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1. Wstęp

Aplikacja Alior Trader Web to umożliwia handel na globalnym rynku walutowym Forex. Aplikacja ta nie wymaga instalacji, 
może zostać uruchomiona na urządzeniach z dowolnym systemem operacyjnym z dostępem do internetu.

Alior Trader Web to m.in.:

•	 handel parami walutowymi oraz CFD na towary, indeksy, akcje polskie i zagraniczne,

•	 wiele typów wykresów aktualizowanych w czasie rzeczywistym, wraz ze wskaźnikami analizy technicznej,

•	 dostęp do wszystkich rodzajów zleceń rynkowych: Market, Limit, Stop, OCO, Stop Loss  i Take Profit,

•	 możliwość zarządzania otwartymi pozycjami,

•	 możliwość weryfikacji na bieżąco aktualnego stanu rachunku i pełnych informacji o poniesionych kosztach,

•	 kwotowania pochodzące od kilkunastu największych banków inwestycyjnych na świecie

•	 szybki czas realizacji zleceń.

Aby skorzystać z aplikacji należy posiadać otwarty rachunek Alior Trader lub jego wersję demonstracyjną.
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2. Logowanie do platformy

Platforma Alior Trader Web w momencie uruchomienia wyświetla okno logowania, w którym należy podać login oraz hasło, 
jakie otrzymaliśmy do konta rzeczywistego lub demonstracyjnego. Aby zalogować się do platformy konieczne jest również 
wpisanie ciągu znaków widocznego w kolorowym polu. Po wprowadzeniu loginu oraz hasła, klikamy przycisk Log in, aby 
nawiązać połączenie z serwerem.

Jeśli zaznaczysz opcję Zapisz hasło, platforma zapamięta dane autoryzacyjne, by nie było konieczności ich ponownego 
wpisywania przy kolejnym uruchomieniu platformy.

Opcja Refresh umożliwia ponowne wygenerowanie ciągu znaków, jeśli bieżący jest nieczytelny.

Uwaga!

Przy wpisywaniu znaków z pola tekstowego należy uwzględnić małe i duże litery!
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3. Menu Główne

3.1. Okno aplikacji

Po poprawnym zalogowaniu do platformy Alior Trader Web widoczne jest okno aplikacji, zawierające panele standardowego 
szablonu.

Okna standardowego szablonu:

1. Obserwowane instrumenty

2. Wykres

3. Głębokość rynku

4. Monitor powiadomień

5. Panel z oknami: Zdarzenia, Zlecenia, Transakcje

6. Panel z oknami: Pozycje, Rachunki

Aby korzystać z poszczególnych narzędzi obrotu, należy rozwinąć listę narzędzi obrotu poprzez kliknięcie w lewy panel. Prawy 
panel służy do otwierania okna składania zlecenia.



6/28

3.2. Pasek narzędzi

Bez względu na wybrany szablon i dokonane modyfikacje pulpitu, u znajduje się pasek narzędzi pulpitu:

•	 Lista zapisanych szablonów umożliwiaj wybór wcześniej zapisanych szablonów, dodanie nowych szablonów oraz 
wczytanie szablonu domyślnego,

•	 Przycisk zapisywania szablonu umożliwa zapis bieżącego szablonu. Po kliknięciu w przycisk i nadaniu nazwy szablonu 
będzie on dostępny na Liście zapisanych szablonów

•	 Przycisk blokowania pulpitu blokuje bieżące ustawienia okien platformy, dzięki czemu nie zmieniają swego położenia i 
rozmiarów podczas pracy,

•	 Ustawienia aplikacji umożliwią modyfikację ustawień platformy,

•	 Po kliknięciu w Przycisk Wyloguj i potwierdzeniu czynności w oknie dialogowym następuje wylogowanie z platformy

3.3. Ustawienia aplikacji
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Za pomocą okna ustawień aplikacji możemy zmodyfikować:

•	 język aplikacji (m.in. polski, angielski, turecki),

•	 zakres danych ,

•	 wyświetlanie potwierdzeń złożenia, anulowania oraz modyfikacji zlecenia, jak i zamknięcia i odwrócenia pozycji,

•	 wyświetlanie ostrzeżeń przy zamknięciu aplikacji.

Uwaga!

Zalecamy pozostawienie ustawień domyślnych, aby wszelkie czynności wykonywane na rachunku były widoczne.

3.4. Modyfikowanie pulpitu

Aplikacja umożliwa dowolne modyfikowanie okien pulpitu. Okna można przesuwać, usuwać, dodawać nowe oraz zmieniać 
ich rozmiary.

