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1.

NARZĘDZIA OBROTU
Wykres

Platforma AliorTrader daje inwestorowi bardzo duże możliwości w zakresie
dostosowania wykresu do własnych preferencji. Większość ustawień
dotyczących wykresu trader znajdzie w menu platformy w zakładce
Narzędzia Obrotu-->Wykres.

Pojawi się nowy wykres zgodnie z ustawieniami domyślnymi, które zostały
określone przez tradera w panelu Ustawienia -->Funkcjonalności-->
Wykres.

Poniżej przedstawimy wszystkie najważniejsze zagadnienia związane z
konfiguracją i użytkowaniem wykresów.
1)

Interwał

Na platformie AliorTrader domyślnie dostępne są następujące interwały
czasowe: Tick po ticku, Minutowy, 5 Minutowy, 15 Minutowy, 30
Minutowy, Godzinowy, 4 Godzinny, Dzienny, Miesięczny, Roczny Zakres.
Dodatkowo,

można

wybrać

następujące,

niestandardowe

interwały

czasowe: 33, 55, 99, 133, 233, 325, 555, 1000 ticków.

Platforma

daje

także

inwestorowi

możliwość

definiowania

własnych

interwałów czasowych. Można dla przykładu zdefiniować: 2,5 godzinny
interwał, 7 minutowy interwał lub też 17 sekundowy interwał czy 4
tickowy interwał czasowy.
Aby stworzyć własny interwał czasowy wybieramy menu z dostępnymi
interwałami

czasowymi,

poniższym przykładzie.

a

następnie

przycisk

Własne,

tak

jak

na

Pojawi

się

okno

„Własny

interwał”,

w

którym

można

zdefiniować

odpowiedni przedział czasowy. Poniższa ilustracja przedstawia tworzenie
własnego, 3 minutowego interwału.

2)

Typ ceny

Na platformie AliorTrader dostępne jest pięć typów ceny: Po ofertach Bid,
Po ofertach Ask, Średnia Bid/Ask, Bid/Ask Max/Min, Po transakcjach.
Domyślnym typem ceny na platformie jest typ „Po ofertach Bid”. Należy
pamiętać, że wykres rysowany po ofertach Bid będzie się nieznacznie
różnił od wykresu rysowanego po ofertach Ask. Handlując na wykresach

godzinowych, czy dziennych różnice te nie mają większego znaczenia,
jednak

na

wykresach

krótkoterminowych

(M1,

M5)

zawsze

należy

uwzględnić zarówno jedną, jak i drugą cenę przy zawieraniu transakcji
otwierającej i zamykającej zlecenie. Aby zmienić typ ceny należy najechać
na pasek główny wykresu i wybrać Źródło.

Dostępne typy rysowania ceny na wykresie to:


Po ofertach Bid – platforma wyświetla bieżącą wartość ceny po
ofercie Bid,



Po ofertach Ask – platforma wyświetla bieżąca wartość ceny po
ofercie Ask,



Średnia Bid/Ask – platforma wyświetla uśrednioną cenę Bid i Ask,



Bid/Ask Max/Min – platforma wyświetla uśrednioną cenę z cen Bid
i Ask oraz Max/Min,



Po transakcjach – jest to średnia cena ważona wolumenem
(VWAP).

3)

Typ wykresu

Platforma AliorTrader daje inwestorowi dostęp do szerokiej gamy typów
wykresów. Dostępnych jest jedenaście typów wykresów:

Świecowy,

Słupkowy, Warstwowy, Linia, Kropkowy, Kropkowo-Liniowy, Forest, Line

Break, Renko, Kagi, Punktowo-symboliczny. Aby wybrać typ wykresu
należy najechać na pasek główny wykresu i wybrać Typ:


Wykres Liniowy:



Wykres Słupkowy:



Wykres Świecowy:



Wykres Warstwowy:



Wykres Kropkowy:



Wykres Kropkowo-liniowy:





Wykres Forest:

Wykres Line break:



Wykres Renko:



Wykres Kagi:



Wykres Punktowo-symboliczny

4)

Zakres danych

Ilość dostępnych danych na wykresie ustalana jest za pomocą opcji
zakresu znajdującej się na głównym pasku wykresu.

Domyślny zakres danych dla odpowiedniego interwału czasowego ustalany
jest przez tradera w głównych ustawieniach. Jednakże inwestor może
dokonać zmiany tej wartości za pomocą w/w opcji. Wystarczy wybrać
żądany zakres, który ma być widoczny na wykresie. Potrzebną dane
zostaną pobrane z serwera platformy.

Inwestor

w

ustawieniach

platformy

może

zmienić

tę

wartość

na

odpowiadającą jego preferencjom. W tym celu należy wejść do menu
platformy i wybrać Środowisko --> Ustawienia --> Funkcjonalności -->
Wykres --> Domyślna wartość dla okresu. W opcjach tych należy wpisać
ile słupków danych ma być pobrane w momencie uruchamiania platformy
bądź w momencie otwierania nowego wykresu. Parametr „Domyślna
wartość dla okresu” omówiony został w podrozdziale drugim rozdziału
piątego niniejszego podręcznika.
5)

Zbliżanie i oddalanie wykresu.

