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I)

Pierwsze kroki

Platforma iBOSSAFX jest częścią systemu BOSSAFX. Platforma instalowana jest na smartphonach
iPhone1. Platforma przeznaczona jest do:





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

Pomiędzy platformą dla systemu iOS, a platformami działającymi w środowisku Windows istnieje
szereg istotnych różnic. Przede wszystkim dotyczą one modułów transakcyjnych, analitycznych 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 iOS MT4 jest uruchomienie aplikacji „App Store”.

Aplikacja Apple Store

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 „MetaTrade 4” (jest
to najprawdopodobniej druga pozycja od początku listy wyników wyszukiwania). Kolejnym krokiem
jest wybór aplikacji „MetaTrader 4” i jej zainstalowanie (instalacja nastąpi automatycznie poprzez
kliknięcie w przycisk [FREE] a następnie w przycisk [INSTALL].
1

Na tablety iPad dedykowana jest platforma BossaFX iTab, które jest bardziej rozbudowana w stosunku do
wersji iBossaFX.
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Aplikacja MetaTrader 4 (Pobieranie i Instalacja)

2) Logowanie i otwieranie rachunku demo
Po pierwszym uruchomieniu aplikacji, ekranem początkowym będzie okno z dwoma opcjami wyboru:



Otwórz rachunek demo – po wybraniu tej opcji zostaniemy przekserowani do okna rejestracji
nowego rachunku demonstracyjnego.
Zaloguj się do istniejącego rachunku - przenosi nas do okna logowania do rachunku, gdzie
możemy zalogować się do istniejącego rachunku rzeczywistego lub demonstracyjnego.

Strona |5
Instrukcja użytkownika platformy transakcyjnej iBOSSAFX

Po dokonaniu wyboru jednej z powyższych opcji aplikacja przejdzie do ekranu wyboru
docelowego serwera z którym będzie się łączyć. W celu połączenia się z iBOSSAFX w oknie
wyszukiwania należy wpisać frazę „BossaFX” i wybrać interesujący nas serwer:



BossaFX-Demo,
BossaFX-Real (połączenie z serwerem Real jest możliwe tylko po uprzednim wyborze
zalogowania się na już istniejące konto).

Aplikacja MetaTrader 4 – logowanie się na rachunku

W przypadku wcześniejszego wyboru założenia nowego
konta demo (Otwórz rachunek demo) aplikacja przeniesie nas
do ekranu, gdzie należy wypełnić formularz rejestracyjny oraz
wybrać parametry rachunku (depozyt początkowy, rodzaj
rachunku).
Jeżeli posiadamy już aktywne konta w systemie
BOSSAFX, zaleca się zalogowanie na już istniejące konto.
W momencie dokonania takiego wyboru aplikacja przeniesie
nas do okna logowania, gdzie wyświetlony będzie serwer z
którym będziemy próbować się połączyć. W celu zalogowania
się należy wpisać właściwy login i hasło. Aplikacja umożliwia
również zapamiętanie wpisanego hasła. Po udanym
zalogowaniu, aplikacja przeniesie nas do modułu kwotowań
[Notowania], który jest odpowiednikiem okna „Rynek” z
platformy BOSSAFX na komputerach PC.
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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.
Aplikacja iBOSSAFX umożliwia również dodanie kolejnych rachunków, co odbywa się w następujący
sposób:




w dolnej części ekranu należy wybrać moduł [Ustawienia];
następnie wybieramy pole [Rachunki];
kolejno wybieramy ikonę [+] zlokalizowaną w prawym górnym rogu ekranu, która przeniesie
nas do identycznego ekranu jak w przypadku pierwszego uruchomienia aplikacji, co oznacza
powtórzenie kroków opisanych powyżej w zależności od wybranej opcji.

Aplikacja MetaTrader 4 – logowanie się na rachunku
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II)

Interfejs użytkownika

Platformę iBOSSAFX tworzy pięć modułów:






Notowania – zawiera kwotowania instrumentów;
Wykresy – wykresy cenowe instrumentów;
Trade – panel zarządzania pozycjami i zleceniami oczekującymi;
Historia – zestawienie operacji przeprowadzonych na rachunku;
Ustawienia – konfiguracja wybranych elementów platformy.

Poruszanie się między modułami następuje po wybraniu odpowiedniej ikony w pasku znajdującym się
w dolnej części ekranu.

