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I) Pierwsze kroki 

Platforma BOSSAFX jest częścią systemu BOSSAFX. Platforma instalowana jest na urządzeniach 
działających w środowisku systemu Android. Platforma przeznaczona jest do: 

 pobierania kwotowań w czasie rzeczywistym; 
 przeprowadzania analiz rynkowych; 
 przeprowadzania transakcji handlowych; 
 kontrolowania i zarządzania otwartymi pozycjami i zleceniami oczekującymi. 

Pomiędzy platformą dla systemu Android, a platformami działającymi w środowisku Windows 
istnieje szereg istotnych różnic. Przede wszystkim dotyczą one modułów transakcyjnych oraz 
notowań. Szczególną uwagę należy zwrócić na moduł handlowy, gdyż składanie zleceń, egzekucja w 
trybie natychmiastowym oraz zamykanie pozycji odbywa się w zupełnie inny sposób niż na platformie 
funkcjonującej w środowisku Windows. 

1) Pobieranie i instalacja programu 

Pierwszym krokiem instalacji Platformy BOSSAFX na urządzeniu z systemem Android jest 

uruchomienie aplikacji Sklep Play.  

 

Aplikacja Sklep Play 

 

Następnie należy wybrać funkcję wyszukiwania aplikacji  i w oknie wyszukiwania (jest ono 

zlokalizowane w górnej części ekranu) wpisać frazę „metatrader 4”. Po kilku chwilach powinny się 

nam ukazać wyniki wyszukiwania z których wybieramy pozycję o nazwie „MetaTrader 4”. Kolejnym 

krokiem jest wybranie przycisku [Pobierz], który przeniesie nas do okna, w którym należy potwierdzić 

chęć pobrania aplikacji (przycisk [Zaakceptuj i pobierz]).  

http://android.com.pl/news/programy/4000-aplikacja-sklep-play-ju-dostpna.html
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Aplikacja MetaTrader 4 (Pobieranie aplikacji) 

 Po zaakceptowaniu warunków kreator instalacji przeniesie nas do okna w którym należy 

wybrać przycisk [Zainstaluj]. Po zakończeniu instalacji możemy otworzyć program za pomocą 

przycisku [Otwórz]. 

 

Odinstalowanie aplikacji 

Aby odinstalować aplikację należy wybrać moduł ustawień telefonu, a następnie przejść do 
zakładki [Aplikacje] i odszukać lokalizację, gdzie zainstalowana została platforma. Po kliknięciu w 
nazwę aplikacji otworzy się okno konfiguracji aplikacji. Odinstalowanie programu nastąpi po 
kliknięciu w przycisk [Odinstaluj] i potwierdzeniu decyzji o odinstalowaniu. 
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2) Logowanie i otwieranie rachunku demo 

Uruchamiając aplikację „MetaTrader 4” po raz pierwszy, ekranem początkowym będzie okno  

z trzema opcjami wyboru: 

 Rozpocznij bez rejestracji – po wybraniu tej opcji na serwerze wydawcy oprogramowania 

(Meta Quotes)  zostanie otworzony anonimowy rachunek testowy na serwerze Meta Quotes; 

 Otwórz osobisty rachunek demo – opcja umożliwia otworzenie rachunek demonstracyjnego; 

 Zaloguj się do istniejącego rachunku - przekierowuje nas do okna logowania do posiadanego 

rachunku (demo lub rzeczywisty). 

 

 Jeżeli posiadamy już otwarty rachunek rzeczywisty lub demo w systemie BOSSAFX i chcemy 

się na niego zalogować, wybieramy przycisk [Zaloguj się do istniejącego rachunku]. Zostaniemy teraz 

przeniesieni do okna w którym należy wybrać serwer na którym znajduje się nasz rachunek. W oknie 

wyszukiwania wpisujemy „bossafx”. Już w trakcie wpisywania aplikacja wyświetla serwery BossaFX-

Demo i BossaFX-Real. Po wyborze odpowiedniego serwera zostaniemy przekierowani do okna 

logowania, w którym podajemy nasz login i hasło, a następnie zatwierdzamy przyciskiem [Login].  

