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Úvod
Tento text je sprievodcom základných možností pri použití aplikácie e-Broker. Prevedie Vás jeho použitím od prvého
prihlásenia, cez podanie nákupného pokynu k ďalším pokročilejším funkciám, ktoré Vám pomôžu pri investičnom
rozhodovaní a spravovaní Vašich investícií. Detailný popis všetkých funkcií je k dispozícii v manuáli aplikácie eBroker.
Priamo v aplikácii e-Broker je k dispozícii kratšia on-line verzia tohoto sprievodcu, ktorú vyvoláte kliknutím na odkaz
Sprievodca v hornej navigačnej lište.

1. Ako sa prvýkrát prihlásiť do aplikácie e-Broker
Na prihlásenie do aplikácie e-Broker je nutné poznať užívateľské meno a heslo, ktoré bolo určené pri podpise klientskej
zmluvy. Na prihlásenie do aplikácie e-Broker je potrebné vykonať tieto kroky:
1.

pripojiť sa k internetu

2.

do prehliadača zadať adresu homepage Finančnej skupiny Fio www.fio.sk
a kliknúť na odkaz e-Broker vpravo hore na stránke (viď. obrázok
vpravo), dostanete sa tak na prihlasovaciu stránku. Tiež je možné priamo
zadať adresu prihlasovacej stránky do prehliadača:
https://www.fio.sk/scgi-bin/hermes/e-broker.cgi

3.

vyplniť užívateľské meno a heslo (rešpektovať malé a veľké písmená)

4.

vyplnený formulár odoslať kliknutím na tlačítko Odeslat - potom sa objaví v prehliadači aplikácia e-Broker v
základnom nastavení.
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2. Ako odblokovať on-line kurzy pre USA a SRN
Registrácia a nastavenia popísané v tejto kapitole sú určené iba záujemcom o investovanie na zahraničných trhoch.
Pokiaľ máte záujem o investovanie na českom trhu, nie je nutné žiadne odblokovanie vykonávať - názorné príklady,
ktoré boli použité v texte a týkajú sa zahraničných trhov môžu byť analogicky použité na ktorýkoľvek trh, teda i český.
Po prvom prihlásení do aplikácie máte k dispozícii on-line kurzy cenných papierov z českých kapitálových trhov a
oneskorené kurzy z akciových trhov USA a SRN. Odblokovať on-line kurzy zo zahraničných búrz je však pomerne
ľahké (budete na to upozornený po kliknutí na trh USA alebo SRN v hornej lište):
Pozn.: Upozornenie pre užívateľov demoverzie - v demoverzii nie je možné odblokovať on-line kurzy pre USA a SRN.
1.

Kliknite na odkaz Globální nastavení v hornej navigačnej lište. Objaví sa formulár so základnými informáciami o
užívateľovi a možnosťami globálneho nastavenia.

2.

V spodnej časti formulára nájdete časť nazvanú Nastavení zobrazovaných dat, v ktorej si zvolíte zaškrtnutím trh,
ktorý chcete odblokovať (USA, SRN).

3.

Kliknite na odkaz Aktualizovat, ktorý sa nachádza hneď pod nimi a vyplňte formulár (korektné vyplnenie je
podmienkou pre prístup k on-line kurzom).

4.

Kliknite na tlačítko Odeslat v spodnej časti stránky. Potom budete vrátený späť do formulára Globální nastavení,
kde nové nastavenie potvrdíte uložením – kliknite na tlačítko Uložit na spodnom okraji formuláru. Potom budú
kurzy ihneď odblokované.
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3. Ako ďalej po prihlásení
Základné navigácie
Každé okno aplikácie e-Broker sa skladá z 3 základných prvkov, tými sú horná horizontálna navigačná lišta, ľavá
zvislá navigačná lišta a miesto pre vlastný obsah stránky, teda tabuľky, grafy a ďalšie informácie. Popíšeme si
základné ovládacie prvky pri používaní e-Brokera. Podrobný popis všetkých odkazov nájdete v manuáli aplikácie eBroker, ktorá tvorí súčasť tohoto materiálu.

Horizontálna navigačná lišta - horná časť
Voľba jazykovej verzie – aplikácia funguje v štyroch jazykových mutáciách, ktoré sa prepínajú kliknutím na symbol
vlajok vpravo hore na lište.
ČR, USA, SRN, Všechny - v hornej časti je možné prepínať zobrazenie jednotlivých trhov v e-Brokerovi (teda ČR,
USA, SRN), prípadne si môžete nechať zobraziť údaje zo všetkých troch trhov súhrnne. Znamená to teda, že pokiaľ
zvolíme napr. ČR, na všetkých stránkach uvidíme informácie príslušné len trhom danej krajiny, teda akcie v portfóliu
uvidíme iba české, podané pokyny k nákupu akcií sa budú týkať iba českého trhu apod.
Políčka pre zvolenie trhov obsahujú tiež informáciu o aktuálnej hodnote významného indexu v danej krajine vrátane
percentuálnej zmeny – pre ČR je to PX50, v USA DJIA (Dow Jones Industrial Average Index) a v SRN DAX.
Nastavení – umožňuje Vaše osobné nastavenie, ktoré sa bude zobrazovať pri použití stránok Pokyny, Obchody, Peníze,
Portfolio a Cenné papíry (nie vždy sa vyskytujú u všetkých podstránok). Môžete si tak určiť aké podrobné informácie
chcete v tabuľkách vidieť. Takýchto nastavení môžete vytvoriť niekoľko (nazývajú sa Pohľady) a odkazy na ne sa budú
zobrazovať vpravo hore, teraz tam je iba základný Pohled Standard. I tento pohľad môžete upravovať, prípadne
vytvoriť úplné nový s údajmi, ktoré budete chcieť. Pre úpravu pohľadu príslušnej funkcie na ňu kliknite (napr.
Portfolio) a potom otvorte formulár kliknutím na Nastavení. Po upravení nastavenia uložte pohľad pod pôvodným
názvom Standard, príp. pod vlastným, novým, ktorý do políčka zadáte (týmto vytvoríte pohľad nový).

