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I)

Pierwsze kroki

Platforma BOSSFX iTab jest częścią systemu transakcyjnego BOSSAFX. Platforma instalowana
jest na tabletach (iPad) działających w środowisku systemu iOS. Platforma przeznaczona jest do:





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

Platforma BOSSFX iTab łączy w sobie cechy platformy stacjonarnej środowiska Windows oraz
platform mobilnych działających w środowiskach iOS i Android. Zwiększona przestrzeń użytkowa
pozwala na otworzenie jednocześnie kilku wykresów oraz odpowiednika okna Rynek i Terminala
handlowego. W odróżnieniu od wersji stacjonarnej platformy brak tu możliwości implementacji
własnych aplikacji MQL i strategii automatycznych. Obsługa programu jest intuicyjna i nie powinna
sprawiać problemów użytkownikom korzystającym z wersji desktop.

1) Pobieranie i instalacja programu
Pierwszym krokiem instalacji platformy BOSSFX iTab jest zalogowanie się do iTunesStore.

Kolejny krok, to wpisanie w polu wyszukiwania frazy metatrader i wybranie z wyników
wyszukiwania aplikacji MetaTrader 4.

Po zainstalowaniu aplikacji możemy uruchomić platformę wybierając przycisk [OPEN]:
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UWAGA! Platforma działa na urządzeniach iPad i iPadtouch z systemem operacyjnym iOS w wersji co
najmniej 4.3.

2) Logowanie i otwieranie rachunku demo
Po pierwszym uruchomieniu platformy pojawi się okno wyszukiwania serwerów. Jeżeli chcemy się
zalogować na posiadany rachunek demo lub rzeczywisty wybieramy przycisk [Istniejący rachunek].
Jeżeli chcemy otworzyć nowy rachunek demo, wybieramy przycisk [Otwórz rachunek demo]. W obu
przypadkach następnym krokiem jest wyszukiwanie serwera – w oknie wyszukiwarki wystarczy
wpisać bossa, a następnie wybrać jeden z dwóch serwerów: BossaFX-Demo lub BossaFx-Real.



Otwieranie rachunku demonstracyjnego – wiąże się z wypełnieniem formularza rejestracji i
wyborem parametrów rachunku:
o

Rodzaj rachunku – wybieramy
rachunek standard-pl lub micro-pl,
rachunki różnią się warunkami handlu
oraz listą dostępnych instrumentów.
Więcej o rodzajach rachunków na
stronie bossafx.pl/fx/oferta/rachunki;
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o

Depozyt – to wielkość początkowa wirtualnych środków na rachunku;

o

Po wypełnieniu formularza rejestracji pojawi się potwierdzenie otworzenia rachunku
demo. Nadany login, hasło i hasło do podglądu (Inwestor) należy zapamiętać, gdyż
dane te będą potrzebne do kolejnych logowań. Dane można skopiować do schowka
za pomocą odpowiedniego przycisku, a następnie wkleić w edytorze tekstu i zapisać.
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Logowanie do istniejącego rachunku
(demo lub rzeczywistego) – w pierwszym
etapie należy wybrać przycisk [Istniejący
rachunek] , a następnie podać login i
hasło (lub hasło tylko do podglądu) i
wybrać przycisk [Zaloguj się].

UWAGA! 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.
Do okna otwierania nowego rachunku (logowania) można przejść z poziomu otwartej platformy,
więcej tutaj.

II)

Interfejs użytkownika

Pulpit platformy BOSSFX iTab przypomina pulpit platformy typu desktop. Znajduje się tu okno
wykresów, moduł notowań instrumentów (odpowiednik okna Rynek) oraz moduł handlowy
(odpowiednik okna Terminal). Odpowiednikiem menu głównego jest pionowy pasek nawigacji po
lewej stronie.
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1) Moduł Kwotowań Instrumentów
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 oraz konfigurując ich kolejność. Moduł
kwotowań otwierany jest domyślnie podczas pierwszego uruchamiania. Jeżeli moduł został
zamknięty, można do niego wrócić wybierając na pionowym pasku przycisk

.

