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Zlecenia zaawansowane

SSL to zlecenie automatycznie podąŜające za zmieniającym się kursem rynkowym. Określasz limit aktywacji
zlecenia jako określoną w jednostce notowania danego kontraktu „odległość” od aktualnego, w momencie
wystawienia, zlecenia kursu rynkowego (w przypadku kontraktów indeksowych „odległość” określa się w
punktach, dla kontraktów walutowych i akcyjnych – w złotych). Podobnie jest z limitem wykonania zlecenia –
określasz go wpisując dowolną liczbę w polu „dystans”. W przypadku zleceń kupna wartość ta jest
dodawana, a w przypadku zleceń sprzedaŜy odejmowana od wyliczonego limitu aktywacji. Dla zlecenia
kupna „odległość” i „dystans” dodawane są do aktualnego kursu rynkowego, dla zleceń sprzedaŜy
odejmowane.
Zlecenie działa w następujący sposób:
•

DM BZ WBK analizuje wszystkie kursy transakcyjne w ciągu dnia,

•

DM BZ WBK automatycznie modyfikuje Twoje zlecenia po zmianie kursu rynkowego. Przykładowo dla
kontraktów terminowych zlecenia są modyfikowane co 5 pkt. Dla kaŜdego instrumentu parametry te
określane są oddzielnie. Szczegóły w zarządzeniu (w sprawie określenia warunków świadczenia usług w
zakresie zleceń zaawansowanych przez Dom Maklerski BZ WBK S.A.).

- Zasady dla zlecenia kupna są następujące:
Jeśli kurs papieru spada, Twoje zlecenie podąŜa automatycznie za rynkiem. DM BZ WBK modyfikuje
zlecenia w interwałach zdefiniowanych dla poszczególnych instrumentów od momentu gdy
wprowadzisz zlecenie, z zachowaniem odległości i dystansu wybranego przez Ciebie.
JeŜeli kurs papieru rośnie, Twoje zlecenie pozostaje na niezmienionym poziomie.
- Zasady dla zlecenia sprzedaŜy są następujące:
Jeśli kurs papieru rośnie, Twoje zlecenie podąŜa automatycznie za rynkiem. DM BZ WBK modyfikuje
zlecenia w interwałach zdefiniowanych dla poszczególnych instrumentów od momentu gdy
wprowadzisz zlecenie, z zachowaniem odległości i dystansu wybranego przez Ciebie.
JeŜeli kurs papieru spada, Twoje zlecenie pozostaje na niezmienionym poziomie.
MoŜliwe są następujące limity zlecenia:
Zlecenie SSL moŜe być zleceniem stop limit lub stop loss.
Limit aktywacji ustalany jest w ten sposób, iŜ podajesz wartość liczbową w polu „odległość” na
formularzu zlecenia SSL. Wartość ta jest domyślnie dopisywana w minimalnej jednostce notowania
danego waloru.
Limit wykonania dla zlecenia stop limit ustalany jest w ten sposób, Ŝe podajesz wartość liczbową w polu
„dystans” na formularzu zlecenia SSL.
Limit wykonania dla zlecenia stop loss jest określany jako PKC.
Wykonanie zlecenia przebiega w sposób następujący:
Zlecenie SSL aktywuje się w arkuszu giełdowym w momencie, gdy kurs ostatniej transakcji osiągnie lub
przekroczy zaplanowany przez Ciebie poziom. Jeśli zlecenie nie wykona się natychmiast lub wykonana
się częściowo, staje się zwykłym zleceniem z limitem i od tego czasu DM BZ WBK nie dokonuje jego
modyfikacji.
WaŜność zlecenia:
Zlecenie SSL moŜe być waŜne na jedną sesję, do określonego dnia lub do odwołania.
Anulowanie zlecenia:
Zlecenie moŜesz anulować w kaŜdej chwili, tak jak zwykłe zlecenie.
Modyfikacja zlecenia:
Zlecenia nie moŜesz modyfikować.
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