UWAGA! Podczas logowania możemy zaznaczyć opcję „Zapisz hasło”, dzięki czemu nie będziemy 

musieli podawać loginu i hasła przy kolejnym uruchamianiu aplikacji. Ze względów bezpieczeństwa 

zaleca się odznaczenie opcji zapamiętania danych logowania, gdyż osoby niepowołane korzystające  

z urządzenia na którym zachowane zostały dane, mogłyby mieć dostęp do rachunku. 
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Logowanie do istniejącego rachunku demo lub Real 

 

Zakładanie nowego rachunku demo 

Jeżeli chcemy założyć konto demo w oknie po pierwszym uruchomieniu wybieramy opcję 

„Otwórz rachunek demo”. Zostajemy przeniesieni do okna w którym należy wprowadzić frazę 

„bossafx”, a następnie wybrać serwer BossaFX-Demo. Kolejny krok to wprowadzenie danych 

teleadresowych oraz określenie parametrów rachunku, które sprowadza się do wyboru rodzaju 

rachunku (standard lub micro – więcej o rodzajach rachunków na stronie bossafx.pl) oraz wielkości 

depozytu początkowego. Poziom dźwigni określony jest na 1:100 i nie ma możliwości jego zmiany. 

Ostatni krok to wybór przycisku [Utwórz rachunek]. Po utworzeniu rachunku pojawi się okno z 

krótkim raportem podsumowującym. Dane z raportu możemy skopiować za pomocą przycisku 

[Kopiuj do schowka]. Po kliknięciu przycisku [Gotowe] zostaniemy przeniesieni do interfejsu 

platformy. Kliknięcie przycisku [Anuluj] spowoduje przerwanie procesu zakładania rachunku demo. 

 

Proces zakładania rachunku demo 

http://bossafx.pl/fx/oferta/rachunki/
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UWAGA! Powyższa procedura nie obejmuje otwierania rachunku rzeczywistego. Więcej o otwieraniu 

rachunków rzeczywistych na stronie bossafx.pl. 

Zarządzanie rachunkami 

Jeżeli chcemy się przelogować między rachunkami, 

usunąć rachunek z listy lub przejść w tryb Offline, 

otwieramy menu za pomocą przycisku (umieszczonego 

w lewym górnym rogu), a następnie wybieramy nazwę 

aktualnego rachunku (pierwsza pozycja w menu). 

Zostajemy przekserowani do okna zawierającego listę 

rachunków do których się logowaliśmy. Aby zalogować 

się na inny rachunek wystarczy wybrać go z listy. Jeżeli 

chcemy dodać do listy nowy rachunek (lub otworzyć 

nowy rachunek demo) wybieramy znak [+] w górnym 

prawym rogu i postępujemy zgodnie ze wskazówkami 

zawartymi w rozdziale Logowanie i zakładanie 

rachunku demo.  Aby przejść w tryb Offline lub usunąć 

z listy wybrany rachunek (na którym jesteśmy aktualnie 

zalogowani) z wybieramy przycisk {screen} i wybieramy 

odpowiednie polecenie w menu.  

UWAGA! Usuwanie rachunków odbywa się tylko na 

poziomie aplikacji – rachunki usuwane są z listy wyboru, 

pozostają na serwerze i w każdej chwili możemy je 

dodać ponownie do listy. 

 

 

 

II) Interfejs użytkownika 

Platformę BOSSAFX dla systemu Android tworzy dziewięć modułów: 

 Notowania– zawiera notowania instrumentów; 

 Wykresy – wykresy cenowe instrumentów; 

 Trade – panel zarządzania pozycjami i zleceniami oczekującymi (odpowiednik paska Saldo 

 w platformie na komputery PC); 

 Historia – zestawienie operacji przeprowadzonych na rachunku; 

 Aktualności – zawiera widomości z serwisów informacyjnych Dow Jones i PAP; 

 Wiadomości - otwiera skrzynkę pocztową skonfigurowaną z platformą typu desktop; 

 Ustawienia – przenosi do menu konfiguracji modułów Notowania, Wykresy i Wiadomości; 

 Dziennik – zawiera zestawienie operacji przeprowadzanych na platformie; 

 O programie – podaje informacje o wydawcy aplikacji i jej aktualnej wersji. 

http://bossafx.pl/oferta/rachunek/
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Poruszanie się między modułami następuje po wybraniu  odpowiedniej pozycji w menu głównym, 

otwieranym za pomocą przycisku  , znajdującego się w lewym, górnym rogu aplikacji. 

