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ÚVOD 

 

 

 

 

 

Je nám potešením vás sprevádzať platformou TWS. Tento manuál je prvým 

v sérii užívateľských manuálov, ktoré pre vás pripravujeme. Komplexnosť 

platformy TWS totiž prekračuje limity bežnej obchodnej platformy.  

Ponúka pre každý trh a obchodné zameranie množstvo pomôcok, funkcionalít 

i riešení. Cieľom tohto manuálu je poskytnúť základné postupy práce 

s platformou pre jej začínajúcich užívateľov.  

V prípade doplňujúcich otázok nás neváhajte kontaktovať. Radi vám 

s obsluhou platformy pomôžeme. 

Martin Moravčík  info@trimbroker.cz 

TRIM Broker   info@trimbroker.cz  

chat: www.trimbroker.cz   

(SK) + 421 2 44 55 66 77  

(CZ) + 420 210 326 644  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREHLÁSENIE  

Spoločnosť TRIM Broker, s.r.o. a ani autor tohto materiálu nezodpovedá za úplnosť alebo správnosť tu uvedených 

informácií. Informácie tu uvedené slúžia výlučne na vzdelávacie účely, nemôžu sa preto chápať ako investičné 

poradenstvo alebo marketingové oznámenie. 

 

 

mailto:info@trimbroker.cz
mailto:info@trimbroker.cz
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ZÁKLADNÉ NASTAVENIA  

 

PLATNOSŤ DEMO VERZIE  

Demo verzia je platná na 20 dní. Po tomto období môže byť administrátorom kedykoľvek deaktivovaná, 

resetovaná a so zmenenými prihlasovacími údajmi poskytnutá ďalším záujemcom.  

Vždy však máte možnosť zriadiť reálny účet, pre ktorý automaticky získate prístup k „Paper trading“ účtu 

(obdoba demo účtu) bez obmedzení. 

 

KOMISIE A POPLATKY NA DEMO ÚČTE 

Komisie za realizáciu obchodov na demo účte sa nezhodujú s komisiami na živom účte LYNX. Aktuálnu výšku 

poplatkov nájdete v samostatnom cenníku na webovej stránke www.trimbroker.cz  

 

DÁTA A  OBMEDZENIA NA GRAFOCH 

Burzové dáta (okrem FX spot) sú v demo verzii poskytované minimálne s 20 minútovým oneskorením. 

Zobrazovanie historických cien na grafoch v demo účte je obmedzené na maximálne 300 periód (barov, sviec).  

 

VÝŠKA HOTOVOSTI A  JEJ ZMENA 

Výška základnej hotovosti na demo účte je 1mil. USD. Jej výšku môžete upraviť priamo z platformy týmto 

postupom: Hlavné menu ACCOUNT > Account Management Home > zobrazí sa stránka Správy účtu, na ktorej 

z hlavného menu kliknite na TRADE > PAPER TRADING ACCOUNT RESET > a vyberte „Other“. Po nastavení 

žiadanej výšky hotovosti bude tá zmenená do 16.00 EST nasledujúce dňa. 

  

mailto:info@trimbroker.cz
https://www.trimbroker.cz/otvorit-ucet/
http://www.trimbroker.cz/
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PRIHLASOVANIE 

 

Po stiahnutí desktopovej verzie obchodnej platformy 

LYNX/TWS vložte svoje prihlasovacie údaje pre 

demo účet.  

• User name (LOGIN) 

• Password (Heslo) 

• Trading Mode (Paper Trading) 

Pokiaľ ste svoje prihlasovacie údaje stratili, 

kontaktujte nás prosím info@trimbroker.cz.   

 

  

mailto:info@trimbroker.cz
mailto:info@trimbroker.cz


  

© TRIM Broker 6 

 info@trimbroker.cz , (SK) + 421 2 44 55 66 77, (CZ) + 420 210 326 644 

PLOCHA 

 

ZÁKLADNÁ PLOCHA PRE FOREX 

Obchodná platforma LYNX/TWS ponúka dva typy rozhrania pracovnej plochy. Klasické rozhranie (Classic TWS) 

a novšie „Mosaic“. Pre účely tohto manuálu budeme pracovať v klasickom prostredí Classic TWS. 

 

Kliknutím na (+) v záložkách pracovnej plochy Classic TWS vytvoríme vlastnú záložku. Nazvime ju „FOREX“. 