Globální nastavení – základné nastavenie e-Brokera, napr. zmena hesla, nastavenie úvodnej stránky po prihlásení,
odblokovanie kurzov apod.
Manuál – on-line pomoc
Průvodce – on-line verzia tohto sprievodcu aplikáciou e-Broker
Odhlášení – ukončenie práce s aplikáciou e-Broker
FIO servis – môžete vložiť vaše otázky, týkajúce sa technických problémov s e-Brokerom, problémových obchodov,
návrhov na zlepšenie, otázky týkajúce sa niektorých funkcií e-Brokera apod.
Novinky – e-Broker je aplikácia s neustálym vývojom a priebežným zavádzaním nových funkcií, tu sa dozviete o
posledných aktualizáciách aplikácie
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Horizontálna navigačná lišta – spodná časť
Obsahuje súbor základných funkcií (Pokyny, Obchody, Peníze, Portfolio, Cenné papíry, Přehledy, Vyhledávání), ktoré
obsahujú až niekoľko podstránok reprezentovaných odkazmi v lište o riadok nižšie na svetlo modrom podklade - napr.
funkcia Portfolio obsahuje podstránky Stav, Investice, Vývoj a e-SPAD.
Popis jednotlivých funkcií:
Pokyny – zobrazuje tabuľku s podrobným prehľadom stavu podaných pokynov k nákupu alebo predaju, vrátane
histórie podaných pokynov v minulosti, poskytuje informáciu či bol už pokyn uspokojený alebo nie (či nákup/predaj
skutočne prebehol).
- podstránka Aktivní – prehľad doteraz neuspokojených pokynov, ktoré boli zvalidované a sú stále platné
- podstránka Vše – prehľad všetkých podaných pokynov
Obchody – predstavujú tabuľku s uskutočnenými obchodmi (kde a aké CP boli nakúpené apod.) vrátane
histórie uskutočnených obchodov v minulosti, ktorú je možné si stiahnuť vo formáte CSV kliknutím na ikonu .
Súbor formátu CSV je možné otvoriť napr. aplikáciou MS Excel.

Peníze – tabuľka so stavom na účtoch v jednotlivých menách, tabuľka kurzov a nástrojov na manipuláciu s úverom na
menu. Rovnako je možné si tu stiahnuť prehľad o vykonaných operáciách vo formáte CSV kliknutím na ikonu.
Portfolio – prehľad o nakúpených akciách a akciách vložených do portfólia, podáva informáciu o súčasnom stave
portfólia a jeho vývoji. Tiež je možné získať informácie o iných CP, porovnávať historický vývoj akcií, porovnávať ich
s inými apod.
- podstránka Stav – zobrazuje tabuľku vlastnených (nakúpených), prípadne vložených cenných papierov, rozsah
zobrazených informácií (stĺpce v tabuľke) je možné nadefinovať kliknutím na Nastavení.
- podstránka Investice – poskytuje prehľad o vlastnených CP (resp. CP v inom portfóliu, zvolenom v zvislej
navigačnej lište na ľavej strane), možnosť sledovať vývoj iného CP a porovnať ich prípadne s iným cenným
papierom.
- podstránka Vývoj – podáva prehľad o vývoji hodnoty portfólia CP v zadanom časovom úseku (ten nadefinujeme v
ľavej zvislej lište).
- podstránka e-SPAD – zobrazuje portfólio zložené zo všetkých CP segmentu SPAD pražskej burzy.
Cenné papíry – sekcia je zameraná na poskytovanie čo najkomplexnejších informácií podstatných pre investičné
rozhodovanie, sú tu k dispozícii podrobné informácie o jednotlivých cenných papieroch, je možné porovnať historický
vývoj kurzu s inými akciovými titulmi alebo indexmi a cenné papiere ďalej analyzovať na podstránkach Technická
analýza a Fundamentální analýza.
Přehledy – táto stránka má za úlohu podávať komplexný prehľad o dianí na kapitálových trhoch, na stránke uvidíte
tabuľku s indexmi významných segmentov trhov a najvýznamnejších akciových titulov, prehľad o najväčších nárastoch,
prepadoch a objemoch obchodov. Okrem toho tu tiež môžete sledovať určitý CP.
Vyhledávání – umožňuje komplexné vyhľadávanie cenných papierov podľa zadaných technických a fundamentálnych
parametrov, pomáha vyhľadať investičnú príležitosť.

Ľavá navigačná lišta
Táto lišta nevypadá vždy rovnako, ale základné prvky ktoré vidíte na obrázku vľavo zostávajú zachované, na niektorých
stránkach pribúdajú ešte ďalšie.
Jdi na CP - pole slúži na vyhľadanie cenného papiera. Do poľa sa vkladá symbol spoločnosti (skratka
spoločnosti alebo indexu, ktorou sú označené firmy na burze – napr. spoločnosť Vodafone má symbol
VOD). V tabuľkách v aplikácie e-Broker nájdete symbol jednotlivých spoločností v stĺpci Symbol.
Najdi CP - slúži na vyhľadanie cenného papieru podľa názvu alebo jeho časti, môže byť vyhľadaných
aj viac záznamov, pretože firma môže byť obchodovaná na viacerých burzách alebo je vyhľadávaný
reťazec súčasťou názvu viacerých spoločností apod.
Portfolio - na výber sú 3 portfólia, a to klientské (teda vaše, nazvané podľa vášho prihlasovacieho
mena - tu je na ukážku použité označenie demoucet), ďalej Fio – indexové, ktoré je tvorené výberom
CP a indexov z niekoľkých búrz všetkých troch zemí a nakoniec Fio SPADové obsahujúce všetky
tituly segmentu SPAD pražskej burzy.
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Stručný schematický popis základných navigačných prvkov
ČR, USA, SRN, Všechny - táto časť slúži na prepínanie jednotlivých trhov

Vyhledávání – vyhľadávanie investičných príležitostí
Přehledy – súhrnné informácie o CP, indexoch,
najobchodovanejších akciách a pod.
Finanční reporty – fundamentálne informácie o spoločnostiach
Cenné papíry – podrobné informácie o cenných papieroch
Portfolio – prehľad o nakúpených akciách a
akciách vložených do vlastného portfólia
Peníze – stav na účte, prevody do iných mien
Obchody – uskutočnené obchody
Pokyny – podrobný prehľad podaných
pokynov (nákup/predaj)
Manuál – on-line pomoc

Tento
riadok
obsahuje
odkazy na ďalšie podstránky
k položke
na
vrchnom
riadku, v tomto prípade
k položke Portfolio

Nastavení, Globální nastavení definovanie položiek v tabuľkách,
nastavenie filtrov pre zobrazovanie
údajov a pod.
Průvodce – on-line verzia tohto sprievodcu (nákup,
predaj, vyhľadávanie, vkladanie do portfólia)

Pohledy – vytvárajú a upravujú sa v Nastavení,
jedná sa o vlastný modifikovaný vzhľad údajov
v eBrokeru
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4. Ako nájsť cenný papier
Vyhľadávať môžete dvoma spôsobmi:
1. rýchle vyhľadávanie - podľa názvu spoločnosti alebo jej symbolu (unikátneho označenia)
2. rozšírené vyhľadávanie - využitím funkcie Vyhledávání, ktorá umožňuje vyhľadávať podľa rôznych parametrov
Na vyhľadávanie sa uplatňuje filter krajiny, preto pri vyhľadávaní budú zobrazené iba výsledky vzťahujúce sa k danej
krajine (trhu). Preto, pokiaľ neviete v ktorej krajine sa nachádza cenný papier, kliknite najskôr na položku Všechny v
prvom riadku hornej navigačnej lišty a vyhľadávanie bude prebiehať na všetkých trhoch.