 

1) Moduł Notowania 

Moduł jest odpowiednikiem okna [Rynek] w platformie desktop.  Zawiera on kwotowania 

instrumentów systemu BOSSAFX w czasie rzeczywistym. Listę instrumentów można edytować 

dodając i usuwając z niej instrumenty według uznania. Jest to o tyle istotne, że dla instrumentów, 

których nie ma na liście, nie są pobierane notowania tickowe, co znacznie zmniejsza zużycie transferu 

pobieranych danych. Jeżeli chcemy zwiększyć ilość instrumentów na liście wybieramy przycisk  i z 

grup instrumentów (Forex PLN, Majors, Futures 1, itd.) wybieramy te, które chcemy dodać do listy. 

Dodanie do listy [Notowania] następuje po dotknięciu w symbol instrumentu. Aby usunąć 

instrumenty z listy kwotowań wybieramy przycisk , a następnie zaznaczamy instrumenty, które 

mają zostać usunięte. Za pomocą przycisku  możemy zaznaczyć wszystkie instrumenty. 

Potwierdzenie usunięcia następuje po wybraniu przycisku . Z listy [Notowania] nie można usunąć 

instrumentów w których otwarte są pozycje, na których złożone są zlecenia oczekujące oraz 

instrumentu, którego notowania prezentowane są na wykresie cenowym. 

UWAGA! Lista instrumentów w module [Notowania] jest ściśle powiązana z listą instrumentów w 

których możemy otwierać pozycje, składać zlecenia oczekujące oraz których notowania przeglądać 

możemy na wykresie cenowym. Jeżeli chcemy złożyć zlecenie na zajęcie pozycji w danym 

instrumencie najpierw musimy dodać go do listy [Notowania]. 

 

Moduł Notowania – notowania instrumentów, dodawania i usuwanie instrumentów z listy notowań 

 Notowania dostępne są w wersji uproszczonej (tylko nazwa instrumentu i kursy bid i ask) oraz 

rozszerzonej, zawierającej dodatkowo spread, czas notowania, oraz ceny najwyższą i najniższą z 

danego dnia notowań. Aby z uproszczonej listy notowań stworzyć listę rozszerzoną należy otworzyć 
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menu podręczne (kliknięcie na dowolnym instrumencie w module [Notowania]), a następnie wybrać 

przycisk [Tryb zaawansowanego widoku]. 

 

Moduł [Notowania] w wersji uproszczonej i rozszerzonej oraz okno ustawień modułu 

 Z poziomu menu podręcznego możemy także otworzyć wykres wybranego instrumentu 

[Wykres], przejść do okna składania zleceń [Nowe Zlecenie] oraz zapoznać się ze szczegółową 

specyfikacją wybranego instrumentu [Właściwości].  

   

 

Menu podręczne modułu  [Notowania]  
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2) Moduł Wykresy 

 
Moduł [Wykresy] zawiera okno wykresu wybranego instrumentu. Ceny na wykresie wyrażone  

są w kursach bid. Instrument, którego kurs chcemy prześledzić na wykresie, wybieramy z poziomu 

modułu [Notowania] (korzystając z menu podręcznego) lub klikamy w przycisk  w module 
[Wykresy].   

Obok symbolu  (wyboru instrumentu na wykresie) funkcjonują jeszcze przyciski pozwalające 

wybrać interwał wykresu  , dodać wskaźnik analizy technicznej  , sprecyzować współrzędne 

danego punktu na wykresie  oraz przejść do okna składania zleceń  .   
Wykres dostosowuje się do orientacji telefonu, po przekręceniu telefonu do pozycji poziomej 

ułożenie wykresu zmieni się samoczynnie.  
 
