
Szczegóły Szybkiego Polecenia 
Transakcji
Szybkie Polecenie daje Ci większą kontrolę i przejrzystość dotyczącą 
Twojej transakcji.  

CFDFOREX



INSTRUMENT
(EURUSD)
1) Wyświetl instrument, 
którym chcesz handlować.

IKONA WYSZUKIWANIA 
Umożliwia Ci szybkie wyszukanie 
szerokiego wachlarza 
instrumentów. Wybrany przez 
Ciebie instrument natychmiast 
pojawi się w Poleceniu Transakcji.

IKONA 
PRODUKTU 

OPCJA FX
Umożliwia Ci 

szybkie przejście 
między Poleceniem 

Transakcji Opcja FX a 
Poleceniem Transakcji 

FX Spot.

TYP
Wybierz typ zlecenia, które 
chcesz złożyć, aby otworzyć 
pozycję: 
• Szybkie Zlecenia dla 

błyskawicznej realizacji, 
z lub bez ustawionej 
wcześniej tolerancji 
cenowej. 

• Zlecenia oczekujące 
Limit, Rynkowe i Stop 
dla dłuższych okresów, 
np Day Order, Good Til. 
Cancelled etc

WIELKOŚĆ
Wielkość Twojej transakcji, 
wyświetlona jako wartość 
nominalna (w walucie 
bazowej). W przypadku 
dużych transakcji, oferujemy 
częściową realizację zleceń 
- oznacza to, że nawet jeśli 
nie otrzymasz interesującej 
Cię ceny dla całej transakcji, 
to zrealizujemy jej jak 
największą część w oparciu 
o wybrane przez Ciebie 
poziomy.

Szczegóły Szybkiego Polecenia 
Transakcji FX

CENY SELL/BUY
Kliknij w Buy or Sell (Kupno/Sprzedaż), aby 
złożyć Zlecenie Limit z ustawioną Tolerancją 
Cenową. Tolerancja jest gwarancją, że zlecenie 
zostanie zrealizowane tylko, gdy cena znajdzie 
się w wybranym przez Ciebie zakresie (przejdź 
do Edycji Tolerancji Cenowej). Minimalna cena 
(podczas sprzedaży) oraz maksymalna cena 
(podczas kupna) są wyświetlone w Poleceniu 
Transakcji, poniżej Ceny Spot, np. ‘Limit @ 
x.xxxx’.

FOREX



EDYCJA TOLERANCJI CENOWEJ
Tolerancja Cenowa umożliwia Ci wybranie minimalnej ceny 
(podczas sprzedaży) oraz maksymalnej ceny (podczas 
kupna), którą jesteś w stanie zaakceptować (np. Zlecenie 
Limit), otwierając pozycję. Tolerancja cenowa może zostać 
ustawiona w pipsach (np. 0,1 pipsa) lub procentach 
(np. 0,01%). W przypadku wszystkich cen spot dla par 
walutowych, tolerancja cenowa jest ustawiona domyślnie 
na poziomie 0,01%, ale w przypadku każdej pary można ją 
ręcznie zmienić.

Przykład: EURUSD znajduje się na poziomie 1,11660 / 
1,11662 i ustawiasz Tolerancję Cenową na poziomie 1,0 
pipsa. Minimalna cena przy sprzedaży to 1.11650 (1,11660 – 
0,00010), a maksymalna cena przy kupnie to 1,11672 (1,11662 
+ 0,00010). 

EDYTUJ TOLERANCJĘ CENOWĄ (IKONA 
‘X’)
Umożliwia Ci usunięcie Tolerancji Cenowej. Szybkie 
Zlecenie zmieni się wtedy ze Zlecenia Limit na Zlecenie 
Rynkowe. 

UŻYCIE DEPOZYTU
Wyświetla, jaka część depozytu zabezpieczającego zostanie użyta do 
wartości nominalnej (waluty bazowej), którą chcesz obrócić.

WŁĄCZENIE/
WYŁĄCZENIE 

 Włączenie lub wyłączenie 
tolerancji cenowej

TYP ZLECENIA
Wyraźnie oznacza Twoje zlecenie jako zlecenie Limit

OKRES
I.O.C oznacza "Immediate or Cancel". Wszystkie Szybkie 
Zlecenia mają ustawioną tę opcję.

CENA
Wyświetla cenę bid/ask, wraz z ustawioną tolerancją.

PROCENT
Ustaw tolerancję 
w procentach, 
w odstępach 
wynoszących 0,01 
procent (1/100 
procenta lub 1 
punkt bazowy).

PIPSY
Ustaw tolerancję w pipsach, w 
odstępach wynoszących 0,1 
pipsa (1/10  pipsa).



INSTRUMENT 
(GER30.I) 
Wyświetla instrument, 
którym chcesz handlować.

IKONA WYSZUKIWANIA 
Umożliwia Ci szybkie wyszukanie 

szerokiego wachlarza instrumentów. 
Wybrany przez Ciebie instrument 

natychmiast pojawi się w Poleceniu 
Transakcji.

TYP
Wybierz typ zlecenia, które 
chcesz złożyć, aby otworzyć 
pozycję: 
• Szybkie Zlecenia dla 

błyskawicznej realizacji, 
z lub bez ustawionej 
wcześniej tolerancji 
cenowej 

• Zlecenia oczekujące 
Limit, Rynkowe i Stop 
dla dłuższych okresów, 
np Day Order, Good Til. 
Cancelled etc

ILOŚĆ
Ilość, którą chcesz 
handlować. Gdy 
Tolerancja Cenowa 
jest WŁĄCZONA, w 
przypadku dużych 
transakcji, oferujemy 
częściową realizację 
zleceń - oznacza to, że 
nawet jeśli nie otrzymasz 
interesującej Cię ceny 
dla całej transakcji, 
to zrealizujemy jej jak 
największą część w 
oparciu o wybrane przez 
Ciebie poziomy.

