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I. Съдържание на FX панела за Бърза поръчка 
 

Панелът за Бърза поръчка ви дава по-добър контрол и прозрачност върху начина, по който 

вашата поръчка се търгува. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FX Oпция/FX Спот 

Бутоните ви позволяват да сменяте 

и избирате между FX опции и FX 

спот. 

Инструмент (EURUSD)  

Показва избрания инструмент за 

търговия. 

Търсене 

Позволява да търсите и избирате 

от нашия широк набор от 

финансови инструменти. Вашето 

търсене ще покаже избрания 

инструмент в панела. 

Вид 

Въведете вида на поръчката: 

• Quick Trade поръчка с 

моментално изпълнение, 

с или без въведен ценови 

толеранс; 

• Почиващи Лимит, 

пазарна или Стоп 

поръчка за по-дълъг 

период от време (Good Til 

Cancel, Day order и т.н.). 

 

Количество 

Условният размер (от 

базовата валута) 

който искате да 

търгувате. Тъй като 

осигуряваме на 

клиентите си и 

частично изпълнение, 

това означава, че 

дори и да няма 

възможност да се 

изпълни цяла поръчка 

ще, се изпълни 

максималният 

възможен обем. 

  
Цена Продава/Купува 

Кликнете Купува/Продава, за да поставите лимит поръчка с  

въведен ценови толеранс. Въвеждането на ценови 

толеранс прави възможно изпълнението на поръчка само в 

ценовия диапазон, който е предварително избран от вас.  

Минималната цена (при продажба) и максималната цена 

(при покупка), се визуализират в полето за поръчка под 

текущата спот цена.  
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Въвеждане на ценови толеранс 
Ценовият толеранс позволява да дефинирате минималната цена (при продажба) или максималната цена 

(при покупка), на която бихте приели изпълнение на поръчка. Ценовият толеранс може да бъде поставян 

в пипсове (напр. 0.1 пипса) или в процентно измерение (напр. 0.01%). По подразбиране, настройката е 

направена на 0.01% за спот цената на всички валутни двойки, но може да бъде индивидуално настроена 

за всяка валутна двойка. 

Например, EUR/USD се търгува на 1.11660/1.11662 и вие добавяте ценови толеранс от 1.0 пипс. 

Максимумът, на който ще продадете е 1.11650 (1.11660-0.0001), а максимумът, на който ще купите е 

1.11672(1.11662+0.0001). 

Премахване на ценови толеранс 
Иконата „X” позволява да премахнете 

ценовия толеранс.Това променя 

поръчката от Quick Trade Limit на Quick 

Trade поръчка с пазарно изпълнение. 

 

Датт на вальор 

За спот FX поръчка. От тук можете да изберете дата за форуръдна търговия. 

 
Нетна позиция 

Показва размера на позицията и цената, на която може да бъде отворена тя при зададения ценови 

толеранс. 

 
Марджин ефект 

Показва колко от свободния ви марджин ще бъде използван за въпросното количество (от базовата 

валута), което ще търгувате. 

ON/OFF 

Включете/изключете ценови толеранс. 

 

Цена 

Показва цената купува/продава, включена в 

предефиниран ценови толеранс. 

 

Вид поръчка 

В случая поръчката е от вида Limit. 

 

Времетраене 

IOC означава Immediate or Cancel (Изпълни веднага или 

отмени). Всички Quick Trade поръчки имат IOC 

времетраене.  

 

Пипсове 

Въведете вашия 

толеранс в пипсове, със 

стъпка на покачване от 

0.1 пипса. 

Процент 

Въведете вашия толеранс в 

проценти, със стъпка на 

нарастване от 0.01 

процента. 



 
 

4 
 

II. Съдържание на CFD панела за Бърза поръчка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Търсене 

Позволява да търсите и избирате от 

широк набор от финансови 

инструменти. Търсенето ще покаже 

избрания инструмент в панела. 

Инструмент (GER30.I) 

Показва избрания инструмент за 

търговия. 

Вид 

Въведете вид на поръчката: 

• Quick Trade поръчка с 

моментално 

изпълнение, с или без 

въведен ценови 

толеранс; 

• Почиващ Лимит, 

пазарна или Стоп 

поръчка за по-дълъг 

период от време (Good 

Til Cancel, Day order и 

т.н.). 

 

Количество 

Условният размер (в 

базовата валута) 

който искате да 

търгувате. Тъй като 

осигуряваме и 

частично изпълнение, 

когато ценовият 

толеранс е включен, 

това означава, че 

дори и да няма 

възможност да се 

изпълни цяла поръчка 

ще, се изпълни 

максималният 

възможен обем. 

  Цена Продава/Купува 

Кликнете Купува/Продава, за да поставите лимит поръчка с  

въведен ценови толеранс. Въвеждането на ценови толеранс 

прави възможно изпълнението на поръчката само в ценови 

диапазон, който е предварително избран от вас.  

Минималната цена (при продажба) и максималната цена 

(при покупка), се визуализират в полето за поръчка под 

текущата спот цена.  
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Въвеждане на ценови толеранс 
Ценовия толеранс ви позволява да дефинирате минималната цена (при продажба) или максималната цена 

(при покупка), на която бихте приели поръчка. Ценовият толеранс може да бъде поставян в тикове или в 

процентно измерение (напр. 0.01%).  

Например, Germany 30 се търгува на 10,516.82/10,518.82 и вие добавяте ценови толеранс от 0.01%. Това 

означава, че максималната цена, на която ще продадете е 10,515.77 (10,516.82 - 0.01%), а максималната 

цена, на която ще купите, е 10,519.87(10,518.82 + 0.01%). 

Премахване на ценови толеранс 
Иконата „X” позволява да премахнете 

ценови толеранс. Това променя 

поръчката от Quick Trade Limit на Quick 

Trade поръчка с пазарно изпълнение. 

 

Нетна позиция 

Показва стойността на едно CFD (индекс, акция, т.н.). 

 

Номинална стойност 
Показва номиналната стойност на сделката. 

 

Марджин ефект 

Показва колко от свободния ви марджин ще бъде използван за въпросното количество (от базовата 

валута), което ще търгувате. 

 

Лихва/Ден 

Показва каква ще бъде лихвата за един ден. 

 
Процент 

Въведете вашия 

толеранс в 

проценти, със 

стъпка на 

нарастване от 

0.01 процента. 

ON/OFF 

Включете/изключете ценови толеранс. 

 

Цена 

Показва цената купува/продава, включена в предефиниран 

ценови толеранс. 

 

Вид поръчка 

В случая поръчката е от вида Limit. 

 

Времетраене 

IOC означава Immediate or Cancel (Изпълни веднага или 

отмени). Всички Quick Trade поръчки имат IOC времетраене.  

 

Тикове 

Въведете вашия 

толеранс в 

тикове, с със 

стъпка на 

покачване от 1 

тик. 

 


