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Схема на обучението
•

Пазарен модел
–
–
–
–
–
–

•

Форми
Модели
Предпазни мерки
Основни видове поръчки
Други спецификации
Правила за сключване на сделки

Графичен интерфейс и
употреба на мишката

•

Основни функции
– Логин и основен прозорец
– Емисии и въвеждане на поръчки
• Списък с инструменти
• Въвеждане на поръчки
– Собствени поръчки и сделки
• Манипулиране на
поръчките
• Специални видове поръчки
– Търговски плот
– ОТС сделки
– Маркет-мейкъри
– Информация
– Основни прозорци
– Настройки и помощ

Пазарен Модел
Основната цел на тази секция е да:
•

Даде представа за основните
компоненти на пазарния модел,
приложим при Xetra

Форми на търговия
(Непрекъсната търговия)
•
•
•
•
•

Само кръгли партиди
Открита и анонимна система за търговия с акумулирани количества и
брой на поръчките за всяка лимитирана цена
Непосредствено изпълнение на поръчките
Изпълнение спрямо приоритетите цена/време
Предпазни мерки
– Прекъсвания за нестабилност
– Разширени прекъсвания за нестабилност

Форми на търговия
(Аукциони)
•
•

Допустими са произволни обеми на поръчките
Фиксирана структура
– Фаза на въвеждане на поръчките (кол-фаза) с произволен край в рамките
на 30 сек.
– Фаза на определяна на цената

•
•
•

Частично закрита и анонимна система
Определяне на цената на аукциона в зависимост от максимално
изпълнимия обем
Предпазни марки
– Прекъсвания за пазарни поръчки
– Прекъсвания за нестабилност
– Разширени прекъсвания за нестабилност

Структура на аукцион

Случаен край

•Индикативна цена или най-добри
цени купува и продава
•Изпълним обем, страна и обем
на излишъка (market imbalance
indicator)

PD= Price determination (определяне на цената на
аукциона), ако е възможно

Модели на търговията

Xetra Start
Различава се от останалите аукциони по начина на протичане и
достъпната информация
• Кол-фаза (информация за поръчките не е налична)
– Публикува се информация за диапазона, в който ще се определи цената
– Този диапазон определя горната и долната граница, в която ще бъде
определена цената

•

Freeze фаза
– Не е възможно модифициране, въвеждане и отмяна на поръчки/котировки

•

Начало на фазата на определяне на цената
– Съществуващите поръчки се изпълняват на цената на аукциона в
определения по-горе диапазон

Предпазни мерки
Предпазни мерки по време на аукциони и непрекъсната търговия

Прекъсване за
нестабилност

•Настъпва, когато потенциалната цена на
сделка попада извън предварително
определен диапазон
•Смяна на формата за търговия (при
непрекъсната търговия) или удължаване на
кол-фазата (при аукцион)
•Осигурява плавност на цените
•Разширено прекъсване при съществено
отклонение

Прекъсване за
изпълнение на
пазарни поръчки

•Настъпва, когато е налице излишък от
пазарни поръчки към момента на
определяне на цената (само при аукциони)
•Удължаване на кол-фазата
•Подобрява вероятността за изпълнение на
пазарните поръчки по време на аукцион

Предпазни мерки
Движение на цената по време на прекъсвания за нестабилност

Предпазни мерки
Прекъсване за нестабилност по време на непрекъснатата търговия
• Предизвиква се от потенциалната цена на сделка
• Настъпва преди да се сключи сделка извън определения диапазон
Прекъсване за нестабилност

Прекъсване на непрекъснатата
търговия, тъй като
потенциалната цена попада
извън определен диапазон

Непрекъсната търговия

Участниците
могат да
реагират чрез
модифициране,
отмяна и
въвеждане на
поръчки

Кол-фаза с поръчки
само от
непрекъснатата
тъговия

Непрекъсната търговия

Предпазни мерки
Прекъсване за нестабилност по време на аукцион
• Настъпва преди определянето на цената на аукцион
• Изразява се в удължаване на кол-фазата на аукциона
Аукцион (удължен)

Кол-фаза

Извън дефинирания
диапазон в края
на кол-фазата

Участниците могат да
реагират чрез
модифициране, отмяна
и въвеждане на
Индикативна поръчки
цена

Удължена кол-фаза

Неизпълнени оферти, които не са
ограничени само до аукциони

Непрекъсната
търговия

Предпазни мерки
Разширено прекъсване за нестабилност
• Потенциланата цена на изпълнение попада извън двойно
по-широк дипазон от динамичния
• Прекъсването се прекратява ръчно
• Съответният брокер ще бъде потърсен от борсата

Идикативната цена
е извън някой от
диапазоните

Непрекъсната
търговия

Прекъсване
за нестабилност

Разширено прекъсване

Идикативната цена
е извън два пъти
по-широки
диапазони

Съответния брокер
потвърждава
поръчката,
аукционът се
стартира ръчно

Непрекъсната
търговия

Предпазни мерки
Прекъсване за пазарни поръчки
• Настъпва, когато пазарните поръчки са част от излишъка
• Настъпва преди определянето на цената на аукциона