Tomuto oknu hovoríme „Quote monitor“. 

 

Zakliknutím ktoréhokoľvek riadku v prvom stĺpci vytvoreného Quote monitoru, môžeme vpísať názov alebo rovno 

symbol žiadaného inštrumentu (produktu).  

Pokiaľ ním je spotový forex, odporúčame vkladať symbol fx páru s (.) uprostred menovej dvojice. Napríklad: 

EUR.USD, GBP.USD, USD.JPY atď. 

 

 

 

mailto:info@trimbroker.cz
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PRE CFD NA INDEXY, AKCIE, KOVY  

odporúčame nájsť požadovaný symbol v tabuľke produktov na webovej stránke trimbroker.cz. V tabuľke nájdete 

špecifický symbol žiadaného produktu (inštrumentu) pod označením IB SYMBOL. IB Symbol pre DAX je IBDE30, 

S&P500 = IBUS500, DOW = IBUS30, NASDAQ = IBUST100 atď. 

 

PRE FUTURES KONTRAKTY BURZY (GLOBEX)  

odporúčame nájsť špecifický IB SYMBOL žiadaného futures v tabuľke produktov na webovej stránke 

trimbroker.cz, alebo v príslušnom riadku Quote monitora vpísať priamy burzový symbol žiadaného futures 

kontraktu. IB Symbol pre E-mini Nasdaq 100 = NQ, E-mini Dow Jones = YM, E-mini S&P500 = ES, Ropu WTI = 

CL, Ropa mini = QM, Zlato = GC, Zlato mini QO a Zlato mikro = MGC, atď.  

 

PRE AKCIE A ETF  

vpíšte burzový symbol alebo názov žiadanej akcie či ETF priamo do príslušného riadku Quote monitora na 

platforme. Napr. AAPL (pre Apple).  

 

PRE ZMENU PORADIA STĹPCOV  

v Quote monitore stačí stĺpec myšou chytiť a posunúť na žiadané miesto (poradie).  

Pre výber parametrov Quote monitora kliknite pravým tlačidlom myši kdekoľvek v názvosloví parametrov Quote 

monitora a zo zobrazeného menu vyberte „Customize layout....“. 

  

mailto:info@trimbroker.cz
https://www.trimbroker.cz/index.php?id=102
https://www.trimbroker.cz/index.php?id=102
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POKROČILÉ NASTAVENIA  PLOCHY 

 

VLASTNÁ PLOCHA  

Na pracovnej ploche môžeme rozložiť jednotlivé moduly podľa vlastných preferencií. Takto vytvorenú plochu 

môžeme zároveň zafixovať. Pre tento účel je potrebné odomknúť aretáciu pracovnej plochy kliknutím na zámok 

v pravom hornom rohu platformy 

  

Týmto okamihom môžeme na pracovnú plochu vkladať ľubovoľné moduly. Po ukončení rozloženia stačí upravenú 

plochu opätovne aretovať. Výsledok môže byť aj takýto: 
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PREDPRIPRAVENÉ PLOCHY 

TWS ponúka desiatky preddefinovaný pracovných plôch. Tak pre forexových, futures, akciových alebo opčných 

obchodníkov. Vybrať si z nich môžete kliknutím na (+) v tabulátoroch na spodnej lište platformy > „Open the 

Layout Library“´a následne si vybrať jednu z plôch a > Add Layout. 

 

 

PREVIAZANIE MODULOV 

Pokiaľ chceme, aby sa po zakliknutí riadku inštrumentu v Quote Monitore automaticky nastavil zvolený inštrument 

na všetkých ostatných moduloch na ploche (vrátane grafov), stačí ak jednotlivé moduly navzájom previažeme 

symbolom a priradili im rovnakú skupinu. 

  

mailto:info@trimbroker.cz
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PRVÝ OBCHOD – FOREX 

V riadku zvoleného menového páru (napr. EUR.USD) v Quote monitore aktivujte zadanie obchodu pravým 

tlačidlom myší. 

V zobrazenom okne vyberte požadovaný smer obchodu  (BUY / 

SELL). V Quote monitore sa pod riadkom príslušného menového 

páru zobrazí stavový riadok pre obchodné účely. 