Wybrane okno można również dostosować do rozmiarów i położenia pozostałych okien. W momencie przesunięcia okna w 
puste miejsce na pulpicie, automatycznie dostosowuje się jego rozmiar.

Po dokonaniuu pesonalizacji pulpitu sugerujemy zablokowanie pulpitu i zapisanie szablonu. Zablokowanie pulpitu 
uniemożliwi przypadkowe przesunięcie paneli podczas pracy na platformie, natomiast zapisanie szablonu umożliwi zapisanie 
ustawień pulpitu oraz  jego wybór z listy zapisanych szablonów.
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3.5. Powiązane okna

Platfroma Alior Trader Web oferuje też przydatną funkcję powiązania okien. Okna oznaczone na ten sam kolor będą 
wspólnie reagować na zmianę jednego z nich. 

Powiązanie okien pozwala zautomatyzować pracę na platformie. 
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4. Handel

4.1. Składanie zlecenia

W celu złożenia zlecenia na platformie Alior Trader Web należy wybrać zakładkę „Złóż zlecenie” widoczną ponad wykresem. 
Alternatywą dla tej możliwości jest bezpośrednie wysunięcie paska zleceń poprzez naciśnięcie niebieskiego kółka widocznego 
po prawej stronie ekranu.  

Podczas składania zleceń w pierwszej kolejności należy wybrać instrument . Domyślnie będzie to instrument widoczny na 
wykresie. Kolejnym krokiem jest określenie typu zlecenia, pozycjami do wyboru są parametry „Market”, „Limit”, „Stop”, „Stop 
limit”, Tr. Stop” oraz „OCO”. Następnie niezbędne jest określenie ważności zlecenia. Ilości instrumentów dla par walutowych 
są określone w lotach. Opcjonalnie można także określić wartości dla Stop Loss oraz Take Profit. Ostatnim krokiem jest 
określenie pozycji: „Sprzedaj” (Bid) oraz „Kup” (Ask). Belka widoczna na dole rozwijalnej zakładki określa szczegóły zlecenia. 
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4.2. Modyfikacja i anulowanie aktywnego zlecenia

W celu dokonania zmiany parametrów aktywnego zlecenia wybrać zakładkę „Zlecenia” oraz nacisnąć prawym klawiszem 
myszy na dane zlecenie.  Z listy rozwijalnej należy wybrać pozycję „mModyfikuj zlecenie” w celu przejścia do odpowiedniego 
okna. 

W celu modyfikacji oczekującego zlecenia należy w pasku rozwijalnym wprowadzić nowe parametry. W tym przypadku 
modyfikacji podlegają pozycje: Ilość, Limit, Stop Loss oraz Take Profit. Pozostałe okna będą nieaktywne. Realizacja 
modyfikacji wymaga potwierdzenia dyspozycji w oknie na środku ekranu.
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W celu anulowania aktywnych zleceń należy nacisnąć dane zlecenia prawym klawiszem myszy oraz wybrać opcję „Anuluj 
wszystkie”. Opcja ta pozwala na usunięcie zaznaczonych myszą zleceń. Pozycja „Anuluj wszystkie zlecenia” całkowicie usuwa 
wszystkie aktywne zlecenia. 

Powyżej aktywnych zleceń znajduje się pasek umożliwiający dokonywanie sprawnych zmian dot. zleceń. Możliwe pozycje do 
wyboru to:

•	 Anuluj zaznaczone - opcja kasująca z arkusza zaznaczone zlecenia

•	 Zmień na market zmiana parametru ceny na cenę rynkową

•	 Modyfikuj zlecenie - opcja przenosząca bezpośrednio do widoku opisanego w powyższym punkcie

•	 Anuluj zlecenia kupna/anuluj zlecenia sprzedaży- kasuje z arkusza dane zlecenia

•	 Anuluj zlecenie Limit - kasuje zlecenia typu Limit
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4.3. Modyfikacja i zamknięcie pozycji

W celu modyfikacji otwartej pozycji należy nacisnąć prawym klawiszem myszy na interesującą nas pozycję. Wówczas zostanie 
ona podświetlona na niebiesko. Następnie z listy rozwijalnej trzecia z możliwych do wyboru opcji to „Modyfikuj pozycję”. 