Аукцион (удължен)

Кол-фаза

Удължена колфаза при наличие
на излишък на
пазарни поръчки

Информация към
пазара за
прекъсването

Удължена кол-фаза

Неизпълнени оферти,
които не са ограничени
само до аукциони

Непрекъсната търговия

Основни типове поръчки

Пазарни поръчки

Лимитирани поръчки

Пазарни към лимитирани
поръчки

Айсберг поръчки

• Поръчки за покупка и
продажба без лимитирана цена
• Поръчки за покупка и
продажба с лимитирана цена

• Пазарни поръчки с
определени условия
• Постепенно и автоматично
въвеждане на големи поръчки в
системата

Параметри на поръчките
•

Условия за изпълнение
– “Веднага или никога” (IOC)
• Незабавно изпълнение (пълно или частично)
• Неизпълнената част се отменя
– “Изпълни или отмени” (FOK)
• Изпълнява се незабавно и напълно или се отменя
– Стоп-поръчки
• Въвеждането им зависи от предварително определена цена (стопцена)
• Активират се от цена на сделка

Параметри на поръчките
•

Валидност на поръчките
– Валидни за деня
– Валидни до отмяна (GTC), но не за повече от 90 календарни дена (T+89)
– Валидни до дата, но не за повече от 90 календарни дена (T+89)

•

За сметка на
– За чужда сметка (А)
– За собствена сметка (P)
– Маркет-мейкър (D)
–
–
–
–

Емитент (I)
Best executor (E)
Liquidity provider (L)
Liquidity manager (Q)

Параметри на поръчките
•

Ограничения при изпълнението (TrR)
– Само за аукцион
– Само за откриващ аукцион
– Само за закриващ аукцион
–
–
–
–

Поръчки за приемане на излишък
Аукциони от основната търговска фаза
Само за основната търговска фаза
Само за аукциона в края на деня

Определяне на цената при
аукциони
Цената на аукциона се определя на базата на ситуацията в системата в края на
фазата на въвеждане на поръчки. Само цени на съществуващи поръчки или
референтната цена се вземат предвид при определяне на цената
Максимален
обем

1.
2.

Лимитирана цена, при която изпълнимият обем е най-голям
Лимитирана цена с най-малък излишък

Повече от една цена?
Пазарен принцип

3.
4.

Най-високата лимитирана цена при излишък на търсенето
Най-ниската лимитирана цена при излишък на предлагането

Повече от една цена?
Съпоставимост
на цените

5.
6.

Ако референтната цена е в диапазона от допустими лимитирани
цени, цената на аукциона е равна на референтната цена
Ако референтната цена е извън диапазона от допустими лимитирани
цени, цената на аукциона е равна на лимитираната цена, най-близко
до референтната цена

Определяне на цената при
непрекъсната търговия

Входяща оферта

Съществуващи в системата оферти
Пазарна

Лимитирана

Пазарна и
лимитирана

Пазарна
поръчка за
покупка

Референтната
цена

Най-ниската цена
на лимитирана
поръчка за
продажба

По-ниската от
референтната цена
и цената на
лимитирана
поръчка за
продажба

Пазарна
поръчка за
продажба

Референтната
цена

Най-високата цена
на лимитирана
поръчка за покупка

По-високата от
референтната цена
и цената на
лимитирана
поръчка за покупка

Лимитирана
поръчка за
покупка

По-ниската от
референтната цена
и цената на
лимитирана
поръчка за покупка

Най-ниската цена
на лимитирана
поръчка за
продажба

По-ниската от
референтната и
лимитираната цена

Лимитирана
поръчка за
продажба

По-високата от
референтната цена
и цената на
лимитирана
поръчка за
продажба

Най-високата цена
на лимитирана
поръчка за покупка

По-високата от
референтната и
лимитираната цена

Схема на обучението
•

Пазарен модел
–
–
–
–
–
–

•

Форми
Модели
Предпазни мерки
Основни видове поръчки
Други спецификации
Правила за сключване на
сделки

Графичен интерфейс и
употреба на мишката

•

Основни функции
– Логин и основен прозорец
– Емисии и въвеждане на поръчки
• Списък с инструменти
• Въвеждане на поръчки
– Собствени поръчки и сделки
• Манипулиране на
поръчките
• Специални видове поръчки
– Търговски плот
– ОТС сделки
– Маркет-мейкъри
– Информация
– Основни прозорци
– Настройки и помощ

Графичен интерфейс и
употреба на мишката
Основната цел на тази секция е да:
•

Обясни основните характеристики
на графичния интерфейс Xetra JTrader

Графичен интерфейс –
Основни черти
Основни черти на Xetra J-Trader
• Windows базирано приложение
– Аналогично упралвление посредством прозорци

•

Употреба на мишката
– Контекстни менюта
– Обикновени менюта
– Бутони

•
•

Бързи клавиши
Функционални клавиши

Графичен интерфейс –
Основни черти
•
•

Борсови сделки и сделки извън регулиран пазар
Индивидуализиране на търговския екран
– Потребителски настройки
– Съхраняване на параметри

