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I.

RODZAJE ORAZ SKŁADANIE, ZAMYKANIE I
MODYFIKACJA ZLECEŃ

Rozdział ten wprowadzi czytelnika w jedno z najważniejszych zagadnień
tego podręcznika. Zostały w nim zawarte wszystkie informacje dotyczące
zleceń używanych na platformie AliorTrader.
1.

Rodzaje zleceń

Platforma AliorTrader oferuje traderowi pięć rodzajów zleceń: zlecenie
typu market, zlecenie typu limit, zlecenie typu stop, zlecenie typu OCO
oraz

zlecenie

otwierające

Trailing

Stop

(nie

mylić

ze

zleceniem

zamykającym Trailing Stop). Poniżej przedstawimy bliżej każdy typ
zlecenia dostępny na platformie.
ZLECENIE TYPU MARKET
Zlecenie typu market jest podstawowym typem zlecenia. Jest to zlecenie
kupna lub sprzedaży wykonywane po aktualnej cenie rynkowej. Aby złożyć
zlecenie typu market należy w panelu Narzędzia obrotu --> Złóż zlecenie
wybrać typ Market.

ZLECENIE TYPU LIMIT
Zlecenie typu limit to zlecenie oczekujące kupna danego instrumentu po
cenie niższej niż bieżąca cena rynkowa lub sprzedaży danego instrumentu
po cenie wyższej niż bieżąca cena rynkowa. Dla przykładu, jeżeli obecna
cena

rynkowa

instrumentu

EUR/USD

wynosi

1.32700,

to

inwestor

używając zleceń typu limit może ustawić zlecenie oczekujące kupna
instrumentu EUR/USD po cenie np. 1.31000 lub też ustawić zlecenie
sprzedaży instrumentu EUR/USD po cenie 1.33000. Aby złożyć zlecenie
typu limit należy w panelu „Złóż zlecenie” wybrać typ Limit.

ZLECENIE TYPU STOP
Zlecenie typu stop to zlecenie oczekujące sprzedaży danego instrumentu
po cenie niższej niż obecna cena rynkowa lub kupna danego instrumentu
po cenie wyższej niż obecna cena rynkowa. Dla przykładu, jeżeli bieżąca
cena

rynkowa

instrumentu

EUR/USD

wynosi

1.31500,

to

inwestor

używając zleceń typu stop może ustawić zlecenie oczekujące sprzedaży
instrumentu EUR/USD po cenie np. 1.31000 lub też ustawić zlecenie
kupna instrumentu EUR/USD po cenie 1.32000.

Tego typu zlecenia są przydatne, gdy inwestor chce korzystać ze strategii,
które zakładają kontynuację wzrostów lub spadków i tym samym oczekuje
na odpowiedni tego typu sygnał (np. wybicie z kanału cenowego). Nie
należy mylić tego typu zleceń ze zleceniami stop-loss.
Aby złożyć zlecenie typu stop należy w panelu Złóż zlecenie wybrać typ
Stop.

ZLECENIE TYPU OCO
Zlecenie typu OCO (ang. One Cancels Other) to typ zlecenia stanowiący
połączenie dwóch zleceń z limitem zysku i/lub straty. Kiedy jedno ze
zleceń zostaje wykonane, drugie automatycznie zostaje anulowane. Dla
przykładu jeżeli obecna cena rynkowa instrumentu EUR/USD wynosi
1.32700, a inwestor chce sprzedać instrument EUR/USD, ustawia zlecenie
typu OCO z limitem ceny na 1.33000 oraz z ceną stop na 1.32000. Jeżeli,
którekolwiek z ustawionych zleceń zostanie uruchomione, drugie zostanie
anulowane. Analogicznie w przypadku, gdy inwestor chce kupić instrument

EUR/USD, ustawia wówczas zlecenie typu OCO z limitem ceny na 1.32000
oraz z ceną stop na 1.33000 i tak samo jeżeli, którekolwiek z ustawionych
zleceń zostanie uruchomione, drugie zostanie anulowane. Aby złożyć
zlecenie typu OCO należy w panelu Złóż zlecenie wybrać typ OCO.