Modyfikacji otwartej pozycji można dokonać w rozwijalnym panelu, który pojawia się po prawej stronie ekranu. Zmieniać 
można wyłącznie Stop loss i Take profit. Po wprowadzeniu nowych wartości należy wybrać opcję „Modyfikuj zlecenie”.
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Zamknięcie pozycji możliwe jest poprzez naciśnięcie prawego klawisza myszy w widoku interesującego nas zlecenia. Aktywna 
pozycja zostanie podświetlona na niebiesko. Należy wybrać Zamknij pozycję bądź Zamknij wszystkie pozycje. 
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Inną możliwością obsługi otwartych pozycji jest korzystanie z paska powyżej listy zleceń. Dostępne są opcje:

•	 Zamknij zlecenie - zamyka podświetlone na niebiesko zlecenia

•	 Odwróć zazn. - dokonuje odwrócenia zaznaczonych pozycji

•	 CLX dla zaznaczonych - zamyka zaznaczone pozycje i anuluje wszystkie zlecenia

•	 Zamknij zyskowne - zamyka zyskowne pozycje pozwalając na realizację zysku

•	 Zamknij stratne - zamyka pozycje stratne realizując stratę

•	 Zamknij wszystkie - czyści cały arkusz otwartych pozycji
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5. Narzędzia obrotu

5.1. 5.1 Obserwowane instrumenty

W panelu Obserwowane instrumenty inwestor może stworzyć listę instrumentów, które ma zamiar obserwować. W panelu 
tym prezentowane są wszystkie niezbędne informacje dotyczące obserwowanych instrumentów. Z jego poziomu inwestor 
ma także możliwość składania zleceń. W celu otwarcia panelu Obserwowane instrumenty należy wysunąć zakładkę rozwijną 
znajdującą się w lewej części ekranu i wybrać pozycję „Obserwowane instrumenty”.

W celu dodania nowego instrumentu należy nacisnąć prawym klawiszem myszy na pole „Dodaj instrument”.

Platforma też umożliwia wygodne i intuicyjne konfigurowanie listy obserwowanych instrumentów wg własnych potrzeb. 
Wyszukać dany instrument można wpisując jego nazwę w wyszukiwarce bądź dopasowując listę prezentowanych 
instrumentów zgodnie z ich typem. Zaznaczając okienko znajdujące się po lewej stronie instrumentu można dodać go do 
listy. Wybierając opcję „Wszystko”, znajdującą się na samym dole, można dodać każdy instrument do listy obserwowanych.  
Po wybraniu pożądanych instrumentów należy zapisać zmiany wybierając „Dodaj”.
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W celu zmodyfikowania istniejącej już listy należy wybrać okienko „Dodaj instrument” bądź „Usuń zaznaczone”. Opcje te 
umożliwiają zmianę prezentowanych na liście instrumentów. Dodatkowo obecną listę można segregować, zgodnie z typem 
instrumentu, jego kursem, wolumenem czy zmianą procentową. 

Usunięcie danego instrumentu z listy bądź całkowite jej wyczyszczenie jest także możliwe poprzez kliknięcie prawym klawiszem 
myszy na daną pozycję. 
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Z listy obserwowanych instrumentów można także przejść bezpośrednio do składania zleceń. Wystarczy dwukrotnie nacisnąć 
lewym klawiszem myszy na interesującą nas pozycję, dzięki czemu po prawej stronie ekranu wyświetli się panel składania 
zleceń. 

5.2. Głębokość rynku

Okno „Głębokość rynku” można wyświetlić z rozwijalnego paska, znajdującego się po prawej stronie ekranu. Dzięki tej 
funkcjonalności mamy możliwość wyświetlenia wszystkich danych dotyczących poszczególnych instrumentów, takich jak:

•	 zmiana procentowa, 

•	 dzienne maksimum i minimum, 

•	 kurs otwarcia i zamknięcia, 

•	 średnia cena,

•	 wolumen transakcji,

•	 spread,

•	 zysk/strata.

Dane te zostaną zaprezentowane po naciśnięciu przycisku „Szczegóły”. 
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Dodatkowo istnieje możliwość składania zleceń z okna „Głębokość rynku”.

5.3. Tabela FX

Panel „Tabela FX” podobnie jak panel Obserwowane instrumenty służy za spis obserwowanych instrumentów. Dzięki 
panelowi Tabela FX inwestor może szybko otwierać nowe pozycje i otwierać wykresy poszczególnych instrumentów. Aby 
otworzyć panel w menu platformy wybieramy lewy panel boczny a następnie klikamy Tabela FX.
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Kolejnym etapem jest dodanie odpowiedniego instrumentu. Wyboru instrumentu do tworzonej tabeli FX dokonuje się w 
oknie, które pojawi się po wyborze opcji „Tabela FX” z panelu bocznego.