V ňom môžeme ďalej špecifikovať všetky potrebné nastavenia 

želaného obchodu na vybranom FX páre. 

 

 

 

 

 

V stavovom riadku obchodu môžeme zmeniť všetky podstatné parametre obchodu, ako: 

• Smer obchodu – v stavovom riadku môžeme zmeniť smer obchodu (BUY/SELL) 

• Objem (quantity) – žiadaný objem v jednotkách prvej meny 

• Typ príkazu – typ primárneho príkazu/objednávky, Limit (LMT), Market (MKT), Stop (STP), Stop Limit 

(STP LMT), Trail Limit. Viac v časti Typy objednávok. 

Realizáciu pokynu vykonáme kliknutím na „Transmit“. Zobrazí sa okno „Order Confirmation“ kde treba príkaz 

potvrdiť kliknutím na > TRANSMIT.  

 

Otvorená pozícia sa zobrazí v Quote monitore v riadku príslušného inštrumentu s pridaním novej záložky „Pending 

(ALL)“, ktorá zobrazuje všetky otvorené obchodné pozície na obchodnom účte. 

V stĺpci „Position“ sa zobrazuje objem otvorenej pozície a smer obchodu podľa farebného rozlíšenia. Zelená 

(BUY), červená (SELL). 

  

mailto:info@trimbroker.cz
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UZATVORENIE OBCHODU 

Berte prosím na vedomie, že pri obchodovaní sa uplatňuje pravidlo FIFO. T.j. ak otváram viacero pozícií na tom 

istom inštrumente, zatvárať sa budú v poradí v akom boli otvorené.  

Kliknite na riadok inštrumentu pravým tlačidlom myši a vyberte možnosť „Close“. Zobrazí sa prvé okno, ktoré 

bude žiadať potvrdenie kde zakliknite „Do the Trade“.  

Pokiaľ máte pre daný finančný inštrument zadané súvisiace/čakajúce objednávky (stop-loss, take-profit), zobrazí 

sa druhé konfirmačné okno, v ktorom žiada o potvrdenie uzatvorenia pozície a zrušenie súvisiacich objednávok.  

SUMÁR ÚČTU  - FOREX 

Sumár účtu aktivujeme z hlavného menu „Account“. V časti Real FX Balances sa zobrazia aktuálne devízové 

zostatky na našom obchodnom účte. Berte prosím na vedomie, že LYNX/IB vykonáva spotovými obchodmi reálne 

devízové konverzie. 

Príklad. Základnú menu účtu máme USD s hotovosťou 1,004 mil. USD. Realizujeme však predaj EUR.GBP v objeme 

20.000 EUR. Náš stav účtu po vykonaní tejto transakcie bude vyzerať nasledovne: 

 

Na účet sa nám pripíše 17.424 GBP (nakúpili sme totiž GBP) a z účtu sa nám odpíše – 20.000 EUR (za nákup 

GBP sme platili EURom). Pokiaľ negatívny zostatok na EUR účte neuzatvoríme (či už odpredajom GBP nákupom 

EUR.GBP, alebo nákupom EUR.USD z USD účtu) do 17.00 EST príslušného dňa, aplikuje sa na takýto zostatok 

negatívny úrok (swa1p). Viac v podmienkach na webovej stránke www.trimbroker.cz.  

  

mailto:info@trimbroker.cz
http://www.trimbroker.cz/
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PRVÝ OBCHOD S CFD 

V riadku zvoleného CFD inštrumentu (napr. IBDE30 = DAX) v Quote 

monitore aktivujte zadanie obchodu pravým tlačidlom myší. 

V zobrazenom okne vyberte požadovaný smer obchodu  (BUY / 

SELL). V Quote monitore sa pod riadkom príslušného menového páru 

zobrazí stavový riadok pre obchodné účely. 

V ňom môžeme ďalej špecifikovať všetky potrebné nastavenia 

želaného obchodu na vybranom inštrumente. 

 

 

 

 

V stavovom riadku obchodu môžeme zmeniť všetky podstatné parametre obchodu, ako: 

• Smer obchodu – v stavovom riadku môžeme zmeniť smer obchodu (BUY/SELL) 

• Objem (quantity) – žiadaný objem v jednotkách prvej meny 

• Typ príkazu – typ primárneho príkazu/objednávky, Limit (LMT), Market (MKT), Stop (STP), Stop Limit 

(STP LMT), Trail Limit. Viac v časti Typy objednávok. 