Notowania dostępne są w wersji uproszczonej i rozszerzonej. Do przemieszczania się między listą
uproszczoną i rozszerzoną służą przyciski w górnej części ekranu: [Prosty] i [Zaawansowany].
Wersja uproszczona zawiera nazwy symboli instrumentów oraz ceny kupna (prawa kolumna) i
sprzedaży (lewa kolumna). Jeżeli kurs instrumentu wzrósł w stosunku do ostatniego notowania, ceny
podświetlone są na niebiesko, w przypadku spadku kursu ceny podświetlone są na czerwono.
Wersja rozszerzona zawiera znacznie więcej informacji o notowaniach. Oprócz cen bid i ask
podawany jest także kursy maksymalny (Wysoki) i minimalny (Niski), jakie wystąpiły danego dnia, a
także czas ostatniego notowania instrumentu i aktualny spread w punktach.
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Przycisk
– służy do edycji listy instrumentów
widocznych w oknie notowań. Po wybraniu przycisku na
liście zaznaczamy instrumenty, które chcemy z niej
usunąć, a następnie wybieramy przycisk-kosz, znajdujący
się w prawym górnym rogu. Tryby Prosty i
Zaawansowany są ze sobą sprzężone – usuwając lub
dodając instrument do jednej z list, zmiany zachodzą
także na drugiej.



Przycisk [+] – po wybraniu przycisku przechodzimy do okna Dodaj symbol, w którym
dostępne są instrumenty, które możemy dodać do listy kwotowań. Instrumenty podzielone
są na grupy, których zawartość odsłaniamy przyciskając strzałkę [>]. Jeżeli nie wiemy w
której grupie znajduje się instrument, możemy wpisać jego nazwę w polu wyszukiwania. Aby
dodać instrument do listy notowań dotykamy przycisk (+) – po dotknięciu przycisku (+)
instrument znika z grupy. Po dodaniu instrumentów zatwierdzamy zmiany przyciskiem
[Gotowe].

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 i PLN 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.
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Po prawej stronie symbolu instrumentu znajduje
się strzałka, za pomocą której można rozwinąć
okno pełnej specyfikacji wybranego instrumentu.
Z prawej przykład specyfikacji instrumentu FOIL.



Menu podręczne modułu kwotowań - po dotknięciu instrumentu znajdującego się na liście
notowań otwiera się menu podręczne, które zawiera cztery pozycje:
o [Trade] – przenosi do okna
składania zleceń na wybranym
instrumencie;
o [Wykres] – otwiera wykres
wybranego instrumentu na
aktualnym polu wykresu;
o [Nowy Wykres] – otwiera wykres
wybranego instrumentu w nowym
oknie;
o [Szczegóły] – podaje szczegółową
specyfikację wybranego
instrumentu.
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2) Moduł Wykresów
Moduł zawiera okna wykresu wybranych instrumentów. Ceny na wykresie wyrażone
są w kursach bid. W module może być widoczny wykres jednego instrumentu, lub kilka wykresów w
układzie pionowym / poziomym. Układ wykresów zmieniamy za pomocą przycisku
, znajdującego
się w prawym dolnym rogu. Instrumenty na wykresie można zmieniać z poziomu modułu notowań
okienka terminal.

Parametry wykresów możemy konfigurować z poziomu czterech przycisków pionowego paska
menu, znajdującego się po lewej stronie:


Interwał wykresu – zmieniamy wybierając odpowiednią wartość z
menu otwieranego za pomocą przycisku znajdującego się na samym
dole pionowego paska z lewej strony. Wartości, które możemy
wybrać, odpowiadają kolejno: M1 – wykres minutowy, M5 –
pięciominutowy, H1 – godzinny, W1 – tygodniowy, itd. Interwał
zostanie zmieniony na aktywnym wykresie.
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Po wybraniu z pionowego paska menu przycisku z symbolem słupka otworzy się menu, w
którym możemy skonfigurować:
o Typ wykresu – jeden z trzech: słupkowy, świecowy, liniowy;
o Wizualizację wolumenu pod wykresem cenowym;
o Nałożenie na wykres linii reprezentujących poziomy zleceń oczekujących [Poziomy
Trade];
o Nałożenie na wykres kursów OHLC (otwarcia, najwyższy, najniższy i zamknięcia)
ostatniej świecy w danym interwale; kursy widoczne w lewym górnym rogu wykresu.
o Okno Danych – okno w którym widoczne są dokładne współrzędne punktu
wybranego na wykresie za pomocą krzyżyka, w tym poziomy wskaźników analizy
technicznej;
o One Click Trading – możliwość włączenia / wyłączenia trybu składania zleceń za
pomocą jednego kliknięcia / dotknięcia (bez dodatkowego potwierdzenia);
o Kolory – otwiera podmenu zarządzania kolorami na wykresie, gdzie możemy wybrać
schemat koloru wykresu oraz jego tło. Można także skonfigurować własne ustawienia
po wybraniu opcji [Custom].



