
Anatómia rýchleho trade ticketu
Rýchly trade ticket vám dáva možnosť väčšej kontroly a 
transparentnosti, pokiaľ ide o spôsob obchodovania vášho príkazu.  

CFDFOREX



NÁSTROJ
(EURUSD)
Zobrazí nástroj, s ktorým 
chcete obchodovať.

IKONA VYHĽADÁVANIA 
Umožňuje vám vyhľadávať 
a vyberať zo širokej ponuky 
nástrojov. Po vašom výbere sa 
vykoná aktualizácia trade ticketu, 
aby sa zobrazil nástroj, s ktorým 
chcete obchodovať.

IKONA 
PRODUKTU 
FOREXOVEJ 

OPCIE
Umožňuje vám 

spustiť a prepínať 
medzi trade ticketom 

forexovej opcie 
a trade ticketom 

forexového spotu.

TYP
Vyberte si typ príkazu, ktorý 
chcete použiť na zadanie 
pozície: 
• Príkazy Quick Trade na 

okamžitú realizáciu, 
s vopred stanovenou 
cenovou toleranciou 
alebo bez nej. 

• Resting limit, Market a 
Stop príkaz pri dlhšom 
trvaní, napr. denný 
príkaz, príkaz platný až 
do zrušenia atď.

SUMA
Nominálna hodnota 
(základnej meny), s ktorou 
chcete obchodovať. Pri 
obchodovaní s veľkými 
sumami teraz poskytujeme 
možnosť čiastočného 
vyplnenia, čo znamená, že 
ak nemôžeme vyplniť celý 
príkaz, vyplníme pre vás 
maximálnu dostupnú sumu.

Nastavenie rýchleho FX trade ticketu

PREDAJNÉ/KÚPNE CENY
Kliknite na tlačidlo Kúpiť alebo Predať, aby ste 
zadali limitovaný príkaz s vopred stanovenou 
cenovou toleranciou. Doplnením cenovej 
tolerancie sa zabezpečí, že váš príkaz bude 
zrealizovaný len v rozpätí, ktoré akceptujete 
(pozri možnosť Úprava cenovej tolerancie). 
Minimálna cena (pri predaji) a maximálna cena 
(pri kúpe) sú zobrazené na trade tickete pod 
spotovou cenou, t. j. „limit x,xxxx“.

FOREX



ÚPRAVA CENOVEJ TOLERANCIE
Cenová tolerancia vám umožňuje určiť minimálnu cenu (pri 
predaji) alebo maximálnu cenu (pri kúpe), ktorú môžete 
akceptovať (t. j. Limit príkaz) pri zadávaní pozície. Cenová 
tolerancia môže byť stanovená v pipoch (t. j. 0,1 pipu) alebo 
v percentách (t. j. 0,01 %). Hodnota je štandardne nastavená 
na 0,01 % spotovej ceny pri všetkých menových pároch, 
na úrovni jednotlivých menových párov ju však možno 
konfigurovať.

Napr. ak sa EURUSD obchoduje na úrovni 1,11660/1,11662 
a pridáte cenovú toleranciu 1,0 pipu. Minimálna cena pri 
predaji bude 1,11650 (1,11660 – 0,00010) a maximálna cena 
pri kúpe bude 1.11672 (1.11662 + 0.00010).

ÚPRAVA CENOVEJ TOLERANCIE (IKONA 
„X“)
Umožňuje vám odstrániť možnosť pridania cenovej 
tolerancie. Rýchly príkaz na obchodovanie sa tým 
zmení z limitného príkazu na trhový príkaz. 

VPLYV MARŽE
Zobrazuje, koľko marže, ktorú máte k dispozícii, sa použije vo vzťahu 
k vybranej nominálnej hodnote (základnej meny), s ktorou chcete 
obchodovať.

ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ 
 Zapnúť (On) alebo 

vypnúť (Off) cenovú 
toleranciu

TYP PRÍKAZU
Jasne označí váš príkaz ako limitovaný príkaz.

TRVANIE
I.O.C. znamená „okamžite alebo zrušiť“ (Immediate or Cancel). 
Všetky Quick Trade príkazy majú trvanie I.O.C.

CENA
Zobrazuje ponúkanú/dopytovanú cenu vrátane vopred 
stanovenej tolerancie.

PERCENTO
Nastavte si 
toleranciu v 
percentách, 
v prírastkoch 
vo výške 0,01 
percenta (1/100 1 
percenta alebo 1 
bázický bod).

PIPY
Nastavte si toleranciu v pipoch, 
v prírastkoch vo výške 0,1 pipu 
(1/10 pipu).



NÁSTROJ 
(GER30.I) 
Zobrazí nástroj, s ktorým 
chcete obchodovať.

IKONA VYHĽADÁVANIA 
Umožňuje vám vyhľadávať a vyberať 

zo širokej ponuky nástrojov. Po vašom 
výbere sa vykoná aktualizácia trade 

ticketu, aby sa zobrazil nástroj, s ktorým 
chcete obchodovať.

TYP
Vyberte si typ príkazu, ktorý 
chcete použiť na zadanie 
pozície: 
• Objednávky Quick 

Trade na okamžitú 
realizáciu, s cenovou 
toleranciou alebo bez 
nej. 

• Resting limit, Market a 
Stop príkazy pri dlhšom 
trvaní, napr. denný 
príkaz, príkaz platný až 
do zrušenia atď.