UWAGA! Dla rachunków Mikroloty oraz VIP kurs transakcyjny różni się od kursu prezentowanego na 
wykresie. W przypadku rachunku Mikroloty instrumenty z grupy Majors, Second Majors, PLN i 
wybrane futures mają cenę bid niższą od prezentowanej na wykresie, transakcyjna cena ask jest zaś 
wyższa niż prezentowana przez linię ask na wykresie. Sytuacja odwrotna występuje w przypadku 
rachunków VIP: transakcyjny kurs bid jest wyższy od prezentowanego na wykresie, transakcyjny kurs 
ask jest zaś niższy niż reprezentowany przez linię ask na wykresie. Oznacza to, że zlecenie oczekujące 
może zostać niezrealizowane, nawet jeżeli kurs na wykresie wskazuje na osiągnięcie ceny aktywacji. 
Podstawą realizacji zleceń oczekujących jest kurs transakcyjny widoczny w oknie [Notowania]. Dla 
rachunków standardowych kursy z okna [Notowania] i z wykresu są tożsame. 
 

 
 

Wykres świecowy w orientacjach pionowej i poziomej 

 
Wykres możemy przybliżać lub oddalać przesuwając jednocześnie dwa palce po powierzchni 

ekranu (przybliżenie – zwiększanie położenia między palcami, oddalanie – zmniejszanie położenia 
między palcami). 
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Otwierając [Ustawienia] za pomocą menu głównego można konfigurować dodatkowe opcje 
wykresu:  

 Typ linii – określa domyślny typ wykresu (liniowy, świecowy, słupkowy); 
 OHLC – po najechaniu krzyżykiem wyświetla ceny otwarcia, najwyższą, najniższą i 

zamknięcia świecy; 
 Okno danych – wyświetla okno danych obok krzyżyka nawigującego, w którym podawane 

są wartości wskaźników analizy technicznej; 
 Pokaż wolumeny – pokazuje wolumen w dolnej części wykresu; 
 Pokaż poziomy trade -  pokazuje poziomy złożonych zleceń i zawartych transakcji. 

 

 

Załączanie wskaźników analizy technicznej do wykresu 

Do wykresu instrumentu można załączać wskaźniki analizy technicznej. Trzydzieści dostępnych 

wskaźników zostało podzielonych na 4 grupy: Trend (wskaźniki trendu), Oscylatory, Wolumeny 

(wskaźniki oparte na wolumenie transakcji) i Bill Williams (wskaźniki stworzone przez Billa Williamsa).  

Wskaźnik dodać można korzystając z przycisku . 
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Wskaźniki wybieramy z rozwijanej listy. Część wskaźników dodawana jest w dodatkowym oknie 

pod wykresem. Parametry wskaźników (ilość okresów, przesunięcie, kalkulacja kursu czy kolor) 

można edytować. Aby usunąć lub edytować wskaźnik należy przytrzymać palec na jego nazwie, a 

następnie z otwartego menu wybrać Edytuj (dla edycji wskaźnika) lub Usuń (aby usunąć wskaźnik).  

UWAGA! Do wykresu nie można załączać wskaźników własnych oraz obiektów analizy 

technicznej (np. linie trendu, wzniesienia Fibonacciego, itp.). 

 

 

Odczytywanie precyzyjnych informacji z wykresu za pomocą krzyżyka 

Narzędzie krzyżyk służy do odczytywania precyzyjnych 

informacji z wykresu, takich jak wskazania wolumenu, wartości 

wskaźników analizy technicznej, poziomy kursu. Krzyżyk otwieramy i 

zamykamy za pomocą przycisku  .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Moduł Trade 

Moduł zawiera informacje o stanie i operacjach przeprowadzonych na rachunku. W górnej części 

ekranu znajdują się następujące informacje: 

 Na pasku w górnej części modułu podawany jest wyniki z otwartych pozycji; 

 Balance (Saldo rachunku) – jest sumą środków wniesionych na rachunek i wyniku  

z zamkniętych pozycji; 

 Equity – saldo rejestru operacyjnego – jest sumą salda rachunku (Balance) i wyniku  

z otwartych pozycji, zmienia się w trakcie zmian kursów instrumentów na rynku; 