Krzyżyk – pozwala odczytać dokładne współrzędne kursu instrumentu w czasie.
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Wskaźniki analizy technicznej – dodawane są do wykresu z poziomu menu pionowego
otwieranego za pomocą przycisku
. W zależności od typu wskaźnika, jest on dodawany do
wykresu głównego lub w oknie pomocniczym pod wykresem. Parametry wskaźnika można
skonfigurować za pomocą przycisku [Edycja].



Wskaźniki usuwane są z wykresu za pomocą tego samego menu. Aby usunąć wskaźnik należy
go zaznaczyć w menu, a następnie wybrać przycisk [Usuń].

UWAGA! Do wykresów nie można załączać własnych wskaźników analizy technicznej. W porównaniu
do platformy desktop brak także narzędzi liniowych analizy technicznej.
UWAGA! Dla rachunków Mikroloty oraz VIP kurs transakcyjny różni się od kursu prezentowanego na
wykresie. W przypadku rachunku Mikroloty instrumenty z grupy Majors, SecondMajors i PLN 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:
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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 notowań. Dla
rachunków standardowych kursy z okna notowań i z wykresu są tożsame.

3) Moduł Terminal
Znajduje się w dolnej części platformy i swoim układem przypomina okno Terminala z platformy
desktop. Zawiera sześć zakładek:


Trade – znajdują się tu informacje o stanie rachunku, otwartych pozycjach i zleceniach
oczekujących:
o Zlecenie – unikalny numer zlecenia;
o Czas – data i godzina otwarcia zlecenia lub złożenia zlecenia oczekującego;
o Rodzaj – określenie kierunku pozycji zlecenia (długa – buy; krótka – sell) lub rodzaju
zlecenia oczekującego (buy stop, buy limit, sell stop, sell limit);
o Rozmiar – wolumen zlecenia w lotach;
o Symbol – symbol instrumentu na którym została otwarta pozycja lub na które
wystawione zostało zlecenie oczekujące;
o Cena (pierwsza od lewej) – kurs otwarcia pozycji lub cena aktywacji zlecenia
oczekującego;
o S/L – stop loss dla otwartego zlecenia (jeżeli zlecenie nie zostało opatrzone stop
lossem, komórka pozostaje pusta);
o T/P – take profit dla otwartego zlecenia (jeżeli zlecenie nie zostało opatrzone take
profitem, komórka pozostaje pusta);
o Cena (druga od lewej) – aktualna cena instrumentu na którym otworzono pozycję lub
na który wystawiono zlecenie oczekujące;
o Swap – skumulowana wartość swapów, wyrażona w walucie depozytowej;
o Zysk – aktualny wynik z otwartej pozycji bez uwzględnienia swapów;
o Komentarz – komentarz do zlecenia (jeżeli nie dodano, komórka pozostaje pusta).
Pod listą otwartych pozycji znajduje się pasek salda rachunku, w którym wyszczególnione
są aktualne informacje o wycenie rachunku:
o

o

o
o

Balance [Saldo Rachunku] – jest sumą środków wniesionych na rachunek i
wyniku z zamkniętych pozycji. Wielkość Balance zmienia się tylko po zamknięciu
pozycji oraz wpłatach i wypłatach środków;
Equity [Saldo Rejestru Operacyjnego] – jest sumą Balance i wyniku z otwartych
pozycji (w tym swapów). Jest to aktualna wycena rachunku, zmieniająca się wraz
ze zmianami kursów rynkowych;
Margin [Wymagany Depozyt] – jest sumą depozytów wniesionych pod otwarte
pozycje;
Wolna marża [Freemargin][Wolne Środki Pieniężne] – ich wielkość równa jest
Equity pomniejszonemu o Margin;
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o



Marginlevel [Poziom zabezpieczenia] - jest to stosunek Equity do Margin. Jeżeli
poziom Marginlevel spadnie poniżej 100% nie można już otworzyć nowej pozycji,
jego spadek poniżej 30% wiąże się z automatycznym zamknięciem najbardziej
stratnej pozycji.