•
•

Динамично опресняване на повечето от прозорците
Без ограничение за броя на отворените прозорци
– Въпреки това, големият брой прозорци може да повлияе на
производителността на системата
– Иконизираните прозорци са все още активни

Употреба на мишката
Еднократно с левия бутон

Избор на поле/клетка/колона/ред

Двукратно с левия бутон

Изпълняване на функция

Еднократно с десния бутон

Избор на функция или параметър от
контекстно меню (в зависимост от полето или
глобалния контекст)

Задържане на десния бутон

Местене на колони

Лента с инструменти
Различните прозорци имат лента с инструменти

Избрани икони:
Съхраняване на настройките и изчистването им
Печат или експорт на данните от прозореца
Добавяне на всички колони или избор на такива
Корекция на критериите за сортиране
Директен достъп до основното меню

Схема на обучението
•

Пазарен модел
–
–
–
–
–
–

•

Форми
Модели
Предпазни мерки
Основни видове поръчки
Други спецификации
Правила за сключване на
сделки

Графичен интерфейс и
употреба на мишката

•

Основни функции
– Логин и основен прозорец
– Емисии и въвеждане на поръчки
• Списък с инструменти
• Въвеждане на поръчки
– Собствени поръчки и сделки
• Манипулиране на
поръчките
• Специални видове поръчки
– Търговски плот
– ОТС сделки
– Маркет-мейкъри
– Информация
– Основни прозорци
– Настройки и помощ

Логин и основен прозорец
Основната цел на тази секция е да:
•
•

Обясни достъпа до Xetra J-Trader
Обясни достъпа до back-end-а на
системата

Логин и основен прозорец
Процедура за логване в системата
• Стъпка 1: Старт на архитектурата WS
– Start-Programs-Gate production-Start Gate

•

Стъпка 2: Логин в Xetra J-Trader
– Потребителско име
– Парола

•

Стъпка 3: Логин в Back-end-a

Логин и основен прозорец
Логин процедура във front-end-a

Логин и основен прозорец
Логин процедура в back-end-а
TraderID:1-3 MemberID, 4-5 местоположение на члена, 6-8 Подгрупа на брокера
Парола: 8 символа

Логин и основен прозорец
Основен прозорец на приложението:
• Всички функции на Xetra са групирани в менюто по логика
• Затварянето на основния прозорец затваря приложението

Логин и основен прозорец
Списък на всички отворени порзорци
• Прозорецът съдържа списък на отворените прозорци
• Бърз достъп до всички активни прозорци на Xetra J-Trader

Емисии и въвеждане на
поръчки
Основната цел на тази секция е да:
•

•
•

•
•

Обясни как се визуализира пазарна
информация
– За един инструмент
– За избрана група инструменти
Обясни как се въвежда поръчка
Обясни как се визуализира пазарна
информация за множество
инструменти
Да обясни как се създават профили
с инструменти
Да обясни как се визуализират
сделките

Емисии и въвеждане на
поръчки
Преглед на поръчките (Order instrument overview)
• Детайлна пазарна информация за един инструмент
Линия с историческа информация
• Статистическа информация
и информация в реално
време за текущия ден
Списък
• Пазарна информация
• Лимитирани цени купува и
продава
•Акумулирани количества за
всяко ниво
•Дълбочина на пазара от 10
•Динамична актуализация

Емисии и въвеждане на
поръчки
Преглед на поръчките (Order instrument overview) - Аукцион
• По време на аукцион не е достъпна пълната информация
• Ако пазарът не е кръстосан, се
визуализира информация за найдобрите цени “купува” и
“продава”, както и съответни
количества
• Ако пазарът е кръстосан, се
визуализира информация за
индикативната цена на аукциона,
индикативния обем и излишъка,
ако има такъв в долната част на
прозореца

Емисии и въвеждане на
поръчки
Пълен преглед на поръчките (Order instrument full overview)
• Детайлна статична информация за един инструмент
• Пълна дълбочина на пазара

Прозорецът не се
актуализира динамично !

Емисии и въвеждане на
поръчки
Избор на Инструмент/Група/Профил (Instrument/Group/Profile Selection)

• Избор на инструмент, профили
или група от инструменти (в този
случай – на инструмент от
групата, наречена DAX1)
• Може да бъда отворен от
менюто Select, когато е
необходимо да се определи
критерий за филтриране (за
всички прозорци с функция за
избор на инструмент)

Емисии и въвеждане на
поръчки
Бързо въвеждане на поръчка (Fast Order Entry)
• Въвеждане на нови поръчки в системата
• Прозорецът се отваря автоматично с логването (в зависимост от правата
за достъп)
• Попълва се автоматично с избор на цена от прозореца Market Overview
• Когато се изберат няколко лимитирани цени, се попълва средната им цена
• Повечето от полетата имат контекстно меню
• Въведената лимитирана поръчка се проверява за коректност