Wykresy platformy AliorTrader można przesuwać, przybliżać, oddalać,
zmniejszać, zwiększać, a także wyśrodkowywać. Do przeglądania danych
historycznych dostępnych na wykresie służy suwak znajdujący się w
dolnej części wykresu.

Chwytając suwak lewym przyciskiem myszy i przesuwając go w lewo bądź
w prawo inwestor ma możliwość przeglądania danych historycznych
wykresu danego instrumentu.

Za pomocą dwóch kliknięć lewym przyciskiem myszy na suwaku możemy
maksymalnie rozszerzyć go o zakres danych widocznych na platformie.

Ta sama czynność powoduje powrót suwaka do poprzedniego rozmiaru.

Inwestor po przeglądnięciu historii danego instrumentu, może od razu
przenieść się do początku wykresu. Poniższa ilustracja przedstawia w jaki
sposób pojedynczym kliknięciem wrócić do początku wykresu.

Chwytając za lewą krawędź suwaka i przesuwając ją w lewo lub prawo
inwestor może przybliżać i oddalać słupki widoczne na wykresie.

Chwytając lewym przyciskiem myszki za wartości cenowe z prawej strony
wykresu i przesuwając je w górę lub w dół inwestor może zmniejszać lub
zwiększać wykres.

6)

Ustawienia wykresu

Zaczniemy od dostosowywania paska narzędzi wykresu. Należy w tym
celu najechać na pasek, kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję
Dostosuj.

Pojawi się następujący panel, którym można rozpocząć dodawanie i
usuwanie dostępnych opcji do paska narzędzi:

Dla przykładu, dodamy do paska przyciski zmian interwałów czasowych.
Wybieramy zatem Ustaw interwał oraz dodajemy opcję do paska klikając
na niebieską strzałkę. W kolejnym etapie, w prawej części panelu, należy
ustawić pożądany interwał czasowy.

AliorTrader przypisze w ten sposób 15 minutowy interwał czasowy dla
przycisku, który się pojawi na pasku narzędzi wykresu.
Z tego poziomu możemy także ustawić miejsce przycisku na pasku,
przytrzymując lewy przyciski myszy na wybranej opcji i przeciągając ją w
wybrane miejsce w relacji do już ustawionych przycisków.

Analogicznie należy postępować z resztą dostępnych opcji, by w pełni
skonfigurować pasek narzędzi do własnych potrzeb.

W obszarze wykresu dostępne są również inne ustawienia pozwalające na
optymalny

dobór parametrów

i jeszcze

lepszą

kontrolę

wszystkich

aspektów handlu przez każdego inwestora. Aby wybrać panel ustawień
należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na obszarze wykresu i wybrać
Ustawienia z menu kontekstowego.

Pojawi się następujący panel podzielony na cztery główne części:


Dane



Styl Danych



Skala



Transakcje

Dane dotyczą właściwości pojawiających na wykresie kwotowań. Mamy tu
zatem możliwość konfigurowania stylu wykresu, typu ceny, interwałów
czasowych, przesunięcia wykresu oraz możliwość określenia właściwości
danych historycznych. Wszystkie powyższe opcje są sprzężone z głównymi
ustawieniami platformy Alior Trader, tu jednak dotyczą konkretnego
wykresu.
W ustawieniach danych bardzo pomocne może być zapisanie lub wczytanie
nowego

szablonu.

Gdy

inwestor

naniesie

na

wykres

odpowiednie

ustawienia kolorów, czy wskaźników analizy technicznej, wystarczy, że
taki szablon zostanie zapisany do pliku, aby zapamiętać wszystkie
ustawienia. Ponadto przez otwarcie szablonu z pliku, można wczytać
zapisane

wcześniej

ustawienia

oszczędzając

konfigurację graficzną panelu wykresu.

czas

na

każdorazową

Kolejną częścią konfiguracji wykresu to Styl danych, w którym trader ma
możliwość definiowania kolorów, właściwości kursora, siatki wykresu oraz
pojawiającego się wolumenu instrumentu.

Skala to zbiór opcji, w którym inwestor określa m.in. przedziały cen
wykresu

oraz

osi

czasu.

Istnieje

również

możliwość

pozostawienia

platformie Alior Trader automatycznego dostosowania do pobranych
danych lub ręcznego (manualnego) dopasowania osi cenowej. Jest także
możliwość

dopasowania

skali

cenowej

według

wartości

wskaźnika,

oczekującego zlecenia (które znajduje poza obszarem obecnych cen
instrumentu)

oraz

po

cenach

krańcowych

minimalnych) z zaciągniętego szeregu cenowego.

(maksymalnych

oraz

Trader może dostosować osi do własnych potrzeb odznaczając opcję
Manualna:

Przydatnym narzędziem jest kolejna funkcjonalność: Skala względna,
która pokazuje zmiany procentowe cen instrumentu względem zadanego
punktu odniesienia np. ceny z początku dnia.