Okno instrumentu w Tabeli FX zawiera nazwę instrumentu, wielkość spreadu, wielkość pozycji dla nowego zlecenia oraz 
ikony kupna i sprzedaży wraz z bieżącymi cenami. Tabela FX umożliwia szybkie składanie zleceń oraz podgląd na interesujące 
inwestora instrumenty

Kliknięcie przycisku „Kup” lub „Sprzedaj” powoduje pojawienie się okna potwierdzenia zlecenia (jeśli taka opcja jest 
włączona) oraz wysłanie zlecenia na rynek. 
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5.4. Monitor powiadomień

Panel „Monitor powiadomień” służy do wyświetlania wszystkich powiadomień, które zostały aktywowane na platformie od 
początku zalogowania. Domyślnie panel Monitor znajduje się po prawej stronie wykresu, lecz można go także uruchomić 
w oddzielnym oknie z poziomu rozwijalnego paska po lewej stronie ekranu. W otwartym panelu istnieje możliwość 
segregowania transakcji, naciskając prawym klawiszem myszy na daną rubrykę. Panel prezentuje podstawowe dane dot. 
zleceń:

•	 Typ zlecenia,

•	 Data,

•	 Rodzaj zdarzenia,

•	 Szczegóły zdarzenia.

5.5. Transakcje

Okno transakcje można wyświetlić z rozwijalnego paska znajdującego się po lewej stronie ekranu. Prezentuje ono 
zrealizowane transakcje, dodatkowo zestawiając najważniejsze dane:

•	 Id transakcji/pozycji

•	 Rodzaj instrumentu

•	 Nazwę rachunku

•	 Stronę transakcji

•	 Ilość sztuk danego instrumentu

•	 Cenę

•	 Koszty prowizji

•	 Zysk/stratę brutto

•	 Czas/datę zawarcia transakcji

•	 Zysk/stratę netto

Poprzez naciśnięcie prawego klawisza myszy istnieje możliwość sortowania danej tabeli według określonego parametru.  



 

21/28

5.6. Rachunki

Panel rachunku jest jednym z najważniejszych – inwestor widzi w nim stan swojego rachunku wraz z innymi dodatkowymi 
parametrami pozwalającymi na pełną kontrolę kosztów i ryzyka. Panel wyszczególnia najbardziej istotne dla inwestora 
wartości:

•	 Saldo dostępne/blokowane/bieżące

•	 Ilość aktywnych zleceń

•	 Ilość otwartych pozycji

•	 Otwarte zlecenia

•	 Zysk/strata brutto z otwartych pozycji

•	 Bieżący depozyt

•	 Środki dostępne pod depozyt

•	 Wezwanie do depozytu

•	 Wartości stop trade/stop out

•	 Wartość dzisiejszych prowizji

•	 Zrealizowane zysk/strata w dniu dzisiejszym 

•	 Dane właściciela rachunku

•	 Akcje

5.7. Pozycje 

Sekcja „Pozycje” zawiera informacje o wszystkich aktywnych pozycjach na rachunku w danym momencie. W bardzo 
intuicyjny sposób można sprawdzić m.in. ceny otwarcia, wielkość pozycji, czy bieżący zysk lub stratę. Nawigacja w tej sekcji 
wygląda analogicznie, jak w sekcji obserwowanych instrumentów.

Okno „Pozycje” domyślnie znajduje się w lewym dolnym rogu ekranu. Dodatkowo można je otworzyć z panelu bocznego. 
Umożliwia dokonywanie modyfikacji otwartych pozycji poprzez zmianę parametrów, odwrócenie zaznaczonych bądź 
zamknięcie pozycji o określonym typie (na przykład wyłącznie zyskowne). W tym oknie zaprezentowane są szczegóły 
dotyczące posiadanych pozycji, takie jak: ilość, typ, cena otwarcia, obecna cena, niezrealizowany zysk/strata, prowizja, zysk/
strata ticki, zysk/strata netto. 
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5.8. Zlecenia

Sekcja „Zlecenia” prezentuje informacje dotyczące aktywnych zleceń na rachunku Klienta. W bardzo intuicyjny sposób można 
sprawdzić parametry zleconych transakcji i dokonać ich modyfikacji.  