OTWIERAJĄCE ZLECENIE TRAILING STOP
Otwierające zlecenie Trailing Stop jest innowacyjnym rodzajem zlecenia,
które może być wykorzystane przy zmianie trendu rynkowego. Przy
składaniu zlecenia inwestor nie podaje konkretnej ceny otwarcia, lecz
dystans od ceny rynkowej. W celu wyjaśnienia jego działania posłużmy się
przykładem.
Składamy zlecenie otwierające Trailing Stop kupna z
pipsów

od

ceny

bieżącej.

Jeżeli

kurs

będzie

dystansem 35

podążał

w

trendzie

spadkowym, linia zlecenia otwierającego Trailing Stop będzie podążać za
kursem w stałej odległości. W przypadku, gdy kurs danego instrumentu
zawróci od dołka cenowego o 35 pipsów, zlecenie kupna zostanie
wykonane. Poniższy wykres przedstawia opisaną sytuację.

1)

Ustawienie zlecenia otwierającego Trailing stop kupna

2)

Linia zlecenia podąża za ceną w trendzie spadkowym

3)

Linia zlecenia zatrzymuje się w odległości 35 pipsów od dołka
cenowego zgodnie z parametrami zlecenia

4)

Otwarcie pozycji długiej na podstawie złożonego zlecenia

W panelu Złóż zlecenie powyższe zlecenie otwarcia pozycji wygląda
następująco:

2.

Sposoby składania zleceń na platformie Alior Trader

Platforma AliorTrader daje inwestorowi możliwość składania zleceń w
panelu Złóż zlecenie, składania zleceń z wykresu, jak również składania
tzw. szybkich zleceń z narzędzia Matrix (narzędzie Matrix opisane zostało
w rozdziale szóstym – Narzędzia obrotu. W dalszej części rozdziału
przedstawione zostaną wszelkie niezbędne dla użytkownika informacje
związane ze składaniem zleceń.
1)

Składanie zleceń w panelu Złóż zlecenie

Panel Złóż zlecenie stanowi podstawową formę składania zleceń na
platformie AliorTrader. Panel ten zawiera szereg opcji, które trader może
ustawić przed złożeniem zlecenia. Trader może wybrać rachunek, na
którym ma zostać złożone zlecenie, typ instrumentu, którego zlecenie ma
dotyczyć, ilość jednostek danego instrumentu, typ zlecenia, limit ceny
oraz cenę stop dla zleceń oczekujących oraz dla zleceń typu OCO, poziomy
Stop Loss (SL), a także Take Profit (TP), Trailing Stop oraz ważność
zlecenia. Inwestor ma także możliwość przeglądu szczegółów zlecenia a
także ma wgląd w wielkość spreadu.

Poniżej przedstawiamy przykład złożenia zlecenia kupna instrumentu
EUR/USD, typu Market, o wielkości 350 000 jednostek waluty bazowej, z
ustawionymi wartościami TP, SL oraz z dzienną ważnością zlecenia.

Niezwykle przydatną funkcją dostępną na platformie Alior Trader jest
zlecenie Trailing stop. Jest to modyfikacja zlecenia Stop Loss nazywana
często ruchomym Stop Lossem. Zlecenie Trailing Stop wykorzystywane
jest głównie przy wyraźnym trendzie rynkowym w celu zabezpieczenia
zyskownej pozycji. Inwestor określa dystans poziomu Trailing Stop od
ceny otwarcia zaznaczając ikonę TR w panelu Złóż zlecenie. W przypadku
zmiany ceny rynkowej na korzyść inwestora zlecenie Stop Loss podąża
wraz z ceną ze stałym dystansem wskazanym wcześniej przez tradera.
Jeżeli rynek wykona zwrot w kierunku przeciwnym, poziom Stop Loss
pozostanie w miejscu, broniąc inwestora przed większymi stratami.