Jeśli trader wybierze Bieżący dzień jako punkt odniesienia, wykres może
wyglądać następująco:

Ostatnia część ustawień wykresu, Transakcje, dotyczy pokazania na
wykresie znaczników transakcji i zleceń na danym instrumencie. Zawiera
ona podgrupy Pozycje, Zlecenia, Transakcje, Informacje, Zamknięte
pozycje, w których trader może ustalić kolor oraz styl poszczególnych
warstw transakcji.

Zaznaczając

opcję

Włącz,

na

wykresie

widoczna

będzie

warstwa

dokonanych transakcji:


Otwarte pozycje - pokazuje miejsca na wykresie, określające
początek transakcji oraz poziomy cenowe otwartych pozycji,



Zlecenia

-

pokazuje

miejsca

na

wykresie,

które

dotyczą

oczekujących zleceń na danym instrumencie,


Dokonane transakcje - pokazuje strzałki na wykresie, które
dotyczą zawartych na danym instrumencie transakcji,



Zamknięte pozycje - pokazuje miejsca na wykresie, które
dotyczą zamkniętych pozycji na danym instrumencie.

7)

Nakładanie na siebie wykresów różnych instrumentów

Mając już otwarty wykres instrumentu możemy nałożyć na niego wykresy
innych instrumentów, tak by były one widocznej jednocześnie w jednym
oknie. W tym celu klikamy na ikonę znajdującą się w lewym górnym rogu
okna wykresu, tuż obok aktywnego pola z wyborem instrumentu:

Po kliknięciu na ikonę pojawi się okno wyboru instrumentów:

Dla potrzeb przykładu wybierzemy instrument GBP/USD. Klikając na nim
lewym przyciskiem myszy, instrument GBP/USD zostanie dodany do
wykresu pierwotnego instrumentu EUR/USD i będzie on na nim widoczny
półprzezroczyście. Poniżej przedstawiamy ilustrację dwóch instrumentów
widocznych w oknie jednego wykresu.

Trader może oczywiście w każdej chwili zmienić instrument, który ma się
pokazać na wykresie:

8)

Łączenie okien wykresów

Platforma Alior Trader umożliwia łączenie okien wykresów, co może być
przydatne z punktu widzenia

handlu na kilku różnych interwałach

czasowych jednocześnie. Jeżeli inwestor połączy ze sobą dwa okna
wykresów, zmiana instrumentu w jednym z nich automatycznie spowoduje
zmianę w drugim. Ułatwia to nawigację i pomaga uniknąć pomyłek, gdy
mamy otwartych wiele okien jednocześnie.
Aby połączyć dwa okna wykresów, należy kliknąć na przycisk znajdujący
się powyżej paska głównego ustawień wykresu i wybrać odpowiedni kolor
połączenia.

Analogicznie postępujemy z drugim oknem wykresu, które chcemy
połączyć. Ustanawiając ten sam kolor łącza oba panele będą ze sobą
połączone. Zmiana instrumentu na jednym z nich spowoduje zmianę
instrumentu na drugim.

W dowolnym momencie możemy rozłączyć poszczególne okna wykresu
wybierając z listy opcję Rozłącz. Platforma daje również możliwość
jednoczesnego połączenia więcej niż dwóch okien.

9)
Kolejnym

Tryb pełnoekranowy
bardzo

przydatnym

narzędziem

wykorzystywanym

przy

aktywnym handlu na kilku wykresach jednocześnie jest opcja trybu
pełnoekranowego. Pozwala ona na prezentację danego wykresu na całym
ekranie

bez

potrzeby

rozszerzania

danego

okna.

Opcja

ta

jest

nieoceniona, gdy używamy dwóch i więcej wykresów na jednym ekranie.
Włączanie i wyłączanie trybu pełnoekranowego przedstawiają ilustracje
poniżej.

2.

Złóż zlecenie

Inwestor może otworzyć panel do składania zleceń klikając odpowiednią
ikonę na wstędze narzędzia obrotu:

Podstawowy panel Złóż Zlecenie przedstawiony jest na ilustracji poniżej.
Może on jednak podlegać kilku modyfikacjom w kwestii prezentacji
większej ilości danych.

Aby rozszerzyć funkcjonalność panelu, należy kliknąć prawym przyciskiem
myszy w jego obszarze, następnie wybrać Widok i w menu kontekstowym
zaznaczyć interesujące nas informacje:

Opcje dostępne w menu Widok to:


Kwotowanie – pokazuje cenę kupna, sprzedaży oraz spread,



Depozyt

–

pokazuje

depozyt

wymagany

do

otwarcia

pozycji

(depozyt wstępny i depozyt utrzymania są równe w przypadku
wszystkich instrumentów na platformie),


Swapy – pokazuje wartość punktów SWAP dla pozycji długiej i
krótkiej,



Autosizing Amount – dodaje do panelu zleceń narzędzie pozwalające
zarządzać

ryzykiem

otwieranych

pozycji

przez

automatyczne

dostosowanie wolumenu pozycji do wysokości środków na rachunku,


Przyciski S/K lub K/S – alternatywne przyciski do składania zleceń
kupna i sprzedaży w różnej kombinacji,



Przycisk złóż zlecenie – wyświetla podłużny przycisk do składania
zleceń,



Ustaw domyślne – zapisuje wybrane przez inwestora ustawienia jako
domyślne,



Przywróć ustawienia fabryczne – przywraca standardowy widok
panelu zleceń.

