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Ordery 
Produkt przeznaczony do zawierania transakcji wymiany walutowej FX, w momencie 

zaistnienia preferowanych przez klienta warunków rynkowych. Możliwe są 3 typy zleceń: 

1. Limit – transakcja zawierana w momencie osiągnięcia na rynku preferowanego przez 

klienta kursu. Zlecenie zakładane kiedy aktualny kurs rynkowy wybranej pary 

walutowej, jest mniej korzystny niż, kurs zakładanego orderu. Umożliwia sprzedaż 

waluty jeśli jej wartość wzrośnie lub kupno jeżeli jej wartość spadnie. 

2. StopMarket – transakcja zawierana w momencie osiągnięcia na rynku preferowanego 

przez klienta kursu. Zlecenie zakładane kiedy aktualny kurs rynkowy wybranej pary 

walutowej, jest bardziej korzystny niż, kurs zakładanego orderu. Umożliwia sprzedaż 

waluty jeśli jej wartość spadnie lub kupno jeżeli jej wartość wzrośnie. 

3.  TrailingStop – zlecenie będące hybrydą zleceń limit i stop market. W tego typu 

zleceniu ustawiana jest ilość punktów bazowych w pipsach (np.0,0100). Zlecenie 

zakładane kiedy aktualny kurs rynkowy wybranej pary walutowej, jest bardziej 

korzystny niż, kurs zakładanego orderu. Klient zakłada, że kurs rynkowy, wybranej 

pary walutowej będzie stawał się bardziej korzystny. Jeśli kurs będzie stawał się coraz 

bardziej korzystny, kurs realizacji zlecenia, będzie również stawał się coraz bardziej 

korzystny. Jeśli kurs rynkowy będzie stawał się coraz bardziej niekorzystny, kurs 

podążający zostanie zamrożony. Jeśli kurs podążający zostanie osiągnięty przez kurs 

rynkowy, nastąpi założenie transakcji wymiany i zlecenie zostanie wykonane. 

Zlecenie w momencie wykonania powoduje założenie transakcji wymiany walutowej po 

wyznaczonym przez klienta kursie (dla Orderów typu Limit) lub przy pierwszym możliwym Kursie 

po którym, PKO przy zachowaniu należytej staranności, mógł zawrzeć transakcję na rynku 

międzybankowym, po tym jak kurs rynkowy osiągnął poziom kursu aktywacji (dla Orderów typu 

StopMarket i TrailingStop).Uruchomienie widoku zakładania orderu 

Aby wejść do ekranu orderów, należy wybrać: 

Ordery i alerty -> Nowy order  
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Wprowadzanie zlecenia wymiany walutowej 

Aby wprowadzić zlecenie należy: 

1. Ustawić: 

a. Stronę dla transakcji wymiany walutowej (Sprzedaję lub Kupuję) 

b. Waluta transakcji – waluta, której ilość jest podawana przez użytkownika 

c. Kwota – kwota w walucie transakcji jaka ma być przedmiotem wymiany 

d. Kontr waluta – waluta, w której będą wprowadzanie kwoty wymiany 

e. Termin rozliczenia – tenor na jaki ma zostać wykonana wymiana walutowa. 

Dostępne opcje: 

i. Dziś 

ii. Jutro 

iii. SPOT 
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2. Wybrać rachunki: 

a. Z rachunku – rachunek, z którego mają być pobrane fundusze 

b. Na rachunek – rachunek, na który mają zostać przelane fundusze 

 

 

3. Ustawić: 

a. Typ orderu 

b. Kurs (limit, stop market)/Punkty (trailing stop) 

c. Termin ważności orderu: 

i. Eod – (End of Day) zlecenie działa do końca dnia 

ii. Gtdt – (Good till date till time) – data i czas wygaśnięcia zlecenia 

ustawiany manualnie 

d. Data wygaśnięcia (jeśli Expiry = Gtdt) 

e. Czas wygaśnięcia (jeśli Expiry = Gtdt) 

f. Numer telefonu (opcjonalny) – w celu automatycznego informowania klienta o 

zmianach statusu zlecenia (tj. wykonaniu lub wygaśnięciu) 
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4. Zatwierdzić zamówienie przyciskiem „Zatwierdź order” 

 
5. Po zatwierdzeniu system utworzy zlecenie i wyświetli podsumowanie 

 

 

Tryb OCO (One cancels the other) 

Tryb umożliwia założenie drugiego zlecenia równolegle z pierwszym. Wykonanie się jednego z 

pary zleceń spowoduje anulowanie pozostałego. Proces zawierania drugiego zlecenia jest taki 

sam jak pierwszego  z tą różnicą, że w drugim zleceniu nie ma możliwości ustawienia czasu 
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wygaśnięcia, ponieważ jest jeden wspólny dla obydwu zleceń. 
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Weryfikacja odległości od rynku 

Każdy Order w momencie zakładania jest weryfikowany pod kątem odległości od aktualnego 

rynku. 

Jeżeli Order już momencie założenia miał zostać wykonany to założenie takiego Orderu jest 

blokowane przez system. 

Przykład: 

Klient chce założyć Order Limit Sprzedaż EURPLN po cenie 4.0000. 

Aktualny kurs EURPLN to 4.1000, czyli Order zostałby natychmiast zrealizowany (po cenie mniej 

korzystniej dla Klienta niż gdyby wykonał zwykła transakcję sprzedaży EURPLN), w związku z 

czym utworzenie takiego Orderu jest blokowane. 
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