Przykładowe ustawienie zlecenia na parze EUR/USD o wielkości 1 lota z
typem Market wraz ze zleceniem Trailing Stop z dystansem 10 pipsów
przedstawia poniższa ilustracja:

2)

Składanie zleceń z wykresu

Składanie

zleceń

z

wykresu

jest bardzo wygodną

funkcjonalnością

platformy AliorTrader. Daje inwestorowi możliwość ustalenia poziomów
cen

otwarcia, a

także

poziomów SL i TP

dla

składanych

zleceń,

bezpośrednio na wykresie. Aby móc złożyć zlecenie bezpośrednio z
wykresu, należy kliknąć na przycisk Złóż zlecenie, który znajduje się w
oknie wykresu. Jest to ten sam panel, który opisywaliśmy powyżej,
jednakże główna różnica znajduje się na wykresie. Są to czerwone
poziome linie, które dotyczą ceny otwarcia zlecenia, poziomów Take Profit
i Stop Loss.

3.

Modyfikacja zleceń i otwartych pozycji

Każde złożone zlecenie oraz otwarta pozycja może być przez inwestora
modyfikowane. Każda otwarta pozycja może zostać zmodyfikowana w
panelu

Otwarte

pozycje,

natomiast

zlecenia

oczekujące

mogą

być

modyfikowane w panelu Zlecenia bieżące. Inwestor ma także możliwość
modyfikacji zleceń i otwartych pozycji bezpośrednio z wykresu. Poniżej
opiszemy każdy z przedstawionych sposobów modyfikacji zleceń oraz
otwartych pozycji.
1)

Modyfikacja zleceń i otwartych pozycji

Każdą otwartą pozycję, a także zlecenie oczekujące możemy modyfikować
w panelu Otwarte pozycje oraz w panelu Zlecenia bieżące. Przykładowo
jeżeli

chcemy

zmodyfikować

wartość

SL

dla

otwartej

pozycji,

przechodzimy do panelu Otwarte pozycje gdzie klikamy w kolumnie SL na
jego obecny poziom.

Następnie wprowadzamy nową wartość dla parametru SL otwartej pozycji
i zatwierdzamy ją klawiszem Enter. Platforma AliorTrader wyświetli okno
potwierdzające dokonanie modyfikacji parametru SL, które zatwierdzamy
klikając przycisk OK.

Postępujemy analogiczne w przypadku modyfikacji innych parametrów,
jak np. zlecenia Take Profit (TP).
2) Modyfikacja zleceń i otwartych pozycji z wykresu

Wszystkie otwarte pozycje oraz zlecenia oczekujące wyświetlane są na
wykresie za pomocą tzw. warstwy transakcyjnej. Są to oznaczenia w
postaci strzałek, które przedstawiają, gdzie została otwarta pozycja, w
którym momencie została zamknięta, przedstawiają także poziomy TP i SL
dla otwartej pozycji.

Za pomocą warstwy transakcyjnej (strzałki) inwestor ma możliwość
modyfikacji

parametrów

TP

oraz

SL

pozycji.

W

celu

modyfikacji

parametrów TP i SL najeżdżamy wskaźnikiem myszki na warstwę
transakcji, która nas interesuje i chwytając ją lewym przyciskiem myszy
przesuwamy TP lub SL w interesujące nas miejsce na wykresie. Zwalniając
przycisk myszy wyświetlone zostanie podręczne menu, w którym możemy
dokonać ustawień dla danej warstwy transakcji.

Trader może także kliknąć prawym przyciskiem myszy na warstwie
transakcyjnej. Rozwinięte zostanie wówczas podręczne menu.

Wybierając pozycję Modyfikuj, wyświetlone zostanie okno Modyfikuj
pozycję, w którym możemy dokonać modyfikacji parametrów zlecenia.