Zaznaczając wszystkie opcje związane z kosztami i zmieniając opcje
przycisków do składania zleceń panel Złóż zlecenie może wyglądać
następująco:

Dokładne omówienie rodzajów zleceń i transakcyjności m.in. z użyciem
panelu Złóż zlecenie zostanie dokonane w kolejnym, siódmym rozdziale
niniejszego podręcznika.
3.
W

Obserwowane instrumenty

panelu

Obserwowane

instrumenty

inwestor

może

stworzyć listę

instrumentów, które ma zamiar obserwować. W panelu tym przedstawiane
są

wszystkie

niezbędne

informacje

dotyczące

obserwowanych

instrumentów. Z jego poziomu trader ma także możliwość składania
zleceń. W celu otwarcia panelu Obserwowane instrumenty w menu
platformy wybieramy Narzędzia Obrotu-->Obserwowane instrumenty.

Aby dodać nowy instrument do panelu Obserwowane instrumenty należy
kliknąć na pustym polu panelu.

Po pojawieniu się nowego wiersza możemy wprowadzić nazwę nowego
instrumentu.
Panel Obserwowane instrumenty możemy wyświetlać w formie listy,
tablicy oraz szczegółów danego instrumentu. Panel ten w momencie

uruchomienia

wyświetlany

jest

domyślnie

w

formie

listy.

Poniżej

przedstawiamy ilustracje panelu wyświetlanego w formie tablicy. Panel
wyświetlany w formie tablicy przekształcony zostaje w panel „Tabela FX”,
który zostanie przedstawiony w dalszej części rozdziału.

Następna

ilustracja

przedstawia

panel

Obserwowane

instrumenty

wyświetlany w formie szczegółów danego instrumentu:

Kategorie wyświetlane w szczegółach instrumentu mogą być w każdej
chwili

modyfikowane

przez

inwestora.

Aby

dodać

nową

kategorię

informacji lub zmodyfikować istniejącą, należy kliknąć lewym przyciskiem
myszy w obrębie okna Obserwowane Instrumenty, a następnie wybrać

Ustawienia.

Pomocny

może

być także

domyślny

skrót klawiszowy:

SHIFT + s. Wybór i zatwierdzanie ustawień prezentowanych informacji
odbywa się analogicznie, jak przy innych oknach platformy Alior Trader.

4.

Tabela FX

Panel Tabela FX podobnie jak panel Obserwowane instrumenty służy
inwestorowi jako lista obserwowanych instrumentów. Dzięki panelowi
Tabela FX inwestor

w szybki sposób może otwierać nowe pozycje i

otwierać wykresy poszczególnych instrumentów. Aby otworzyć panel w
menu platformy wybieramy Narzędzia Obrotu-->Tabela FX.

Ustawienia poszczególnych „komórek” instrumentów zostały wyjaśnione w
rozdziale piątym, w podrozdziale drugim – Ustawienia środowiskowe /
Funkcjonalności.
5.

Arkusz zleceń

Za pomocą narzędzia Arkusz zleceń trader może sprawdzić głębokość
rynku dla danego instrumentu. W panelu Arkusz zleceń widoczna jest
księga zleceń czyli informacje o wolumenie bid oraz ask dla danego
poziomu ceny instrumentu. Inwestor dowiaduje się zatem na jakim
poziomie cenowym danego instrumentu ustawione są zlecenia kupna lub
sprzedaży z określoną wartością wolumenu. Daje to możliwość ustawienia
zleceń

typu

Stop

lub

Limit,

które

platforma

z

dużym

prawdopodobieństwem zrealizuje bez poślizgu cenowego, gdy na danym
poziomie

cenowym

występuje

zlecenie

przeciwstawne

o

wolumenie

pozwalającym na dokonanie transakcji. Aby wywołać narzędzie Arkusz
zleceń w menu platformy wybieramy Narzędzia obrotu-->Arkusz zleceń.

Oprócz standardowego widoku arkusza zleceń dostępny jest również
widok w formie drabiny. Aby zmienić widok należy kliknąć przycisk
Standardowy w prawym górnym rogu okna i wybrać Drabinę. Możliwa jest
także personalizacja informacji prezentowanych nad drabiną arkusza
zleceń:

Okno

personalizacji

elementów

widocznych

w

arkuszu

zleceń

przedstawione jest na ilustracji poniżej. Aby dodać dodatkowe elementy
należy zaznaczyć parametr na liście a następnie przenieść go do wolnej

komórki w tabeli. Aby usunąć element należy kliknąć i przenieść element z
tabeli na listę. Po zatwierdzeniu zmian nowe informacje pojawią się nad
drabiną arkusza zleceń.