1) Moduł Notowania
Moduł jest odpowiednikiem okna „Rynek” w platformie na PC. Zawiera on kwotowania
instrumentów systemu BOSSAFX w czasie rzeczywistym. Listę instrumentów można edytować
dodając i usuwając z niej instrumenty według uznania.
Notowania dostępne są w wersji uproszczonej (Prosty) i rozszerzonej (Zaawansow.).
Do przemieszczania się między listą uproszczoną i rozszerzoną służą przyciski w górnej części ekranu:
[Prosty] i [Zaawansow.].
Wersja uproszczona zawiera nazwy instrumentów i 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 modułu [Notowania] 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.
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Moduł [Notowania] w wersji uproszczonej i rozszerzonej

UWAGA! W przypadku instrumentów EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY,
EURCHF, USDCAD i GBPJPY spread podawany jest punktach (10 punktów to 1 pips). W przypadku
pozostałych instrumentów spread podawany jest w pipsach.




Przycisk [Edycja] – służy do edycji listy instrumentów widocznych w oknie [Notowania].
Po wybraniu przycisku na liście zaznaczamy instrumenty, które chcemy z niej usunąć,
a następnie wybieramy przycisk-kosz, znajdujący się w prawym górnym rogu. Aby powrócić
do listy notowań wybieramy przycisk [Gotowe]. Lista Uproszczona i Zaawansowana 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 [Notowania]. Instrumenty podzielone
są na grupy, do których przechodzimy przyciskając strzałkę [>]. Aby dodać instrument do listy
[Notowania] dotykamy przycisk (+) – po dotknięciu przycisku (+) instrument znika z grupy. Po
dodaniu instrumentów zatwierdzamy zmiany przyciskiem [Gotowe]. Z lewej strony listy
instrumentów w grupie znajdują się strzałki (>) za pomocą których przechodzimy do pełnej
specyfikacji danego instrumentu. Do poprzedniego menu wracamy przyciskiem znajdującym
się w lewym górnym rogu.
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Moduł [Notowania] – dodawanie instrumentów do listy



Menu
podręczne
modułu
[Notowania]:
po dotknięciu instrumentu znajdującego się na
liście Notowania otwiera się menu podręczne, z
poziomu którego możemy przejść do modułu
handlowego [Trade], wykresowego [Wykres],
szczegółowej specyfikacji instrumentu [Szczegóły]
lub zamknąć menu przyciskiem [Anuluj].
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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
moduły [Notowania], korzystając z menu podręcznego. Zlewej części modułu [Wykresy] znajdują się
przyciski interwałów (od M1 – minutowego do D1 –dziennego). Aby przeglądać historyczne kursy
na wykresie przesuwamy wykres po ekranie z lewej do prawej. Wykres możemy także oddalić
i przybliżyć – odpowiednio zbliżając lub oddalając jednocześnie dwa palce na powierzchni
wyświetlacza. Po prostopadłym obrocie urządzenia możemy oglądać wykresy w pozycji
horyzontalnej. W oknie wykresu dostępnych jest sześć przycisków
, za pomocą
których możemy zmieniać typ wykresu (świecowy, słupkowy lub liniowy). Za pomocą przycisku
możemy otworzyć „krzyżyk współrzędnych”, który pozwala precyzyjnie określić cenę w dowolnym
czasie. Przycisk
przenosi nas do okna konfiguracji wykresu, w którym za pomocą poziomych
przełączników możemy włączyć/wyłączyć wykres wolumenu, linie oznaczające poziomy zleceń
oczekujących, ceny OHLC (otwarcia, najwyższa, najniższa i zamknięcia) oraz okno wyświetlania
wartości wskaźników analizy technicznej. Przycisk
służy do dodawania wskaźników analizy
technicznej.

Moduł [Wykresy] – okno wykresu z krzyżykiem współrzędnych oraz okno konfiguracji wykresu

Jedno dotknięcie w pole wykresu otwiera menu podręczne modułu [Wykresy]. Z menu
podręcznego możemy przejść do modułu składania zleceń [Trade] lub wskaźników analizy technicznej
– przycisk [Wskaźniki]. Menu kontekstowe opuszczamy przyciskiem [Anuluj].
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Dodawanie wskaźników analizy technicznej: po wybraniu z menu
podręcznego modułu [Wkresy] zakładki [Wskaźniki] przechodzimy
do listy wskaźników. Listę rozwijamy przyciskiem (+). Następnie
wybieramy interesujący nas wskaźnik i przechodzimy do menu jego
konfiguracji. W menu konfiguracji wprowadzamy parametry danego
wskaźnika (np. kolor, okres, przesunięcie, itp.). Ostatni krok to
wybranie przycisków w prawym, górnym rogu - [Gotowe].