 Margin (depozyt) – depozyt zablokowany pod otwarte pozycje; 

 Free (dostępny depozyt) – wolne środki pieniężne; 

 Margin Level (poziom depozytu) (%) – jest to stosunek Equity do Depozytu. Jeżeli Poziom 

depozytu spadnie poniżej 100% nie można już otworzyć nowej pozycji, jego spadek poniżej 

30% wiąże się z automatycznym zamknięciem najbardziej stratnej pozycji. 
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Okno Trade 

Tabela [Pozycje] – w tej części okna znajdują się informacje o otwartych pozycjach: nazwa 

instrumentu, kierunek pozycji (długa lub krótka), wolumen w lotach, cena otwarcia (pierwsza  

z lewej), aktualna cena (druga z lewej) oraz wynik z transakcji w walucie depozytowej.  Po dotknięciu 

w daną pozycję otworzy się okno zawierające bardziej szczegółowe informacje, takie jak określone 

poziomy take profit, stop loss, numer transakcji oraz naliczone punkty swapowe. 

Tabela [Zlecenia] – zawiera listę złożonych zleceń oczekujących, wraz z ich parametrami 

(wolumen, rodzaj zlecenia, kurs aktywacji i cena aktualna). Po dotknięciu zlecenia oczekującego na 

liście otworzy się okno zawierające bardziej szczegółowe elementy jego specyfikacji.  

Zamykanie i modyfikowanie otwartych pozycji i zleceń oczekujących: z poziomu modułu [Trade] 

można modyfikować oraz zamykać otwarte pozycje. Na wybranym zleceniu przytrzymujemy palec 

dopóki nie otworzy się menu podręczne.  Jeżeli chcemy zamknąć lub zmodyfikować zlecenie  

z menu podręcznego  wybieramy przycisk [Zamknij zlecenie], który przeniesie nas do okna składania 

zleceń. Pozycje można zamknąć częściowo lub całkowicie 

Przycisk [Modyfikuj] przeniesie nas do okna modyfikacji zleceń, gdzie możemy wprowadzić lub 

zmienić poziomy stop loss i take profit.  

Po wybraniu przycisku [Nowe zlecenie] przeniesieni zostaniemy do okna, w którym możemy 

składać kolejne zlecenia.  
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Menu podręczne dla zleceń oczekujących otwierane jest w identyczny sposób i zawiera takie 

same elementy, za wyjątkiem przycisku [Zamknij zlecenie] – w tym miejscu jest przycisk [Usuń 

zlecenie], który przenosi nas do okna usuwania zleceń oczekujących. 

UWAGA! Więcej o składaniu, modyfikowaniu, zamykaniu i anulowaniu zleceń w dziale Handel. 

 

4) Moduł Historia 

Zawiera historię operacji przeprowadzonych na rachunku, a więc wszystkie informacje o wpłacie  

i wypłacie środków, zamkniętych pozycjach oraz usuniętych lub odrzuconych zleceniach 

oczekujących. Okres dla którego ma zostać wyświetlona historia można zdefiniować za pomocą 

przycisku  w prawym, górnym rogu  ekranu, gdzie możemy wybrać historię z obecnego dnia, 

tygodnia, ostatniego miesiąca lub 3 miesięcy. Po wybraniu przycisku [Dostosuj okres]  definiujemy 

dowolny przedział z którego chcielibyśmy przejrzeć historię rachunku. Dodatkowo możemy 

wyselekcjonować transakcje pod względem instrumentów na których zostały zawarte. W tym celu 

należy kliknąć przycisk  , efektem czego będzie wyświetlenie historii transakcji z określonego 

przedziału czasowego tylko dla wybranego instrumentu. 
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Okno historii operacji, z prawej okno zawierające historię transakcji tylko dla instrumentu EURUSD 

 

 

5) Moduł Aktualności 

W module możemy odbierać najświeższe informacje publikowane przez serwisy informacyjne 

Dow Jones oraz Polską Agencję Prasową. Informacje mogę mieć istotny wpływ na kierunek 

notowań instrumentów.   