Realizáciu pokynu vykonáme kliknutím na „Transmit“. Zobrazí sa okno „Order Confirmation“ kde treba príkaz 

potvrdiť kliknutím na > TRANSMIT.  

 

Otvorená pozícia sa zobrazí v Quote monitore v riadku príslušného inštrumentu s pridaním novej záložky „Pending 

(ALL)“, ktorá zobrazuje všetky otvorené obchodné pozície na obchodnom účte. 

V stĺpci „Position“ sa zobrazuje objem otvorenej pozície a smer obchodu podľa farebného rozlíšenia. Zelená 

(BUY), červená (SELL). 

  

mailto:info@trimbroker.cz
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UZATVORENIE OBCHODU 

Berte prosím na vedomie, že pri obchodovaní sa uplatňuje pravidlo FIFO. T.j. ak otváram viacero pozícií na tom 

istom inštrumente, zatvárať sa budú v poradí v akom boli otvorené.  

Kliknite na riadok inštrumentu pravým tlačidlom myši a vyberte možnosť „Close“. Zobrazí sa prvé okno, ktoré 

bude žiadať potvrdenie kde zakliknite „Do the Trade“.  

Pokiaľ máte pre daný finančný inštrument zadané súvisiace/čakajúce objednávky (stop-loss, take-profit), zobrazí 

sa druhé konfirmačné okno, v ktorom žiada o potvrdenie uzatvorenia pozície a zrušenie súvisiacich objednávok.  

SUMÁR ÚČTU - CFD 

Sumár účtu aktivujeme z hlavného menu „Account“. V časti Real FX Balance sa zobrazia aktuálne devízového 

zostatky na našom obchodnom účte, v časti Margin requirements aktuálnu výšku blokovanej marže v hlavnej mene 

účtu. 

Príklad. Základnú menu účtu máme USD s hotovosťou 1,004 mil. USD. Realizujeme nákup 1 kusu DAXu cez CFD 

(IBDE30), ktorého cena je 13,175 EUR, ktorá aktuálne dosahuje zisk 15 EUR. 

 

 

 

Na účet sa nám zisk pripíše pod EUR zostatok (+15 EUR), pričom maržová požiadavka na otvorenie a udržanie 

otvorenej pozície predstavuje 726 USD.  Poplatky za realizáciu obchodu sa odpočítali z hlavného účtu. Viac 

v podmienkach na webovej stránke www.trimbroker.cz.  

  

mailto:info@trimbroker.cz
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PRVÝ OBCHOD – FUTURES 

 

VYHĽADANIE FUTURES KONTRAKTU 

 

1) Do riadku v Quote monitore zadajte IB symbol požadovaného Futures kontraktu. Napríklad YM (E-mini 

Dow Jones).  

2) Zobrazí sa okno s výberom typu finančného nástroja, ktorým si želáte uvedený kontrakt obchodovať. 

Zvoľte „Futures“. 

 

3) Zobrazí sa výber expiračných termínov zvoleného Futures kontraktu. Zväčša platí pravidlo, čím bližšia 

exspirácia tým vyššia likvidita. Na výber máte možnosť výberu „Continuous“ kontrakty, ktorý je možné 

využívať nielen na účely zobrazovania histórie v grafoch ale i pre obchodovanie. Jedná sa o špecifický 

produkt Interactive Brokers. Viac detailov o jeho kompozícii nájdete na webovej stránke IB.  

 

4) Pre zobrazenie detailov zvoleného futures kontraktu, ako objem kontraktu, dátum exspirácie kontraktu, 

obchodné hodiny burzy a typ vysporiadania kontraktu, kliknite pravým tlačidlom myši kdekoľvek 

v riadku inštrumentu v Quote monitore a z ponuky vyberte „Financial instrument info“ > Description. 

mailto:info@trimbroker.cz
https://www.interactivebrokers.com/en/software/tws/usersguidebook/technicalanalytics/continuous.htm
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EXSPIRÁCIA FUTURES KONTRAKTOV 

Futures kontrakty sa v čase exspirácie vyrovnávajú väčšinou v hotovosti (okrem Futures na FX). Znamená to, že 

v čase exspirácie kontraktu príde k finančnému vyrovnaniu z rozdielu cien medzi cenou otvorenia pozície a cenou 

v čase exspirácie kontraktu. 

