
Ανατομία ενός παραθύρου ταχείας 
συναλλαγής
Η επιλογή ταχείας συναλλαγής σάς προσφέρει μεγαλύτερο έλεγχο 
και διαφάνεια στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαπραγμάτευση 
της εντολής σας.  
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ΠΡΟΪΟΝ
(EURUSD)
Παρουσιάζει το προϊόν 
στο οποίο θέλετε να 
πραγματοποιήσετε τη 
συναλλαγή.

ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 
Σας δίνει τη δυνατότητα να 
αναζητάτε και να επιλέγετε ένα 
προϊόν από το μεγάλο εύρος 
προϊόντων που διαθέτουμε. Η 
επιλογή σας θα ενημερώσει το 
παράθυρο συναλλαγής με το 
αντίστοιχο προϊόν.

ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ FX 

OPTION
Σας επιτρέπει να 
δημιουργείτε και 
να εναλλάσσεστε 

μεταξύ ενός 
παραθύρου 

συναλλαγών FX 
Option και FX Spot.

ΤΥΠΟΣ
Επιλέξτε τον τύπο 
εντολής που θέλετε να 
χρησιμοποιήσετε για τη 
δημιουργία μιας θέσης: 
• εντολές ταχείας 

συναλλαγής για άμεση 
εκτέλεση, με ή χωρίς 
προκαθορισμένο εύρος 
τιμής (Price Tolerance). 

• εντολές Limit, Market 
και Stop σε αναμονή, 
για μεγαλύτερη χρονική 
διάρκεια – Day Order, 
Good till Cancelled, κ.λπ.

ΠΟΣΟ
Η ονομαστική αξία 
(στο νόμισμα βάσης) 
που θέλετε να 
διαπραγματευτείτε. Πλέον, 
στη διαπραγμάτευση 
μεγάλων ποσών, είναι 
δυνατή η μερική εκτέλεση, 
δηλαδή αν δεν μπορούμε 
να εκτελέσουμε το σύνολο 
της εντολής σας, θα την 
εκτελέσουμε κατά το 
μέγιστο ποσό που είναι 
δυνατόν να εκτελεστεί.

Ανατομία ενός παραθύρου ταχείας 
συναλλαγής στο Forex

ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ/ΑΓΟΡΑΣ
Επιλέξτε Αγορά ή Πώληση για να 
καταχωρήσετε μια εντολή Limit με 
προκαθορισμένη απόκλιση της τιμής 
δημοπρασίας. Η επιλογή της λειτουργίας 
σημαντικής απόκλισης της τιμής δημοπρασίας 
διασφαλίζει ότι η εντολή σας εκτελείται μόνο 
εντός του συγκεκριμένου εύρους τιμών που 
έχετε επιτρέψει (βλ. Μεταβολή της απόκλισης 
τιμής δημοπρασίας). Η ελάχιστη τιμή (κατά την 
πώληση) και η μέγιστη τιμή (κατά την αγορά) 
εμφανίζονται στο παράθυρο συναλλαγής 
κάτω από την τιμή Spot – «Limit @ x,xxxx».

FOREX



ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΤΙΜΗΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Η λειτουργία σημαντικής απόκλισης της τιμής δημοπρασίας 
σάς δίνει τη δυνατότητα να καθορίσετε την ελάχιστη 
(κατά την πώληση) ή τη μέγιστη (κατά την αγορά) τιμή που 
είστε διατεθειμένοι να δεχθείτε (ως μια εντολή Limit) όταν 
ανοίγετε μια θέση. Η απόκλιση της τιμής δημοπρασίας 
μπορεί να εκφραστεί σε pip (π.χ. 0,1 pip) ή ως ποσοστό (π.χ. 
0,01%). Από προεπιλογή, το περιθώριο έχει οριστεί στο 
0,01% της τιμής Spot για όλα τα ζεύγη νομισμάτων, ωστόσο 
μπορεί να προσαρμοστεί ανά ζεύγος νομισμάτων.