1.

Rýchle vyhľadávanie podľa názvu alebo symbolu

Slúži k nájdeniu a k zobrazeniu informácií o spoločnosti, ktorej názov aspoň čiastočne poznáte, alebo pokiaľ poznáte jej
symbol (unikátne označenie každého cenného papieru – napr. spoločnosť česká energetická společnost ČEZ má symbol
BAACEZ, Deutsche Telekom má symbol DTE).

Pokiaľ poznáte symbol, vložte ho priamo do políčka Jdi na
CP na ľavej zvislej navigačnej lište. Potom kliknite na Go!.
Pokiaľ nepoznáte symbol, vložte do políčka Najdi CP názov
alebo časť názvu hľadanej spoločnosti.
Obrázok hore ukazuje prípad, kedy vyhľadávate známu spoločnosť Johnson & Johnson. Vpíšte do políčka Najdi CP
slovo “johnson” a kliknite na Go!. Výsledok hľadania vidíte na ďalšom obrázku.

-8-

Fio o.c.p., a.s.

Sprievodca aplikáciou e-Broker
Prečo je zobrazených toľko spoločností a nie iba jedna ktorú ste hľadali? Dôvodov je niekoľko - jedna spoločnosť môže
mať vydané akcie pod rôznymi symbolmi alebo na rôznych trhoch s rovnakým symbolom, môžu to byť spoločnosti so
vzájomnými väzbami, ktoré obsahujú časť názvu spoločnosti alebo môžu existovať úplne iné spoločnosti, ktoré majú
obsiahnutú časť vyhľadávaného reťazca vo svojom názve.
Teraz kliknite na vybraný symbol (v tabuľke v stĺpci Symbol), v našom prípade je to spoločnosť Johnson & Johnson
JNJ na trhu NYSE v USA, a zobrazí sa graf, informácie o kurze a ďalšie údaje.
Teraz kliknite na Cenné papíry - Základní přehled pokiaľ ste už tak neurobili skôr a dostanete sa na rovnakú stránku
ako na obrázku dole, s komplexným popisom spoločnosti.

Pozn.: Takto podrobné údaje sú k dispozícii predovšetkým na americké akcie.
2.

Rozšírené vyhľadávanie – stránka Vyhledávání

Stránka Vyhledávání umožňuje vyhľadanie cenného papieru podľa zadaných kritérií. Stránka slúži predovšetkým k
nájdeniu vhodnej investičnej príležitosti, kde si môžete zadať aké podmienky by mal hľadaný podnik spĺňať v oblasti
vybraných fundamentálnych ukazovateľov, vývoja kurzu, objemu obchodovania za uvedené obdobie apod. Výsledky
môžu byť zatriedené podľa zvolených parametrov.
Pretože ponuka vyhľdávacích kritérií je skutočne bohatá, môžete si uložiť pod zvoleným názvom nastavenia všetkých
položiek vo vyhľdávacom formulári, aby ste ich nemuseli zakaždým vyplňovať znova. Takýchto nastavení si môžete
uložiť viac a potom z nich voliť kliknutím na pravú stranu hornej lišty na položku Pohledy.
Celý formulár je rozdelený na tri časti
 Technické kritéria - vyhľadávanie podľa kurzu, zmien kurzu, objemu obchodov apod.
 Fundamentálne kritéria - v súčasnej dobe je možné využiť iba pri hľadaní na amerických akcií
 Radenie vyhľadaných hodnôt
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Príklad vyhľadávania:
Chcete napr. vyhľadať investičnú príležitosť, kedy akcie podniku výraznejšie klesli behom niekoľkých posledných dní,
pretože predpokladáte, že by mohli rásť späť na pôvodnú hodnotu (napr. prehnaná reakcia trhu na správu v tlači).
Budete hľadať tieto spoločnosti napr. na US trhu, s kurzom nad 0,5 USD za akciu, s poklesom kurzu aspoň 10% za
posledných 10 dní, zobchodovaným počtom akcií nad 1000 ks, medzi spoločnosťami poskytujúcimi finančné služby a s
ukazovateľom P/E viac než 5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

kliknite na odkaz Vyhledávání v hornej navigačnej lište
vyberte Země USA
zadajte Za období 10D (10 dní)
do políčka Kurz Min. vpíšte 0,5 (znamená cenu za akciu minimálne 0,5 USD)
do políčka Změna kurzu Min. zadajte –10 (to znamená, že budú hľadané cenné papiere s poklesom 10% a viac)
Zobchodovaný objem v kusech vložte 1 (znamená 1000 kusov)
vyberte Průmyslové odvětví Finanční služby
P/E Min. zadajte hodnotu 5
uvedené nastavenie si môžete uložiť pre prípadné ďalšie použitie, v ukážke je novo vytvorené nastavenie nazvané
„základní nastavení“ a kliknite na tlačítko Uložit kritéria
10. potom už spustíte samotné vyhľadávanie kliknutím na tlačítko Vyhledat v spodnej časti formulára – následne sa
otvorí nové okno s výsledkami vyhľadávania

tu sa objaví vami
uložené
nastavenie
pre vyhľadávanie

technické kritéria

fundamentálne kritéria
(použiteľné teraz iba v
spojení s US trhmi)

rad kritérií

Pozn.: Vzhľadom k veľkému množstvu cenných papierov na US trhoch je vhodné zvoliť Průmyslové odvětví. Pokiaľ
by nebolo zvolené, môže vyhľadávanie trvať aj niekoľko minút. Štandartne by ste mali dostať výsledok vyhľadávania v
priebehu sekúnd.
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5. Ako kúpiť akcie
Pokiaľ ste sa rozhodli pre konkrétny cenný papier, zostáva vykonať len samotný nákup, resp. podanie pokynu k nákupu.
Pri zadaní pokynu k nákupu je nutné si cenný papier najskôr zobraziť - k tomu je potrebné poznať tzv. symbol, čo je
unikátne označenie cenného papieru v podobe skratky z niekoľkých písmen, alebo cenný papier vyhľadať podľa mena.
Povedzme, že chcete nakúpiť akcie spoločnosti Microsoft.
1. Nastavte si trh
Kliknite na krajinu, v ktorej chcete daný cenný papier kúpiť, v tomto prípade teda USA, alebo kliknite na Všechny
trhy. Tým získate možnosť vyhľadávať na všetkých trhoch. Pre tento prípad zvoľte trh USA.