Historia – w zakładce wyświetlana jest historia zamkniętych pozycji oraz usuniętych
(lub niezrealizowanych) zleceń oczekujących. Historia rachunku przedstawiona jest w postaci
tabeli, zawierającej następujące kolumny:
o Zlecenie – zawiera unikalny numer zlecenia;
o Czas (pierwsza od lewej) – zawiera datę i godzinę otwarcia zlecenia lub złożenia
(ostatniej modyfikacji) zlecenia oczekującego;
o Rodzaj - określenie kierunku pozycji zlecenia (długa – buy; krótka – sell) lub rodzaju
zlecenia oczekującego (buy stop, buy limit, sell stop, sell limit);
o Rozmiar – wolumen zlecenia w lotach;
o Symbol - symbol instrumentu na którym została otwarta pozycja lub na które
wystawione zostało zlecenie oczekujące;
o Cena (pierwsza od lewej) – kurs otwarcia zlecenia lub cena aktywacji zlecenia
oczekującego;
o Czas (druga od lewej) – data i godzina zamknięcia zlecenia lub anulowania/usunięcia
zlecenia oczekującego;
o Cena (druga od lewej) – kurs po jakim zlecenie zostało zamknięte;
o Swap – skumulowana wartość punktów swapowych, wyrażona w walucie
depozytowej;
o Zysk – wynik z zamkniętej pozycji (nie uwzględnia punktów swapowych);
o Komentarz – komentarz do zamkniętego zlecenia lub usuniętego/anulowanego
zlecenia oczekującego. Wyróżniamy dwa typy komentarzy: wprowadzane przez
użytkownika podczas otwierania zlecenia (lub przez strategię automatyczną) oraz
wprowadzane przez system transakcyjny podczas zamykania pozycji (np. komentarze
o realizacji take profit).
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Informacje w postaci fiszki dotyczące konkretnej transakcji zobaczyć możemy po dotknięciu w wiersz
w tabeli Historia.

Historia rachunku przechowywana jest na serwerze
transakcyjnym. Z poziomu każdego typu platformy możemy
wybrać zakres wyświetlania historii. W platformie BOSSFX iTab
zakres ustalamy po wybraniu przycisku kalendarza w lewym
górnym rogu tabeli. Następnie zaznaczamy interesujący nas
okres. Możemy także zdefiniować ścisły zakres dat wybierając
[Dostosuj okres]. Aby zatwierdzić należy kliknąć przycisk
[Gotowe].



Skrzynka pocztowa – skrzynka odbiorcza poczty wewnętrznej systemu transakcyjnego
BOSSAFX. Aby nadać wiadomość, należy przejść do odpowiedniego przycisku w pasku menu.



Aktualności [Notifications] [Powiadomienia] – w zakładce można odczytać powiadomienia
przychodzące z platformy desktop. Aby powiadomienia były aktywne w platformie desktop
należy wprowadzić „MetaQuotesID” (udostępnione po włączeniu Aktualności w zakładce O
programie). Powiadomienia ustawiane są z poziomu platformy desktop i mogą dotyczyć
różnych kategorii : od alarmów cenowych po sygnały generowane przez strategie

S t r o n a | 16
Instrukcja użytkownika platformy transakcyjnej iBOSSAFX

automatyczne MQL. W platformie BOSSFX iTab powiadomienia włączyć można w zakładce O
programie.



Dziennik – zawiera zapis działań przeprowadzonych na platformie, w szczególności
logowania, zamykania i otwierania pozycji oraz realizacji zleceń oczekujących;

Wybranie przycisku symbolizującego zegar (lewy górny róg)
pozwoli nam na wybór zakresu czasowego wpisów dziennika.



O programie – zawiera informacje na temat wersji oprogramowania. Można tu także
włączyć/wyłączyć dźwięki, zablokować platformę na ekranie oraz włączyć/wyłączyć
powiadomienia.
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4) Pionowy pasek menu
Z lewej strony panelu platformy znajduje się pionowy pasek menu. Cztery dolne przyciski dotyczą
konfiguracji wykresów, a ich funkcjonalność została opisana w dziale Moduł Wykresów. Pozostałe
zakładki menu pionowego omówiono poniżej:


- przycisk przełącza do modułu zarządzania rachunkami i jest odpowiednikiem zakładki
Nawigator > Rachunki w platformie desktop. Po wybraniu tej pozycji z menu w miejscu okna
kwotowań pojawia się zestawienie rachunków na które logowaliśmy się na platformie (demo
i rzeczywiste). Moduł ułatwia przelogowanie się między rachunkami.

