DNB Trade Akademija

DNB Trade Akademija

Ateities sandoriai (Futures):
Gidas, 3 dalis – Pavedimai ir pozicijos

Ateities sandorių prekyba www.dnbtrade.lt
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1. Spausdami ant šių mygtukų:

galite pateikti Limit arba Stop pavedimus.

2. Norėdami pamatyti Jūsų pateiktus, bet dar neįvykdytus pavedimus, spauskite Trading
> Open Orders. Pasirinkę bet kurį pavedimą, galite jį pakeisti (angl. Change) arba
2
panaikinti (angl. Cancel)
1

DNB Trade Akademija

3. Norėdami matyti atidarytas pozicijas (angl. Open positions) spauskite Trading > Open
Positions. Čia galite iškart uždaryti poziciją (angl. Close) arba pateikti susiijusį Stop Loss
arba Limit (Take Profit) pavedimą Jūsų pasirinktai pozicijai.
2
1

Uždaryti poziciją
Paspauskite “+”, kad
matytumėte visus
sudarytus sandorius

Pateikti papildomą
Stop pavedimą

Pateikti papildomą
Limit pavedimą

4. Pateikti trigubą pavedimą, spauskite Trading > Order Tickets > Futures Orders
1
2

3

Trigubas pavedimas sudaromas iš pagrindinio pavedimo, kuris bus įvykdytas iškart kai
atitiks rinkos sąlygas ir dviejų papildomų pavedimų, kurie bus pateikti tik tuo atveju, jei
bus įvykdytas pagrindinis pavedimas. Papildomai pavedimai veikia O.C.O principu (One
Cancels the Other) vienas panaikina kitą, tai reiškia suveikus vienam iš papildomų
pavedimų, kitas papildomas pavedimas automatiškai panaikinamas.
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Instrumentas
Instrumentas su kuriuo
norite sudaryti sandorį

Pirkti/Parduoti
Nurodykite, norite pirkti
ar parduoti.

Kiekis
Pasirinkite norimą kiekį.

Tipas
Pasirinkite norimą
sandorio tipą: Limit,
Stop, Market ar kitą.
Galiojimas
Nustatykite pavedimo
galiojimo laiką.

Kaina
Nustatykite kainą už
kurią norite pirkti arba
parduoti.
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Papildomi pavedimai
Paspauskite “If Done”
norėdami pateikti
papildomą pavedimą.

Pateikite “Take Profit”
pavedimą pelnui fiksuoti
Papildomas pavedimas
vykdomas tik įvykdžius
pagrindinį pavedimą.

Pateikite “Stop Loss”
pavedimą nuostoliui apriboti
Papildomas pavedimas
vykdomas tik įvykdžius
pagrindinį pavedimą.
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Atsakomybės ribojimas
Šiame gide pateikta informacija nėra ir negali būti laikoma Luminor Bank AB (toliau – Bankas)
patarimu, rekomendacija ar kitokio pobūdžio paskatinimu investuoti ar atlikti kitus veiksmus. Ši
medžiaga yra parengta tik informaciniais tikslais ir Bankas ar su juo susiję asmenys neprisiima
jokios atsakomybės dėl šios informacijos tikslumo ir išsamumo bei neįsipareigoja jos atnaujinti.
Prieš sudarant sandorį dėl finansinių priemonių ar naudojantis kitomis paslaugomis Platformoje,
klientas turėtų susipažinti su Finansinių priemonių pobūdžio ir joms būdingų rizikų aprašymu,
atidžiai įvertinti savo finansinę situaciją ir pasikonsultuoti su savo finansų patarėju(ais), kad
suprastų susijusias rizikas ir įsitikintų, jog atitinkamas sandoris ar kitas veiksmas jam yra
tinkamas.
Susipažinkite su visa informacija apie atsakomybės ribojimą
https://www.dnbtrade.lt/lt/atsakomybes-ribojimas