2. Vyhľadajte cenný papier
Pokiaľ poznáte symbol spoločnosti Microsoft, zadajte ho priamo do okienka Jdi na CP. Pokiaľ nie, vpíšte do okienka
Najdi CP názov spoločnosti, teda Microsoft, a kliknite na tlačítko „Go!“ viď obrázok nižšie.

Potom sa Vám zobrazí jeden alebo viac vyhľadaných cenných papierov. Prečo sa môže vyhľadať viac ako jeden cenný
papier? Jedna spoločnosť môže mať vydané akcie pod rôznymi symbolmi alebo na rôznych trhoch s rovnakým
symbolom, môžu to byť spoločnosti so vzájomnými väzbami (napr. dcérske spoločnosti holdingu) alebo môžu
existovať spoločnosti, ktoré majú tiež obsiahnutú časť vyhľadávaného reťazca vo svojom názve.

3. Informácie o spoločnosti
Microsoft má teda symbol MSFT. Kliknutím naňho získate podrobné informácie o spoločnosti, ktoré sa zobrazia na
stránke Cenné papíry – Základní přehled. Okrem toho sa zobrazuje tiež informácia o celom názve spoločnosti a trhu,
na ktorom je daný CP primárne obchodovaný, v tomto prípade trh NASDAQ v USA.
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Tu máte k dispozícii podrobné údaje o vývoji kurzu akcií spoločnosti za obdobie aké si zvolíte, finančné ukazovatele a
veľa ďalších informácií. Tiež je možné porovnať vývoj kurzu spoločnosti s vývojom inej spoločnosti alebo indexu
zadaním symbolu do políčka Srovnej - teraz je v grafe porovnaný vývoj kurzu spoločnosti Microsoft (modrá krivka) s
Dow Jones indexom DJI (červená krivka).

4. Zadajte pokyn k nákupu
Nákupný pokyn zadáte kliknutím na zelenú šípku, smerujúcu vpravo.
Nájdete ju na lište s menom spoločnosti (viď
obrázok vyššie). Pokyn k nákupu je však možné zadať z ktorejkoľvek stránky, kde sa informácie o danej spoločnosti
objavia.
Kliknutím sa dostanete na formulár pre zadanie pokynu, v
ktorom vyplníte počet akcií, ktoré chcete kúpiť v poli
Množství a cenu za ktorú chcete daný CP nakúpiť v poli
Cena, v tomto prípade to činí 47,31 USD za akciu. Pokiaľ
cenu nevyplníte, realizujete nákup uvedeného počtu akcií
za momentálnu tržnú cenu. Nákupný pokyn aktivujete
kliknutím na tlačítko „Odeslat“.
5. Overte si, či bol pokyn uspokojený
Podanie pokynu však ešte nemusí znamenať, že cenný
papier je okamžite nakúpený. Napríklad pokiaľ nasadíte
príliš nízku nákupnú cenu, nemusí sa hneď objaviť vhodná
ponuka, ktorá by Váš pokyn uspokojila.
Môže sa tak isto stať, že platnosť pokynu vyprší skôr ako
bude pokyn uspokojený a v tom prípade nebude pokyn
uspokojený vôbec. Pokiaľ je pokyn uspokojený ihneď, je
obchod vybavený v rade sekúnd. Či bol pokyn uspokojený
si môžete overiť na stránke Pokyny alebo Obchody. Na
stránke Pokyny si zvolením podstránky Aktivní zobrazíte
prehľad neuspokojených pokynov. Všetky podané pokyny
či už uspokojené alebo nie zobrazíte kliknutím na podstránku Vše.
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Stav pokynu nájdete v príslušnom stĺpci tabuľky. Informácia o všetkých obchodoch je na stránke Obchody.

6. Ako predať akcie
1. Choďte na stránku Portfólio s vašimi nakúpenými akciami
Povedzme, že vlastníte akcie spoločnosti Microsoft a chcete ich predať. Aby ste tak mohli urobiť, musíte si najskôr
vaše akcie zobraziť. Kliknite na ktorúkoľvek podstránku na stránke Portfolio, napr. Portfolio – Vývoj ako na obrázku:

2. Zadajte pokyn k predaju
Pri predaji sa používa symbol červenej šípky,
u príslušného
cenného papieru (v našom prípade Microsoft), teda kliknite na symbol
červenej šípky a následne vyplňte formulár pre podanie pokynu
k predaju (pozri obrázok vpravo)
Vyplňte pole Množství, teda počet kusov akcií, ktoré chcete predať, a
do poľa Cena kurz, za ktorý budete akcie ponúkať. Pokiaľ cenu
nevyplníte, zrealizuje sa pokyn za momentálnu trhovú cenu. Nakoniec
kliknutím na Odeslat aktivujete pokyn.
3. Overte si, či bol pokyn uspokojený
Či bol obchod skutočne uzavretý, teda že bol zadaný pokyn k predaju
uspokojený, sa dozviete buď na stránke Obchody, kde sú
zaznamenané všetky uskutočnené obchody, alebo na stránke Pokyny.
Tá podáva prehľad o všetkých zadaných pokynoch na podstránke
Všechny alebo iba o aktívnych, teda neuspokojených pokynoch, na
podstránke Aktivní.
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7. Portfólio – prehľad o majetku
Stránka portfólia, na ktorú sa dostanete kliknutím na položku Portfolio, poskytuje komplexný prehľad o stave majetku,
teda nakúpených cenných papieroch a peniazoch na účtoch.
Veľmi dôležitá je schopnosť podať prehľad o vašich ziskoch a stratách na jednotlivé cenné papiere a v celom
portfóliu. Môžete si porovnať výšku portfólia na začiatku (de facto výška investície) a na konci obdobia, kedy je
prehľadne v jednom riadku vyhodnotená záverečná výška portfólia, zisk v peňažnom vyjadrení a percentuálny zisk –
jedná sa o posledný riadok tabuľky na stránke Portfolio – Vývoj. Vývoj portfólia je rovnako možné sledovať názorne vo
forme grafu.