Емисии и въвеждане на
поръчки
Намален изглед
С бутоните

може да се намали или разшири прозореца

Емисии и въвеждане на
поръчки
Бъдете внимателни, когато използвате прозореца Fast Order
Entry!
• Бутоните Submit и Apply стават активни, когато се избере една
или повече цени
• Натиснете Reset, ако направеният избор вече не ви е нужен
• Натиснетe Reset след като сте използвали ограничения (освен
ако не са ви още необходими)
• Ако не е посочена цена, се въвежда пазарна поръчка

Емисии и въвеждане на
поръчки
Въвеждане на поръчка (Order Entry)

• Алтернативен прозорец за
въвеждане на поръчка
• Могат да бъдат отворени
множество прозорци
• Отваря се с предварително
попълнени параметри при двойно
кликване върху лимитирана цена
от прозореца Market Overview
• Прозорецът се затваря след
въвеждане на поръчката с бутона
Submit

Емисии и въвеждане на
поръчки
Преглед на поръчките и емисиите (Order Market Overview)
• Визуализира пазарна информация за множество инструменти
• Избор на дълбочина на пазара между 2 и 10
• Могат да бъдат отворени няколко прозореца

Емисии и въвеждане на
поръчки
Преглед на поръчките и емисиите (Order Market Overview)
• Критериите за избор могат да бъдат променени посредством
контекстното меню, което зависи от позицията на бутона за избор

Емисии и въвеждане на
поръчки
Групи и профили на инструменти
•
•

Избор на един инструмент
Избор от множество инструменти

Групи от инструменти
Групи от инструменти

• Дефинират се от борсата
• Представляват логическа
категоризация на търгуваните
инструменти
Профили от инструменти

Профили от
инструменти

• Дефинират се от потребителя
• Следва детайлно обяснение на
създаването им

Емисии и въвеждане на
поръчки
Преглед на профилите (Profile overview)
• Показва всички профили на потребителя
• Дава възможност да се добавят, модифицират и изтриват профили
• Може да бъде отворен единствено през менюто Settings

• Профилът по подразбиране (√)
дефинира специфичните за
полетата контекстни менюта за:
• полетата за въвеждане на
инструмент
• полето за бърз избор (Quick
Selection)
• Само статични инструменти
биват показани
• Ускорява въвеждането и избора

Емисии и въвеждане на
поръчки
Профили на инструменти
• Група от инструменти, дефинирана от потребителя
• Максимум от 100 профила на потребител
• Максимум 500 инструмента в профил
• Чрез използването на профилите на инструментите
– Се визуализира пазарна информация
– Се визуализират собствените поръчки и сделки
– Се улеснява въвеждането, избора и т.н.

Емисии и въвеждане на
поръчки
Конфигуриране на профилите от инструменти
• Статични инструменти
– Избор от статични компоненти на профила

•

Динамично филтриране
– Определяне на специфични критерии за филтриране (компонентите на
профила се актуализират автоматично след логване)

•
•

Профилите от инструменти могат да съдържат различни видове
инструменти
Динамичните компоненти са видими само в прозорците за
предоставяне на информация (като например Order Market Overview)

Емисии и въвеждане на
поръчки
Създаване на профил от инструменти – статични инструменти
•Дефинира се име на
профила
• Избор на статични
инструменти
• директно от
групата с
инструменти
• от съществуващ
профил
• Добавят се
инструментите към
профила
• Профилът се
съхранява

Емисии и въвеждане на
поръчки
Създаване на профил от инструменти – динамични набори за филтриране
• Дефинира се име на
набора за филтриране

•Въвеждат се
критериите за
филтриране

• Добавя се наборът
към профила от
инструменти

Емисии и въвеждане на
поръчки
Тикер (Ticker)
• Информация в реално време
• Колоната Exch индикира борсата, от която произлиза информацията
• Съхраняват се до 2000 публикувани цени без възможност за историческа
информация

• Горният списък показва стойности
на индекси

• Долният списък показва отделни
инструменти

Емисии и въвеждане на
поръчки
Създаване на профил от инструменти – избор от индекси
• Индексите се избират от групата External Instruments
• Пазарната информация е достъпна само в прозореца Ticker

Емисии и въвеждане на
поръчки
Сключени сделки (Online time and sales sheet)
• Справка за всички сделки за текущия ден и предходните четири
работни дни
• Избор по инструмент, профил или
група
• Критерий за филтриране: време,
дата, цена и тип на сделката

Собствени поръчки и
сделки
Основната цел на тази секция е да
обясни:
•
•

•
•
•
•

как се виждат собствените поръчки
модифицирането, задържането,
освобождаването и изтриването на
собствените поръчки
Как се виждат потвържденията за
изпълнение
Как е достъпна детайлна
информация за собствените сделки
Въвеждането и модифицирането на
множество оферти
Въвеждането на стоп+поръчки,
пазарни към лимитирани и айсбергпоръчки

Собствени поръчки и
сделки
Преглед на собствените поръчки (Own order overview)
• Динамична визуализация на собствените поръчки (без критерий за избор)
• Достъп до функциите за поддръжка на поръчките

Собствени поръчки и
сделки
Преглед на собствените поръчки (Own order overview)
• Показва собствените поръчки, сортирани по:
– Инструмент
– Тип на поръчката
– Купува/Продава, цена и време на въвеждане