Aby się przelogować wystarczy kliknąć w wybrany rachunek. Z poziomu modułu możemy
także zalogować się do rachunku, który nie był jeszcze otwierany na platformie. Możemy
także założyć nowe konto demonstracyjne. Wystarczy wybrać przycisk [+] w górnym prawym
rogu modułu, który otworzy okno logowania, w którym możemy także zmienić hasło do
rachunku.

Wybór małej litery (i) przy nazwie rachunku otworzy okienko informacji o rachunku;



- przycisk ten przenosi nas do okno kwotowań instrumentów;
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- przycisk ten otwiera okno nadawania wiadomości w poczcie wewnętrznej systemu. Za
pomocą skrzynki można kontaktować się z Wydziałem Obsługi Klienta Domu Maklerskiego
BOŚ. S.A.



- przycisk przeniesie nas do modułu składania zleceń. Więcej na temat samego modułu w
części Handel na platformie.

III)

Handel na platformie
Podobnie jak na platformie desktop, tak i na platformie iTab, występują dwa tryby składania zleceń:
dwu etapowy oraz One Click Trading – czyli składanie zleceń jednym kliknięciem (dotknięciem) bez
dalszego potwierdzania. W trybie One Click Trading zlecenia można składać szybciej, jednak istnieje ryzyko
przypadkowego zawarcia transakcji.

1) Składanie zleceń w trybie dwustopniowym

Zlecenia w trybie dwustopniowym składane są z poziomu modułu składania zleceń, który
można otworzyć na 2 sposoby:


Wybierając przycisk

w pasku menu pionowego;
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Z poziomu okna notowań – wystarczy otworzyć menu podręczne na wybranym instrumencie,
a następnie wybrać przycisk [Trade]

UWAGA! Okno zamykania otwartych pozycji i modyfikowania / usuwania zleceń oczekujących
otwiera się z poziomu okna Terminal.
Po otworzeniu modułu zawierania transakcji konfigurujemy parametry zlecenia:





Instrument, który jest przedmiotem zlecenia, wybieramy z rozwijanej listy symboli (chyba, że
do modułu handlowego przeszliśmy bezpośrednio z okna notowań);
Rodzaj zlecenia – domyślnie Natychmiastowe Wykonanie. Jeżeli chcemy złożyć zlecenie
oczekujące, wybieramy rodzaj zlecenia z rozwijanej listy:
o Buy Limit – zlecenie oczekujące otwierające długą pozycję na wybranym
instrumencie po spełnieniu zadanych wcześniej warunków realizacji. Zlecenia typu
Buy Limit są realizowane zawsze po określonej w warunku realizacji cenie, która musi
być niższa lub równa cenie rynkowej ASK. Jeżeli na otwarciu notowań danego
instrumentu cena otwarcia jest niższa lub równa cenie aktywacji, to zlecenie
realizowane jest po cenie otwarcia.
o Buy Stop – Zlecenie oczekujące otwierające długą pozycję na wybranym instrumencie
po spełnieniu zadanych wcześniej warunków realizacji. Zlecenia typu Buy Stop są
realizowane po pierwszej cenie rynkowej ASK, wyższej lub równej warunkowi
realizacji.
o Sell Limit -Zlecenie oczekujące otwierające krótką pozycję na wybranym instrumencie
po spełnieniu zadanych wcześniej warunków realizacji. Zlecenia typu Sell Limit są
realizowane zawsze po określonej w warunku realizacji cenie , która musi być wyższa
lub równa cenie rynkowej BID. Jeżeli na otwarciu notowań cena otwarcia jest wyższa
lub równa cenie aktywacji, to zlecenie zostaje realizowane po cenie otwarcia.
o Sell Stop – Zlecenie oczekujące otwierające krótką pozycję na wybranym
instrumencie po spełnieniu zadanych wcześniej warunków realizacji. Zlecenia typu
Sell Stop są realizowane po pierwszej cenie rynkowej BID, niższej lub równej
warunkowi realizacji.
Wolumen transakcji – określamy poziomymi strzałkami, gdzie podwójna strzałka oznacza
zwiększenie/zmniejszenie wolumenu o 1 lot, natomiast pojedyncza strzałka modyfikuje
zlecenie o 0.1 lota (Dla rachunków Mikroloty podwójną strzałką zwiększamy/zmniejszamy
wolumen o 0.10 lota, zaś pojedynczą o 0.01 lota)
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Take Profit / Stop Loss – zarówno do zleceń natychmiastowej realizacji jak i do zleceń
oczekujących możemy załączyć zlecenia obronne take profit i stop loss. Kursy aktywacji
zleceń obronnych konfigurowane są za pomocą znaków [+/-].
Odstępstwo [Odchylenie od ceny] – wartość wyrażona w punktach, określa różnicę od
bieżącej ceny rynkowej, jaką jesteśmy w stanie zaakceptować, gdyby w trakcie
przekazywania zlecenia na serwer transakcyjny kurs uległ zmianie. Jeżeli kurs zmieni się o
wartość nie większą niż przez nas określona (zarówno na korzyść jak i niekorzystnie dla nas),
to transakcja zostanie zawarta po nowej cenie. Jeżeli zmiana kursu będzie większa niż
ustalona przez nas, to zlecenie nie zostanie zrealizowane – my zaś otrzymamy komunikat o
nowej cenie.
Po ustaleniu parametrów zlecenia należy jeszcze określić kierunek zawieranej pozycji:
o Buy – pozycja długa, otwierana po kursie ask
o Sell – pozycja krótka, otwierana po kursie bid
W przypadku zleceń oczekujących wystarczy wybrać przycisk [Złóż zlecenie].

