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Wykonanie obliczeń SPAN
W celu wykonania obliczeń, należy wywołać stronę internetową http://www.kdpwccp.pl i
wybrać kolejno: Zarządzanie ryzykiem -> Kalkulator depozytów SPAN. Na ekranie pojawi się
formularz (rys. 1) umożliwiający wprowadzenie odpowiednich parametrów, niezbędnych do
wykonania obliczeń.

rys.1 – Panel użytkownika
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Parametry formularza
Sekcja „Parametry ryzyka”
W tej sekcji istnieje możliwość wyboru jednego z dostępnych plików ryzyka, udostępnionych w
serwisie WWW. W przypadku braku wyboru nie będzie możliwe wykonanie obliczeń.
Data udostępnienia pliku: data której plik dotyczy.
Lista prezentująca dostępne pliki ryzyka: lista dostępnych plików ryzyka, filtrowana według
wskazania w polu „Data udostępnienia pliku”.
Odśwież – przycisk odświeżający listę dostępnych plików ryzyka.
Zapisz do pliku – funkcja pozwalająca zapisanie wybranego pliku ryzyka,
użytkownika.

na dysku

Sekcja „Portfel”
W tej sekcji, istnieje możliwość zdefiniowania portfela,
zostanie obliczenie depozytu.

na podstawie którego wykonane

Giełda : pole wyświetlane w formie listy.
Instrument : pole wyświetlane w formie listy.
Liczba pozycji: pole tekstowe umożliwiające wprowadzenie wartości liczbowych.
Dodaj: przycisk umożliwiający dodanie zdefiniowanego instrumentu do listy instrumentów.
Usuń: przycisk umożliwiający usunięcie wybranego instrumentu z listy instrumentów.
Lista zdefiniowanych instrumentów: lista instrumentów w portfelu.
Oblicz depozyt: przycisk rozpoczyna wykonanie obliczeń depozytu,
na podstawie
wprowadzonych wartości. Przed wykonaniem zadania weryfikowana jest weryfikacja
poprawności wprowadzonych parametrów. W przypadku błędów na ekranie wyświetla się
odpowiedni komunikat.
Z uwagi, iż proces wykonania obliczeń może być długotrwały na ekranie pojawi się komunikat
z informacją „Trwa obliczanie wyniku. Proszę czekać…”. Po zakończeniu obliczeń, pojawia się
kolejne okno (rys. 2) prezentujące wynik.
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rys. 2 – Okno wynikowe
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Przykład zastosowania
1. Uruchom stronę internetową KDPW _CCP (http://www.kdpwccp.pl) i wybierz kolejno:
Zarządzanie Ryzykiem -> Kalkulator depozytów SPAN-> Depozyty SPAN

2. Wprowadź parametry
Sekcja „Parametry ryzyka”
a) W polu Data udostępnienia pliku wybierz datę udostępnienia plików ryzyka,
b) Naciśnij przycisk Odśwież
Na ekranie powinna pojawić się lista dostępnych plików ryzyka, zgodnie z datą
podaną w polu „Data udostępnienia pliku”
c) Zaznacz jeden z dostępnych plików ryzyka lub zapisz go na dysku naciskając
przycisk Zapisz do pliku.
Sekcja „Portfel”
a)
b)
c)
d)

Wybierz wartość w polu Giełda.
Wybierz wartość w polu Instrument.
Wprowadź wartość liczbową w polu Liczba pozycji.
Naciśnij przycisk Dodaj w celu zatwierdzenia wprowadzonych parametrów. Jeżeli
wprowadzone dane są błędne, usuń je z listy naciskając przycisk Usuń

3. Wprowadź kod z obrazka.
4. Naciśnij przycisk Oblicz depozyt. Jeżeli wszystkie parametry zostały prawidłowo
wprowadzone, na ekranie pojawi się komunikat: Trwa obliczanie wyniku. Proszę
czekać…, w przeciwnym razie pojawi się błąd.
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