CENY SELL/BUY
Kliknij w Buy or Sell (Kupno/Sprzedaż), aby złożyć Zlecenie 
Rynkowe. Dodanie Tolerancji Cenowej zamieni Twoje zlecenie 
na "Limit IOC". Tolerancja jest gwarancją, że zlecenie zostanie 
zrealizowane tylko, gdy cena znajdzie się w wybranym 
przez Ciebie zakresie (przejdź do Edycji Tolerancji Cenowej). 
Minimalna cena (podczas sprzedaży) oraz maksymalna cena 
(podczas kupna) są wyświetlone w Poleceniu Transakcji, np. 
‘Limit @ x.xxxx’.

Szczegóły Szybkiego Polecenia Transakcji CFDCFD



DATA REALIZACJI
Wyświetla datę realizacji (datę spot) CFD.

WARTOŚĆ NOMINALNA
Wartość nominalna wyświetla “ekspozycję rynkową z 
dźwignią” zlecenia i jest obliczona jako Cena Bid/Ask x liczba 
kontraktów.

WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE
Włączenie lub wyłączenie tolerancji 

cenowej

TYP ZLECENIA
Wyraźnie oznacza Twoje zlecenie jako zlecenie Limit

OKRES
I.O.C oznacza "Immediate or Cancel". Wszystkie Szybkie 
Zlecenia dla Indeksów i Wygasających CFD mają ustawioną tę 
opcję.

CENA
Wyświetla cenę bid/ask (VWAP).

PROCENT
Ustaw tolerancję 
w procentach, 
w odstępach 
wynoszących 0,01 
procent (1/100 
procenta lub 1 
punkt bazowy).

TICKS
Ustaw swoją tolerancję 
w tickach, w odstępach 
wynoszących 1 Tick.

EDYCJA TOLERANCJI CENOWEJ
Tolerancja Cenowa umożliwia Ci wybranie minimalnej 
ceny (podczas sprzedaży) oraz maksymalnej ceny 
(podczas kupna), którą jesteś w stanie zaakceptować 
(np. Zlecenie Limit), otwierając pozycję. Tolerancja 
cenowa może zostać ustawiona w pipsach (np. 0,1 
pipsa) lub procentach (np. 0,01%)

Przykład: Germany 30 znajduje się na poziomie 
10,516.82 / 10,518.82 i ustawiasz Tolerancję Cenową 
na poziomie 0,01%. Minimalna cena przy sprzedaży 
to 10,515.77 (10,516.82  – 0,01%), a maksymalna cena 
przy kupnie to 10,519.87 (10,518.82 + 0.01%).

EDYTUJ TOLERANCJĘ CENOWĄ (IKONA 
‘X’) 
Umożliwia Ci usunięcie Tolerancji Cenowej. Szybkie 
Zlecenie zmieni się wtedy ze Zlecenia Limit z powrotem 
na Zlecenie Rynkowe 



OGÓLNE ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI: Żadna z informacji zawartych w niniejszym raporcie nie stanowi 
oferty (lub zaproszenia do złożenia oferty) kupna lub sprzedaży jakiejkolwiek waluty, produktu lub instrumentu 
finansowego, nie zachęca do dokonywania inwestycji lub do udziału w jakiejkolwiek strategii handlowej. Ten materiał 
został przygotowany wyłącznie w celach w celach marketingowych/informacyjnych. Saxo Bank A/S i jego właściciele, 
podmioty zależne i partnerzy, działając bezpośrednio lub za pośrednictwem oddziałów ("Saxo Bank") nie składają 
żadnych oświadczeń ani nie udzielają gwarancji i nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za dokładność i kompletność 
informacji przedstawionych w niniejszym dokumencie.Dostarczając ten materiał, Saxo Bank nie uwzględnił celów 
inwestycyjnych żadnego konkretnego odbiorcy. Dotyczy to także szczegółowych celów inwestycyjnych, sytuacji 
finansowej oraz specyficznych potrzeb i wymagań odbiorcy. Żadna część przedstawionych tutaj informacji nie powinna 
być traktowana jako zalecenie skierowane do odbiorcy, aby inwestować lub ograniczyć inwestycję w jakikolwiek 
sposób. Saxo Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty odbiorcy poniesione w wyniku oparcia się 
na tych informacjach i zaleceniach. Wszystkie inwestycje pociągają za sobą ryzyko i mogą spowodować zarówno 
zyski jak i straty. W szczególności, inwestycje w produkty oparte na mechanizmie dźwigni finansowej, w tym waluty, 
instrumenty pochodne i towary, mogą być wysoce spekulacyjne - w ich przypadku zyski i straty mogą podlegać 
szybkim i gwałtownym wahaniom. Obrót spekulacyjny nie jest odpowiedni dla każdego inwestora. Odbiorcy tej treści 
powinni wziąć pod uwagę swoją sytuację finansową przed rozpoczęciem obrotu. Jeśli sytuacja tego wymaga, należy 
udać się po niezależną poradę, aby zrozumieć wszelkie zagrożenia związane z obrotem. Żadna wzmianka w tej treści 
dotycząca zagrożenia nie powinna być postrzegana jako wyczerpująca - dotyczy to zarówno ostrzeżenia o ryzyku jak 
i opisu zagrożeń. Opinie mogą nie odzwierciedlać opinii Saxo Bank i mogą ulec zmianie bez powiadomienia (zarówno 
wcześniejszego jak późniejszego). Pełna treść zrzeczenia się odpowiedzialności jest dostępna na stronie 
www.saxobank.com/disclaimer.

http://www.saxobank.com/disclaimer

