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Zlecenia bieżące
Okno zlecenia bieżące jest uruchamiane automatycznie przy pierwszym logowaniu. Prezentowane są
w nim informacje o wszystkich zleceniach (aktywnych i nieaktywnych) oraz informacje o rachunku
inwestycyjnym ustawionym jako domyślny.
Jeżeli posiadasz kilka rachunków inwestycyjnych w każdej chwili możesz zmienić rachunek domyślny
w zakładce Ustawienia  Ustawienia  Profil użytkownika.
Okno odświeża się automatycznie po zmianie ceny instrumentu, na które złożyłeś zlecenie oraz po
realizacji zleceń cząstkowych i całego zlecenia. Dzięki temu przez cały czas możesz śledzić status realizacji
swoich zleceń.
Więcej o składaniu zleceń w części Składanie zleceń.

1. Zarządzanie zleceniami bieżącymi
Zlecenie wyszukasz używając poziomego paska do zarządzania zleceniami bieżącymi (Rys. 1),
korzystając z:

Rys. 1. Poziomy pasek zarządzania zleceniami w oknie ‘Zlecenia bieżące’.





listy rachunków inwestycyjnych – wybierz ten, który Cię interesuje.
Obok numeru rachunku znajduje się ikona „i”, oznaczająca
zczegóły portfela. Po kliknięciu w nią zostaną
wyświetlone szczegółowe informacje nt. Twoich
aktywów na wybranym rachunku (Rys. 2).
filtrów tworzonych dynamicznie, które mogą pojawiać
się
i chować w zależności od bieżącej listy instrumentów, na
które w oknie widnieją zlecenia, a także od wybranego
rachunku oraz rejestrów.
Do wyboru masz następujące rodzaje filtrów:


Rodzaj zlecenia – umożliwia wyszukiwanie
zlecenia według opcji: standardowe i DDM.



Status – umożliwiający selekcję zleceń według
stopnia realizacji zlecenia.



Typ instrumentu – umożliwiający wyszukania
zleceń według typu instrumentu finansowego.



Rynek – umożliwiający selekcję zleceń bieżących,
według rynku, na którym jest notowany dany
instrument.

Każdy z powyższych filtrów jest niewidoczny, gdy na liście
zleceń bieżących znajdują się zlecenie tylko jednego typu.
Rys. 2. Szczegóły portfela.
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2. Składanie zleceń
W przypadku, gdy w oknie Zlecenia bieżące na wybranym rachunku nie będzie żadnych zleceń (Rys. 3),
wyświetli się następujący komunikat:

Rys. 3. Widok okna zleceń bez zleceń bieżących.

Po kliknięciu w Złóż zlecenie, otworzy się okno Zlecenie, w którym możesz złożyć dyspozycję.
Zlecenia bieżące w eTrader sortowane są automatycznie według: daty i czasu złożenia zlecenia lub
daty i czasu modyfikacji zlecenia (w kolejności od najnowszych do najstarszych zleceń).

Rys. 4. Okno zlecenia bieżące.

Okno Zleceń bieżących składa się z następujących kolumn:


Nazwa – skrócona nazwa spółki.
o

W przypadku instrumentów pochodnych obok nazwy w nawiasie wyświetlany jest
dwucyfrowy kod portfela, na którym zapisany jest instrument.

o

Dla zleceń złożonych na portfelu Intraday (Rys. 5), przy nazwie instrumentu
w kwadratowym nawiasie wyświetla się tekst o numerze [99].

Rys. 5. Zlecenie bieżące na instrument pochodny na portfelu Intraday.

o

W przypadku zlecenia DDM, obok nazwy pojawia się symbol „i”, pod którym znajdują się
informacje w dymku na temat szczegółów zlecenia.

Rys. 6. Okno zlecenia bieżące.
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Strona – informacja o stronie zlecenia, gdzie K to Kupno, a S to Sprzedaż.



Status – informacja o statusie zlecenia. Przy statusie mogą pojawić się symbol „ołówka” ,
za pomocą którego możesz modyfikować zlecenie oraz symbol „iks” , którym anulujesz zlecenie.



Zreal./Liczba – informacja o zrealizowanej liczbie sztuk zlecenia oraz liczbie wszystkich sztuk,
na które zostało złożone zlecenie.



Kurs – w kolumnie prezentowany jest kurs ostatniej transakcji dla danego instrumentu. Kliknięcie na
kurs spowoduje otwarcie częściowo uzupełnionego okna Zlecenie. Informacja o kursie uzależniona
jest od aktywnego pakietu notowań.



Limit ceny – z którym zostało wystawione zlecenie oraz typie zlecenia.



Limit aktywacji – informacja o limicie aktywacji ustawionym w zleceniu.