Po złożeniu zlecenia otrzymamy komunikat o powodzeniu operacji. Zawarcie transakcji może
się nie powieść z kilku przyczyn: np. zmiany ceny o wartość większą niż określone odchylenie,
zamkniętym rynku lub braku wystarczających środków na pokrycie depozytu.

2) Składanie zleceń w trybie One Click Trading
One Click Trading to możliwość zawierania transakcji za pomocą pojedynczego kliknięcia, bez konieczności
dalszego potwierdzania. Przyciski do składania zleceń umieszczone są w lewym górnym rogu wykresu. Przyciski
pełnią także funkcje informacyjne: wyświetlane są na nich aktualne kursy bid i ask. Ponadto zmieniający się
kolor informuje o ostatniej zmianie ceny: czerwony – tick spadkowy, niebieski – tick wzrostowy.
W domyślnych ustawieniach platformy możliwość handlu za pomocą modułu One Click Trading jest
wyłączona. Aby ją włączyć należy wybrać z pionowego menu podręcznego symbol
, a następnie włączyć
opcję One Click Trading. Aby możliwość składania zleceń pojedynczym kliknięciem została włączona, należy
jeszcze zapoznać się z warunkami korzystania z funkcjonalności i je zaakceptować.
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Transakcje kupna zawierane są w po kliknięciu w przycisk [BUY], sprzedaży po kliknięciu w przycisk [SELL].
Pomiędzy przyciskami znajduje się okienko, w którym możemy ustawić wolumen transakcji. Pojedyncze
kliknięcie w strzałkę w dół/górę zmniejsza/zwiększa wolumen zlecenia o minimalną wartość transakcji.

3) Zamykanie pozycji, modyfikowanie i anulowanie zleceń oczekujących
Zamykanie pozycji odbywa się z modułu składania zleceń, lecz przechodzi się do niego z poziomu
zakładki Trade w oknie Terminal. Z listy otwartych pozycji wybieramy zlecenie, które chcemy
zamknąć, a następnie przechodzimy do okna składania zleceń i za pomocą poziomych strzałek
wybieramy jaką część zlecenia chcemy zamknąć (domyślnie całość) oraz maksymalne odchylenie od
ceny, jakie jesteśmy w stanie zaakceptować (w wypadku zmiany kursu podczas przekazywania
zlecenia na serwer transakcyjny). Następnie wybieramy przycisk [Zamknij].
Usuwanie i modyfikowanie zleceń oczekujących odbywa się w podobny sposób – z listy zleceń
oczekujących w zakładce Trade w oknie Terminal wybieramy to zlecenie, które chce zmodyfikować
lub usunąć, a następnie po wprowadzeniu parametrów potwierdzamy chęć modyfikacji. Jeżeli
chcemy usunąć zlecenie, to wybieramy przycisk – [Usuń].
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Modyfikowanie zleceń obronnych – następuje po wybraniu z menu podręcznego (otworzonego
na wybranej otwartej pozycji w zakładce Trade) przycisku [Modyfikuj].

