
Anatomie Quick Trade Ticketu
Quick Trade Vám dává lepší možnost kontroly a zvýší 
transparentnost způsobu obchodování Vašeho příkazu.  

CFDFOREX



NÁSTROJ
(EURUSD)
Zobrazí nástroj, který si 
přejete obchodovat.

IKONA VYHLEDÁVÁNÍ
Umožní Vám vyhledávat a vybírat 
z naší široké škály nástrojů. Váš 
výběr bude aktualizovat Trade 
Ticket pro zobrazení nástroje, 
který si přejete obchodovat.

FX OPTION 
IKONA 

PRODUKTU
Umožní vám spustit a 

přepínat mezi Trade 
Ticketem FX Option a 

Trade Ticketem FX Spot.

TYP
Vyberte si typ příkazu, který 
si přeje použít pro otevření 
pozice: 
• Příkazy Quick Trade 

pro okamžitou exekuci 
s předem definovanou 
cenovou tolerancí nebo 
bez ní. 

• Pokyny Resting Limit, 
Market a Stop na delší 
dobu, tj. Day Order, 
Good Til. Cancelled atd.).

ČÁSTKA
Nominální částka (první 
měny páru), kterou si 
přejete obchodovat. Při 
obchodování velkých částek 
nyní poskytujeme částečné 
naplnění, což znamená, že 
pokud se nám nepodaří 
naplnit Váš celý příkaz, 
naplníme jej v maximální 
dostupné částce.

Anatomie Trade Ticketu FX Quick.

CENY SELL/BUY
Klikněte na Buy nebo Sell pro vložení limitního 
pokynu s předem definovanou cenovou 
tolerancí. Přidání cenové tolerance zajistí, že 
exekuce Vašeho příkazu proběhne pouze tehdy, 
pokud bude pro Vás přijatelná cena (viz Edit 
Price Tolerance - Editovat cenovou toleranci). 
Minimální cena (při prodeji) a maximální cena 
(při koupi) se zobrazí na Trade Ticket pod cenou 
Spot tj. ‘Limit @ x.xxxx’.

FOREX



EDITOVAT CENOVOU TOLERANCI
Když otevíráte pozici, cenová tolerance Vám umožní 
definovat minimální cenu (při prodeji) nebo maximální cenu 
(při koupi), kterou jste ochotni přijmout (tj. limitní příkaz). 
Cenová tolerance může být uvedena v pipech (tj. 0,1 pipů) 
nebo procentech (tj. 0,01 %). Standardně je nastavená 
na 0,01 % ceny Spot pro všechny měnové páry, ale dá se 
konfigurovat na úrovni individuálního měnového páru.

Např. pokud se EURUSD obchoduje za 1.11660 / 1.11662 a 
přidáte cenovou toleranci 1.0 pip. Minimální  cena pro prodej 
je 1.11650 (1.11660 – 0.00010) a maximální cena pro nákup je 
1.11672 (1.11662 + 0.00010).

EDITOVAT CENOVOU TOLERANCI („X“-
IKONA)
Umožňuje Vám odstranit možnost přidání cenové 
tolerance. Tím se změní příkaz Quick Trade z příkazu 
Limit na příkaz Market. 

MARGIN IMPACT (VLIV MARŽE)
Zde se zobrazí, jaká část Vaši disponibilní marže bude použita pro vybranou 
nominální částku (první měny páru), kterou si přejete obchodovat.

ON/OFF 
 Zapnout (On) nebo 

Vypnout (Off) cenovou 
toleranci

TYP PŘÍKAZU
Zřetelně označí Váš příkaz jako limitní příkaz.

DÉLKA TRVÁNÍ
I.O.C znamná „Immediate or Cancel“ (Okamžitě nebo Zrušit). 
Všechny příkazy Quick Trade mají délku trvání I.O.C.

CENA
Ukáže Vám cenu bid/ask, včetně předem definované 
tolerance.

PROCENTO
Nastavte si 
svou toleranci 
v procentech, v 
přírůstcích o 0.01 
procenta (1/100 
jednoho procenta 
nebo 1 bazický 
bod).

PIPY
Nastavte si svou toleranci 
pomocí pipů, v přírůstcích po 
0.1 pipu (1/10 pipu).



NÁSTROJ 
(GER30.I) 
Zobrazí nástroj, který si 
přejete obchodovat.

IKONA VYHLEDÁVÁNÍ 
Umožní Vám vyhledávat a vybírat z naší 

široké škály nástrojů. Váš výběr bude 
aktualizovat Trade Ticket pro zobrazení 

nástroje, který si přejete obchodovat.

TYP
Vyberte si typ příkazu, který 
si přeje použít pro otevření 
pozice: 
• Příkazy Quick Trade pro 

okamžitou exekuci s 
cenovou tolerancí nebo 
bez ní. 

• Pokyny Resting Limit, 
Market a Stop na delší 
dobu, tj. Day Order, 
Good Til. Cancelled 
atd.).

MNOŽSTVÍ
Množství, které si přejete 
obchodovat. Když je 
cenová tolerance ON 
a obchodujete velké 
částky, poskytujeme 
částečné naplnění, což 
znamená, že pokud 
nebudeme moci naplnit 
Váš celý pokyn, naplníme 
jej v maximální dostupné 
částce.