Pokiaľ sa príslušný Futures vyrovnáva fyzickou dodávkou, broker takúto dodávku neumožňuje a pozície uzatvára 

niekoľko dní pred exspiráciou v čase „cut-off time“.  

Kalendár exspirácií a „cut-off time“ pre Futures vyrovnané fyzickou dodávkou nájdete tu: 

https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=deliveryExerciseActions&p=physical 

 

REALIZÁCIA POKYNU S  FUTURES A MARŽA  

V riadku zvoleného Futures kontraktu v Quote monitore aktivujte zadanie obchodu pravým tlačidlom myší. 

V zobrazenom okne vyberte požadovaný smer obchodu  (BUY / SELL).  

Výnimkou sú iba Futures na Forex, ktoré exspirujú reálnou devízovou výmenou. Pri ich 

obchodovaní preto odporúčame klientom uzatvárať tieto pozície pred „cut-off time“. 

mailto:info@trimbroker.cz
https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=deliveryExerciseActions&p=physical
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V Quote monitore sa pod riadkom príslušného menového páru zobrazí stavový riadok pre obchodné účely. V ňom 

môžeme ďalej špecifikovať všetky potrebné nastavenia želaného obchodu na vybranom inštrumente. 

 

V stavovom riadku obchodu môžeme zmeniť všetky podstatné parametre obchodu, ako: 

• Smer obchodu – v stavovom riadku môžeme zmeniť smer obchodu (BUY/SELL) 

• Objem (quantity) – žiadaný objem v jednotkách prvej meny 

• Typ príkazu – typ primárneho príkazu/objednávky, Limit (LMT), Market (MKT), Stop (STP), Stop Limit 

(STP LMT), Trail Limit. Viac v časti Typy objednávok. 

Kliknutím na „Transmit“ sa zobrazí okno „Order Confirmation“, v ktorom sa uvádza: 

 

1) Objem kontraktu v menovom domicile burzy. 

2) Výška počiatočnej maržovej požiadavky v základnej mene účtu. 

3) Výška udržiavacej maržovej požiadavky (ak má byť pozícia rolovaná do nasledujúceho dňa) 

v základnej mene účtu. 

Kliknutím na „Transmit“ potvrdíme záujem realizácie obchodu vybraného futures.  

 

Otvorená pozícia sa zobrazí v Quote monitore v riadku príslušného inštrumentu s pridaním novej záložky „Pending 

(ALL)“, ktorá zobrazuje všetky otvorené obchodné pozície na obchodnom účte. 

V stĺpci „Position“ sa zobrazuje objem otvorenej pozície a smer obchodu podľa farebného rozlíšenia. Zelená 

(BUY), červená (SELL). 

mailto:info@trimbroker.cz
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UZATVORENIE OBCHODU 

Berte prosím na vedomie, že pri obchodovaní sa uplatňuje pravidlo FIFO. T.j. ak otváram viacero pozícií na tom 

istom inštrumente, zatvárať sa budú v poradí v akom boli otvorené.  

Kliknite na riadok inštrumentu pravým tlačidlom myši a vyberte možnosť „Close“. Zobrazí sa prvé okno, ktoré 

bude žiadať potvrdenie kde zakliknite „Do the Trade“.  

Pokiaľ máte pre daný finančný inštrument zadané súvisiace/čakajúce objednávky (stop-loss, take-profit), zobrazí 

sa druhé konfirmačné okno, v ktorom žiada o potvrdenie uzatvorenia pozície a zrušenie súvisiacich objednávok.  
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PRVÝ OBCHOD S AKCIAMI A ETF 

Prv než vykonáme prvý obchod s akciami a ETF na platforme TWS, venujte pozornosť týmto skutočnostiam. 

 

INTRADENNÉ OBCHODY S  CENNÝMI PAPIERMI  Z USA A OBMEDZENIA 

Vzhľadom k FINRA a NYSE regulácii, ktorou sa náš partner Interactive Brokers riadi, nie je obchodníkom s čistým 

likvidačným zostatkom účtu pod 25.000 USD povolené vykonať viac ako 3 denné obchody (nákup a predaj toho 

istého cenného papiera v jeden obchodný deň – „pattern trading“) s cennými papiermi (akcie, ETF, dlhopisy) 

emitovanými v USA v priebehu 5 dňovej periódy. 