tabuľka vlastnených CP
prehľad o finančných
prostriedkoch na účtoch

riadok vyjadrujúci celkovú
výnosnosť portfólia, tu
napr. zisk za sledované
obdobie 27,15%
obdobie, za ktoré je
zobrazovaný vývoj
portfólia

graf vývoja portfólia

Na inej stránke Portfolio - Investice máte možnosť sledovať naraz vlastné portfólio cenných papierov i podrobné
informácie o zvolenom CP, môžete tak napr. porovnať vývoj CP vo vlastnom portfóliu s inými CP v jednom grafe a pri
rôznom časovom horizonte. Na obrázku je porovnaný vývoj CP v portfóliu (spoločnosť SAP – červená krivka) s
vývojom indexu DAX (modrá krivka) na frankfurtskej burze v časovom horizonte 3 mesiacov.
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8. Ako vytvoriť vlastné portfólio bez nákupu
V prípade, že ste nejaké akcie už nakúpili skôr alebo cez iného obchodníka a radi by ste ich videli zahrnuté do vášho
celkového portfólia v e-Brokerovi, môžete tieto investície zohľadniť Vkladem CP do portfolia. Vložený cenný papier
je zahrnutý do portfólia, takže vypadá ako nakúpený cenný papier a je vyhodnocovaný rovnako ako iné CP v portfóliu.
Je to tiež dobrá pomôcka pokiaľ si chcete najskôr e-Broker vyskúšať - vložením akcií niekoľkých firiem si nadefinujete
pár „fiktívnych obchodov“, vyskúšate si rôzne nastavenia a môžete sledovať zhodnotenie vašich virtuálnych investícií.
Postup pri vkladaní je podobný nákupu. Povedzme, že chcete vložiť do portfólia akcie spoločnosti SAP (významná
softwarová spoločnosť kótovaná na frankfurtskej burze).
1. Nastavte trh
Buď kliknite na Všechny, čím nastavíte zobrazovanie a vyhľadávanie zo všetkých trhov, alebo len na trh, na ktorom
viete, že sa hľadaný CP nachádza (v našom prípade SRN).
2. Nájdite cenný papier
Najskôr CP vyhľadáme zadaním SAP do políčka Najdi CP v ľavom stĺpci.

Bolo vyhľadaných niekoľko spoločností, my máme záujem o spoločnosť SAP AG ST O.N., ktorá má symbol SAP.
Klikneme teda na SAP a uvidíme podrobnejšie informácie o spoločnosti:
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3. Vloženie do Portfólia
Kliknutím na ikonu zeleného krížiku vedľa názvu spoločnosti otvorte formulár pre vloženie CP.

Vo formulári vyplňte počet kusov akcií, kurz a dátum odkedy má byť
transakcia evidovaná a potvrďte kliknutím na tlačítko Odeslat.
V prípade, že chcete vybraný cenný papier v portfóliu iba sledovať, bez
toho aby ste ovplyvňoval celkovú hodnotu portfólia, vložte ho s nulovým
počtom kusov.
Vložený CP sa objaví ako ďalší v portfóliu – kliknite napr. na Portfolio –
Stav, kde ho uvidíte v tabuľke.
4. Výber z Portfólia
Prebieha analogicky ako vkladanie, iba s tým rozdielom, že spoločnosť
vyberie kliknutím na ikonu červený mínus a na formulári zadáte počet
akcií, ktoré chcete vybrať, a ich cenu (kurz).
Pozn.: Do portfólia je možné vkladať tiež akcie s nulovým počtom kusov
(napr. pokiaľ chcete sledovať zaujímavú spoločnosť, aby ste ju nemuseli
zakaždým vyhľadávať – hodnotu portfólia neovplyvňuje).

9. Zvláštne funkcie zefektívňujúce nákup a predaj
e-Broker disponuje niekoľkými nadštandartnými funkciami, ktoré veľmi zefektívňujú celý proces nákupu a predaja CP.
Klasické podanie pokynu k nákupu alebo predaju za pevne stanovenú cenu nemusí byť vždy najlepšia cesta, pretože
kurz sa na trhu môže pomerne rýchlo zmeniť a pokiaľ vývoj nesledujeme, máme len obmedzené možnosti korigovať
naše rozhodnutia.
Tzv. inteligentné funkcie umožňujú definovať chovanie obchodného systému pri predajnom alebo nákupnom procese a
pri určitom vývoji na trhu. Tým je možné obmedziť riziká napr. nadefinovaním hodnoty kurzu CP, pri ktorom je CP
automaticky predaný alebo nakúpený. Aplikácia si sama postráži vhodnú dobu k nákupu či k predaju.
Kde a ako môžete zadať inteligentné pokyny?
Na formulári pre nákup alebo predaj, ktorý vyvoláte kliknutím na symbol
alebo
, kliknite na tlačítko
Zvláštnosti. Objaví sa širšia ponuka, tu na ukážke (viď nižšie) napr. pre obchodovanie na pražskej burze v segmente
SPAD.
Zoznam inteligentných pokynov pre jednotlivé trhy
segment SPAD Pražské burzy cenných papírů
 Alf
umožňuje zobchodovať viac lotov na jeden pokyn
do Vami stanovenej ceny. Je určený na nákup
alebo predaj väčších balíkov CP a dokáže zasielať
na trh jednotlivé nákupné, resp. predajné pokyny
(inštrukcie) proti súčasným či prichádzajúcim
kotáciam významne rýchlejšie ako živý maklér.
 Stepper
pokyn s týmto parametrom je schopný
automaticky meniť odstup podľa zadaného kroku
od najlepšej kotácie na trhu. Najčastejšie sa
zadáva s cieľom byť o krok kotácie pred najlepšou
ponukou/dopytom na trhu a to až do stanoveného
limitu. To aby vaša objednávka splňovala požiadavok
byť vždy o krok lepšia, zaisťuje automatický systém, nie
je teda nutné samostatne meniť limitnú cenu podľa
aktuálneho vývoja na trhu.
 Stoploss
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tento typ pokynu je schopný reagovať nákupnou alebo predajnou akciou na zmenu kotácií na trhu. Stop cena v
pokyne určuje cenovú hranicu, od ktorej sa začne pokyn realizovať a Stop počet ohraničuje počet nákupných
alebo predajných kotácií, ktoré sú v prípade úmyslu predávať vyššie, ako Stop cena (pri úmysle nakupovať sú
naopak nižšie ako Stop cena). Takže pri predaji sa v poli Stop počet stanoví počet kotácií nad úrovňou nášho
pokynu (tj. nad zadanou Stop cenou) a pokiaľ tento počet klesne pod stanovenú úroveň, pokyn sa aktivuje a
predáva v najhoršom prípade za limitnú cenu uvedenú v Stoploss pokyne. Pri nákupných pokynoch je celá schéma
iba zrkadlovo prevrátená.
Burza cenných papírů Praha
 Minimálne množstvo
zadá sa, aký minimálny počet kusov smie byť v rámci danej objednávky uspokojený.
 Ihneď zobchodovať inak zrušiť
používa sa, pokiaľ zadávate objednávku do KOBOSu. Objednávka s týmto parametrom bude ihneď po prijatí do
systému burzy spárovaná, a pokiaľ spárovanie nebude možné, bude ihneď z priebežnej aukcie vyradená.
 Iba FIXING
zadaním pokynu s týmto parametrom neprejde neuspokojená časť pokynu z FIXINGU do KOBOSu.
RM-SYSTEM
 VNN
všetko alebo nič – pokyn s touto dispozíciou nejde čiastočne uspokojiť. Počet kusov cenného papieru však musí
zodpovedať stanovenému lotu alebo jeho celočíselnému násobku.
 Cenová dispozícia II
pokyn s touto dispozíciou bude v aukcii uspokojený pri ľubovolnej cene patriacej do prípustného cenového pásma
stanoveného pre danú aukciu. Limitná cena sa pri jej použití nezadáva. Pokyn musí byť zadaný s viacdennou
platnosťou, pričom každý nasledujúci obchodný deň je validovaný s limitnou cenou odpovedajúcou hornej
(nákupný pokyn), respektíve dolnej (predajný pokyn) hranici aktuálneho prípustného cenového pásma.
USA – trhy NYSE, AMEX, NASDAQ
 Market
pri predajnom alebo nákupnom pokyne sa cena neudáva, zadá sa iba
množstvo akcií a to bude zobchodované za najlepšiu cenu dosiahnuteľnú na
trhu v okamžiku prijatia pokynu. Klient má takmer 100% istotu, že zadané
množstvo bude ihneď zobchodované.
 Limit
zadá sa maximálna limitná cena, za ktorú ste ochotný nakupovať/predávať.
V prípade, že dôjde k spárovaniu objednávky, obchod sa uskutoční za
stanovenú limitnú cenu alebo lepšiu. Klient však nemá istotu, že požadované
množstvo bude zobchodované.
 Stop market
vyplní sa Stop cena pre nákup/predaj. Pokyn je aktivovaný a odoslaný na trh,
až keď kurz cenného papiera pretne zadanú Stop cenu zhora (predajný pokyn),
respektíve zdola (nákupný pokyn). Po odoslaní na trh je pokyn uspokojený za
najlepšiu dosiahnuteľnú cenu.
 Stop limit
vyplňuje sa Stop cena a limitná cena, jedná sa teda o rozšírenú funkciu pokynu Stop market. Pri dosiahnutí Stop
ceny je pokyn odoslaný na trh, ale uspokojený môže byť v najhoršom prípade za zadanú limitnú cenu.