CENY SELL/BUY
Klikněte na Buy nebo Sell pro zadání Market Order. Přidání 
cenové tolerance změní váš příkaz na příkaz „Limit IOC“, který 
zajistí, aby byl váš příkaz proveden pouze v cenovém rozsahu, 
který je pro vás přijatelný (viz Edit Price Tolerance - Editovat 
cenovou toleranci). Minimální cena (při prodeji) a maximální 
cena (při koupi) se zobrazí na Trade Ticket níže, tj. „Limit @ 
x.xxxx“.

Anatomie ticketu Quick Trade při obchodování CFDCFD



DATUM HODNOTY
Pro trvale obchodovaný CFD se tím zobrazí datum Spot 
(datum hodnoty).

NOMINÁLNÍ HODNOTA
Nominální hodnota zobrazuje „pákovou tržní expozici“ 
příkazu a počítá se jako cena Bid/Ask x Počet kontraktů.

ON/OFF
Zapnout (On) nebo 

Vypnout (Off) cenovou 
toleranci

TYP PŘÍKAZU
Zřetelně označí Váš příkaz jako limitní příkaz.

DÉLKA TRVÁNÍ
I.O.C znamená „Immediate or Cancel“ (okamžitě nebo zrušit). 
Všechny příkazy Quick Trade pro indexy a exspirující CFD mají 
délku trvání I.O.C.

CENA
Ukazuje vám cenu bid/ask (VWAP).

PROCENT
Nastavte si 
svou toleranci 
v procentech, v 
přírůstcích o 0.01 
procenta (1/100 1 
procenta nebo 1 
bazický bod).

TICKY
Nastavte si toleranci pomocí 
ticků, v přírůstcích o 1 tick.

EDITOVAT CENOVOU TOLERANCI
Když otevíráte pozici, tato cenová tolerance Vám 
umožní definovat minimální cenu (při prodeji) nebo 
maximální cenu (při koupi), kterou jste ochotni 
akceptovat (tj. limitní příkaz). Cenovou toleranci 
můžete specifikovat počtem tzv. ticků nebo procent 
(tj. 0.01%).

Např. pokud se Germany 30 obchoduje za 10 516,82 
/ 10,518.82 a přidáte cenovou toleranci 0.01%. 
Minimální cena pro prodej je 10,515.77 (10,516.82  
– 0.01%) a maximální cena pro nákup je 10,519.87 
(10,518.82 + 0.01%).

EDITOVAT CENOVOU TOLERANCI („X“-
IKONA) 
Umožňuje Vám odstranit možnost přidání cenové 
tolerance. Tím se změní příkaz Quick Trade z příkazu 
Limit zpátky na příkaz Market. 



OBECNÉ PROHLÁŠENÍ O VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI: Žádná informace zde uvedená neobsahuje nabídku (ani žádost 
o nabídku) ke koupi nebo prodeji jakékoliv měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice 
nebo k účasti na jakékoliv konkrétní obchodní strategii. Tento materiál byl zpracován pouze pro marketingové a/
nebo informační účely a Saxo Bank A/S ani její majitelé, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, ať už by jednali 
přímo nebo prostřednictvím poboček (dále „Saxo Bank“), neprohlašují ani negarantují ani nepřebírají odpovědnost 
za správnost nebo úplnost informací uvedených v tomto dokumentu. Při poskytnutí tohoto materiálu Saxo Bank 
nebrala v úvahu žádné investiční cíle jakéhokoliv příjemce, zvláštní investiční cíle, finanční situaci ani konkrétní potřeby 
a požadavky a nic z výše uvedeného není myšleno jako doporučení pro jakéhokoliv příjemce investovat kapitál nebo 
ukončit investici kapitálu určitým způsobem a Saxo Bank nepřebírá žádnou odpovědnost, pokud by jakýkoliv příjemce 
utrpěl ztrátu z obchodování podle přijatého doporučení. Všechny investice představují riziko a mohou přinést jak 
zisky tak ztráty. Zejména investice do pákových produktů, včetně, ale nikoliv s omezením na forex, deriváty a komodity 
mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty spojené s tímto obchodováním mohou velmi rychle a prudce kolísat. 
Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a 
konzultovat s finančním poradcem (finančními poradci), aby dokázali pochopit rizika spojená s tímto obchodováním 
a posoudit vhodnost své situace před uskutečněním jakékoliv investice, divestice (prodeje majetku) nebo před 
vstupem do jakékoliv transakce. Jakákoliv zmínka o jakémkoliv riziku, pokud je nějaké riziko, nesmí být a neměla by být 
považována ani za kompletní zveřejnění rizik ani za kompletní popis takových rizik. Jakékoliv vyjádření názoru může 
být osobním názorem autora a nemusí odrážet názor Saxo Bank a veškerá vyjádření názoru podléhají změně bez 
předchozího upozornění (ani předchozího ani následného). Toto odmítnutí odpovědnosti podléhá úplnému odmítnutí 
odpovědnosti Saxo Bank, které je k dispozici na stránkách www.saxobank.com/disclaimer


