INSIDER TRADING
Instrukcja gry

Parametry gry:
 Do otwarcia symulacji potrzebny jest program Excel
 Niezbędna jest włączona funkcja obsług makr
 Rozmiar pliku: 1,1 MB
 Karty do gry: 21 szt., które należy wydrukować przed przystąpieniem do rozgrywki.
Parametry gry:
 Liczba graczy: 1-4
 Długość gry: ok. 30min – 1 h
 Liczba rund: 10
Początek rozgywki:
Po zapoznaniu się z realiami, w których
toczyć się będzie symulacja przechodzimy do
planszy określającej parametry ekonomiczne
gry. Należy podać w niej nazwy graczy (tak
jak pokozano na grafice obok).
Warto zwrócić uwagę na dane wyjściowe gry
oraz fakt posiadania przez graczy opcji
sprzedaży akcji.

Pierwsza runda stanowi wprowadzenie do gry.
Po kliknięciu na interesujące nas pole
otrzymamy szczegółowe informacje na jego
temat.
Bardzo ważne są pola „Scenariusz A” (dotyczą
graczy A i B) oraz „Scenariusz B” (dotyczą
graczy C i D). Numery scenariuszy ulegają
aktualizacji raz na trzy rundy (jeden kwartał).

Karty do gry podzielono na trzy grupy.
Pierwsza grupa jest ogólna i dotyczy
wszystkich graczy. Karty z drugiej grupy
otrzymują gracze A i B, natomiast z trzeciej
grupy gracze C i D.
Raz na kwartał, to jest na początku rund o
numerach 1, 4 i 7 uczestniczy otrzymają zestaw dwóch kart uzależnionych numerem
wygenerowanego scenariusza rozgrywki. W praktyce wygląda to następująco:
Przykładowe numery scenariuszy:
Scenariusz A: 54 – gracze A i B otrzymują kartę numer 5 z puli ogólnej (pierwszej) oraz kartę
numer 4 z puli drugiej.
Scenariusz B: 62 – gracze C i D otrzymują kartę numer 6 z puli ogólnej (pierwszej) oraz kartę
numer 2 z puli trzeciej.
Na kartach znajdują się informacje dotyczące prawdopodobnego zachowania poszczególnych
instrumentów w najbliższych trzech rundach rozgrywki (wiedza o charakterze insiderskim).
W ostatniej rundzie majątek graczy podlega
wycenie. Uczestnicy nie mają możliwości
dokonania transakcji na tym etapie
rozgrywki. Ważnym aspektem jest tutaj
posiadanie przez graczy opcji sprzedaży
nabytych akcji. Jeżeli wskaźnik C/Z okaże się
być niższy niż 10,0, wówczas opcja zostaje
wykonana przynosząc jej posiadaczowi
dodatkowy zysk.

Zwycięzcą gry zostaje osoba, która na jej koniec
zgromadzi aktywa o jak największej wartości.
Wyceny dokonuje się spłacając zaciągnięte
zobowiązania (kredyt), sprzedając posiadane
akcje oraz uwzględniając stan gotówki na
koncie gracza. Na wynik może wpłynąć również
ewentualna premia wynikająca z rozliczenia
opcji sprzedaży.

POWODZENIA !