Okno zleceń otwiera się w taki sam sposób, jak sekcję „Pozycje”, natomiast jest domyślnie ustawiony w prawym, dolnym 
rogu ekranu. W tej lokalizacji istnieje możliwość sprawdzenia szczegółów zleceń oraz dokonania modyfikacji, takich jak 
anulowanie (zaznaczonego zlecenia bądź zleceń danego typu), zmiana typu na Market czy dodanie bądź usunięcie zleceń 
powiązanych (stop loss, take profit). 
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6. Wykresy

6.1. Okno wykresu

Aby uruchomić panel wykresu należy rozwinąć lewy panel boczny. Po wybraniu panelu uruchamia się okno wykresu.

Okno wykresu zawiera następujące elementy:
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Bezpośrednio nad wykresem znajduje się okno danych zawierające informacje:

•	 Data - dzień, miesiąc i rok dla danych wskazanych kursorem,

•	 Czas – godzina czasu lokalnego dla danych wskazanych kursorem,

•	 Cena instrumentu na otwarciu oraz zamknięciu danego przedziału czasowego dla danych wskazanych kursorem,

•	 Cena minimalna i maksymalna instrumentu danego przedziału czasowego dla danych zaznaczonych kursorem,

•	 Wolumen obrotu danego przedziału czasowego dla danych zaznaczonych kursorem.

Wykresy rysowane są po cenach BID, jednak prezentowane są aktualne ceny BID i ASK. Oprócz wartości ceny te są również 
prezentowane w postaci poziomych linii.

6.2. Ustawienia wykresu

Platforma umożliwia modyfikowanie ustawień wykresu, tak by spełniał on oczekiwania inwestora. Po kliknięciu w symbol 
ustawień wykresu pojawia się okno zawierające  możliwe do modyfikacji parametry wykresu.
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Ustawienia  wykresu pozwalają na następujące modyfikacje :

•	 Typu wykresu: do wyboru jest wykres świecowy, słupkowy oraz liniowy,

•	 Kolorów świec/słupków/linii dla każdego trendu oraz kolorów tła, siatki oraz wolumenu,

•	 Okna danych: aplikacja umożliwia prezentację lub brak prezentacji okna danych,

•	 Odstęp z prawej: pozwala na zmianę rozmiaru lub całkowite usunięcie odstępu z prawej strony wykresu. Wartość „0” 
w polu „Procent” oznacza brak odstępu.

Aby zmodyfikować kolor należy kliknąć w ikonę koloru dla  wybranego elementu. Po kliknięciu ukazuje się  edytor kolorów.

Po wyborze koloru można dodać go do listy barw z prawej strony poprzez kliknięcie na ikonę „Ustaw”.  Kliknięcie w 
„Zatwierdź” spowoduje użycie wybranego koloru.
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Po modyfikacji ustawień wykresu należy je zatwierdzić.

6.3. Narzędzia rysowania 

Aplikacja Alior Trader WEB umożliwia rysowanie po wykresie linii oraz kształtów wspomagających analizę  techniczną 
instrumentów. Po kliknięciu w okno „Rysowanie” ukazuje się lista możliwych narzędzi rysowania.
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Opcje „Zmaż”, „Wybierz” oraz „Wyczyść wszystko” aktywne są dopiero po narysowaniu obiektów na wykresie.   

Poniżej narzędzi rysowania znajdują się „Ustawienia”.

  

Ustawienia rysowania pozwalają na modyfikację :

•	 Linii: można zmienić kolor oraz grubość

•	 Obiektów : można zmienić kolor oraz szerokość linii oraz wypełnienie rysowanych figur

•	 Tekstu: można zmienić kolor liter oraz wielość i czcionkę

Po wyborze odpowiednich parametrów ustawień należy kliknąć „Zatwierdź” w celu zapisania zmian lub „Anuluj”, by opuścić 
okno ustawień bez zapisywania bez ich zapisywania. Kliknięcie w „Domyślne” pozwala na wczytanie ustawień domyślnych dla 
narzędzi rysowania.

6.4. Wskaźniki

Alior Trader Web posiada kilkadziesiąt wbudowanych wskaźników, które mogą być stosowane w różnych kombinacjach, 
kolorach i skali, aby umożliwić inwestorom zestaw narzędzi do swojej strategii inwestycyjnej.

Aby umieścić wskaźnik na wykresie należy kliknąć  w ikonę „Wskaźniki” i wybrać interesujący nas wskaźnik z listwy rozwijalnej.
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Wskaźniki można dowolnie usuwać oraz dodawać. Aplikacja umożliwia również modyfikacje parametrów wskaźników. 
Parametry, które można zmodyfikować wynikają z budowy samego wskaźnika