•

Функции
– Въвеждане на нови поръчки
– Задържане и освобождаване на съществуващи поръчки
• Задържаните поръчки не са видими от пазара
• Въвеждат се с ново време при освобождаване
– Модифициране и изтриване на съществуващите оферти

•

През прозореца Order Filter може да се зададат критерии за
филтриране

Собствени поръчки и
сделки
Филтриране на поръчките (Order Filter)
• отваря се през менюто Select или с помощта на иконката в
прозореца Own order overview .
• Позволява на потребителя да определи критерий за
филтриране
• Избор на инструмент, профил или група
(задължителен избор)
• Всички незадължителни критерии за
филтриране могат да бъдат комбинирани
• Старши брокерите имат достъп до
поръчките на брокерите от тяхната група
•Поддържат се контекстни менюта
• Определени критерии за филтриране
касаят само определени видове
инструменти

Собствени поръчки и
сделки
Поддръжка на поръчките (Order maintenance)
• Промяна на параметрите на съществуваща поръчка
• Отваря се от Own Order Overview

• Отваря се при избор на една поръчка в
Own Order Overview и натискането на
бутина Modify
• Не може да се променя от “купува” на
“продава” и обратно
• Ново време на въвеждане при
• промяна на цената
• увеличаване на количеството
• увеличаване на срока на
валиднсот
• По време на модифицирането
поръчката е все още активна

Собствени поръчки и
сделки
Информация за сделките (Trade Information)
• Динамична визуализация на потвържденията за изпълнение на собствените
поръчки (само с критериите за избор)
• Детайли по отношение на сетълмента няма. Те могат да бъдат открити в
Информация за бек-офиса (Back Office Information)
• Хронологичното подредреждане
може да се коригира
индивидуално

• Изчислява се средна цена и
акумулирани количества за
избраните потвърждения за
изпълнение

Собствени поръчки и
сделки
Филтриране на информацията за сделките (Trade Information Filter)
• отваря се през менюто Select или с помощта на иконката
прозореца Trade Information .
• Позволява филтриране на потвържденията

в

• Избор на инструмент, профил
или група (задължителен избор)
• Всички незадължителни
критерии за филтриране могат да
бъдат комбинирани
•Поддържат се контекстни менюта
• Определени критерии за
филтриране касаят само
определени видове инструменти

Собствени поръчки и
сделки
Информация за бек-офиса (Back Office Information)
• детайлна информация за собствените сделки, включително и за
сетълмента (без критерии за избор)
• достъп до функциите за поддръжка на сделки
• калкулиране на редна цена и акумулирани количества
• Налице е информация
за статуса на изпълнение
на съответната поръчка в
колоната P/F
• F= Пълно
изпълнение
• P= Частично
изпълнение

Собствени поръчки и
сделки
Филтриране на информацията за бек-офиса (Back Office Information Filter)
• Отваря се през менюто Select или с помощта на иконката
в прозореца Back Office Information .
• Филтрира информацията за сделките
• Избор на инструмент,
профил или група
(задължителен избор)
• Всички незадължителни
критерии за филтриране
могат да бъдат
комбинирани
• Достъпни са сделки от
текущия работен ден,
както и от предходните
четири

Собствени поръчки и
сделки
Поддръжка на сделките (Trade Maintenance)

Модифициране на:
• референтните данни
• сметката
• инструкциите за
сетълмент

Собствени поръчки и
сделки
Масово въвеждане на поръчки (Mass Order Entry)
• Въвеждане на множество поръчки за един или няколко инструмента
• Списъкът MOE е средство за подготовка на поръчки

• Възможности за
въвеждане на множество
поръчки, например:
• на няколко
подобни или
еднакви поръчки
• увеличващи се или
намаляващи
поръчки
• поръчките в списъка все
още не са активни в
системата
• Налице е възможност за
въвеждане на
определени поръчки или
обобщено въвеждане на
всичките
•Специална обработка на
грешки

Собствени поръчки и
сделки
Поддръжка на множество поръчки (Mass Order Maintenance)
• Промяна на множество поръчки
• Отваря се чрез избора на множество поръчки в Own Order Overview
или чрез натискането на бутона Modify
• MOM в средство за
модификация на поръчки
пред фактическта им
промяна в системата
• Групата от полета Limit
Change позволява промяна
на цените на няколко
поръчки
• Поръчките от списъка все
още не са променени в
системата
• Възможност за промяна
само на някои поръчки или
на всички едновременно
• Възможност за задържане
на поръчките с цел
допълнителна сигурност

Собствени поръчки и
сделки
Стоп-поръчки
• Зависят от определена цена (стоп-цена)
• При въвеждането им не са видими от пазара
• Стоп-поръчките се задействат само от цена на сключена сделка
• Поръчка за покупка (продажба) се активира след като последната цена
на сделка стане равна или по-голяма (по-малка) от стоп-цената.

Цена на аукцион може да задейства стоп-поръчки, но тези
поръчки не се активират или изпълняват по време на този
аукцион!

