
Anatomija hitrega trgovalnega 
modula
Hitro trgovanje vam zagotavlja večji nadzor in preglednost nad 
načinom trgovanja z vašim naročilom.  

CFD-JIFOREX



INSTRUMENT
(EURUSD)
Prikaže instrument, s 
katerim želite trgovati.

IKONA ISKANJE 
Omogoča vam iskanje in izbiranje 
iz našega širokega nabora 
instrumentov. Vaša izbira bo 
posodobila trgovalni modul, ki bo 
prikazoval instrument, s katerim 
želite trgovati.

IKONA 
INSTRUMENTA 

FX OPCIJE
Omogoča vam zagon 

in preklapljanje 
med trgovalnim 

modulom FX Opcije in 
trgovalnim modulom 

FX promptni.

TIP
Izberite vrsto naročila, ki ga 
želite uporabiti za vstop v 
pozicijo: 
• Naročila za hitro 

trgovanje za takojšnje 
izvrševanje, z ali brez 
predhodno določene 
cenovne tolerance. 

• Naročila Resting Limit, 
Tržno in Stop za daljše 
trajanje, npr. dnevno 
naročilo, Good Til 
Cancelled itd.).

ZNESEK
Nominalni znesek (v 
osnovni valuti), s katerim 
želite trgovati. Ko trgujete 
z velikimi zneski, vam 
zdaj ponujamo delno 
izvrševanje, kar pomeni, da 
v primeru, da ne moremo 
izvršiti vašega celotnega 
naročila, izvršimo naročilo 
za največji znesek, ki je na 
voljo.

Anatomija hitrega trgovalnega modula FX

CENE ZA NAKUP/PRODAJO
Kliknite Kupi ali Prodaj za oddajo naročila Limit 
s predhodno določeno cenovno toleranco. 
Dodajanje cenovne tolerance vam zagotavlja, da 
bo vaše naročilo izvršeno samo v okviru, ki je za 
vas sprejemljiv (glej Uredi cenovno toleranco). 
Najnižja cena (pri prodaji) in najvišja cena (pri 
nakupu) sta prikazani na trgovalnem modulu 
pod promptno ceno, tj. ‘Limit @ x.xxxx’.

FOREX



UREDI CENOVNO TOLERANCO
Cenovna toleranca vam omogoča pri vstopu v pozicijo 
določiti najnižjo ceno (pri prodaji) ali najvišjo ceno (pri 
nakupu), ki je za vas sprejemljiva (tj. naročilo Limit). Cenovna 
toleranca je lahko določena v pipih (tj. 0,1 pipa) ali odstotkih 
(tj. 0,01 %). Nastavljena je privzeta vrednost 0,01 % promptne 
cene za vse valutne pare, vendar jo je mogoče nastaviti na 
ravni posameznega valutnega para.

Npr. Če se z valutnim parom EURUSD trguje pri 
1,11660/1,11662 in dodate cenovno toleranco 1,0 pip. Najvišja 
cena, ki jo boste plačali pri prodaji, je 1,11650 (1,11660 – 
0,00010) in najvišja cena, ki jo boste plačali pri nakupu, je 
1,11672 (1,11662 + 0,00010). 

UREDI CENOVNO TOLERANCO (IKONA 
»X«)
Omogoča vam, da odstranite možnost dodajanja 
cenovne tolarance. To hitro naročilo za hitro trgovanje 
spremeni z naročila Limit v naročilo Tržno. 

VPLIV KRITJA
Prikazuje, koliko vašega razpoložljivega kritja bo uporabljenega za izbran 
nominalni znesek (v osnovni valuti), s katerim želite trgovati.

VKLOP/IZKLOP 
 Omogoči (On) ali 
onemogoči (Off) 

cenovno toleranco

VRSTA NAROČILA
Jasno označi vaše naročilo kot naročilo Limit.

TRAJANJE
I.O.C pomeni takoj ali prekliči. Vsa naročila za hitro trgovanje 
imajo trajanje I.O.C.

CENA
Pokaže vam nakupno/prodajno ceno, ki vključuje predhodno 
določeno toleranco.

ODSTOTEK
Nastavite svojo 
toleranco v 
odstotkih, v 
korakih po 0,01 
odstotka (1/100 
1 odstotka ali 1 
bazična točka).

PIPI
Nastavite svojo toleranco v 
pipih, v korakih po 0,1 pipa 
(1/10 pipa).



INSTRUMENT 
(GER30.I) 
Prikaže instrument, s katerim 
želite trgovati.

IKONA ISKANJE 
Omogoča vam iskanje in izbiro iz našega 

širokega nabora instrumentov. Vaša 
izbira bo posodobila trgovalni modul, 
ki bo prikazoval instrument, s katerim 

želite trgovati.

TIP
Izberite vrsto naročila, ki ga 
želite uporabiti za vstop v 
pozicijo: 
• Naročila za hitro 

trgovanje za takojšnje 
izvrševanje, z ali brez 
predhodno določene 
cenovne tolerance. 

• Naročila Resting Limit, 
Tržno in Stop za daljše 
trajanje, npr. dnevno 
naročilo, Good Til 
Cancelled itd.).

KOLIČINA
Prikaže količino, s 
katero želite trgovati. 
Ko je cenovna toleranca 
vklopljena in trgujete 
z velikimi zneski, vam 
zdaj ponujamo delno 
izvrševanje, kar pomeni, 
da v primeru, da ne 
moremo izvršiti vašega 
celotnega naročila, 
izvršimo naročilo za 
največji znesek, ki je na 
voljo.