Extended hours
zaškrtnutím tohto tlačítka bude pokyn zaradený do obchodovania v extended hours v dobe od 8:00 AM do 9:30
AM ET a od 4:00 PM do 8:00 PM ET. Túto dispozíciu je možné zadať iba pri pokynoch s limitnou cenou
smerovaných na trh NASDAQ.

SRN – trh XETRA
 Market
pri predajnom alebo nákupnom pokyne sa cena neudáva, zadá sa iba množstvo akcií a to bude zobchodované za
aktuálnu cenu na trhu. Túto funkciu nedoporučujeme na nemeckom trhu používať, ako ochranu pred náhlou
zmenou kurzu zadávajte vlastnú nákupnú alebo predajnú cenu.
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Limit
zadá sa maximálna limitná cena za ktorú ste ochotný nakupovať/predávať, pokyn môže byť uspokojený
v najhoršom prípade za stanovenú limitnú cenu.
Stop/Start market
vyplní sa Stop/Start cena pre predaj/nákup. Pokyn je aktivovaný a odoslaný na trh pri dosiahnutí Stop ceny a potom
je uspokojený za najlepšiu dosiahnuteľnú cenu v danom okamihu.

10. Spravodajstvo a informácie o firmách
Informačné zázemie je veľmi dôležité pre správne investičné rozhodnutie. S e-Brokerom, resp. prístupom na
internetové stránky Finanční skupiny Fio máte prístup k veľmi kvalitným zdrojom informácii. Jedná sa predovšetkým o
databázu informácií o amerických firmách spoločnosti Zacks, ktorá obsahuje veľmi podrobné údaje, ako je napr.
predmet činnosti firiem, historické grafy vývoja CP, ekonomické údaje, investičné doporučenia na nákup či predaj a
ďalšie. Informácie o českých a nemeckých spoločnostiach sú prirodzene tiež k dispozícii v menšom či väčšom rozsahu.
Ukážka informácií o spoločnosti Microsoft z databázy ZACKS, prístupné z aplikácie e-Broker:

Ďalší zdroj informácií sú webové stránky www.fio.sk, ktoré obsahujú súbor informácií o 30 najdôležitejších
spoločnostiach obchodujúcich na nemeckom trhu XETRA - jedná sa o segment DAX, v ktorom sú tieto spoločnosti
združené. Charakteristika a popis každej z nich je prístupný zo stránky www.fio.cz/cz/dax.itml. Ukážka stránky
spoločnosti Allianz.
Spravodajstvo Fio
Okrem štandartných informácií o firmách je veľmi
dôležitým prvkom pre rozhodovanie o investíciách
tiež rýchle a kvalitné spravodajstvo:
hotnews – krátke niekoľkovetné aktuálne
informácie reagujúce na situáciu na burze behom
dňa, takýchto správ je obvykle vydaných 4 až 8 za
deň. Nachádzajú sa napr. na stránke spravodajstva.
denný report – je vydávaný ku každému trhu, na
ktorom môžete cez Fio obchodovať. Jedná sa o
denný súhrn informácií o udalostiach na trhu,
vydávaný nasledujúci deň dopoludnia –
http://www.fio.cz/cz/zpravy/nr.itml
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týždenný report – je to dokument, ktorý obsahuje informácie o dianí na všetkých kapitálových trhoch za uplynulý
týždeň - http://www.fio.cz/cz/zpravy/nr.itml
očakávané udalosti – informácie ohľadne ohlasovania makroekonomických ukazovateľov, výsledkov firiem apod.
http://www.fio.sk/sk/zpravod.itml
Analýzy – pravidelne sú zverejňované analýzy spoločností vrátane investičného doporučenia, viac na adrese
http://www.fio.sk/sk/zpravod.itml
BuyList – zoznam starostlivo vyberaných akciových titulov, ktoré považujeme za podhodnotené a predpokladáme rast
ich hodnoty v horizonte niekoľkých týždňov až mesiacov. Zoznam je pravidelne každý týždeň aktualizovaný, nájdete
ho na adrese http://www.fio.sk/sk/zpravod.itml
Odkazy na všetky uvedené druhy spravodajstva sú sprístupnené na homepage (www.fio.sk) v sekcii Spravodajstvo
(http://www.fio.sk/sk/zpravod.itml) servera Fio.
Spravodajstvo e-mailom – väčšinu správ môžete zdarma dostávať e-mailom, registráciu na zasielanie nájdete na
stránke http://www.fio.cz/cz/zpr_reg.itml

