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1 Opis okna
Okno Arkusz zleceń jest narzędziem umożliwiającym podgląd wszystkich ofert kupna i sprzedaży dla
danego instrumentu finansowego w formie skumulowanej lub jednostkowej. Z poziomu okna można
również obserwować zlecenia bieżące złożone na wskazanym rachunku oraz instrumencie, a także
zarządzać zleceniami (składać, modyfikować oraz anulować zlecenia).
Funkcja ta dostępna jest dla pakietu notowań VIP.

2 Zawartość okna
Arkusz zleceń aktualizowany jest na bieżąco w przypadku notowań polskich instrumentów finansowych.
Przykładowe okno arkusza zleceń przedstawione jest na Rys. 1:

Rys. 1. Przykładowe okno arkusza zleceń – widok zleceń skumulowanych wg ceny.

2.1

Poziomy pasek do zarządzania zawartością okna

Poziomy pasek do zarządzania arkuszem zleceń został przedstawiony na
Rys. 2. W oknie można wyróżnić dwa obszary. Pierwszy dotyczy instrumentu finansowego, drugi
rachunku inwestycyjnego wraz z przyciskami do zmiany widoków.

Rys. 2. Widok na pasek zarządzania oknem arkusza zleceń.

Wyszukanie instrumentu finansowego możliwe jest poprzez wprowadzenie nazwy instrumentu w pole
wyszukiwarki lokalnej lub kliknięcie w ikonę Katalogu instrumentów .
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Po wybraniu instrumentu w oknie pojawiają się dodatkowe informacje związane z danym instrumentem
w zależności od rodzaju instrumentu, m.in.: Wartość obrotu, Wolumen obrotu, LOP dla instrumentów
pochodnych, Zakres dzienny, Kurs i Zmiana procentowa oraz Monitor transakcji .
Arkusz zleceń jest uruchamiany automatycznie z domyślnie wybranym numerem rachunku
inwestycyjnego. W przypadku posiadania więcej niż jednego rachunku możesz z rozwijalnej listy wybrać
inny numer. Lista rachunków widoczna w arkuszu ograniczona jest do rachunków, na których można
realizować zlecenia.

2.2

Widok zleceń

Przyciski służące do zmiany widoku arkusza zleceń widoczne na Rys. 3 pozwalają w danym momencie
na wybór tylko jednego aktywnego widoku, o czym świadczy wciśnięty przycisk.

Rys. 3. Przyciski do zmiany widoku oraz przycisk blokady przewijania widoku (z prawej).

Przycisk do zmiany widoku pozwala na podgląd arkusza zleceń według:


widoku zleceń skumulowanych według cen – w oknie wyświetlane są zlecenia skumulowane na
poszczególnych poziomach cenowych. Kliknięcie na przycisk powoduje automatyczne zwinięcie
ofert, co przedstawia Rys. 4.

Rys. 4. Widok arkusza zleceń dla derywat – widok zleceń skumulowanych.



widoku zleceń jednostkowych – w oknie wyświetlane są wszystkie zlecenia jednostkowe na
poszczególnych poziomach cenowych.

Rys. 5. Widok arkusza zleceń dla derywat – widok zleceń jednostkowych.
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W widoku jednostkowym dane sortowane są po cenie zlecenia oraz po dacie i czasie jego złożenia
w taki sposób, aby najstarsze zlecenia sprzedaży były na dole, a najświeższe na górze. Z kolei dla
zleceń kupna, najstarsze na górze, a najświeższe na dole, co obrazuje Rys. 5.

2.3 Przycisk blokady przewijania
Przycisk blokady, widoczny na Rys. 6, służy do zablokowania możliwości automatycznego przewijania
ofert w arkuszu w sytuacji, gdy pojawiają się nowe oferty zleceń.
Przycisk blokady przewijania widoku
niebiesko).

aktywuje się kliknięciu (podświetlenie ramki przycisku na

W stanie aktywnym (domyślne ustawienie okna Arkusz zleceń), dane w oknie przewijane są
automatycznie wraz z aktualizacją listy zleceń tak, aby punkt styku ofert kupna i ofert sprzedaży był
widoczny pośrodku obszaru z listą zleceń. Przycisk staje się automatycznie nieaktywny w chwili
przesunięcia z prawej strony pionowego paska do przewijania.