Trader ma także możliwość ustawianie z wykresu poziomów SL oraz TP dla
nowej, nie zawartej jeszcze transakcji. W tym celu należy chwycić i
przesuwać czerwone linie, które pojawiły się po wprowadzeniu pierwszej
transakcji ze SP i TP. W panelu Złóż zlecenie poziomy te będą się
odpowiednio zmieniać dla przygotowywanego zlecenia.

4.

Anulowanie zleceń i otwartych pozycji

Platforma AliorTrader daje inwestorowi wiele możliwości anulowania
zlecenia oraz zamknięcia otwartej pozycji. Inwestor może anulować
pojedynczo zlecenia lub zamknąć pojedynczo otwarte pozycje, a także
anulować zlecenia grupami lub zamknąć otwarte pozycje grupami. Może
stosować także narzędzie platformy do zamykania wszystkich otwartych
pozycji jednocześnie lub narzędzie do anulowania wszystkich otwartych
zleceń jednocześnie. Ma także możliwość zamykania pozycji z wykresu,
jak i anulowania zlecenia z wykresu.
Ponieważ zamykanie otwartych pozycji i anulowanie zleceń odbywa się na
platformie AliorTrader w podobny sposób, poniższe trzy podrozdziały
oparte będą na przykładach dotyczących zamykania otwartych pozycji.

1)

Zamykanie pojedynczo lub grupowo otwartych pozycji

Zamykanie otwartych pozycji może odbywać się na różne sposoby, jednak
najprostszym z nich jest po prostu kliknięcie dwa razy myszką na
wybranej pozycji w panelu

Otwarte

pozycje.

Wyświetlone

zostanie

wówczas okno Zamknij pozycję, w którym możemy dokonać wyboru czy
chcemy zamknąć całą pozycję, czy tylko jej część.

Klikając przycisk OK potwierdzamy zamknięcie pozycji.
Jeżeli traderowi zależy na bardzo szybkim zamykaniu pozycji, może
odznaczyć opcję Pokaż następnym razem (lub w głównych Ustawieniach-> Transakcyjność--> Potwierdzenia--> Zamknięcie pozycji). Wówczas
wystarczy kliknąć dwa razy na pozycję znajdującą się w panelu i zlecenie
zamknięcia całej pozycji zostanie natychmiast złożone.
Innym sposobem zamykania pojedynczych pozycji jest kliknięcie prawym
przyciskiem myszy na pozycji w panelu Otwarte pozycje. Rozwinięte
zostanie

wówczas podręczne

menu, w którym

wybieramy

pozycję, tak jak to zostało przedstawione na poniższej ilustracji.

Zamknij

Platforma AliorTrader daje inwestorowi możliwość zamykania jednocześnie
ustalonych grup pozycji. Trader przytrzymując klawisz Shift może w
panelu Otwarte pozycje od razu zaznaczyć grupę pozycji, którą chce
zamknąć.

Zaznaczona

grupa

pozycji

zostanie

podświetlona

szarym

kolorem, tak jak to zostało przedstawione na ilustracji poniżej.

Następnie trzymając cały czas klawisz Shift klikamy dwa razy na
zaznaczoną grupę otwartych pozycji. Wówczas wyświetlone zostanie w
Zamknij zaznaczone pozycje.

.
Klikając przycisk Zamknij pozycje, wszystkie zaznaczone pozycję zostaną
zamknięte. Inwestor ma także możliwość zaznaczania pojedynczych
pozycji, które następnie są grupowane. W tym celu trzymając klawisz Ctrl,
w panelu Otwarte pozycje zaznaczamy interesujące nas pozycje, które
będziemy chcieli zamknąć w grupie. Tak jak w poprzednim przypadku
zaznaczone pozycje zostaną wyróżnione niebieskim kolorem.