Για παράδειγμα, αν το EURUSD κινείται μεταξύ 1,11660 και 
1,11662, και ορίζετε την απόκλιση της τιμής δημοπρασίας 
στο 1,0 pip: Η μέγιστη τιμή αν θέλετε να πουλήσετε είναι 
1,11650 (1,11660 – 0,00010) και η μέγιστη τιμή που θα 
πληρώσετε για να αγοράσετε είναι 1,11672 (1,11662 + 
0,00010). 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΤΙΜΗΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (ΕΠΙΛΟΓΗ "Χ")
Σας επιτρέπει να αφαιρέσετε την επιλογή 
προσδιορισμού  απόκλισης της τιμής δημοπρασίας. 
Αυτό μετατρέπει την εντολή ταχείας συναλλαγής από 
Limit σε Market. 

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Το πεδίο αυτό παρουσιάζει πόσο από το διαθέσιμο περιθώριο ασφάλισής 
σας θα χρησιμοποιηθεί για την επιλεγμένη ονομαστική αξία (στο νόμισμα 
βάσης) που επιθυμείτε να επενδύσετε.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / 
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 

 Ενεργοποιήστε (On) ή απενεργοποιήστε 
(Off) την επιλογή σημαντικής απόκλισης 

της τιμής δημοπρασίας.

ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ
Προσδιορίζει με σαφήνεια τον τύπο εντολής ως Limit.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Τα αρχικά I.O.C. αναφέρονται στην εντολή άμεσης εκτέλεσης 
ή ακύρωσης (Immediate or Cancel). Όλες οι εντολές ταχείας 
συναλλαγής είναι αυτού του τύπου.

TIMH
Αναγράφει την τιμή Αγοράς/Πώλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της προκαθορισμένης απόκλισης 
της τιμής δημοπρασίας.

ΠΟΣΟΣΤΟ
Ορίστε την 
επιτρεπτή 
απόκλιση 
της τιμής 
δημοπρασίας 
σε ποσοστιαίες 
μονάδες, σε 
πολλαπλάσια του 
0,01% (1/100 του 
1% ή 1 μονάδα 
βάσης).

PIPS
Ορίστε την επιτρεπτή 
απόκλιση της τιμής 
δημοπρασίας σε pip, σε 
πολλαπλάσια του 0,1 pip (1/10 
του pip).



ΠΡΟΪΟΝ 
(GER30.I) 
Παρουσιάζει το προϊόν 
στο οποίο θέλετε να 
πραγματοποιήσετε τη 
συναλλαγή.

ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 
Σας δίνει τη δυνατότητα να αναζητάτε 

και να επιλέγετε ένα προϊόν από 
το μεγάλο εύρος προϊόντων που 

διαθέτουμε. Η επιλογή σας θα 
ενημερώσει το παράθυρο συναλλαγής 

με το αντίστοιχο προϊόν.

ΤΥΠΟΣ
Επιλέξτε τον τύπο 
εντολής που θέλετε να 
χρησιμοποιήσετε για τη 
δημιουργία μιας θέσης: 
• εντολές ταχείας 

συναλλαγής για άμεση 
εκτέλεση, με ή χωρίς 
περιθώριο απόκλισης 
της τιμής δημοπρασίας 
(Price Tolerance). 

• εντολές Limit, Market 
και Stop σε αναμονή, 
για μεγαλύτερη 
χρονική διάρκεια – 
Day Order, Good till 
Cancelled, κ.λπ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Η ποσότητα που θέλετε 
να διαπραγματευτείτε. 
Όταν είναι 
ενεργοποιημένη η 
επιλογή απόκλισης της 
τιμής δημοπρασίας 
και διαπραγματεύεστε 
μεγάλα ποσά, παρέχουμε 
τη δυνατότητα μερικής 
εκτέλεσης, δηλαδή 
αν δεν μπορούμε να 
εκτελέσουμε το σύνολο 
της εντολής σας, θα την 
εκτελέσουμε κατά το 
μέγιστο ποσό που είναι 
δυνατόν να εκτελεστεί.

ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ/ΑΓΟΡΑΣ
Επιλέξτε Αγορά ή Πώληση για να καταχωρήσετε μια εντολή 
Market. Η επιλογή της λειτουργίας σημαντικής απόκλισης 
της τιμής δημοπρασίας θα μετατρέψει την εντολή σας σε 
μια εντολή άμεσης εκτέλεσης ή ακύρωσης με όριο (Limit 
IOC), διασφαλίζοντας ότι η εντολή σας θα εκτελεστεί μόνο 
εντός του συγκεκριμένου εύρους τιμών που έχετε επιτρέψει 
(βλ. Μεταβολή της απόκλισης τιμής δημοπρασίας). Η 
ελάχιστη τιμή (κατά την πώληση) και η μέγιστη τιμή (κατά 
την αγορά) εμφανίζονται στο παράθυρο συναλλαγής – 
«Limit @ x,xxxx».

Ανατομία ενός παραθύρου 
ταχείας συναλλαγής στα CFDCFD



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
Για ένα CFD συνεχούς διαπραγμάτευσης, εδώ θα 
εμφανίζεται η ημερομηνία Spot (ημερομηνία λήξης/
διακανονισμού).

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ
Η ονομαστική αξία δείχνει τη «μοχλευμένη έκθεση» της 
εντολής στην αγορά και υπολογίζεται ως Τιμή Αγοράς/
Πώλησης * Αριθμό Συμβολαίων.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / 
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Ενεργοποιήστε (On) ή 
απενεργοποιήστε (Off) 

την επιλογή σημαντικής 
απόκλισης της τιμής 

δημοπρασίας.

ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ
Προσδιορίζει με σαφήνεια τον τύπο εντολής ως Limit.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Τα αρχικά I.O.C. αναφέρονται στην εντολή άμεσης εκτέλεσης 
ή ακύρωσης (Immediate or Cancel). Όλες οι εντολές ταχείας 
συναλλαγής σε Δείκτες και CFD Λήξης είναι αυτού του τύπου.

TIMH
Αναγράφει την τιμή Αγοράς/Πώλησης (VWAP).

ΠΟΣΟΣΤΟ
Ορίστε την 
επιτρεπτή 
απόκλιση 
της τιμής 
δημοπρασίας 
σε ποσοστιαίες 
μονάδες, σε 
πολλαπλάσια του 
0,01% (1/100 του 
1% ή 1 μονάδα 
βάσης).

TICKS
Ορίστε την επιτρεπτή 
απόκλιση της τιμής 
δημοπρασίας σε όρους tick, σε 
πολλαπλάσια του 1 tick.

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΤΙΜΗΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Η λειτουργία σημαντικής απόκλισης της τιμής 
δημοπρασίας σάς δίνει τη δυνατότητα να 
καθορίσετε την ελάχιστη (κατά την πώληση) 
ή τη μέγιστη (κατά την αγορά) τιμή που είστε 
διατεθειμένοι να δεχθείτε (ως μια εντολή Limit) 
όταν ανοίγετε μια θέση. Η απόκλιση της τιμής 
δημοπρασίας μπορεί να εκφραστεί σε tick ή ως 
ποσοστό (ως 0,01%).

Για παράδειγμα, αν ο Germany 30 κινείται μεταξύ 
10.516,82 και 10.518,82, και ορίσετε την απόκλιση 
της τιμής δημοπρασίας στο 0,01%: Η μέγιστη τιμή 
αν θέλετε να πουλήσετε είναι 10.515,77 (10.516,82 – 
0,01%) και η μέγιστη τιμή που θα πληρώσετε για να 
αγοράσετε είναι 10.519,87 (10.518,82 + 0,01%).