Po dokonaniu personalizacji inwestor może przystąpić do handlu. Arkusz
zleceń pełni nie tylko rolę informacyjną, ale również daje możliwość
bezpośredniego

składania

zleceń.

Panel

daje

możliwość

wyboru

instrumentu oraz rachunku, z którego będzie wykonana transakcja.
6.

Panel

Saldo pozycji

Saldo

pozycji

przedstawia

w

przystępnej

formie

wszystkie

informacje dotyczące otwartych pozycji. Aby otworzyć panel Saldo pozycji
z menu platformy wybieramy Narzędzia Obrotu-->Saldo pozycji.

Podobnie jak we wszystkich narzędziach platformy Alior Trader inwestor
ma możliwość indywidualnego dopasowania wyświetlanych danych do
własnych preferencji. Aby włączyć lub wyłączyć dodatkowe kolumny z
informacjami należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na nagłówku
tabeli i wybrać z listy odpowiednie kategorie danych.
7.

Ekspozycja walutowa

Panel Ekspozycja walutowa pokazuje jaką ilość danego instrumentu
inwestor posiada w otwartych pozycjach. Aby otworzyć panel Ekspozycja
walutowa w menu platformy wybieramy Narzędzia Obrotu-->Ekspozycja
walutowa.

8.

Otwarte pozycje

Do wyświetlania i obsługi otwartych pozycji na platformie AliorTrader służy
panel Otwarte pozycje.

W panelu tym inwestor znajdzie szereg informacji dotyczących pozycji,
które wyświetlane są w poszczególnych kolumnach.
W panelu tym mogą znaleźć się następujące kolumny: Instrument,
Rachunek, Ilość, Otwarto po:, Data wygaśnięcia, Numer pozycji, Strona,
Data otwarcia, Ekspozycja 1, Ekspozycja 2, Obecna cena, SL, TP, Amount
Exp 1/cl, Amount Exp2/cl, Profit Exp2, Niezrealizowany Z/S, Swapy,
Ekspozycja,

Prowizja,

Typ

instrumentu,

ID

pozycji,

Login,

Opis

instrumentu, Depozyt, Z/S ticki, Z/S netto.
Wszystkie otwarte pozycje na platformie AliorTrader mogą być sortowane
w/g wyżej wymienionych kolumn.
9.

Zlecenia bieżące

Panel „Zlecenia bieżące” na platformie AliorTrader służy do wyświetlania
zleceń, które zostały złożone, jednak jeszcze nie zostały zrealizowane czyli
zleceń Stop, Limit, OCO.

W panelu tym trader znajdzie szereg informacji dotyczących zleceń, które
wyświetlane są w poszczególnych kolumnach.
W panelu tym mogą znaleźć się następujące kolumny:

Instrument,

Strona, Data, Czas, Typ, Ilość, Cena, Cena Stop, Bieżąca cena, Ważność,
Zrealizowano, Pozostało, ID Zlecenia, Rachunek, SL, TP, OCO,
instrumentu, Login, Opis instrumentu.

Typ

10. Blotter
Blotter jest pomocniczym narzędziem, dzięki któremu

inwestor ma

możliwość wywołania w jednym oknie trzech ważnych paneli – Otwarte
pozycje, Zlecenia bieżące i Rejestr zdarzeń.

Inwestor korzystając z Blottera może zaoszczędzić czas potrzebny na
dokowanie poszczególnych paneli.

11. Matrix
Matrix jest nowoczesnym narzędziem przeznaczonym dla inwestorów
składających dużą ilość zleceń oraz dla inwestorów stosujących tzw.
strategie

skalpujące. W narzędziu tym podobnie jak w panelu Arkusz

zleceń widoczna jest księga zleceń czyli informacje o wolumenie bid oraz
ask dla danego poziomu ceny. Jednakże w odróżnieniu od Arkusza zleceń,
Matrix został zoptymalizowany pod kątem strategii skalpujących, aby
ułatwić stosowanie tego typu strategii, poprzez zawieranie transakcji za
pomocą jednego kliknięcia.

Matrix uruchamiamy wybierając z menu platformy Narzędzia Obrotu-->
Matrix.

Wszystkie akcje, których może dokonać inwestor za pomocą narzędzia
Matrix zostały zoptymalizowane pod kątem szybkości składania transakcji.
Składanie, zamykanie oraz odwracanie zleceń i pozycji może odbywać się
jednym kliknięciem myszy. Ponadto platforma wyświetla informację o
zysku/stracie na bieżących pozycjach wraz z łącznym wynikiem od
zalogowania, co pozwala na stałą kontrolę kosztów i ryzyka tradera.