Następnie

trzymając

cały

czas

klawisz

Ctrl

klikamy

dwa

razy

na

zaznaczoną grupę zleceń. Tak jak opisaliśmy wyżej wyświetlone zostanie
tak samo okno Zamknij zaznaczone pozycje.
Zaznaczając grupy pozycji do zamknięcia możemy także kliknąć na nich
prawym przyciskiem myszy. Rozwinięte zostanie wówczas podręczne

menu,

w

którym

wybieramy

Zamknij

pozycję-->Zamknij

Wybrane

pozycje, tak jak to zostało przedstawione na poniższej ilustracji.

2)

Zamykanie wszystkich otwartych pozycji

Zamknięcie wszystkich otwartych pozycji jednocześnie na platformie
AliorTrader można wykonać w dwojaki sposób. Pierwszy został opisany
wyżej i dotyczy grup otwartych pozycji. Jednakże w tym przypadku
zaznaczamy wszystkie otwarte pozycje, nie dzieląc je na grupy i
wykonujemy wszystkie czynności jakie zostały opisane przy zamknięciu
otwartych pozycji grupami.
Drugi sposób polega na uruchomieniu narzędzia Zamknij wszystkie
pozycje. Wywołujemy je wybierając z menu platformy Rachunek-->
Zamknij pozycje. Wyświetlone zostanie okno Zamknij wszystkie pozycje.

Klikając przycisk Zamknij pozycje, wszystkie zaznaczone pozycję zostaną
zamknięte.
3)

Zamykanie otwartych pozycji z wykresu

Jak już pisaliśmy poprzednio wszystkie otwarte pozycje oraz zlecenia
oczekujące

wyświetlane

transakcyjnej. Aby

są

na

wykresie

zamknąć pozycję

za

pomocą

tzw.

z wykresu, wystarczy

warstwy
kliknąć

dwukrotnie na jej warstwę transakcyjną. Wyświetlone zostanie w wówczas
okno Zamknij pozycję, w którym możemy zamknąć całość pozycji lub
tylko jej część.

Trader może także kliknąć prawym przyciskiem myszy na warstwie
transakcyjnej. Rozwinięte zostanie wówczas podręczne menu, w którym
wybieramy Zamknij (numer pozycji) na rachunku (numer rachunku).

Podobnie jak w powyższych przykładach wyświetlone zostanie okno
Zamknij pozycję, w którym możemy zamknąć całość pozycji lub tylko jej
część.

II.

GRUPOWANIE, SORTOWANIE, FILTROWANIE I
WYSZUKIWANIE

OTWARTYCH

POZYCJI

I

ZLECEŃ
Otwarcie dużej ilości pozycji oraz zleceń może sprawiać inwestorom pewne
problemy z ich zarządzaniem. Trudno bowiem szybko znaleźć pozycję gdy
mamy np. otwartych ponad dwadzieścia pozycji, tak jak na poniższej
ilustracji.

Platforma AliorTrader przychodzi inwestorom z pomocą oferując w tym
zakresie funkcje grupowania, sortowania, filtrowania oraz wyszukiwania
otwartych pozycji i zleceń. W dalszej części rozdziału przedstawimy je na
przykładach otwartych pozycji.
1.

Grupowanie otwartych pozycji

Grupowanie zleceń jest funkcjonalnością, którą inwestor może uruchomić
klikając prawym przyciskiem myszy w panelu. Rozwinięte zostanie
podręczne menu, w którym wybieramy pozycję Grupuj wg, co spowoduje
rozwinięcie

podmenu, zawierającego kryteria, w/g

których

możemy

pogrupować

otwarte

pozycje:

<None>

(czyli

nie

grupuj),

Typ

Instrumentu, ID pozycji, Data wygaśnięcia, Strona, Typ instrumentu, ID
pozycji, Login, Opis instrumentu.