Собствени поръчки и
сделки
Пазарни и лимитирани стоп-поръчки

Пазарни
стоп-поръчки

Лимитирани
Стоп-поръчки

Когато бъде достигната стоп-цената,
стоп-поръчката се въвежда в системата
като пазарна поръчка

Когато бъде достигната стоп-цената,
стоп-поръчката се въвежда в системата
като лимитирана поръчка

Собствени поръчки и
сделки
Въвеждане на стоп-поръчки
• Ограниченията за изпълнение STP и Stop Limit са задължителни
• Полето Limit може да бъде попълнено, ако се цели въвеждането на
лимитирана стоп-поръчка

Цена на
поръчката

Ограничение
STP

Стоп-цена

Собствени поръчки и
сделки
Стоп-поръчки – основни моменти
• Проверка на цената
– Стоп-цената на стоп-поръчка за продажба трябва да бъде по-ниска от
цената на последната сделка
– Стоп-цената на стоп-поръчка за покупка трябва да бъде по-висока от
цената на последната сделка
– Цената на стоп-поръчката трябва да бъде в разумни граници около стопцената

•
•
•

Няма допълнителни условия или изисквания за изпълнението
Стоп-поръчките се виждат в прозореца Own Order Overview, от който
могат да бъдат задържани, освободени, променени или изтрити
При всяка промяна на стоп-поръчките се пристроява ново системно
време

Собствени поръчки и
сделки
Поръчки от вида “пазарна към лимитирана”
• Пазарни поръчки, изпълними при следващата възможна цена
• Първоначално изпълнение
– срещу най-добрата насрещна лимитирана цена или
– по цената на аукциона

•

Неизпълнените части
– се въвеждат с лимитирана цена
– като се използва лимитираната цена и времето на първото им изпълнение

•

Преимущества/приложение
– Пазарни поръчки с допълнителна сигурност
• Най-добрата насрещна поръчка е основата за изпълнение
– По-висока вероятност за изпълнение при неликвидни позиции (в сравнение
с лимитираните поръчки)
– Невъзможност да се изостане от пазара

Собствени поръчки и
сделки
Поръчки от вида “пазарна към лимитирана” – основни моменти
• Могат да бъдат отхвърлени. Разрешават се само:
– Ако от насрещната страна има поне една лимитирана поръчка и
– Няма насрещна пазарна поръчка

•
•
•
•
•

Трябва да бъде взет под внимание текущият спред между поръчките
“купува” и “продава”
По-ниска вероятност за изпълнение в бързо-движещи се пазари (в
сравнение с пазарните поръчки)
По време на аукциони се третират като пазарни поръчки
Могат да предизвикат прекъсване на изпълнение на пазарни поръчки
Няма възможност за промяна на тези поръчки след като им бъде
присвоена лимитирана цена

Собствени поръчки и
сделки

Остатъчния
обем е равен на
общия минус
пиковия (върхов)
обем

Айсберг-поръчки
• само върховото количество е видимо
по време на непрекъснатата търговия
• ново върхово количество се въвежда
в системата след изчерпването на
предходното
• по време на аукциони участват с
пълния си обем
• могат да са само с валидност за деня
• пиковото и общото количество трябва
да са кръгли партиди (има минимален
обем)

Собствени поръчки и
сделки
Въвеждане на айсберг-поръчки
• Достъпно през прозорците Order Entry и Fast Order Entry
• Изисква въвеждането на тип “I”, общо количество на поръчката и пиков
обем

Общо количество на
поръчката
Тип на поръчката “I”
(видима+скрита част)

Пиков обем (видима
част)

Собствени поръчки и
сделки
•

Айсберг-поръчки: преимущества и приложение
– Постепенно и автоматично подаване на големи поръчки към пазара (мин.
1000 броя общ обем и 100 броя пиков обем)
– Възможност за настройване на обемите на поръчката в зависимост от
предпочитанията на потребителя, ликвидността и пр.
– Предотвратяване на “подхлъзване” на пазара вследствие на влиянието на
големите поръчки

•

Съществени моменти
– Само пиковия обем (или неизпълнения обем) са видими по време на
непрекъснатата търговия
– Всеки нов пиков обем се въвежда с ново време
– Въвежда се нов номер на поръчката при увеличаване на пиковия или
общия обем
– Потенциална видимост по време на аукциони вследствие на индикатора за
дисбаланс на пазара

Търговски плот
Търгвоският плот (Trading Board) съдържа индивидуално кофигурируеми рамки и
позорци, като по този начин обединява функционалността от няколко прозореца
• Отворен за
първи път,
търговския плoт
не съдържа
прозорци
• Индивидуалните
конфигурации
могат да бъдат
съхранени
посредством
бутона Xetra

Търговски плот
Критерии за филитриране

• Глобален
филтър за всички
отворени
прозорци
• Отделни
прозорци могат да
бъдат премахнати
с бутоните

OTC сделки
Основната цел на тази секция е да
обясни:
•
•
•
•

Характеристиките на ОТС сделките
Как се въвеждат ОТС сделки
Потвърждението, изтриването,
запитването и наблюдението
Оповестяване на информация за
ОТС сделките