11. Analytické nástroje
Aplikácia e-Broker disponuje užitočnými analytickými časťami, ktoré pomáhajú s rozhodovaním do ktorého titulu
investovať. Potrebné informácie nájdete v dvoch sekciách uvedených v základnej hornej navigačnej lište - Cenné
papíry a Finanční reporty. Pozn.: Fundamentálne údaje sú k dispozícii iba pre americké trhy.
1. Cenné papíry - získate množstvo informácií o zvolenej spoločnosti na podstránkach Základní přehled, Technická
analýza a Fundamentální analýza.
2. Finanční reporty – nájdete podstránky so základnými výkazmi o hospodárení spoločnosti, a to Rozvaha, Výsledovka
a Cash Flow.
1.1 Cenné papíry - Základní přehled
Poskytuje základné informácie o firme ako je aktuálny kurz, graf vývoja kurzu za zvolené obdobie, kurzové rozpätie
daného dňa, údaje o dopyte a ponuke, príp. popis činnosti firmy, v prípade cenných papierov z amerických trhov tiež
doporučenie analytikov k nákupu/predaju, ekonomické ukazovatele a ďalšie.

- 19 -

Fio o.c.p., a.s.

Sprievodca aplikáciou e-Broker

1.2 Cenné papíry - Technická analýza
Slúži k analýze historického vývoja kurzu s cieľom odhadnúť jeho budúci vývoj. K dispozícii je niekoľko druhov
štatistických nástrojov, ktoré sa aplikujú na kurz zvoleného cenného papiera a výsledok získate v podobe krivky, grafu
príp. iného grafického objektu.
Pokiaľ chcete používať niektorú z funkcií, zaškrtnite príslušné políčko a aktualizujte stránku kliknutím na tlačítko Go! v
spodnej časti.
Kliknite na Manuál k
popisu všetkých funkcií
technickej analýzy

Zvoľte funkciu zaškrtnutím
boxu a kliknite na Go!,
funkcia sa aktivuje
1.3 Cenné papíry - Fundamentální analýza
Na zvolenej spoločnosti sa na tejto stránke dozviete množstvo podnikových hospodárskych ukazovateľov za zvolené
obdobie, ktoré sú podkladom pre fundamentálnej analýzy. Na stránke si môžete tiež prehľadne porovnať údaje dvoch
spoločností za rovnaké obdobie a porovnať ich hodnoty.
Údajov (položiek v tabuľke) je k dispozícii skutočne veľa, preto i tu máte možnosť si usporiadať tabuľku podľa
vlastného uváženia iba s položkami, ktoré považujete za relevantné kliknutím na Nastavení.
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2. Finančné reporty
Kliknite na Finanční reporty v hornej navigačnej lište a potom si vyberte niektorú podstránku - Rozvaha, Výsledovka
alebo Cash Flow. Tie zodpovedajú štandartnému firemnému hospodárskemu výkazu a tvoria informačný základ pre
vykonávanie fundamentálnej analýzy. Údaje sú prístupné v prehľadnej tabuľke a umožňujú tiež porovnanie výkazov
dvoch spoločností za uvedené obdobie.
Na tomto obrázku je uvedená tabuľka s údajmi súvahy spoločnosti Oracle.