Moduł [Wykresy] – załączanie do wykresu wskaźników analizy technicznej

UWAGA! Do wykresów nie można załączać własnych wskaźników analizy technicznej.

Moduł [Wykresy] – wykres z załączonym wskaźnikiem MACD oraz oknem danych wskaźnika

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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3) Moduł Trade
Moduł zawiera informacje o stanie i operacjach przeprowadzonych na rachunku. W górnej części
ekranu znajdują się następujące informacje:







Zysk, PLN – 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 zablokowany pod otwarte pozycje
Wolna marża, [Free margin] – wolne środki pieniężne – wielkość ta jest równa różnicy Equity
i Margin
Margin level (%)– poziom zabezpieczenia – jest to stosunek Equity do Margin. Jeżeli poziom
Margin level spadnie po niżej 100% nie można już otworzyć nowej pozycji, jego spadek
poniżej 30% wiąże się z automatycznym zamknięciem najbardziej stratnej pozycji.

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 złotych. 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.
Za pomocą przycisku [Wykresy] przejdziemy do
wykresu instrumentu w którym mamy otwartą pozycję.
Tabela [Zlecenia] – zawiera listę złożonych zleceń
oczekujących, wraz z ich parametrami (wolumen,
rodzaj zlecenia, kurs aktywacji i aktualna cena). 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. Najpierw klikamy w dane zlecenie aby otworzyć
jego szczegóły w okienku pod nagłówkiem zlecenia, a następnie na danym zleceniu przytrzymujemy
palec dopóki nie otworzy się menu podręczne. Jeżeli chcemy zamknąć lub zmodyfikować zlecenie z
menu kontekstowego wybieramy przycisk [Zamknij], który przeniesie nas do okna składania zleceń.
Pozycje można zamknąć całkowicie lub częściowo.
Przycisk [Modyfikuj] przeniesienie nas do okna modyfikacji zleceń, gdzie możemy wprowadzić
lub zmienić poziomy Stop Loss i Take Profit.
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Po wybraniu przycisku [Trade] przeniesieni zostaniemy do okna, w którym możemy składać
kolejne zlecenia.

Za pomocą przycisku [Wykresy] przejdziemy do wykresu instrumentu, w którym mamy otwartą
pozycję.
Menu podręczne dla zleceń oczekujących otwierane jest w identycznych sposób i zawiera takie
same elementy, za wyjątkiem przycisku [Zamknij] – w tym miejscu jest przycisk [Usuń], 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
przycisków na górze ekranu [Dzień]- dzisiaj, [Tydzień] – ostatni tydzień (licząc od poniedziałku),
[Miesiąc] – aktualny miesiąc, [Dostosuj] – definiujemy dowolny przedział z którego chcielibyśmy
zobaczyć historię rachunku.

Moduł [Historia] – przeglądanie historii operacji wykonanych na rachunku

5) Moduł Ustawienia
W tym module możemy zmienić ustawienia wykresów, otworzyć nowy rachunek demo
lub przelogować się z jednego rachunku na drugi oraz przejrzeć wpisy w Dzienniku.
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Po wybraniu z modułu [Ustawienia] przycisku [Rachunki] otworzy nam się lista rachunków na które
już się logowaliśmy. Klikając w dowolny rachunek z listy możemy się na niego zalogować. W prawym
górnym rogu znajduje się przycisk [+], który otworzy dodatkowe menu, z którego możemy
się zalogować do istniejącego rachunku lub otworzyć nowy rachunek demo.
Przycisk [Wykresy] otwiera okno konfiguracji wykresów, gdzie możemy włączyć lub wyłączyć
wolumen w dole wykresu cenowego. Możemy także włączyć lub wyłączyć widoczność linii zleceń
oczekujących na wykresie cenowym. Przycisk [Skrzynka Pocztowa] przeniesie nas do skrzynki
odbiorczej poczty wewnętrznej platformy. [Aktualności] to miejsce gdzie można odczytać
powiadomienia przychodzące z platformy Desktop (konfiguracja powiadomień w platformie Desktop
dostępna w Narzędzia > Opcje > Powiadomienia). Po wybraniu przycisku [Dziennik] możemy
prześledzić naszą działalność na rachunku od momentu zalogowania.

Moduł [Ustawienia] – konfiguracja wykresów
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Moduł [Ustawienia] – O Programie i wpisy dziennika

Po wybraniu przycisku [O programie] możemy sprawdzić wersję aplikacji, a także włączyć/wyłączyć
dźwięki aplikacji, autoblokowanie oraz aktualności.