Aby szybko złożyć zlecenie oczekujące na danym poziomie cenowym
wystarczy kliknąć prawym (kup lub sprzedaj z ceną limit) lub lewym (kup
lub sprzedaj z ceną stop)

przyciskiem myszy po odpowiedniej stronie

drabiny tak jak pokazano to na poniższej ilustracji. Do składania zleceń z
natychmiastowym

wykonaniem

po

cenie

rynkowej

służą

Kup/Sprzedaj po Rynku znajdujące z prawej strony panelu Matrix.

przyciski

12. Rejestr zdarzeń
Panel

Rejestr

zdarzeń

służy

do

wyświetlania

wszystkich

zdarzeń

związanych z otwarciem i zamknięciem pozycji oraz złożeniem zleceń. Aby
uruchomić panel Rejestr zdarzeń należy z menu wybrać Narzędzia obrotu->Rejestr zdarzeń. Po uruchomieniu panelu inwestor może wybrać zakres
czasowy danych, które rejestr ma prezentować. Panel Rejestr zdarzeń
może być również otwarty przez ikonę Blotter – w tym wypadku będzie od
razu zadokowany z panelami Otwarte pozycje i Zlecenia bieżące.

13. Monitor powiadomień
Panel

Monitor

powiadomień

służy

do

wyświetlania

wszystkich

powiadomień, które zostały aktywowane na platformie. Aby uruchomić
panel Monitor powiadomień należy z menu wybrać Narzędzia obrotu->Monitor powiadomień. Następnie po wyborze zakresu danych, których
monitor ma dotyczyć, wyświetlone zostaną wszystkie powiadomienia,
które ukazały się na platformie, w wybranym okresie.

Panel Monitor powiadomień zawiera także kryteria, w/g których możemy
wyszukać interesujące nas powiadomienia. Aby je wyświetlić, kliknij na
Pokaż kryteria, co spowoduje wyświetlenie dodatkowej listy kryteriów.
14. News
Panel News jest bardzo ważną częścią platformy Alior Trader. Inwestor za
jego pomocą może odczytać wszystkie wiadomości wysłane do niego przez

Biuro Maklerskie
związanych

Alior Banku. Mogą

z platformą

wyszukiwania

konkretnej

dodatkowych kryteriów.

one dotyczyć różnych kwestii

i handlem. Trader
treści

ma

wiadomości

również możliwość
poprzez

ustawienie

II.
1.

NARZĘDZIA
Alarmy

Alarmy to funkcjonalność platformy AliorTrader, która jest doskonałym
narzędziem pomocniczym. Korzystając z tej funkcjonalności trader nie
musi cały czas śledzić rynku. Tworząc plan dla swojej strategii, inwestor
może ustawić warunki po spełnieniu, których aktywuje się alarm. Poniżej
przedstawimy przykład tworzenia alarmu krok po kroku.
Aby

utworzyć

alarm

na

platformie

AliorTrader

w

menu

platformy

wybieramy Narzędzia--> Alarmy.

Wyświetlone zostanie okno „Manager alarmów”. Następnie klikamy na
Utworzyć alarm.

W oknie Manager alarmów pojawi się zakładka z nowym alarmem Nowy
alarm nr 1. Klikając na Dodaj kolejny alarm trader może utworzyć więcej
alarmów, dla których przypisze określone warunki aktywacji. Ponadto
istnieje możliwość zmiany nazwy danego alarmu – wystarczy kliknąć na
nazwie („Nowy alarm 1”) i zmienić ją na inną.

Nowo utworzonemu alarmowi przypiszemy warunki i czynności, które ma
wykonać. W tym celu klikamy ikonę niebieskiego flamastra tak jak na
poniższej ilustracji.

Rozwinięte zostanie okno, w którym sprecyzujemy warunki po zaistnieniu,
których platforma podejmie określone przez nas czynności. W oknie
warunków wybieramy instrument, którego ma dotyczyć alarm, następnie
cenę Bid lub Ask, warunek oraz cenę, po wystąpieniu której alarm
zostanie aktywowany.

Dla potrzeb naszego przykładu, wybieramy instrument EUR/USD, cenę
Bid, warunek

większy oraz cenę 1,27000. Co oznacza, że jeżeli cena

rynkowa Bid instrumentu EUR/USD będzie większa od 1,27000 zostanie
wykonana określona czynność. Czynność jaką przypiszemy naszemu
alarmowi to wykonanie zlecenia Sprzedaj typu market oraz wyświetlenie
wiadomości.
Aby wpisać treść wiadomości postępujemy jak na poniższej ilustracji.

Wyświetlone zostanie okno Wiadomość Ustawienia. W oknie Wiadomość
wpisujemy treść informacji jaka ma zostać wyświetlona, dla przykładu
Wyznaczony poziom został osiągnięty. Następnie zaznaczamy opcje Włącz
aby uruchomić czynność dla danego alarmu.

Zatwierdzamy czynność klikając przycisk OK.
Następnie ustawiamy kolejną czynność dla alarmu, która złoży zlecenie
Sprzedaj typu market, w momencie gdy alarm zostanie aktywowany. W
tym celu klikamy Połącz czynności z alarmem i z rozwijanego menu
wybieramy Złóż zlecenie.

Wyświetlone zostanie okno Złóż zlecenie Ustawienia, w którym klikamy na
przycisk Zlecenie.

Kliknięcie przycisku Zlecenie spowoduje wyświetlenie okna Złóż zlecenie,
w której wybieramy przycisk Sprzedaj zlecenia typu Market.