OTC сделки
•

Характеристика на ОТС сделките
–
–
–
–
–

ОТС сделките са договорени извън борсата
Могат да бъдат въведени през целия ден
Въведената ОТС сделка трябва да бъде потвърдена от насрещната страна
Нарича се “отворена”, докато насрещната страна не я потвърди
“Отворените” сделки се изтриват от системата след края на деня

OTC сделки
Отворени ОТС сделки (Open OTC Trading)
•
•

Въвеждане на нови ОТС сделки със и без оповестяване на
информация
Динамично визуализиране на съществуващите ОТС сделки (за
инициатор или насрещна страна)

OTC сделки
Динамично визуализиране на информацията за отворените ОТС
сделки
•
•
•

Показват се сделките, по които потребителят е инициатор или
потвърждаващ
ОТС сделките, изисващи одобрение са маркирани в колоната Action
Отворените ОТС сделки са видими само за насрещната страна по
сделката (в прозореца Message Log се появява съответното
съобщение)

OTC сделки
Потвърждаване на отворена ОТС сделка
•
•

Успешно одобрените сделки извън регулиран пазар се показват и на
двете страни в прозореца Back Office Information.
Информация за ОТС сделката към пазара не се подава.
• След
одобрението, ОТС
сделката не може
да бъде
отхвърлена,
поради това
параметрите на
сделката трябва
внимателно да
бъдат проверени.

Оповестяване на
информация
•
•

Позволява на потребителя да въвежда, потвърждава, отменя и изменя
отчети за сделки.
Съдържа информация за отчетените за сделки

Искания за предоставяне на
котировка
Основната цел на тази секция е да
обясни:
•

Как се въвежда в системата искане
за предоставяне на котировка

Искания за предоставяне на
котировка
Искания за котировки към маркет-мейкърите (Quote Rrequest)
• В електронна форма
– От участник
– До всички маркет-мейкъри на съответния инструмент
– Да осигурят активна котировка в системата

•

Участникът може да посочи
– Дали иска да купува или да продава
– Количеството, което го интересува

•
•

За искането се подава информация към целия пазар
Въпреки това, съответният участник, въвел искането, не е задължен
след това да търгува въз основа на въведената котировка

Искания за предоставяне на
котировка
Въвеждане на искане за котировка
• Посочването на инструмента е
задължително
• Индикацията купува/продава и
количеството не са задължителни
•Искането бива отхвърлено, ако:
• инструментът няма маркет-мейкър
• ако маркет-мейкър отправи искане за
инструмент, по който той се явява
такъв
• по време на pre-trading I post-trading
фазите

За да се изпрати искане за котировка, включително
индикация купува/продава и количество, може да бъде
използван и бутона Send QR от прозореца Fast Order
Entry

Искания за предоставяне на
котировка
Преглед на исканията за котировка (Quote Request Overview)
•
•

Динамична визуализация на входящите искания за котировки
Без историческа информация
• Маркет-мейкърите получават
всички параметри по исканията
•Към останалите участници
информацията
• купува/продава
• член (въвел искането)
• количество
не се подава!

Маркет-мейкъри
Основната цел на тази секция е да
обясни:
•

Как се въвеждат котировки

Маркет-мейкъри
Въвеждане на котировка (Quote Entry)
• В системата за дадения инструмент е
активна само една котировка във всеки
един момент
• Новата котировка отменя старата в
системата
• Котировките по подразбиране са с
валидност за деня
• Минималният обем на котировките се
показва при избор на инструмента
• Количествата “купува” и “продава”
могат да се различават, но не може да
са по-малки от минималното
•Текстово поле за произволна
информация

Маркет-мейкъри
Масово въвеждане на котировки (Mass Quote Entry)
•
•

Въвеждане на няколко котировки за един или няколко инструмента
Например при подготовката за старта на търговията в началото на
деня
• Списъкът е средство
за подготовка на
въвеждането на
котировки
• Котировките от
списъка не са все още
активни в системата
• Възможност за
въвеждане на
определени котировки
в системата или на
всички наведнъж

Маркет-мейкъри
Преглед на собствените котировки (Own Quote Overview)
•
•

Показва котировките от под-групата на маркет-мейкъра
Функциите за поддръжка на котировките са достъпни чрез бутони
• В прозореца Message
Log се появява
съобщение, ако
котировка се изчерпи
напълно.

Маркет-мейкъри
Филтър на котировките (Quote Filter)
•
•

Дава възможност да се филтрират котировките от прозореца Own
Quote Overview
Отваря се от менюто View
• Избира се
инструмент, профил
или група
(задължителен избор)
• Всички
незадължителни
критерии могат да се
комбинират
• Поддръжка на
контекстни менюта

Информация
Основната цел на тази секция е да
обясни:
•
•
•
•

Как се избират и показват новините
Как се използва прозореца Message
Log
Как се използват някои особени
прозорци на Message Log
Как да се настроят аларми за
определени условия

Информация
Новини (News)
•
•

Служебни съобщения от борсата
Нови инструменти, промени в капитала, спирания на инструменти и пр.