Zvoľte si počet období a ktoré dáta chcete vyhľadať. V príklade sú
dáta štvrťročné a za 4 obdobia, celkom teda za 12 mesiacov.
Pokiaľ chcete porovnať 2 spoločnosti, vpíšte ticker (symbol)
spoločnosti do uvedenej kolonky.
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12. Typy a odpovede na otázky
Čo znamená skratka CP, ktorá je použitá v texte a v aplikácii e-Broker?
CP = cenný papier.
Nemôžem sa prihlásiť, stránka hlási, že heslo alebo login sú zlé, čím to je spôsobené?
Musíte mať podpísanú zmluvu s Fio, burzovní spol. a.s. na obchodovanie cez aplikáciu e-Broker. Pokiaľ máte a
nemôžete sa prihlásiť, môže to byť jedna z týchto chýb:
1) formulár rozlišuje veľké a malé písmena, overte si či zadávate užívateľské meno a heslo správne (napr. môžete mať
zapnuté veľké písmena klávesom CAPS LOCK)
2) niektorí užívatelia prepínajú klávesnicu (slovenská-anglická) a dochádza často k zámene kláves Z a Y, overte či
klávesy fungujú správne
Pokiaľ ste zabudli heslo alebo ste presvedčený, že zadávate správne užívateľské meno a heslo, a napriek tomu sa
nemôžete prihlásiť, kontaktujte náš HOTLINE na čísle 02/52932439, email: fio@fio.sk.
Prihlásim sa do e-Brokera, ale po každom kliknutí na akýkoľvek odkaz v aplikácii sa objaví opäť prihlasovací
formulár. Nalogujem sa teda znovu a akonáhle kliknem, všetko sa opakuje.
Tento jav môže mať dve príčiny:
1. máte zakázané cookies vo vašom prehliadači – je nutné povoliť ich použitie v nastaveniach prehliadača
2. používate starší prehliadač Internet Explorer 5.0. Problém sa odstráni nainštalovaním vyššej verzie IE (najnovšiu
verziu nájdete na stránkach spoločnosti Microsoft www.microsoft.cz).
Adresa www.fio.sk je neprístupná.
Niekedy môže nastať porucha u niektorého providera na ceste medzi klientským počítačom a serverom Fio. Vtedy
môže byť server Fio funkčný, ale vďaka poruche niektorého providera na ceste medzi vaším počítačom a serverom Fio
nedochádza k spojeniu. Pokiaľ chyba nastala u providera, cez ktorého je Fio pripojené, zvoľte alternatívne pripojenie na
adrese www1.fio.cz.
Pokiaľ spojenie napriek tomu nefunguje, použite vaše záložné spojenie príp. volajte hotline vášho providera a overte či
je spojenie v poriadku.
Zabudol som heslo, čo mám robiť?
Navštíviť svoju príslušnú pobočku a nechať si zmeniť heslo.
Za ako dlho po odoslaní z e-Brokera sa pokyn dostane na trh? Garantujete nejakú dobu?
Elektronicky podané pokyny do priebežného obchodovania sú po úspešnej validácii predané na trh behom niekoľkých
sekúnd, max. niekoľko málo minút. Presná doba garantovaná nie je.
Ako zaisťujete bezpečnosť elektronickej komunikácie?
Pre komunikáciu medzi počítačom klienta a serverom Fio je použitých niekoľko bezpečnostných prvkov. Základom je
zabezpečenie prenášaných informácií pomocou 128bitového SSL šifrovacieho kľúča. Tento spôsob zaistenia
elektronickej komunikácie je považovaný v súčasnosti za neprelomiteľný a je štandartne používaný on-line obchodmi a
bankovými inštitúciami na celom svete. Naviazanie komunikácie so serverom Fio je zabezpečené tzv. digitálnym
certifikátom, vydaný renomovanou certifikačnou spoločnosťou Thawte. Cez certifikát si klientov počítač overí
pomocou asymetrického kľúča, že skutočne komunikuje so serverom Fio. Ďalším bezpečnostným prvkom je priebežné
overovanie identity klientského počítača pri komunikácii pomocou tzv. cookie prvku, ktorý je tiež prenášaný šifrovane.
Aplikácia e-Broker, cez ktorú obchodovanie s cennými papiermi prebieha, slúži pre zadávanie pokynov k
obchodovaniu, nie je teda možné pomocou tejto aplikácie previesť prostriedky na ľubovoľné účty, ale iba na Vami
predom nadefinované účty.
Poslal som peniaze na správny účet Fio so správnymi identifikátormi môjho obchodného účtu a napriek tomu
ich nevidím pripísané.
Prevod v rámci jednej banky trvá max. 1 pracovný deň, prevod z banky A v SR do banky B v ČR trvá max. 3 pracovné
dni. Fio Vám takýto vklad pripisuje najneskôr v 9.00 dňa nasledujúceho, potom ako bola platba na účet Fio pripísaná
(avšak s valutou dňa prijatia platby). Pozor však na prevody, u ktorých dochádza naviac ku konverzii meny - také môžu
trvať aj 7 pracovných dní.
Ako zistím, či bol pokyn uspokojený (akcie skutočne nakúpené)?
Kliknite na Obchody v hornom menu aplikácie e-Broker, uvidíte tabuľku so všetkými uskutočnenými obchodmi.
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Kto sprostredkováva obchody v USA a SRN?
Pre obchodovanie v USA je našim partnerom spoločnosť Pinnacle Capital Markets, LLC, v SRN je Fio priamo členom
burzy Xetra.
Podal som pokyn, ale bol odmietnutý, prečo?
Pokyn odmietol validačný mechanizmus Fio alebo niektorý z trhov, pretože ho vyhodnotil ako (potenciálne) nesprávny.
Skontrolujte, či prostriedky (peniaze pri nákupe alebo cenné papiere pri predaji) nie sú blokované iným pokynom,
prípadne overte či máte dostatok prostriedkov pre vysporiadanie pokynu.
Pokiaľ nakúpim CP na BCPP, môžem tieto CP ten istý deň predať na RMS?
Nie. CP nakúpené na BCPP sú Vám na účet v SCP pripísané 3. obchodný deň po uskutočnení nákupu. CP nakúpené na
BCPP sú pre tento trh automaticky blokované službou, preto je nutné ich odblokovať službou OA3, ktorá sa vykoná do
druhého dňa (je možné ju tiež na požiadanie zaslať on-line - CP sú odblokované cca do 15 minút). Potom je možné tieto
CP predať na RMS.
Koľko zaplatím, keď pokyn neprejde?
Za nerealizovaný pokyn na trhoch USA a SRN neplatíte nič, pokiaľ investujete na českom trhu, zaplatíte iba poplatok
za podanie pokynu na RMS. Bližšie informácie získate z cenníku, ktorý je prístupný na našej web-stránke
Zadal som pokyn, ale nevidím ho v sekcii Pokyny (vzťahuje sa tiež na iné funkcie, napr. Portfolio, kde nevidím v
portfóliu nakúpené alebo vložené CP)
1. Máte zvolenú inú krajinu než na akej ste pokyn podal, pokiaľ ste predtým klikol na záložky ČR, USA alebo SRN v
hornej časti okna, sú všetky informácie v e-Brokrovi filtrované podľa danej krajiny. Uvidíte teda CP príslušné iba k
danej krajine. Problém odstránite kliknutím na Všechny alebo na trh na ktorý ste pokyn podával.

2.

pozeráte sa na iné portfólio ako je vaše (tu demoucet), napr. Fio SPADové, Fio – indexové, kliknite si teda na vaše portfólio (tu
demoucet, vo Vašom prípade tu bude Váš login)

3.

máte zle nastavené Platný od - Platný Do, zvoľte správnu platnosť
filtrovania pokynu

Pokiaľ nie je problém spôsobený žiadnou z týchto možností, môže byť spôsobený nejakou chybou alebo zdržaním
procesu spracovania pokynu. V takomto prípade rozhodne nepodávajte pokyn znovu, ale požiadajte o pomoc
pracovníkov Fio. Inak by sa mohlo stať, že sa vaše pokyny uspokoja viacnásobne.
Musím mať cudziu menu (USD, EUR, CZE) aby som mohol obchodovať na zahraničných trhoch?
Existujú dve možnosti ako obchodovať na zahraničných trhoch:
1. vložíte prostriedky v cudzej mene na príslušný CZE, EUR alebo USD účet (zoznam účtov
http://www.fio.sk/sk/docs/ucty.itml), alebo
2. podpíšete zmluvu o menovom úvere a prostriedky v cudzej mene Vám budú poskytnuté formou úveru zaisteného
finančnými prostriedkami v inej mene.
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Mám celkovo dostatok prostriedkov na účte, ale bol mi odmietnutý pokyn k nákupu napr. v USA, prečo?
Pravdepodobne nemáte dostatok prostriedkov na dolárovom účte, preveďte potrebnú čiastku z inej meny na dolárový
účet.
Ako nájdem cenný papier od určitej spoločnosti?
V ľavej zvislej lište je políčko Najdi CP, do neho vpíšete názov firmy alebo jeho časť a kliknete na tlačítko GO,
prípadne kliknite v hornej lište na Vyhledávání pre viac možností. Názorné ukážky nájdete v kapitole Ako nájsť cenný
papier.
Otvoril som e-Broker a rád by som videl nejaký zoznam cenných papierov alebo indexov, z ktorých by som
mohol zvoliť?
Kliknite na Přehledy v hornej navigačnej lište a uvidíte na stránke zoznam významných indexov a tiež tabuľky
zaujímavých cenných papierov s najväčšími nárastmi, poklesmi a objemami obchodov.
U niektorých titulov v SRN sa nezobrazuje ponuka/dopyt. Nejde ich zobchodovať alebo len nie sú on-line?
CP sa dajú zobchodovať. Týka sa to iba CP, ktoré majú malú likviditu. Pokiaľ budete chcieť kúpiť takýto CP,
kontaktujte prosím našich maklérov.
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