych w 2008 r. wpłynęło na wzrost obrotów na GPW?

75,00% (24)

Nie, nie miało to wpływu na wzrost obrotów

Tak, wydłużenie sesji miało umiarkowany wpływ
na wzrost obrotów

Tak, dzięki wydłużeniu sesji obrót znacząco się
zwiększył

25,00% (8)

0,00% (0)

Czy w Paostwa opinii wydłużenie sesji do godziny 17.30
przyczyni się do wzrostu obrotów na GPW?

Nie, nie przyniesie wzrostu obrotów na GPW,
spowoduje rozłożenie obrotu na większą liczbę
godzin, zmniejszając prawdopodobnie obrót w
godzinach południowych

Tak, ale wzrost obrotów na GPW będzie
umiarkowany

Tak, wydłużenie spowoduje znaczący wzrost
obrotów na GPW

81,25% (26)

18,75% (6)

0,00% (0)

Czy wydłużenie sesji do godziny 17.30 spowoduje wzrost
kosztów funkcjonowania Paostwa firmy?

Nie, nie wpłynie na wzrost kosztów działalności

Tak, spowoduje umiarkowany wzrost kosztów

Tak, spowoduje istotny wzrost kosztów

6,25% (2)

34,38% (11)

59,38% (19)

Jeśli odpowiedzieli Paostwo twierdząco na pytanie nr 3,
proszę o podanie, jakich działów w Paostwa firmie będzie
to dotyczyd (można zaznaczyd więcej niż jedną
odpowiedź)?
Brak odpowiedzi
Inne

6,25% (2)
25,00% (8)

Middle office

71,88% (23)

Back office

71,88% (23)

Front office

78,13% (25)

Czy wydłużenie sesji będzie korzystne z punktu widzenia
klientów Paostwa firmy?

Brak odpowiedzi

6,25% (2)

62,50% (20)

Bez znaczenia
21,88% (7)

Niekorzystne

Korzystne

9,38% (3)

Prosimy o wskazanie ewentualnego alternatywnego
rozwiązania, które w Paostwa opinii jest lepsze od
proponowanego przez GPW wydłużenia sesji do godziny 17.30
(prosimy wskazad jedną odpowiedź)
Propozycja GPW stanowi lepsze rozwiązanie od
wskazanych powyżej

3,13% (1)

Inne

3,13% (1)
62,50% (20)

Niewprowadzanie żadnych zmian
Wprowadzenie handlu elektronicznego poza
sesyjnego

31,25% (10)

Wydłużenie sesji o godzinę, tak aby handel
akcjami rozpoczynał się o 8.00

0,00%

Wydłużenie sesji do godziny 22.00 (tak aby
pokrywała się z sesją w USA)

0,00%

Czy wydłużenie sesji zwiększy w Paostwa opinii
konkurencyjnośd GPW w stosunku do ewentualnych
prywatnych platform obrotu?

Brak odpowiedzi

3,13% (1)

Nie, nie będzie to zwiększad konkurencyjności
GPW

68,75% (22)
21,88% (7)

Tak, ale będzie to wpływ umiarkowany

Tak, znacząco wzrośnie konkurencyjnośd GPW

3,13% (1)

Czy opowiadają się Paostwo za wydłużeniem sesji
przez GPW do godziny 17.30?

93,75% (30)

Nie

Tak

6,25% (2)

Wyniki badania wskazują, że:
-75% badanych instytucji uważa, że wydłużenie sesji w 2008 nie wpłynęło na wzrost obrotów,
25% uważa, że był to wzrost umiarkowany;

- 81% badanych instytucji uważa, że planowane wydłużenie sesji do godziny 17.30 nie wpłynie na
wzrost obrotów, 19% uważa natomiast, że wzrost ten będzie umiarkowany;

- 59% badanych instytucji uważa, że wydłużenie sesji znacząco zwiększy koszty ich działalności,
34% uważa, że wzrost ten będzie umiarkowany, zaś dwóch respondentów ocenia, że zmiana ta
nie wpłynie na ponoszone przez nich koszty;

- na pytanie wielokrotnego wyboru 78% ankietowanych wskazało front office jako dział, w którym
wzrosną koszty, 72% respondentów uważa, że wzrost kosztów będzie dotyczył działów back office
oraz middle office, zaś 25% wskazało działy inne (najczęściej dział IT oraz dział inwestycji);

Wyniki badania wskazują, że:
-

63% ankietowanych uważa, że wydłużenie sesji nie będzie miało znaczenia dla ich klientów,
22% uważa, że będzie to zmiana niekorzystna dla klientów (najczęściej pojawiające się
argumenty to wzrost kosztów działalności klientów instytucjonalnych oraz opóźnienie
wycen produktów). Jako korzystną zmianę dla klientów oceniło trzech ankietowanych,
argumentując m.in., że podejmowane decyzje inwestycyjne będą dokonywane
z wykorzystaniem pełnej informacji o zachowaniu się rynków europejskich oraz w szerszym
zakresie informacji o przebiegu sesji na rynku amerykaoskim;

-

63% ankietowanych uważa, że GPW nie powinna zmieniad obowiązujących godzin handlu,
31% chciałoby wprowadzenia handlu elektronicznego pozasesyjnego, tylko jeden
respondent opowiedział się za rozwiązaniem proponowanym przez GPW
i również jeden proponuje wprowadzenie obrotu kontraktami na WIG20 do godziny 22.00;

Wyniki badania wskazują, że:
-

w opinii 69% ankietowanych wydłużenie sesji nie wpłynie na wzrost konkurencyjności
GPW w stosunku do ewentualnych prywatnych platform obrotu, zaś 22% uważa, że
wzrost konkurencyjności GPW będzie umiarkowany;

-

94% ankietowanych jest przeciwko propozycji GPW wydłużenia sesji do godziny 17.30,
tylko dwóch respondentów opowiedziało się za propozycją, z czego jeden zastrzegł, że
warunkiem jest zrekompensowanie firmom inwestycyjnym przez GPW wzrostu
kosztów wynikających z tego przedsięwzięcia.

KONTAKT

Związek Maklerów i Doradców
ul. Marszałkowska 68/70 lok. 30
00-545 Warszawa
Tel. +48 (22) 6283743,
Tel. kom. +48 601 357 865,
Fax. +48(22) 6283743,
e-mail: biuro@zmid.org.pl
www.zmid.org.pl