• Заглавието се вижда
в списъка
• Двойното кликване с
мишката показва
цялото съобщение в
долната част
• Съобщенията с висок
приоритет също се
виждат със съответния
идентификатор (H)

Информация
Лог на съобщенията (Message Log)
•
•

Важни съобщение от Xetra J-Trader или Xetra Back-end
Заглавията на съобщенията с висок приоритет

Информация
Лог на съобщенията (Message Log)
• Важни съобщения от Xetra J-Trader или Xetra Back-end
• Последното съобщение е винаги най-отгоре
• Прозорецът показва важна информация и затова не може да бъде
затворен
• Съобщения на Xetra J-Trader
– Съобщения в прозореца Instrument Watch
– Съобщения към маркет-мейкърите
– Съобщение за ОТС сделки (ако прозорецът Open OTC Trading е затворен)

•

Съобщения на Xetra back-end
– Спиране на инструменти
– Прекъсвания за нестабилност и разширени прекъсвания за нестабилност
– Прекъсвания за изпълнение на пазарни поръчки

•

Високоприоритетните съобщение се виждат и в прозореца News

Информация
Лента със съобщения (Message Bar) и специфични за прозорците
съобщения
•
•
•

Лентата със съобщения на всеки прозорец показва обратната информация
от системата във връзка с действията на потребителя
Логът със съобщения за дадения прозорец показва последните 50
съобщения от лентата със съобщения
След изтеглянето на информацията специфичните за прозореца
съобщения в лога се изчистват

Информация
Наблюдение на инструменти (Instrument Watch)
•
•

Наблюдава движенията на пазара
Съобщения се генерират в прозореца Message Log
• Дава възможност да се
настроят аларми за
търгуваните инструменти по
отношение на:
• Най-добра цена
купува/продава
• Цена на последна
сделка
• Обем на най-добрите
поръчки купува/продава
• Настройване на аларми за
външни инструменти
(например индекси)
•Само последна
цена/стойност

Основни прозорци
Основната цел на тази секция е да
обясни:
•

Как се използват основните
прозорци, достъпни посредством
лентата с инструменти на
отделните прозорци

Таблица за сортиране
Таблица за сортиране (Sort Table)
•
•

Дефинира критерии за сортиране на избраните прозорци за преглед
Достъпна посредством иконата

Търсене
Търсене (Find)
•
•

Дава възможност да се открие даден израз в определени списъци
Достъпно посредством иконата

Печат
Печат/Печат на таблица (Print/Print Table)
•
•
•

За прозорци без списъци дава възможност да се отпечата смия прозорец
За прозорци, съдържащи списъци, се отпечатва съдържанието на списъка
Достъпно посредством иконата

Експорт на таблица
Експорт на таблица (Export Table)
•
•

Достъпно посредством иконата
Този диалогов прозорец е функция на операционната система и изглежда
различно на различните платформи

Избор на колони
Избор на колони (Column Select)
•
•

Дава възможност на потребителя да избере кои колони да са видими в
списъците и в какъв ред
Достъпно посредством иконата

Настройки и помощ
Основната цел на тази секция е да
обясни:
•

•
•

Как се използват различните
настройки на графичния интерфейс
Xetra J-Trader
Фината настройка на функциите за
търговия
Как да се съхрани направената
конфигурация

Настройки и помощ
Предпочитания - Общи настройки
•

Глобални настройки на всички прозорци на Xetra J-Trader
Този прозорец съдържа дърво от
настройки за :
•
Цветовете в приложението
•
Шрифт, размер и стил в таблиците
•
Формат за числа и дати
•
Време за оцветяване на
прозорците
•
Включване и изключване на
съобщенията за нарастващи
котировки
•
Включване и изключване на
действията с едно кликване на
мишката в прозореца Order Market
Overview

Настройки и помощ
Предпочитания – Цени и количества
•
•

Настройка на специфични за инструментите количества и стъпки на
котиране
Определя стойностите в контекстните менюта (например в прозореца Fast
Order Entry)

Настройки и помощ
Предпочитания – Текстови полета
•
•

Предварително дефиниране на определени текстове за текстовите полета
Могат да бъдат дефинирани максимум 50 стойности

Настройки и помощ
Предпочитания – Насрещни страни по ОТС сделки
•

Параметри по съдържанието на контекстното меню на полето Cpty в
прозореца Open OTC Trading

Настройки и помощ
Смяна на паролата

Настройки и помощ
Съхраняване на настройките
• Под-менюто Save Settings Configuration в менюто Settings касае:
– Конфигурирането и позицията на основните прозорци
– Цветовете и шрифтовете
– Списъка на прозорците, които да се отворят след логин

•

Window-Save Settings на отделните прозорци касае:
–
–
–
–

•

Позицията и размера на прозореца
Колоните с отделните списъци
Настройките за филтриране на прозорците за преглед
Предварително настроените стойности в полетата за въвеждане

Конфигурацията е специфична за всеки потребител и се съхранява на
самия front-end

Настройки и помощ
Онлайн помощ
•

Контекстна онлайнпомощ

•

Навигиране
посредством
използването на
•
Съдържанието
•
Търсене
•
Ключови
думи/търсене
по текст

Благодарим ви за
вниманието!