S t r o n a  | 16 
Instrukcja użytkownika platformy transakcyjnej BOSSAFX dla smartfonów z systemem Android 

 

 

6) Moduł Wiadomości 

W tej części platformy mobilnej możemy odbierać wiadomości generowane z poziomu 

platformy stacjonarnej (np. spełnieniu warunków określonych w strategii automatycznej). 

Wiadomości będziemy otrzymywać nawet jeżeli nie będziemy mieli włączonej aplikacji z 

platformą mobilną – warunkiem jest wyrażenie zgody na otrzymywanie powiadomień oraz 

utrzymywanie połączenia z Internetem, a także włączona platforma Desktop na komputerze lub 

serwerze VPS. Aby połączyć platformę mobilną ze stacjonarną należy wpisać MetaQuotes ID 

(widoczne w platformie mobilnej w dolnej części modułu Wiadomości) na platformie Desktop 

(Narzędzia > Opcje > Powiadomienia) oraz zaznaczyć opcję „Włącz powiadomienia ‘push’” w tym 

samym miejscu w Platformie Desktop. 

7) Ustawienia 

W tej części możemy skonfigurować wybrane elementy 

pozostałych modułów. Dla modułu [Notowania] możemy 

wybrać tryb notowań. Dla modułu [Wykresy] możemy 

ustawić: 

 Typ wykresu (Świecowy, Słupkowy, Liniowy); 

 Wyświetlanie cen OHLC (otwarcia, najwyższa, 

najniższa i zamknięcia) dla ostatniej świecy na 

wykresie (lub świecy na którą najedziemy 

krzyżykiem);  

 Okno danych – wyświetla okno szczegółowych 

wartości wskaźnika obok świecy na którą 

najedziemy krzyżykiem; 

 Pokaż wolumeny – pokazuje modelowany wolumen 

w oknie wykresu; 

 Pokaż poziomy trade – na wykresie widoczne są 

przerywane linie reprezentujące kursy otwarcia 

pozycji, poziomy zleceń SL, TP i innych zleceń 

oczekujących.    

Ustawienia wiadomości – w ustawieniach można sprawdzić 

MetaQuotes ID dla urządzenia, ustawić dzwonek i wibrację dla 

przychodzących powiadomień. 

8) Dziennik 

Zawiera zestawienie operacji przeprowadzanych na platformie 

mobilnej. Operacje zestawione są w postaci listy logów 

opatrzonych godziną operacji. Za pomocą przycisku  

możemy wygenerować logi z wybranego dnia logowania do 

platformy mobilnej. 
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9) O Programie 

Zawiera informacje o wydawcy oprogramowania oraz wersji aplikacji. 

 

III) Handel na platformie 

 

1) Składanie zleceń 

Zlecenia (oczekujące oraz w trybie natychmiastowym) składane są na platformie z okna składania 

zleceń, do którego możemy przejść z  poziomu modułów [Notowania] i [Trade] – korzystając z menu 

podręcznego oraz modułu [Wykresy] – w którym wybieramy przycisk . 

Etapy składania zlecenia: 

 wybór pożądanego instrumentu z listy otwieranej za pomocą przycisku  (lista jest 

sprzężona z listą instrumentów w module [Notowania], jeżeli na liście brak instrumentu na 

których chcemy złożyć zlecenie, to należy go dodać do listy instrumentów w module 

[Notowania]; 

 rodzaj transakcji [Natychmiastowa Realizacja] – egzekucja natychmiastowa lub jedno ze 

zleceń oczekujących: Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop; 

 określenie wolumenu transakcji – wartość możemy wpisać z poziomu klawiatury telefonu lub 

skorzystać z przycisków zwiększających / zmniejszających wolumen o określone wartości 

 
 

 SL i TP – zarówno zlecenie oczekujące jak i składane w trybie natychmiastowym możemy 

opatrzyć w zlecenia obronne Stop Loss i Take Profit, jednak nie jest to warunek konieczny; 

 Odchylenie – dotyczy tylko zleceń w trybie natychmiastowym i określa maksymalną różnicę 

zmiany ceny (w punktach) na jaką jesteśmy się w stanie zgodzić. Dynamika rynku sprawia, że 

kursy mogą się zmienić w trakcie składania zleceń. Nowa cena może być zarówno gorsza jak i 

lepsza od aktualnej – odpowiednio dobrane odchylenie sprawi, że mimo zmiany kursu nie 

dostaniemy rekwotowania;  

 Wygaśnięcie – dotyczy tylko zleceń oczekujących i określa datę i czas do którego zlecenie jest 

ważne. Jeżeli do określonego czasu nie nastąpi realizacja zlecenia, zostanie ono usunięte. 

