
Množstvo.... vyberte poèet kontraktov, ktoré chcete zobchodova�.

Cena (body)... nevyplòujte, používa sa jedine pri bežných pokynoch alebo pri stoploss 
pokynoch na trhu CME.

Stop cena (body)... napíšte cenu, pri ktorej sa tento pokyn zaktivuje. V prípade 
predajných pokynov musí by� Stop cena nižšia než aktuálna trhová cena, v prípade 
nákupných pokynov musí by� Stop cena, vyššia než aktuálna trhová cena. V našom 
prípade sa pokyn zaktivuje najskôr vo chvíli, keï kurz tohto futures bude 13000 alebo 
nižší.

Platnos� Od Do... je možné zvoli� rozpätie len jedného dòa.

Úèet pre vysporiadanie peòazí... zvo¾te USD a èíslo Vášho úètu vo Fio pre obchod 
s derivátmi /bude automaticky predvyplnený).

Vaše oznaèenie.... slúži pre Vaše potreby oznaèovania pokynu.

Množstvo... vyberte poèet kontraktov, ktoré chcete zobchodova�.

Cena (body)... napíšte limitnú cenu, za ktorú chcete najhoršie nakúpi�/preda�. V prípade 
nákupu prebehne obchod za uvedenú Cenu alebo lacnejšie, v prípade predaja prebehne 
obchod za uvedenú Cenu alebo drahšie. V našom prípade bude futures predaný za 1840 
alebo drahšie. Táto limitná Cena musí by� nižšia než Stopcena (u predajných pokynov) 
alebo vyššia než Stopcena (u nákupných pokynov).

Stop cena (body)... napíšte cenu, pri ktorej sa tento pokyn zaktivuje. V prípade 
predajných pokynov musí by� Stop cena nižšia než aktuálna trhová cena, v prípade 
nákupných pokynov musí by� Stop cena vyššia než aktuálna trhová cena. V našom 
prípade sa pokyn zaktivuje najskôr vo chvíli, keï kurz tohto futures bude 1850 a nižší.

Platnos� Od Do... je možné zvoli� rozpätie len jedného dòa.

Úèet pre vysporiadanie peòazí... zvo¾te USD a èíslo Vášho úètu vo Fio pre obchod 
s derivátmi (bude automaticky predvyplnený).

Vaše oznaèenie.... slúži pre Vaše potreby oznaèovania pokynu.

Množstvo.... vyberte poèet kontraktov, ktoré chcete zobchodova�. Berte pritom na 
vedomie, že 1 kontrakt obsahuje štandardizované množstvo podkladového aktíva (napr. 20 
ks, 100 ks, 1 000 ks, ...). V tomto prípade nákupom 1 futures MINI NASDAQ participujete na 
vývoji 20 ks tohto indexu. Požadovaná marža pre otvorenie pozície sa vždy vz�ahuje 
k 1 kontraktu (nikdy k obsiahnutému poètu kusov).

Cena (body)... napíšte limitnú cenu, za ktorú chcete najhoršie nakúpi�/preda�. V prípade 
nákupu prebehne obchod za uvedenú Cenu alebo lacnejšie, v prípade predaja prebehne 
obchod za uvedenú Cenu alebo drahšie. V našom prípade bude futures nakúpený za 1900 
alebo lacnejšie.

Stop cena (body)... vyplòujte iba v prípade, že chcete zada� pokyn typu stop loss.

Platnos� Od Do... je možné zvoli� rozpätie len jedného dòa.

Úèet pre vysporiadanie peòazí... zvo¾te USD a èíslo Vášho úètu vo Fio pre obchody 
s derivátmi (bude automaticky predvyplnený).

Vaše oznaèenie.... slúži pre Vaše potreby oznaèovania pokynu.

Podanie nákupného alebo predajného pokynu pre futures 

Podanie nákupného alebo stoploss pokynu pre futures z trhu CBOT

Podanie nákupného alebo stoploss pokynu pre futures z trhu CME
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