Przykładowo,

klikając

Instrument

grupujemy

otwarte

instrumentu, tak jak przedstawiono to no poniższej ilustracji:

pozycje

w/g

Trader ma także możliwości kilku-warstwowego sortowania danych. Jeśli
np. chce sortować po instrumentach, jak w powyższym przykładzie, oraz
dodatkowo po stronach kupnach lub sprzedaży może z rozwijanego menu
wybrać opcję Następnie wg i wybrać Strona:

2.

Sortowanie otwartych pozycji

Sortowanie otwartych pozycji może zostać przeprowadzone w/g każdej z
tabel dostępnych w panelu zleceń. Dla przykładu aby posortować otwarte
pozycje wg. instrumentu wystarczy kliknąć na nazwie tabeli Instrument w
panelu.

Gdy mamy już posortowane otwarte pozycje w/g własnych preferencji
możemy zablokować sortowanie. W tym celu klikamy prawym przyciskiem
myszy celem rozwinięcia menu podręcznego i wybieramy Ustawienia.
Pojawi się okno ustawień dla panelu otwartych pozycji. Aby zablokować
sortowanie, należy zaznaczyć opcję Zablokuj sortowanie.

3.

Filtrowanie otwartych pozycji

Filtrowanie otwartych pozycji to funkcjonalność, dzięki której inwestor ma
możliwość wyselekcjonowania w panelu określonych pozycji. Trader może
zaznaczać bloki otwartych pozycji, które mają zostać odfiltrowane w
panelu używając do tego celu klawisza Shift. Klikając lewym przyciskiem
myszy zaznaczamy pierwszą pozycję, następnie przytrzymując klawisz
Shift klikamy na ostatnią pozycję, która ma się pojawić w zaznaczonym
bloku pozycji. Poniższa ilustracja przedstawia zaznaczony na niebiesko
blok otwartych pozycji przeznaczony do odfiltrowania.

Używając klawisza Ctrl inwestor ma możliwość zaznaczania pojedynczych
otwartych pozycji, które mają zostać odfiltrowane. Przytrzymując klawisz
Ctrl i klikając lewym przyciskiem myszy na poszczególnych pozycjach,
zostają one podświetlone niebieskim kolorem, co przedstawia poniższa
ilustracja.

Mając już zaznaczone pozycje, które chcemy odfiltrować, klikamy prawym
przyciskiem myszy na jednym z nich, by rozwinąć podręczne menu. W
menu wybieramy zakładkę Filtr, co spowoduje rozwinięcie podmenu, gdzie
możemy

wybrać:

Manager

filtrów,

Pokaż

zaznaczone,

Pokaż

niezaznaczone, Pokaż wszystko, Zablokuj filtr oraz Wyszukaj.

Klikając Pokaż zaznaczone wyświetlone zostaną tylko te pozycje, które
zostały podświetlone niebieskim kolorem.

Klikając Pokaż niezaznaczone wyświetlone zostaną wszystkie otwarte
pozycje prócz tych, które zostały zaznaczone. Klikając Pokaż wszystko
wszystkie pozycje zostaną przywrócone do pierwotnego stanu czyli
wyświetlone zostaną w panelu. Po dokonaniu filtracji otwartych pozycji,
inwestor ma także możliwość zablokowania filtrowania. W tym celu z
menu podręcznego wybieramy Zablokuj filtr.
Trader może także tworzyć własne filtry. W tym celu w menu podręcznym
wybieramy Manager filtrów. Wyświetlone zostanie okno Manager filtrów, w
którym tworzymy własny warunek filtracji klikając Włącz filtrowanie oraz
Nowy warunek.

Wyświetlony zostanie nowy warunek filtracji. Na przykładzie stworzymy
własny warunek filtracji, który będzie wyświetlać wszystkie otwarte
pozycje, których strata jest większa od 1100 PLN. W tym celu w pierwszej
kolumnie warunku wybieramy Niezrealizowany Z/S, w kolejnej kolumnie
warunku wybieramy znak „<”, a w ostatniej kolumnie wybieramy pozycję
Własna

wartość

i

wpisujemy

wartość

przedstawione na poniższej ilustracji.