MNOŽSTVO
Množstvo, s ktorým 
chcete obchodovať. Keď 
je cenová tolerancia 
ZAPNUTÁ a obchodujete 
s veľkými sumami, 
poskytujeme možnosť 
čiastočného vyplnenia, 
čo znamená, že ak 
nemôžete vyplniť celý 
príkaz, vyplníme pre vás 
maximálnu dostupnú 
sumu.

PREDAJNÉ/KÚPNE CENY
Kliknite na možnosť Kúpiť alebo Predať, aby ste zadali príkaz 
na obchodovanie. Doplnením cenovej tolerancie sa váš príkaz 
zmení na „limitovaný IOC“ príkaz, čím sa zabezpečí, že váš 
príkaz bude zrealizovaný len v rozpätí, ktoré akceptujete 
(pozri možnosť Úprava cenovej tolerancie). Minimálna cena 
(pri predaji) a maximálna cena (pri kúpe) sú zobrazené na 
trade tickete pod spotovou cenou, t. j. „limit x,xxxx“.

Nastavenie rýchleho CFD trade ticketuCFD



DÁTUM ZHODNOTENIA
V prípade nepretržite obchodovaných CFD sa zobrazí dátum 
spotu (dátum zhodnotenia).

NOMINÁLNA HODNOTA
Nominálna hodnota zobrazuje „využitú trhovú expozíciu“ 
príkazu a počíta sa ako ponúkaná/dopytovaná cena x počet 
kontraktov.

ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ
Zapnúť (On) alebo vypnúť 

(Off) cenovú toleranciu.

TYP PRÍKAZU
Jasne označí váš príkaz ako limitovaný príkaz.

TRVANIE
I.O.C. znamená „okamžite alebo zrušiť“ (Immediate or Cancel). 
Všetky rýchle príkazy na obchodovanie týkajúce sa indexov a 
expirujúcich CFD majú trvanie I.O.C.

CENA
Zobrazuje ponúkanú/dopytovanú cenu (VWAP).

PERCENTO
Nastavte si 
toleranciu v 
percentách, 
v prírastkoch 
vo výške 0,01 
percenta (1/100 1 
percenta alebo 1 
bázický bod).

TICKY
Nastavte si toleranciu v tickoch, 
v prírastkoch vo výške 1 ticku.

ÚPRAVA CENOVEJ TOLERANCIE
Cenová tolerancia vám umožňuje určiť minimálnu 
cenu (pri predaji) alebo maximálnu cenu (pri kúpe), 
ktorú môžete akceptovať (t. j. limitovaný príkaz) pri 
zadávaní pozície. Cenovú toleranciu možno uviesť v 
tickoch alebo percentách (t. j. 0.01 %).

Napr. ak sa index Germany 30 obchoduje na úrovni 
10,516.82/10,518.82 a pridáte cenovú toleranciu 
0,01 %, minimálna cena pri predaji bude 10,515.77 
(10,516.82 – 0,01 %) a maximálna cena pri kúpe bude 
10,519.82 (10,518.82 + 0.01 %).

ÚPRAVA CENOVEJ TOLERANCIE (IKONA 
„X“) 
Umožňuje vám odstrániť možnosť pridania cenovej 
tolerancie. Príkaz Quick Trade sa tým vráti z 
limitovaného príkazu na trhový príkaz. 



VŠEOBECNÉ ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI: Žiadne informácie uvedené v tomto materiáli nepredstavujú ponuku 
(alebo sprostredkovanie ponuky) kúpiť alebo predať nejakú menu, produkt alebo finančný nástroj, vykonať nejakú 
investíciu alebo sa zapojiť do nejakej konkrétnej stratégie obchodovania. Tento materiál bol vyhotovený len na 
marketingové a/alebo informačné účely a Saxo Bank A/S a jej majitelia, dcérske a pridružené spoločnosti, či už 
konajúce priamo alebo prostredníctvom svojich pobočiek („Saxo Bank“), neposkytujú žiadne vyhlásenie ani záruku a 
nepreberajú žiadnu zodpovednosť za presnosť a úplnosť informácií v ňom uvedených. Saxo Bank pri príprave tohto 
materiálu neprihliadala na žiadne investičné zámery, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a konkrétne potreby 
a požiadavky konkrétneho príjemcu a nič v tomto materiáli sa nepredkladá ako odporúčanie, aby príjemca investoval 
alebo sa zbavoval majetku nejakým konkrétnym spôsobom a Saxo Bank nepreberá žiadnu zodpovednosť za stratu, 
ktorú príjemca utrpí v dôsledku toho, že obchodoval na základe skutočností, ktoré vnímal ako odporúčanie. So 
všetkými investíciami sa spája riziko a investície môžu viesť k ziskom i stratám. Predovšetkým investície do produktov 
s pákovým efektom, ako sú napríklad devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu 
veľmi prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia 
by mali ešte pred vykonaním investície, odpredajom majetku alebo uzatvorením nejakej transakcie starostlivo 
zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným/-i poradcom/-ami, aby sa oboznámili s príslušnými rizikami a 
zabezpečili udržateľnosť svojej situácie. Akákoľvek prípadná zmienka o riziku v tomto materiáli sa nemôže a nemala 
by sa považovať za úplné zverejnenie takýchto rizík ani za úplný opis takýchto rizík. Autor vyjadruje svoj osobný názor 
a takýto názor nemusí byť totožný s názorom Saxo Bank, pričom všetky vyjadrenia názorov sa môžu kedykoľvek bez 
oznámenia (predchádzajúceho alebo následného) zmeniť. Na toto odmietnutie zodpovednosti sa vzťahuje kompletné 
odmietnutie zodpovednosti zo strany Saxo Bank, ktoré sa nachádza na adrese www.saxobank.com/disclaimer.


