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1. Opis okna
Skaner to narzędzie umożliwiające wyszukiwanie instrumentów finansowych przy użyciu wybranych kryteriów.
Skanowanie instrumentów finansowych odbywa się na podstawie danych historycznych z końca poprzedniego
dnia.

2. Otwieranie okna
Skaner można otworzyć korzystając z:


górnego paska – narzędzie skanowania można otworzyć z poziomu skrótu o nazwie Skaner
(Rys. 1), widocznej na pasku do zarządzania aplikacją eTrader,

Rys. 1. Wybór narzędzia skaner ze utworzonego skrótu.



Menu głównego – kolejną możliwością otwarcia okna Skaner jest wybór narzędzia z Menu głównego
platformy zgodnie z Rys. 2 (Menu  Narzędzia  Skaner).

Rys. 2. Wybór narzędzia Skaner z poziomu Menu głównego aplikacji.

3. Zawartość okna
W oknie Skaner zakres wyświetlanych danych bazuje na odpowiednio przeliczonych danych z notowań
giełdowych, danych finansowych spółek oraz informacji o rekomendacjach.

Rys. 3. Widok narzędzia Skaner z parametrami i rezultatami skanowania.
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Obszar skanowania (Rys. 3) umożliwia przefiltrowanie listy instrumentów finansowych według:


typu instrumentu finansowego: Akcje, Obligacje,



rodzaju rynku: Wszystkie, GPW, NewConnect, Indeks.

Przed rozpoczęciem skanowania z listy po lewej stronie wybierz min. 1 z 5 kryteriów. Wybór jednego parametru
z listy kryteriów (Kryteria) spowoduje rozwinięcie listy i wstawienie parametru do tabeli Wybrane kryteria.
Po wybraniu maksymalnej liczby parametrów (tj. 5), na górze listy kategorii pojawi się komunikat o treści
„Wykorzystano maksymalną liczbę parametrów”.
Kolejność kryteriów na liście będzie zgodna z kolejnością ich dodawania do listy wybranych.

Rys. 4. Zapisanie listy kryteriów.

Utworzoną listę kryteriów można zapisać klikając na link zapisz listę (Rys. 4). W miejsce linku pojawi się pole
do uzupełnienia z tekstem Zapisz listę jako…, w które będzie można wpisać nazwę nowej listy kryteriów.

Rys. 5. Ładowanie listy kryteriów.
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Po kliknięciu w symbol

lista zostanie zatwierdzona, przy wyborze symbolu

zapis zostanie anulowany.

Po najechaniu na kryterium Zapisane listy rozwinie się dostępna lista kryteriów oraz zapisane parametry.
Wczytanie zapisanej listy będzie możliwe po kliknięciu w opcję Załaduj listę (Rys. 5). Z kolei opcja Usuń listę
spowoduje automatyczne usunięcie listy z notowań eTrader.
Kliknięcie przycisku Skanuj spowoduje uruchomienie procesu skanowania. Wyniki skanowania wyświetlane
są w dolnej części okna Skanera wraz z określoną Liczbą instrumentów spełniających kryteria.

Rys. 6. Widok przedstawiający rezultaty skanowania.

Jeśli dla wybranych kryteriów znalezione zostaną instrumenty, wtedy wynik zostanie wyświetlony w tabeli
(Rys. 6) złożonej ze stałych kolumn: Lp., Nazwa, Kurs, Zmiana oraz 5 dodatkowych kolumn, które
uzależnione są od kryteriów wybranych do skanowania.
Dla polskich instrumentów giełdowych informacje w kolumnach Kurs i Zmiana aktualizowane są
automatycznie zgodnie z aktywnym pakietem notowań.

Rys. 7. Widok tabeli z użyciem prawego przycisku myszy.

Kliknięcie prawym przyciskiem na dowolnym obszarze wiersza danego instrumentu w tabeli spowoduje
wyświetlenie menu (Rys. 7), za pomocą którego można przejść do okna złożenia zlecenia Złóż zlecenie lub
do otwarcia poszczególnych okien m.in. z wykresem, z komunikatami spółek, z arkuszem zleceń,
z monitorem transakcji, z kalendarium spółek lub dodaniem instrumentu do listy obserwowanych.
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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)

6|7

7|7