Rys. 6. Włączona blokada przewijania.

2.4

Tabela zleceń

Arkusz zleceń prezentowany jest w formie tabeli, w której oferty kupna i sprzedaży posortowane są
według ceny od najwyższej do najniższej dla ofert sprzedaży i od najniższej do najwyższej dla ofert
kupna (bez możliwości zmiany).
Tabela zleceń składa się z następujących informacji:


Zlecenia bieżące – w kolumnie prezentowane są aktywne Twoje zlecenia na wskazanym
rachunku.

Rys. 7. Arkusz zleceń z wyświetlonymi zleceniami jednostkowymi.
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Wol. Kupna / Sprzedaży – w kolumnie prezentowana jest informacja o liczbie sztuk dostępnej
w ofercie po danej cenie. Obok wolumenu (w prostokącie) widoczna jest liczba zleceń dla
danego poziomu cenowego.
Kliknięcie na liczbę zleceń spowoduje wyświetlenie się wszystkich zleceń zrealizowanych na
tym poziomie ceny, tzw. zlecenia jednostkowe (Rys. 7, niebieska ramka). Przy każdy zleceniu
jednostkowym wyświetlana jest data i czas jego złożenia.



Cena – w kolumnie prezentowana jest informacja o poziomach cenowych dla poszczególnych
ofert. Dla zleceń z nieokreśloną ceną np. PKC, PCR w kolumnie pojawi się przycisk z nazwą
typu zlecenia umożliwiający złożenie zlecenia zgodnie z jego opisem.



Wolumen dzienny – w kolumnie prezentowana jest informacja o dziennym wolumenie dla
danego poziomu cenowego podaną w liczbie, a także z dodatkową informacją graficzną w
formie poziomego paska. Poziomy pasek, którego długość wynika z wolumenu transakcji
zrealizowanych na danym poziomie cenowym i jest proporcjonalna w stosunku do największego
wolumenu w danym momencie.
Jeżeli na danym poziomie cenowym nie było transakcji, wtedy w kolumnie nie są wyświetlane
informacje.

2.5

Stany wyjątkowe

Stany wyjątkowe w tabeli arkusza zleceń są odpowiednio wyróżnione i wynikają ze statusu notowań
instrumentu (np. zawieszenie) oraz faz sesji. Przykładowy stan wyjątkowy został przedstawiony na
Rys. 8:

Rys. 8. Okno arkusza zleceń podczas fazy równoważenia kursu.

Wyróżnieniu podlegają odpowiednio teoretyczny wolumen otwarcia (TWO) oraz teoretyczny kurs
otwarcia (TKO) oznaczone dodatkowo literą „T”. Wartości są aktualizowane na bieżąco przy każdej
zmianie w arkuszu zleceń wynikającej z przyjęcia, modyfikacji lub anulowania zlecenia.

2.6

Ustawienia

Po kliknięciu w ikonę Ustawienia w pasku tytułowym (Rys. 9), wyświetla się menu ustawień dla okna
Arkusz zleceń z następującymi opcjami:
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Widok – umożliwiająca zmianę trybu widoku na skumulowany lub wszystkie zlecenia,
Przenieś do… – umożliwiająca przeniesienie aktywnego okna do innej zakładki notowań,
Zmień nazwę okna –umożliwiająca zmianę nazwy okna w pasku tytułowym,
Przywróć ustawienia domyślne – umożliwiająca przywrócenie ustawień firmowych przed
dokonaniem zmian,
Pomoc – przejście do podręcznika eTrader.

Rys. 9. Widok menu Ustawień dla arkusza zleceń.
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Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.
ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa
Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. prowadzi działalność na podstawie zezwolenia Komisji Papierów
Wartościowych i Giełd (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego).
www.cdmpekao.com.pl
801 110 502 (opłata za jeden impuls)
22 591 25 95 (opłata wg cennika operatora)
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