Materiały analityczne CDM

Arkusz zleceń
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1 Opis okna
W oknie Analizy i komentarze znajdziesz analizy i komentarze autorstwa Biura Analiz Centralnego
Domu Maklerskiego Pekao S.A. Zamieszczone materiały odświeżają się automatycznie wraz
z pojawieniem się nowych.

2 Zawartość okna
Panel Analiz i komentarzy jest podzielony na dwie części:



w górnej części panelu prezentowana jest w formie tabeli lista materiałów,
w dolnej części panelu znajduje się obszar, w którym wyświetlana jest treść analiz i komentarzy.

Pasek oddzielający powyższe dwie części panelu możesz indywidualnie dostosować –
zmniejszyć/powiększyć wybrany obszar poprzez najechanie kursorem myszy na poziomy pasek
i przesunąć go w górę/w dół w trakcie przytrzymując lewy przycisk myszy.

2.1 Poziomy pasek zarządzania
Poziomy pasek zarządzania składa się z przycisków do zmiany listy instrumentów oraz filtrów (Rys. 1).

Rys. 1. Widok paska zarządzania oknem Analizy i komentarze.

Z lewej strony paska zarządzania znajdują się przyciski do zmiany listy instrumentów
które umożliwiają zmianę według kryterium:
- widok dla wszystkich instrumentów,
- widok dla obserwowanych instrumentów,
- widok dla instrumentów znajdujących się na Rachunku.

,

Umieszczone w prawym rogu filtry pozwalają na wyszukanie materiałów analitycznych według kategorii:
 Instrument – filtr pozwala na wyszukanie materiałów analitycznych i komentarzy dla wybranego
instrumentu finansowego.
 Tagi – filtr umożliwia wyszukanie zawartości po tzw. tagach (słowach klucz), które mogą być
przypisane do poszczególnych materiałów analitycznych. Po kliknięciu w filtr wyświetlana jest
lista tagów podzielona według najpopularniejszych, czyli najczęściej czytanych artykułów oraz
pozostałych.
 Analitycy – filtr umożliwia wyszukiwanie artykułów według wybranych analityków, autorów analiz
i komentarzy.
 Zakresu czasu – filtr umożliwiający wybranie przedziału czasu, dla którego będą wyświetlane
informacje rynkowe. Domyślnie wyświetlane są wiadomości rynkowe z ostatnich 2 dni.
Filtr według Zakresu czasu składa się z następujących opcji:
o Ostatnie 2 dni – wyświetlane są informacje z dnia bieżącego i poprzedniego,
o Ostatnie 7 dni – wyświetlane są informacje z ostatnich 7 dni,
o Ostatnie 30 dni – wyświetlane są informacje z ostatniego miesiąca,
o Inny zakres – wyświetlane są informacje na podstawie wskazanego zakresu dat.
Po wprowadzeniu w polach Od i Do odpowiednich dat należy kliknij przycisk Zastosuj.
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2.2 Lista kategorii
W lewej części okna znajduje się lista, która umożliwia szybkie
odszukanie analizy lub komentarza według wyszczególnionych
kategorii.
Obszar można powiększać i zmniejszać pociągając
za krawędzie (poprzez najechanie kursorem myszki na
pionowy pasek i przesuwając w prawo/w lewo w trakcie,
gdy przytrzymywany jest klawisz myszy). W przypadku
zmniejszenia
rozmiaru
obszaru
z
listą
kategorii
nazwy kategorii mogą być niepełne prezentując niewidoczną
część w formie wielokropka. Nakierowanie kursora myszy
na nazwę kategorii powoduje wyświetlenie w dymku pełnej
nazwy danej kategorii.
Filtrowanie informacji odbywa się po kategorii, która
jest aktywna. W danym momencie może być aktywna tylko
jedna kategoria, która jest wyróżniona innym kolorem,
co przedstawia Rys. 2.
Wybór kategorii możliwy jest poprzez:
 pojedyncze kliknięcie lewym przyciskiem myszy
na nieaktywną kategorię,
 użycie strzałek góra/dół z poziomu klawiatury,
po uprzednim zaznaczeniu obszaru listy kategorii.
Rys. 2. Widok na listę kategorii z aktywną
kategorią „Zwróć uwagę na…”.