Po

kliknięciu

przycisku

Sprzedaj

zlecenie

zostanie

przypisane

do

czynności, którą potwierdzamy klikając przycisk OK. Wszystkie opisane
wyżej kroki spowodowały, iż utworzyliśmy alarm z dwoma przypisanymi
czynnościami.

Na koniec klikamy ikonę strzałki znajdującą się w prawym dolnym rogu
okna Edycja alarmu i zatwierdzamy utworzenie alarmu klikając przycisk
OK.
Stworzyliśmy alarm, który zostanie wywołany w momencie gdy cena
rynkowa instrumentu EUR/USD będzie większa od poziomu 1,27000. W
momencie uruchomienia alarmu wyświetlona zostanie wiadomość oraz
zostanie złożone zlecenie Sprzedaj typu market.

2.

Dane historyczne

Jest to narzędzie do importu danych historycznych z innych źródeł.
3.
Kliknięcie

Wygasanie CFD
ikony

Wygasanie

CFD

wywołuje

okno

przeglądarki

z

przekierowaniem do serwisu internetowego Alior Banku – strona z
informacją o wygasających kontraktach CFD.
4.

Specyfikacja

Kliknięcie ikony Specyfikacja wywołuje plik pdf z aktualną Specyfikacją
instrumentów

finansowych.

W

Specyfikacji

inwestor

znajdzie

wiele

przydatnych informacji dotyczących m.in. instrumentów dostępnych na
platformie, godzin handlu, czy kosztów otwarcia i utrzymania pozycji.

III.

WSKAŹNIKI I NARZĘDZIA DO RYSOWANIA

Rozdział ten wprowadzi czytelnika w bogaty świat narzędzi używanych do
analizy technicznej. Platforma AliorTrader posiada bardzo szeroki wachlarz
narzędzi

wspomagających

inwestora

w

podejmowaniu

decyzji

inwestycyjnych m.in. wskaźniki, narzędzia Fibonacciego, czy narzędzia do
rysowania. W dalszej części rozdziału zostały one przedstawione w sposób
bardziej szczegółowy.
1.

Wskaźniki

Platforma AliorTrader posiada 40 wbudowanych i gotowych do użycia
wskaźników. Mogą one być stosowane w różnych kombinacjach, kolorach i
skali, tak aby inwestor mógł dobrać idealny zestaw narzędzi do swojej
strategii inwestycyjnej.

Wszystkie wskaźniki podzielone są w/g typu przeznaczenia na podgrupy:
Band, Index, MovingAvarage, Oscillator.
Aby umieści wskaźnik na wykresie należy kliknąć na przycisku Dodaj-->
Wskaźnik znajdującym się z lewej strony wykresu, tak ja to przedstawiono
na poniższej ilustracji.

Pojawi się okno Przegląd skryptów, w którym dla przykładu wybierzemy
wskaźnik RSI (Relative Strenght Index), klikając na nim dwa razy.

Wyświetlone zostanie okno Ustawienia dla wskaźnika RSI, w którym
możemy dokonać wstępnych ustawień wskaźnika.

Okno Ustawienia zawiera dwie zakładki: Parametry oraz Wygląd.
W zakładce Parametry trader ma możliwość ustawienia następujących
parametrów: Okres średniej kroczącej, Typ średniej kroczącej, Nr okna, w
którym pojawi się wskaźnik, a także charakterystyczne dla danego
wskaźnika unikalne ustawienia.
W zakładce Wygląd trader może dokonać ustawień w parametrach: Kolor,
Nazwa linii, Styl linii, Szerokość linii, Przesunięcie czasu, Czynnik Y.
Oczywiście

parametry

mogą

i będą

się

różnić dla

poszczególnych

wskaźników, jednakże zakładki Parametry i Wygląd są nieodłączną częścią
każdego z nich.

Dla wskaźnika RSI wybieramy odpowiednie ustawienia okresu średniej i
wskaźnika, metodę rysowania wskaźnika, a także ustawienia kolorów. Po
dokonaniu zmian klikamy przycisk OK, by umieścić wskaźnik na wykresie.

Każdy umieszczony na lub pod wykresem wskaźnik posiada specjalny
panel, z którego można wywołać ustawienia wskaźnika lub zupełnie

wyłączyć jego wyświetlanie. Panel podświetla się, gdy inwestor najedzie
na niego kursorem myszy tak jak przedstawia poniższa ilustracja:

W menu kontekstowym wskaźnika inwestor może wybrać akcje takie jak:
Właściwości wskaźnika (otwierają okno ustawień wskaźnika), Widoczność
(ukrycie/pokazanie wskaźnika na wykresie), Usuń wskaźnik i Usuń okno
wskaźnika.
2.

Komentarze

Platforma AliorTrader udostępnia traderowi komentarze, które można
umieszczać na wykresie m.in. celem opisu zachowania rynku. Aby dodać
komentarz w menu wykresu wybieramy Rysowanie-->Komentarz.

Ustawienie komentarza na wykresie jest bardzo łatwe i intuicyjne. Po
wyborze Komentarza z menu Rysowanie należy kliknąć w wybranym
miejscu na wykresie. Następnie przesuwamy wskaźnik myszy w dowolnym
kierunku

i

klikamy

po

raz

drugi.

