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Zlecenia zaawansowane

ToC to zlecenie, w skład którego wchodzą dwa zlecenia powiązane ze sobą – Take i Cut. Jeśli jedno z nich
zostanie wykonane, drugie traci waŜność. Take to zlecenie z limitem, które z załoŜenia ma realizować zysk
na transakcji. Natomiast Cut to zlecenie typu stop limit lub stop loss, które słuŜy do zabezpieczenia
transakcji. Zlecenia są powiązane ze sobą i jeśli Take zostanie zrealizowany w całości, zlecenie Cut zostaje
automatycznie odwołane. Jeśli Take zrealizuje się jedynie w części, wolumen w zleceniu Cut zostaje
automatycznie dostosowany do niezrealizowanej części zlecenia Take. Jeśli Cut zostanie zrealizowany
częściowo, w całości lub choćby aktywowany w arkuszu giełdowym, zlecenie Take zostaje automatycznie
anulowane.
Określasz limit ceny w zleceniu Take oraz limit aktywacji i limit wykonania w zleceniu Cut w jednostce
notowania danego kontraktu, w sposób zwyczajowy przyjęty, jak dla zwykłych zleceń (w przypadku
kontraktów indeksowych – w punktach, dla kontraktów walutowych i akcyjnych – w złotych).
DM BZ WBK określa minimalną róŜnicę pomiędzy limitem ceny w zleceniu Take, a limitem aktywacji w
zleceniu Cut. Przykładowo w zleceniach ToC na kontrakty indeksowe wynosi ona 10 pkt. Dla pozostałych
walorów minimalna róŜnica wyznaczona jest na innym poziomie. Dom Maklerski BZ WBK publikuje ten
parametr w odpowiednim zarządzeniu (w sprawie określenia warunków świadczenia usług w zakresie zleceń
zaawansowanych przez Dom Maklerski BZ WBK S.A.).
Zlecenie działa w następujący sposób:
•

DM BZ WBK analizuje wszystkie kursy transakcyjne w ciągu dnia,

•

DM automatycznie anuluje zlecenia Take jeśli zlecenie Cut wykona się częściowo, w całości lub
choćby aktywuje,

•

DM automatycznie anuluje zlecenia Cut jeśli zlecenie Take wykona się w całości,

•

DM automatycznie modyfikuje wolumen w zleceniu Cut, jeśli zlecenie Take wykona się częściowo i
robi to za kaŜdym razem, gdy następuje kolejne, częściowe wykonanie zlecenia Take, aŜ do
całkowitej realizacji. W przypadku całkowitej realizacji, DM BZ WBK anuluje zlecenie Cut.

- Zasady dla zlecenia kupna są następujące:
Limit ceny w zleceniu Take powinien być mniejszy niŜ kurs odniesienia.
Limit aktywacji w zleceniu Cut musi być większy niŜ kurs odniesienia.
Limit wykonania w zleceniu Cut musi być większy lub równy limitowi aktywacji dla zleceń stop limit. Dla
zleceń stop loss limit wykonania oznaczony jest jako PKC.
Minimalna róŜnica w punktach pomiędzy limitem aktywacji w zleceniu Cut i limitem ceny w zleceniu Take
musi wynosić 10 pkt dla kontraktów indeksowych.
Przykładowo: jeśli kurs odniesienia wynosi 2915 pkt, a zlecenie Cut ma limit aktywacji na poziomie 2920 pkt,
to limit ceny w zleceniu Take musi być mniejszy niŜ 2915 pkt oraz dodatkowo róŜnica pomiędzy limitem
aktywacji z Cut a limitem ceny w Take większa lub równa 10 pkt. Stąd limit w zleceniu Take moŜna określić
na poziomie 2910 pkt lub niŜszym.
- Zasady dla zlecenia sprzedaŜy są następujące:
Limit ceny w zleceniu Take powinien być większy niŜ kurs odniesienia.
Limit aktywacji w zleceniu Cut musi być mniejszy niŜ kurs odniesienia.
Limit wykonania w zleceniu Cut musi być mniejszy lub równy limitowi aktywacji dla zleceń stop limit. Dla
zleceń stop loss limit wykonania oznaczony jest jako PKC.
Minimalna róŜnica pomiędzy zleceniem Take i Cut musi wynosić 10 pkt dla kontraktów indeksowych.
Przykładowo: jeśli kurs odniesienia wynosi 2925 pkt, a zlecenie Take ma limit ceny na poziomie 2940 pkt, to
limit aktywacji w zleceniu Cut musi być mniejszy od 2925 pkt oraz dodatkowo róŜnica pomiędzy limitem ceny
z Take a limitem aktywacji w Cut większa lub równa 10 pkt. Stąd limit aktywacji w zleceniu Cut moŜna
określić na poziomie 2924 pkt lub niŜszym.
Wszystkie warunki i zaleŜności dla zleceń zaawansowanych są automatycznie sprawdzane przez system
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DM BZ WBK, a Ty otrzymujesz stosowną pomoc online podczas wystawiania zlecenia.
MoŜliwe są następujące limity zlecenia:
Zlecenie Take w ToC moŜe być zleceniem tylko z określonym limitem ceny, zlecenie Cut w ToC moŜe być
zleceniem typu stop limit lub stop loss.
Wykonanie zlecenia przebiega następująco:
Zlecenie ToC wykonuje się w ten sposób, Ŝe następuje realizacja zlecenia Take lub Cut albo obu zleceń,
jednak wolumen tej transakcji nie jest większy niŜ początkowo określony przez klienta.
WaŜność zlecenia:
Zlecenie ToC moŜe być waŜne na 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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