Wybór podkategorii, czyli rozwinięcie kolejnego poziomu możliwe jest poprzez:
 dwukrotne kliknięcie lewym klawiszem myszy w nieaktywną kategorię,
 użycie strzałki skierowanej w prawo z poziomu klawiatury.
Zwijanie kolejnych poziomów kategorii odbywa się poprzez podwójne kliknięcie lewym przyciskiem
myszki w aktywną kategorię lub z poziomu klawiatury poprzez użycie strzałki skierowanej w lewo.
Informacja o liczbie nieprzeczytanych materiałów
pojawia się obok nazwy kategorii, co prezentuje
Rys. 3.
Aktywacja kategorii z widocznym licznikiem
powoduje jego wyzerowanie i ukrycie do momentu
pojawienia się nowego artykułu. W przypadku
pojawienia się artykułu dla aktywnej kategorii licznik
nie pojawi się.
Oprócz licznika, obok nazwy kategorii może pojawić
się dodatkowy symbol, który wyświetlany jest przez
godzinę od momentu pojawienia się najnowszych
publikacji w danej kategorii, po czym automatycznie
znika.
Rys. 3. Widok przedstawiający ilość nieprzeczytanych artykułów oraz symbol informujący o pojawieniu się najnowszych materiałów
w danej kategorii.

2.3 Lista materiałów
Materiały analityczne wyświetlane są automatycznie od najnowszego (na górze) do najstarszego.
Dostępna lista artykułów prezentowana jest w formie tabeli dzielącej się na następujące kolumny, co
przedstawiono na Rys. 4:
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Data i czas – w kolumnie prezentowana jest informacja o dacie i godzinie publikacji materiału.
Dla artykułów z dnia bieżącego wyświetlana jest tylko godzina publikacji. W kolumnie może
pojawić się dodatkowy „symbol”, który wyświetlany jest przez godzinę od momentu pojawienia
się najnowszych publikacji w danej kategorii, po czym automatycznie znika.
Tytuł i opis – w kolumnie prezentowana jest informacja w formie 3 wierszy, w których znajdują
się odpowiednio: tytuł materiału analitycznego, początkowa treść artykułu oraz mogą występować
przypisane do niego tagi (opcjonalnie).
Autor – w kolumnie prezentowana jest informacje o imieniu i nazwisku analityka, który
opublikował artykuł.
Typ – w kolumnie prezentowana jest informacja, do której listy kategorii przypisany jest materiał
analityczny.
Załącznik – w kolumnie może znajdować się informacja zawarta w treści załącznika w formacie
pdf. Po kliknięciu w ikonę otwiera się załącznik w zewnętrznym programie, np. Adobe Reader.

Rys. 4. Widok listy materiałów w panelu Analizy i komentarze.

Nakierowanie myszką na wiersz z artykułem powoduje wyświetlenie w dymku pełnego tytułu
z początkiem treści artykułu oraz przypisanymi do niego tagami.
Materiały nieprzeczytane są wyróżnione innym kolorem. Oznaczenie materiałów nieprzeczytanych
rozpoczyna się od momentu zalogowania do aplikacji eTrader i otwarcia okna Analizy i komentarze.
Wylogowanie z aplikacji lub zamknięcie wszystkich okien automatycznie ustawi status wszystkich
materiałów jako przeczytane.

2.4 Treść analiz i komentarzy
W dolnej części okna znajduje się obszar, w którym wyświetlana jest pełna treść wybranego artykułu
z określeniem: tytułu informacji, autora, daty i czasu publikacji materiału oraz listy wszystkich tagów
przypisanych do materiału (poprzedzone etykietą „Tagi”). Kliknięcie na Tag w treści spowoduje
automatyczne dodanie tagu do listy tagów, po którym filtrowana jest lista materiałów.
Treści analiz i komentarzy mogą zostać przedstawione:
 w formie wideo,
 w formie załącznika,
 w formie graficznej,
 w formie tekstowej.
W górnej i dolnej części każdego materiału znajdują się linki „<< nowszy artykuł” oraz „starszy
artykuł >>”, umożliwiając poruszanie się pomiędzy kolejnymi artykułami.

2.5 Ustawienia

Rys. 5. Widok opcji Ustawienia oraz Powiąż.

Okno Informacji rynkowych można powiązać z innymi aktywnymi oknami za pomocą ikony „powiąż”
Możliwość powiazania oraz zmiana ustawień okna (Rys. 5) zostały opisane w rozdziale Ustawienia.
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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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