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΤΙΜΗΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (ΕΠΙΛΟΓΗ "Χ") 
Σας επιτρέπει να αφαιρέσετε την επιλογή 
προσδιορισμού σημαντικής απόκλισης της τιμής 
δημοπρασίας. Αυτό μετατρέπει ξανά την εντολή 
ταχείας συναλλαγής από Limit σε Market. 



ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: Καμία από τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δεν αποτελεί προσφορά 
(ή υποκίνηση προσφοράς) για αγορά ή πώληση νομισμάτων, χρηματοοικονομικού προϊόντος ή εργαλείου, 
για πραγματοποίηση επένδυσης ή για συμμετοχή σε συγκεκριμένη επενδυτική στρατηγική. Το παρόν υλικό 
συντάχθηκε αποκλειστικά για σκοπούς μάρκετινγκ ή/και ενημέρωσης, και η Saxo Bank A/S, καθώς και οι ιδιοκτήτες 
της, οι θυγατρικές της και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες που δραστηριοποιούνται είτε άμεσα είτε μέσω 
υποκαταστημάτων (εφεξής «Saxo Bank»), δεν πραγματοποιούν οποιαδήποτε δήλωση, δεν παρέχουν οποιαδήποτε 
εγγύηση, ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη για την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που 
περιέχονται στο παρόν. Κατά τη σύνταξη του παρόντος υλικού, η Saxo Bank δεν έλαβε υπόψη της τους επενδυτικούς 
σκοπούς, τους ειδικούς επενδυτικούς στόχους, την οικονομική κατάσταση και τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις 
οποιουδήποτε αποδέκτη, και τίποτα από αυτά που περιέχονται στο παρόν δεν αποτελεί σύσταση προς τους 
αποδέκτες για επένδυση ή αποεπένδυση με συγκεκριμένο τρόπο. Η Saxo Bank δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν 
ζημία οποιουδήποτε αποδέκτη, ο οποίος εκλάβει το παρόν ως σύσταση. Όλες οι επενδύσεις εμπεριέχουν κίνδυνο 
και ενδέχεται να οδηγήσουν τόσο σε κέρδη όσο και σε ζημίες. Ειδικότερα, επενδύσεις σε μοχλευμένα προϊόντα, 
όπως, μεταξύ άλλων, το συνάλλαγμα, τα παράγωγα και τα εμπορεύματα είναι δυνατό να είναι πολύ αβέβαιες και τα 
κέρδη και οι ζημίες ενδέχεται να παρουσιάσουν απότομες και ταχείες διακυμάνσεις. Οι κερδοσκοπικές συναλλαγές 
δεν είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές και όλοι οι αποδέκτες πρέπει να λάβουν προσεκτικά υπόψη τη 
χρηματοοικονομική τους κατάσταση και να ζητήσουν τη βοήθεια χρηματοοικονομικών συμβούλων, προκειμένου να 
κατανοήσουν τους κινδύνους και να βεβαιωθούν για την καταλληλότητα της κατάστασής τους προτού προβούν σε 
οποιαδήποτε επένδυση ή αποεπένδυση ή πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε συναλλαγή. Τυχόν αναφορά κινδύνων 
στο παρόν, εφόσον περιλαμβάνεται, δεν αποτελεί, ούτε πρέπει να θεωρηθεί ολοκληρωμένη καταγραφή των 
κινδύνων ή ολοκληρωμένη περιγραφή των εν λόγω κινδύνων. Κάθε άποψη που εκφράζεται αποτελεί προσωπική 
γνώμη του συγγραφέως και δεν αντανακλά απαραίτητα τις απόψεις της Saxo Bank, ενώ ενδέχεται οποιαδήποτε 
άποψη να αλλάξει χωρίς ειδοποίηση (είτε πριν είτε έπειτα από την αλλαγή). Η παρούσα δήλωση αποτελεί τμήμα της 
αναφοράς Αποποίησης Ευθύνης της Saxo Bank, η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση 
www.saxobank.com/disclaimer.

http://www.saxobank.com/disclaimer