CENE ZA NAKUP/PRODAJO
Kliknite Kupi ali Prodaj za oddajo naročila Tržno. Dodajanje 
cenovne tolerance bo vaše naročilo preoblikovalo v »Limit 
IOC«, kar vam bo zagotovilo, da bo izvršeno samo v okviru, ki 
je za vas sprejemljiv (glej Uredi cenovno toleranco). Najnižja 
cena (pri prodaji) in najvišja cena (pri nakupu) sta prikazani na 
trgovalni zaključnici pod »Limit @ x.xxxx«.

Anatomija hitrega trgovalnega modula CFD
CFD-JI



DATUM VREDNOTENJA
Za stalno trgovani CFD bo prikazan promptni datum (datum 
valutacije).

NOMINALNA VREDNOST
Nominalna vrednost prikazuje »tržno izpostavljenost z 
vzvodom« naročila in se izračuna kot nakupna/prodajna cena 
x število pogodb

VKLOP/IZKLOP
Omogoči (On) ali 

onemogoči (Off) cenovno 
toleranco.

VRSTA NAROČILA
Jasno označi vaše naročilo kot naročilo Limit.

TRAJANJE
I.O.C pomeni takoj ali prekliči. Vsa naročila za hitro trgovanje 
za indekse in CFD-je, ki potečejo, imajo trajanje I.O.C.

CENA
Pokaže vam nakupno/prodajno ceno (VWAP).

ODSTOTEK
Nastavite svojo 
toleranco v 
odstotkih, v 
korakih po 0,01 
odstotka (1/100 
1 odstotka ali 1 
bazična točka).

TIKI
Nastavite svojo toleranco v tikih 
v korakih po 1 tik.

UREDI CENOVNO TOLERANCO
Cenovna toleranca vam omogoča določiti najnižjo 
ceno (pri prodaji) ali najvišjo ceno (pri nakupu), ki 
je za vas sprejemljiva (tj. naročilo Limit) pri vstopu v 
pozicijo. Cenovna toleranca je lahko določena v tikih 
ali odstotkih (tj. 0,01 %).

Npr. Če indeks Germany 30 trguje pri 
10.516,82/10.518,82 in dodate cenovno toleranco 
0,01 %. Najvišja cena, ki jo boste plačali pri prodaji, 
je 10.515,77 (10.516,82 – 0,01 %) in najvišja cena, ki 
jo boste plačali pri nakupu, je 10.519,87 (10.518,82 + 
0,01 %).

UREDI CENOVNO TOLERANCO (IKONA 
»X«) 
Omogoča vam, da odstranite možnost dodajanja 
cenovne tolarance. To hitro naročilo za hitro trgovanje 
spremeni z naročila Limit v naročilo Tržno. 



SPLOŠNA IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI Nobena od tukaj vključenih informacij ne predstavlja ponudbe (ali 
pridobivanja ponudbe) za prodajo ali nakup valut, produktov ali finančnih instrumentov z namenom investiranja 
ali sodelovanja v določeni trgovalni strategiji. To gradivo je pripravljeno samo za marketinške in/ali informativne 
namene in Saxo Bank A/S ter njeni lastniki, podružnice in povezane družbe, če delujejo neposredno ali preko svojih 
pisarn (»Saxo Bank«), ne predstavljajo ali obljubljajo jamstev in ne prevzemajo odgovornosti za točnost ali celovitost 
tukaj navedenih informacij. Pri pripravi tega gradiva ni Saxo Bank upoštevala nobenih posebnih investicijskih ciljev 
prejemnikov, posebnih investicijskih ciljev, finančnega položaja in posebnih potreb in zahtev, in nobena tukaj vsebovana 
informacija ni mišljena kot priporočilo za prejemnika za investiranje ali dezinvestiranje na določen način, ter Saxo Bank 
ne prevzema odgovornosti za nobenega prejemnika, ki bi zaradi trgovanja v skladu s temi priporočili utrpel izgubo. Vse 
investicije so tvegane in lahko prinesejo tako dobiček in izgubo. Pri določenih investicijah s produkti z vzvodom, kot so 
recimo valutno trgovanje, izvedeni instrumenti in surovine, gre lahko za zelo špekulativno trgovanje, dobički in izgube 
pa lahko močno in hitro nihajo. Špekulativno trgovanje ni primerno za vse investitorje in vsi prejemniki bi morali dobro 
premisliti o svojem finančnem položaju ter se posvetovati s svojimi finančnimi svetovalci, da bi popolnoma razumeli 
povezana tveganja in se pred investiranjem, dezinvestiranjem ali opravljanjem transakcij prepričali, ali je položaj 
primeren. Vsaka omemba tukaj, če sploh, morebitnega tveganja ni in ne sme biti obravnavana kot celovito razkrita, ali 
kot tveganje ali kot celovit opis takšnega tveganja. Vsako izraženo mnenje je lahko osebno avtorjevo mnenje in morda 
ne odseva mnenja Saxo Bank. Vsa mnenja se lahko spremenijo brez opozorila (vnaprejšnjega ali naknadnega). Ta izjava 
o omejitvi odgovornosti je del celotne izjave o omejitvi odgovornosti Saxo Bank, ki je na voljo na 
www.saxobank.com/disclaimer.

www.saxobank.com/disclaimer