-1100,

tak

jak

to

zostało

Mając stworzony własny warunek zatwierdzamy go klikając przycisk OK,
co spowoduje wyświetlenie wszystkich otwartych pozycji, których strata
jest większa od 1100 PLN.

Trader

ma

możliwość ustawienia

filtrów także

dla

szeregu

innych

zmiennych. W tym celu wybiera opcję Nowy warunek, który wyświetli
nowy

warunek

filtracji.

Klikając

następująca lista rozwijana:

na

pierwszą

kolumnę,

pojawi

się

4.

Wyszukiwanie otwartych pozycji

W celu wyszukania otwartych pozycji o zadanych parametrach klikamy
prawym przyciskiem myszy na panelu i rozwijamy podręczne menu.
Następnie wybieramy Filtry --> Wyszukaj.

III.
1.

RACHUNEK
Rachunek

Panel rachunku

jest

jednym

z

najważniejszych

dostępnych

paneli.

Inwestor widzi w nim stan swojego rachunku wraz z innymi dodatkowymi
parametrami pozwalającymi na pełną kontrolę kosztów i ryzyka. Aby
otworzyć okno w menu platformy wybieramy Rachunek--> Rachunek

Kategorie informacji dostępne w panelu Rachunek są aktualizowane na
bieżąco, wraz z aktywnością inwestora na rynku. Otwarte pozycje ujęte
łącznie wpływają na bieżącą wycenę rachunku, która zmienia się wraz ze
zmianami cen poszczególnych instrumentów.

Informacje dostępne w oknie Rachunek to:


Rachunek – numer rachunku



Saldo rachunku – suma środków na rachunku z wyłączeniem
wyniku na otwartych pozycjach



Saldo blokowane – nie wykorzystywane przez inwestora, może
dotyczyć wyjątkowych sytuacji, gdy broker blokuje środki klienta
z przyczyn zewnętrznych



Niezrealizowany Z/S – niezrealizowany zysk/strata na otwartych
pozycjach



Saldo bieżące – Różnica salda rachunku i niezrealizowanego
zysku/straty



Depozyt wniesiony – depozyt wniesiony do otwarcia i utrzymania
bieżących pozycji



Blokowane

pod

zlecenia

–

środki blokowane

pod

zlecenia

oczekujące


Current Margin – wskaźnik obliczany jako iloraz depozytu
wniesionego i salda bieżącego przedstawiony w procentach



Dostępne pod depozyt – środki dostępne do otwarcia pozycji



Margin call – suma środków blokowanych pod zlecenia i depozytu
wniesionego



Stop

out

–

1/110%

sumy

depozytów

zabezpieczających

wymaganych dla otwartych pozycji


Do wypłaty – środki dostępne do wypłaty



Today fees – Suma prowizji od początku dnia



Dzisiejsze zrealizowane Z/S – Zrealizowany zysk lub strata od
początku dnia

2.

Raporty

Kolejnym narzędziem dostępnym w menu Rachunek są Raporty. Za ich
pomocą inwestor może analizować historię rachunku, otwartych pozycji i
innych zdarzeń na platformie. Aby uruchomić panel Raporty należy wybrać
w menu platformy Rachunek-->Raporty.

Aby wygenerować raport, należy wybrać rodzaj raportu z listy rozwijalnej.

Inwestor może wygenerować raport w formie HTML, Tabeli, Dokumentu
PDF oraz plików, które można odczytać w programie Excel.

Następnie wybieramy rachunek oraz instrument, którego dotyczył będzie
raport oraz określamy przedział czasowy za jaki ma zostać wygenerowany
raport.

Mając ustawione już wszystkie parametry, klikamy przycisk „Wygeneruj
raport” aby stworzyć nowy raport.