III)

Handel na platformie

1) Składanie zleceń

Handel na platformie odbywa się z poziomu okna [Trade], które pojawia się na ekranie
telefonu w momencie wyboru odpowiedniej opcji w menu podręcznym modułów [Notowania],
[Wykres] i [Trade]. Menu podręczne otwieramy dotykając wybrany instrument w module
[Notowania], pole wykresu w module [Wykres], otwartą pozycję lub zlecenie oczekujące w module
[Trade].
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W celu przejścia do okna wyboru parametrów transakcji należy wybrać opcję „Trade”. Obok właściwe okno.

Następnie aplikacja przenosi nas do właściwego okna specyfikacji parametrów transakcji, którymi są:




wybór pożądanego instrumentu (lewa dolna część ekranu);
rodzaj transakcji [Natychmiastowe] – egzekucja natychmiastowa lub jedno ze zleceń
oczekujących: Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop;
określenie wolumenu transakcji, gdzie podwójna strzałka oznacza zwiększenie/zmniejszenie
wolumenu o 1 lot, natomiast pojedyncza strzałka modyfikuje zlecenie o 0.1 lota.

W celu przejścia do kolejnego etapu zawierania transakcji należy wybrać przycisk [Następny]
umiejscowiony w prawym górnym rogu ekranu, który przeniesie nas do ostatecznego okna
umożliwiającego dokonanie transakcji, które będzie obrazowało aktualne ceny bid/ask, wybrany
wolumen transakcji oraz okna umożliwiające ustawienie parametrów Stop Loss i Take Profit.
W zależności od wybranego rodzaju transakcji będzie ono wyglądać nieco inaczej:


Transakcja Natychmiastowa: Pojawia się dodatkowy parametr w postaci odchylenia od ceny
[Odstępstwo], oraz w dolnej części ekranu – ikony sprzedaży [Sell] oraz kupna [Buy] jako,
że jest to transakcja zawierana natychmiastowo.

Transkacja Natychmiastowa
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Zlecenie Buy Limit/Sell Limit: W tym przypadku oprócz okien T/P i S/L pojawia się okno
zdefiniowania odpowiedniej ceny [Cena] oraz okno daty wygaśnięcia zlecenia [Wygaśnięcie].
Natomiast zamiast ikon Kup/Sprzedaj pojawia się opcja złożenia zlecenia [Zamieść]. Cena
aktywacji w zleceniach buy limit musi być niższa od aktualnej ceny ask, natomiast
w przypadku zleceń sell limit cena aktywacji musi być wyższa od aktualnej ceny bid.

Zlecenia Buy Limit / Sell Limit



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 rachunku (górna część ekranu) oraz listę aktywnych
transakcji (dolna część ekranu).
W celu zmodyfikowania otwartej transakcji lub zlecenia
oczekującego należy wybrać interesującą nas transakcję
(zlecenie
oczekujące)
po
czy
nacisnąć
i otworzyć okno szczegółów transakcji (zlecenia
oczekującego), a następnie przytrzymać na nim palec.
Wtedy otworzy się menu podręczne, z poziomu którego
wybieramy przycisk [Modyfikuj]. Oprócz modyfikacji
transakcji (zlecenia oczekującego) możemy zauważyć
również inne opcje, które zostaną opisane w dalszej części
instrukcji. Po wybraniu przycisku [Modyfikuj] aplikacja
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przenosi nas do okna modyfikacji transakcji (zlecenia oczekującego). Kolejno ustawiamy nowe
wartości parametrów S/L, T/P i potwierdzamy modyfikację poprzez wybór ikony w dolnej części
ekranu.

Okno modyfikacji transakcji/zlecenia oczekującego

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 modyfikacja transakcji (zlecenia oczekującego): dotykamy interesującej nas
transakcji (zlecenia oczekującego). Pod wybraną transakcją (zleceniem oczekującym) otwiera się
okienko szczegółów transakcji (zlecenia). Dotykamy i przytrzymujemy palec na otwartym okienku
dopóki nie otworzy się menu podręczne. Z menu podręcznego wybieramy przycisk [Zamknij] lub
[Zamknij częściowo] – jeżeli chcemy zamknąć otwartą pozycję lub [Usuń] – jeżeli chcemy anulować
zlecenie oczekujące. W przypadku zamknięcia aktywnej transakcji uruchamiane jest kolejne okno
gdzie możemy obserwować cenę zamknięcia, natomiast przy usuwaniu zlecenia oczekującego
pojawia się niewielkie okno z prośbą potwierdzenia usunięcia zlecenia.

Zamykanie otwartej pozycji