Domyślna wartość GTC – ważne do odwołania.  

 W dolnej części okna znajduje się wykres tickowy informujący o ostatnich kursach bid i ask; 

 Pod wykresem tickowym znajdują się przyciski [Buy] i [Sell] – dla zleceń realizowanych w 

trybie natychmiastowym oraz przycisk [Umieść] dla zleceń oczekujących. Kliknięcie w 

odpowiedni przycisk spowoduje otworzenie pozycji (złożenie zlecenia oczekującego). 
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Transakcja natychmiastowa – krok po kroku 

 

 

Zlecenie Buy Stop – krok po kroku 

 Zlecenie Buy Stop/Sell Stop: okno dla tego rodzaju zleceń ma postać analogiczną do zleceń 
Buy/Sell Limit w postaci okien S/L, T/P, cena aktywacji, daty wygaśnięcia zlecenia oraz 
przycisk złożenia zlecenia. Cena aktywacji zlecenia buy stop musi być wyższa od aktualnej 
ceny ask, natomiast cena aktywacji zlecenia sell stop musi być niższa od aktualnej ceny bid. 
 

 

2) Modyfikowanie zleceń 

 
Aby zmodyfikować zlecenie należy przejść do modułu [Trade], gdzie znajdziemy informacje 

dotyczące stanu pieniężnego konta (górna część ekranu) oraz listę aktywnych transakcji (dolna część 

ekranu). 

Aby zmodyfikować aktywną transakcję lub zlecenie oczekujące należy wybrać interesującą nas 

transakcję (zlecenie oczekujące). Z menu podręcznego wybieramy przycisk [Modyfikuj zlecenie]. Po 

wybraniu przycisku [Modyfikuj zlecenie] aplikacja przenosi nas do okna modyfikacji transakcji 

(zlecenia oczekującego). Kolejno ustawiamy nowe wartości parametrów S/L, T/P (lub kurs aktywacji 
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w przypadku zlecenia oczekującego) i potwierdzamy modyfikację poprzez wybór ikony w dolnej 

części ekranu. 

 

 

Modyfikacja krok po kroku 
 
 

3) Zamykanie pozycji i anulowanie zleceń oczekujących 

 
Zamknięcie aktywnej transakcji lub usunięcie zlecenia oczekującego wymaga od nas przejścia  

do okna zamykania zleceń (usuwania zleceń oczekujących). Na początku postępujemy analogicznie 

jak w przypadku modyfikacji transakcji (zlecenia oczekującego): w menu podręcznym otwieranym na 

wybranej pozycji klikamy [Zamknij zlecenie] – w oknie zamykania pozycji wybieramy jaka część 

pozycji ma zostać zamknięta (domyślnie cała pozycja), a następnie klikamy w przycisk [Zamknij]. 

Anulowanie zlecenia oczekującego wygląda w podobny sposób – na wybranym zleceniu należy 

otworzyć menu podręczne, a następnie kliknąć w przycisk [Usuń zlecenie]. Po pojawieniu się pytania 

o potwierdzenie usunięcia należy potwierdzić przyciskiem [Usuń].  
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Zamykanie pozycji krok po kroku 

 

  
 

Usuwanie zleceń oczekujących  

UWAGA! Jeżeli zamykanie, modyfikowanie i usuwanie zleceń nie powiedzie się, to przyczynę 

błędu znajdziemy w logach Dziennika (przyczyną błędu może być niewystarczająca ilość środków 

pod depozyt, zamknięty rynek, itp.).  