V opačnom prípade bude možnosť otvárania nových pozícií (uzatváranie existujúcich pozícií je umožnené) na 

našom obchodnom účte zablokovaná po dobu najbližších 90 dní.  

Pokiaľ preto zvažujete svoj obchodný účet u Interactive Brokers využívať na účely vykonávania „patternových“ 

obchodov, odporúčame navŕšiť finančné prostriedky na svojom účte nad 25.000 USD. 

Počet povolených denných pattern obchodov s cennými papiermi na našom obchodnom účte možno sledovať 

priamo z obchodnej platformy týmto spôsobom: https://ibkr.info/node/193 

 

VYHĽADANIE AKCIE, ETF 

 

1) Do riadku v Quote monitore zadajte IB symbol požadovanej akcie alebo jej názov. Napríklad BMW 

(Bayerische Motoren Werke AG).  

2) Zobrazí sa okno s výberom typu finančného nástroja, ktorým si želáte uvedený kontrakt obchodovať. 

Zvoľte „Stock“. 

mailto:info@trimbroker.cz
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3) V riadku zobrazeného inštrumentu (v Quote monitore) aktivujeme obchodovanie pravým tlačidlom myši. 

4) Vyberieme požadovaný smer obchod (BUY/SELL) 

 

5) V stavovom riadku obchodu môžeme zmeniť všetky podstatné parametre obchodu, ako: 

o Smer obchodu – v stavovom riadku môžeme zmeniť smer obchodu (BUY/SELL) 

o Objem (quantity) – žiadaný objem v jednotkách prvej meny 

o Typ príkazu – typ primárneho príkazu/objednávky, Limit (LMT), Market (MKT), Stop (STP), Stop 

Limit (STP LMT), Trail Limit. Viac v časti Typy objednávok. 

o Kliknutím na „Transmit“ sa zobrazí okno „Order Confirmation“, v ktorom treba obchod potvrdiť 

opätovným kliknutím na „Transmit“. 

 

Otvorená pozícia sa zobrazí v Quote monitore v riadku príslušného inštrumentu s pridaním novej záložky „Pending 

(ALL)“, ktorá zobrazuje všetky otvorené obchodné pozície na obchodnom účte. 

V stĺpci „Position“ sa zobrazuje objem otvorenej pozície a smer obchodu podľa farebného rozlíšenia. Zelená 

(BUY), červená (SELL). 

 

UZATVORENIE OBCHODU 

Berte prosím na vedomie, že pri obchodovaní sa uplatňuje pravidlo FIFO. T.j. ak otváram viacero pozícií na tom 

istom inštrumente, zatvárať sa budú v poradí v akom boli otvorené.  

Kliknite na riadok inštrumentu pravým tlačidlom myši a vyberte možnosť „Close“. Zobrazí sa prvé okno, ktoré 

bude žiadať potvrdenie kde zakliknite „Do the Trade“.  

Pokiaľ máte pre daný finančný inštrument zadané súvisiace/čakajúce objednávky (stop-loss, take-profit), zobrazí 

sa druhé konfirmačné okno, v ktorom žiada o potvrdenie uzatvorenia pozície a zrušenie súvisiacich objednávok.  
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DENNÍK OBCHODOV 

Všetky nami vykonané obchody možno sledovať v denníku obchodov „Trade Log“. Aktivujeme ho z hlavného 

menu. Skladá sa z dvoch záložiek „Trades“ a „Summary“. 

 

Trades modul zobrazuje všetky realizované pokyny v poradí, v akom boli na účte zrealizované. 

 

Summary modul zobrazuje všetky realizované pokyny pre každý inštrument sumárne. 
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SÚVISIACE OBJEDNÁVKY  

Berte prosím na vedomie, že pri obchodovaní sa uplatňuje pravidlo FIFO. T.j. ak otváram viacero pozícií na tom 

istom inštrumente, zatvárať sa budú v poradí v akom boli otvorené. To isté platí aj pre objednávky. 

 

SÚVISIACE OBJEDNÁVKY  PRE UŽ OTVORENÉ OBCHODY 

Prv než zadáme súvisiace objednávky k už otvorenej pozícii aktivujme na platforme stĺpec „OCA group“ (One 

Cancels All) z hlavného menu EDIT > Global Configurations. 