Rynek – którego dotyczy zlecenie.



Ważność – termin do kiedy jest aktywne dane zlecenie.



WUJ – informacja o liczbie sztuk ujawnionych.



WMIN – informacja o minimalnej liczbie sztuk w wystawionym zleceniu.



Waluta – w której zostało złożone zlecenie.

3. Szczegóły zleceń
Jeżeli chcesz uzyskać podgląd szczegółów zlecenia kliknij w symbol „trójkąta” w kolumnie Nazwa. Informacje,
które zostaną wyświetlone (Rys. 7) uzależnione są od typu zlecenia (standardowe, szczątkowe, globalne).
Po najechaniu myszką na symbol

wyświetlają się dodatkowe informacje dotyczące zlecenia DDM.

Rys. 7. Widok tabeli zleceń ze zleceniami standardowymi i DDM.

Szczegóły zlecenia składają się z dwóch części (Rys. 8):
1) Po lewej, znajdują się dodatkowe parametry zlecenia, takie jak:


Nr zlecenia – 8 cyfrowy numer zlecenia.



Data zlecenia – data złożenia zlecenia.



Czas zlecenia – czas złożenia zlecenia.

 OTP – informacja o ustawionym odroczonym terminie płatności w zleceniu.
2) Po prawej (w formie tabeli) przedstawione jest zestawienie transakcji giełdowych zrealizowanych
w ramach jednego zlecenia. W każdym wierszu wyświetlane są informacje o kolejnych zleceniach
zgodnie z datą i czasem ich realizacji. Szczegóły zlecenia składają się z następujących elementów:
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Zreal./Liczba – w kolumnie widoczne są informacje o poszczególnych transakcjach w
ramach jednego zlecenia.



Cena – w kolumnie widoczna jest informacja ocenie transakcji.



Prowizja – w kolumnie widoczna jest informacja o wielkości naliczonej prowizji w celu
realizacji transakcji.



Wartość bez prowizji – w kolumnie widoczna jest informacja o wartości transakcji bez
doliczonej prowizji.



Data i czas transakcji – w kolumnie widoczna jest informacja o dacie i czasie realizacji
zlecenia.

Rys. 8. Szczegóły zlecenia i jego podsumowanie.

Pod ciągłą kreską znajdziesz informacje podsumowujące dane zlecenie, a w nim, m.in. informacje o średniej
cenie transakcji, sumie prowizji oraz sumie wartości wszystkich transakcji bez prowizji.

4. Modyfikacja zlecenia
Jeżeli chcesz zmodyfikować zlecenie kliknij w ikonę „ołówka”
przy wybranym zleceniu w kolumnie Status.
Po otwarciu okna wprowadź nowe parametry zlecenia (Rys. 9).
W górnej części okna znajdziesz informacje o typie zlecenia oraz nazwie instrumentu, na który składana jest
modyfikacja oraz numer modyfikowanego zlecenia.
Więcej o parametrach zleceń w części Zlecenia.

Rys. 9. Modyfikacja zlecenia przy włączonej opcji potwierdzenia zleceń (krok 1).

Przy włączonej opcji potwierdzenia zleceń kliknięcie przycisku Dalej (Rys. 9) spowoduje przejście do
drugiego kroku i dopiero po zatwierdzeniu przyciskiem Wyślij (Rys. 10) zlecenie zostanie wysłane.

Rys. 10. Modyfikacja zlecenia przy włączonej opcji potwierdzenia zleceń (krok 2).

Jeśli klikniesz na Zamknij lub Powrót modyfikacja zlecenia zostanie cofnięta.
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Włączenie/wyłączenie okna potwierdzeń zleceń giełdowych możliwe jest w zakładce Ustawienia w menu
głównym aplikacji eTrader w sekcji Bezpieczeństwo (Rys. 11).

Rys. 11. Włączanie / wyłączanie wyświetlania się strony potwierdzenia przy składaniu zleceń w opcji Bezpieczeństwo w Ustawieniach.

5. Anulowanie zlecenia
Zlecenie możesz anulować klikając ikonę „iks” przy wybranym zleceniu. Spowoduje to pojawienie się
ekranu z informacją o rodzaju wykonywanej dyspozycji, typie zlecenia oraz nazwie papieru, na który
składana jest dyspozycja, a także numer anulowanego zlecenia oraz pozostałych parametrów zlecenia
(Rys. 12).

Rys. 12. Widok strony ze szczegółami anulowanego zlecenia.

Kliknięcie przycisku Wyślij spowoduje natychmiastowe wysłanie zlecenia. W przypadku wyboru linku
Zamknij anulowanie zlecenia zostanie cofnięte. Zlecenie anulowania nie podlega dodatkowej autoryzacji.
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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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