W

ten

sposób

rysuje

się

prostokąt/kwadrat, w którego nagłówku pojawi się data i godzina dodania
komentarza. Ponownie klikamy w dowolnym miejscu na wykresie i pole
komentarza zostaje połączone z ikoną chmurki, dzięki której będziemy
mogli w dowolnym momencie przywołać/minimalizować treść komentarza.
Aby wprowadzić tekst trzeba kliknąć na środku narysowanego prostokąta,
wprowadzić tekst za pomocą klawiatury i zatwierdzić wszystko klawiszem
Enter.

Wszystkie dodane przez inwestora komentarze mogą

być dowolnie

przesuwane na wykresie, minimalizowane i usuwane. Można również w
każdej chwili zmodyfikować treść postępując dokładnie tak jak przy
wprowadzaniu tekstu. Platforma daje także możliwość zmiany kolorystyki i
czcionki. W tym celu należy wybrać menu kontekstowe komentarza w
sposób

przedstawiony

na

poniższej

ilustracji,

a

następnie

kliknąć

Właściwości.

W menu kontekstowym możemy

również skopiować komentarz do

schowka lub usunąć komentarz z wykresu.
3.

Symbole

Symbole są kolejną grupą narzędzi dostępnych w platformie AliorTrader.
Aby dodać symbol do wykresu w menu wykresu wybieramy Rysowanie->Dodaj symbol.

Zostanie rozwinięte menu z ikonami symboli, które po kliknięciu możemy
umieszczać na wykresie.

Symbole to takie same obiekty jak komentarze i pozostałe narzędzia do
rysowania na wykresie, dlatego też tak jak wszystkie inne obiekty
posiadają podręczne menu. Inwestor może dodać dowolną ilość symboli i
komentarzy umieszczonych na wykresie cenowym.

4.

Linie

Do wyznaczania trendów oraz poziomów wsparć i oporów służą linie
dostępne w menu wykresu. Aby narysować daną linię na wykresie trader
powinien kliknąć na przycisk Rysowanie, a następnie wybrać odpowiedni
rodzaj linii z menu.

Platforma udostępnia cztery rodzaje linii: Linia, Linia pozioma, Linia
pionowa, Linia typu Info. Trzy pierwsze z nich rysują na ekranie linie tak
jak to przedstawia poniższa ilustracja.

Linia typu info jest inna, ponieważ za pomocą tego narzędzia możemy
mierzyć odległość w czasie oraz w pipsach. Jest to bardzo użyteczne
narzędzie jeżeli chcemy np. sprawdzić ile czasu upłynęło od dołka do
szczytu oraz zmierzyć ile pipsów jest od dołka do szczytu.

Tak jak w poprzednich przypadkach linie posiadają podręczne menu
służące do zmiany ich ustawień.
5.

Kształty

Kolejna grupa narzędzi do rysowania dostępna jest w menu wykresu: Rysowanie.

Narzędzia te służą do rysowania na wykresie: Wielokąta, Kwadratu lub Trójkąta.

6.

Fibonacci

Ostatnia grupa narzędzi dostępnych na platformie AliorTrader związana
jest z tradingiem metodami Fibonacciego. Aby mieć dostęp do tych
narzędzi w menu wykresu ponownie wybieramy Rysowanie.

Trader

ma

Expansion,

do

dyspozycji

Fibonacci

siem

Fans,

narzędzi:
Fibonacci

Fibonacci

Arc,

phi-Channel,

Retrenchment, Fibonacci Spiral, Fibonacci Time Goal Analysis,

Fibonacci
Fibonacci
Fibonacci

Time Zone. Każde z tych narzędzi ma swoją osobną charakterystykę i
może być bardzo ważną częścią systemu transakcyjnego. Podobnie jak
wszystkie pozostałe narzędzia, także każde z narzędzi Fibonacciego
posiada osobne podręczne menu.

IV. POMOC
1.

Strona startowa

Kliknięcie

ikony

Strona

startowa

w

menu

Pomoc

spowoduje

wywołanie okna ze stroną internetową Alior Banku.
2.

Broker.aliorbank.pl

Kliknięcie

ikony

broker.aliorbank.pl

w

menu

Pomoc

spowoduje

wywołanie okna z portalem informacyjnym broker.aliorbank.pl.
3.

Pokaż log

Kliknięcie ikony Pokaż log w menu Pomoc spowoduje otwarcie pliku
tekstowego z logami platformy.
4.

Otwórz folder Alior Trader

Kliknięcie ikony Otwórz folder Alior Trader w menu Pomoc spowoduje
otwarcie folderu Alior Trader znajdującego się w dokumentach
użytkownika.
5.

Wyszukaj aktualizacje

Kliknięcie ikony Wyszukaj aktualizacje w menu Pomoc spowoduje
wyszukanie dostępnych aktualizacji platformy
6.

O programie

Kliknięcie ikony O programie w menu Pomoc spowoduje wyświetlenie
informacji o zainstalowanej wersji aplikacji Alior Trader.