 

1) Rozbaľte záložku „Trading Tools“ / Obchodní nástroje (CZ verzia) 

2) Rozbaľte záložku „Default Layout“ / Monitor kotací (CZ verzia) 

3) Rozbaľte záložku „Other Layouts“ / Další rozvržení (CZ verzia) a kliknite na „Default Layout“ / Výchozí 

rozvžení (CZ verzia) 

4) Zakliknite záložku „Order Columns“ / Sloupce příkazu (CZ verzia) 

5) Rozbaľte záložku „Order Attributes“ / Atributy příkazu (CZ verzia) 

6) Zakliknite „OCA Group“ / Skupina JRV (CZ verzia) 

7) Kliknite na „Add“ / Přidať (CZ verzia). 

8) Následne kliknite na OK. 

V Quote monitore sa zobrazí stĺpec s názvom „OCA Group“.  

 

mailto:info@trimbroker.cz
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1) V Quote monitore zakliknite príslušnú pozíciu, ku ktorej chcete vytvoriť čakajúcu/súvisiacu objednávku. 

Pravý tlačidlom myši na nej aktivujte obchodovanie cez BUY/SELL. Ak chcete zadať STOP LOSS alebo 

TAKE PROFIT pre nakúpenú otvorenú pozíciu, vyberte SELL. AK pre predanú pozíciu, zadajte BUY.  

2) Nastavte časovú platnosť objednávky. Bežne sa používa GTC (Good Til Canceled), t.j. dovtedy pokiaľ 

nie je obchodníkom zrušená alebo trhom zrealizovaná. 

3) Vyberte typ objednávky a nastavte požadovanú realizačnú cenu. Pre výber zisku (take-profit) sa bežne 

používa príkaz LIMIT (LMT), pre zastavenie straty (stop-loss) sa bežne používa príkaz STOP (STP). Viac 

v časti Typy objednávok. Zadajte zároveň realizačné ceny. Uistite sa, že realizačná cena pre LIMIT je 

v smere zisku otvorenej pozície a STOP v smere straty otvorenej pozície.  

6) V stĺpci OCA Group zadajte názov skupiny previazania v oboch riadkoch objednávok. Napríklad: 

1234. Týmto previazaním objednávka, ktorá sa zrealizuje ako prvá ostatné previazané objednávky 

zruší (OCA). 

7) Uistite sa, že ste smer, cenu a typ objednávky nastavili správne  a aktivujte obe objednávky kliknutím 

na „Transmit“ u každej z objednávok. 

Objednávky sa automaticky zobrazia v stavovom riadku pod riadkom inštrumentu v Quote monitore. V ňom 

môžeme meniť ich parametre, prípadne ich úplne zrušiť kliknutím na „C“.  

SÚVISIACE OBJEDNÁVKY  PRED OTVORENÍM OBCHODU 

V riadku zvoleného menového páru (napr. EUR.USD) v Quote monitore aktivujte zadanie obchodu pravým 

tlačidlom myší. 

V zobrazenom okne vyberte požadovaný smer obchodu  (BUY / SELL). V Quote monitore sa pod riadkom 

príslušného menového páru zobrazí stavový riadok pre obchodné účely. 

V ňom môžeme ďalej špecifikovať všetky potrebné nastavenia želaného obchodu na vybranom inštrumente.  

Pravým tlačidlom myši v stavovom riadku vyberte z menu „Attach“ >  „Bracket Orders“. V Quote monitore sa 

automaticky zobrazia preddefinované úrovne pre limit a take profit, ktoré môžeme ďalej upravovať. 

 

Pre ich úpravu postupujte rovnako, ako v predchádzajúcom bode. 
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PREDNASTAVENIA PRÍKAZOV 

Systém nám umožňuje prednastaviť 

parametre obchodu pre každý vybraný 

inštrument zvlášť. Môžeme si tak nastaviť 

automaticky prednastavený objem, typ 

primárneho príkaz ako aj automatické 

zadanie súvisiacich objednávok 

k primárnemu príkazu pre vybraný 

inštrument. 

V Quote monitore v riadku zvoleného 

inštrumentu kliknite pravým tlačidlom myši 

a vyberte „Configure Order Presets“, 

kde: 

1) Nastavte časovú platnosť príkazov. 

Bežne sa používa GTC (Good Til 

Canceled), t.j. dovtedy pokiaľ nie je 

obchodníkom zrušená alebo trhom 

zrealizovaná. 

2) Zvoľte preddefinovaný objem 

primárneho príkazu. 

3) Definujte základné parametre 

primárneho príkazu, typ príkazu, 

typu realizačnej ceny a jej tolerancie 

v absolútnej hodnote, percentách 

alebo tikoch (pip). 

4) Definujte parametre pre take-profit 

(Profit-taker). 

5) Definujte parametre pre stop-loss 

(Stop Order). 

Preddefinované nastavenia uložite kliknutím na „Aplly“ a „OK“. Bližšie informácie o jednotlivých typoch 

objednávok/príkazov nájdete v časti Typy objednávok.  
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GRAF 

Otvorenie grafu možno iniciovať pravým tlačidlom myši z riadku inštrumentu v Quote monitore, alebo z hlavného 

menu „Analytical Tools“ > „Chart“. 

 

Z ľavého menu grafu (1) môžeme voliť inštrument, časovú periódu grafu, vzhľad a ďalšie nastavenia grafu. 

Z pravého menu upravujeme zobrazovanie grafu, ukotvením, maximalizáciou/minimalizáciou na obrazovke, 

alebo previazaním grafu  s ostatnými modulmi na platforme. 

Pre aplikáciu technických indikátorov stačí kliknúť pravým tlačislom myši kdekoľvek na grafe a z menu vybrať 

preddefinované technické štúdie alebo „Add Studies“. 
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TYPY OBJEDNÁVOK – FOREX 

 

MARKET (MKT)  

Trhový príkaz na nákup alebo predaj sa realizuje za aktuálnu trhovú cenu. Pri realizácii sa zohľadňuje princíp 

tzv. rebríku likvidity, pri ktorom prednosť v plnení pred trhovým príkazom majú všetky čakajúce objednávky 

zadané skôr než náš trhový príkaz. Z toho dôvodu plnenie trhového príkazu na žiadanej cene nie je garantované. 

 

LIMIT (LMT) 

jedná sa o objednávku na nákup alebo predaj realizovaný výhradne len na zadanej alebo lepšej cene. Táto 

objednávka sa preto nemusí zrealizovať v prípade, že likvidita na žiadanej alebo lepšej cene nebude dostatočná 

na plnenie našej objednávky. Prioritu majú tie objednávky, ktoré boli zadané v čase skôr. Najčastejšie sa tento 

typ objednávky používa ako súvisiaca objednávka na výber zisku (take-profit). Veľa obchodníkov však 

uprednostňuje tento typ objednávky pred trhovým príkazom (Market) i pre otvorenie pozície.  

 

STOP (STP)  

Stop objednávka sa mení na trhový príkaz (MARKET) v momente, kedy trhová cena dosiahne realizačnej ceny 

STOP objednávky. Plnenie stop objednávky na žiadanej (realizačnej) cene nie je garantované. 

 

STOP LIMIT (STP LMT)  

Stop limit order je podobný ako stop order  v tom, že sa aktivuje v momente kedy trhová cena dosiahne 

realizačnej ceny stopovej objednávky. Avšak, na rozdiel od stop objednávky ktorá sa mení na trhový príkaz, sa 

stop limit dosiahnutím realizačnej ceny STOP price mení na objednávku typu LIMIT (Lmt price).  

 

LIMIT IF TOUCHED (LIT)  

Limit if Touched je objednávka na nákup (pod aktuálnou trhovou cenou) alebo predaj (nad aktuálnou trhovou 

cenou), ktorá sa v momente, kedy trh dosiahne realizačnej ceny (Price value) mení na LIMITnú objednávku.   

 

MARKET IF TOUCHED (MIT) 

Market if touched je objednávka na nákup, ak trhová cena klesne pod spúšťaciu cenu (trigger price), a predaj ak 

trhová cena stúpne nad spúšťaciu cenu (trigger price). Jedná sa trhový príkaz, ktorého plnenie na žiadanej cene 

nie je garantované. 

Informácie o ďalších typoch objednávok a príkazov nájdete na stránke Interactive Brokers. 
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