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Често задавани въпроси, за начина на изпълнение на поръчки по текуща 

цени купува и продава в BenchMark Trader (Order Driven Execution).  

  

Начинът, по който БенчМарк Финанс изпълнява клиентските заявки за поръчки в платформата 

Trader се променя от текущия модел „Получаваш това, което виждаш“ (Quote Driven Model), на 

модела на изпълнение по текуща цена купува и текуща цена продава (Order Driven Model). Това се 

отнася за следните финансови инструменти: спот валути, валутни форуърди и CFD индекси, стоки, 

лихвени проценти и облигации. Валутните опции няма да бъдат засегнати от промяната и ще 

продължат да се търгуват на стария принцип (Quote Driven Model).  

  

  

Какво представлява моделът „Получаваш това, което виждаш“ (Quote Driven Model) ? 

  

Този модел осигурява изпълнима цена на целия обем на поръчката (зелената цена за търговия, 

която гарантира изпълнение на целия обем на точно посочената цена). При този модел 

съществува възможност при високо волатилен пазар изпълнението на сделки да бъде ограничено 

или забавено.  

  

Какво представлява моделът на изпълнение по текуща цена Купува и текуща цена Продава 

(Order Driven Model)? 

  

Този модел осигурява изпълнима цена, предоставена на клиентите на БенчМарк Финанс, която се 

основава върху наличната собствена ликвидност на нашите партньори от Saxo Bank, в допълнение 

към ликвидността на базата на директния достъп до пазара (Direct Market Access), предоставена от 

междубанковия пазар. По този начин на клиентите се предоставя по-голям контрол над начина, по 

който тяхната поръчка бива подадена. Чрез определен от потребителя толеранс на цената, се 

открива потенциална възможност клиентът да спечели от подобрението на цената. Като резултат 

от модела на изпълнение на поръчките по текуща цена Купува и текуща цена Продава, може да 

настъпи частично изпълнение, но при нормални пазарни условия, една пазарна IOC (Immediate-or-

Cancel) поръчка ще бъде изпълнена изцяло и моментално. 

  

  

Защо БенчМарк Финанс преминава към изпълнението на сделки по текуща цена Купува и 

текуща цена Продава? 

  

• За да има по-голяма прозрачност в начина, по който БенчМарк Финанс управлява 

клиентските поръчки, използвайки най-добрите практики на изпълнение. Ранното 

въвеждане на регулаторни изисквания (MIFID II Best Execution Policy/ Политика за най-

добро изпълнение) и бъдещото представяне на FX Global Code са главните движещи сили в 

това да се установим като доставчика на валути и CFD инструменти за търговия с най-

голяма прозрачност и отговорност.  

• За да разширим обхвата на валутната ликвидност, която е на разположение на клиентите, 

ние и нашите партньори работим върху подобряването на скоростта и качеството на 
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изпълнение на сделките, както и върху разширяването на базата от партньори на широкия 

пазар, с която имаме отношения. 

• Да създадем по-лесни възможности за кръстосани продажби чрез синхронизирането на 

спот валути, форуърди и CFD върху индекси, стоки, лихвени проценти и облигации с 
методите за изпълнение на поръчките на останалите видове активи. 

• За да подобрим функционалността на валутните продуктите, чрез въвеждането на 

частични изпълнения, толеранси на цената, определени от клиента и изпълнения на по-

добри цени. Предлагайки на нашите клиенти по-голям достъп, прозрачност и контрол при 

изпълнението на сделки, ни помага да продължим с установяването си като доверен 

партньор, демократизирайки нерегулираната валутна търговия. 

 

Какви видове поръчки ще бъдат поддържани? 
  

Поръчки за бърза търговия (Quick Trade Orders) 

  

Вид Лимит IOC (Веднага-или-отмени) (Limit Immediate-or-Cancel) 

Описание Инструкция да купим или продадем веднага колкото се може повече от 

поръчката в рамките на предварително определените толеранси на лимит 

цената. Веднага означава, че цената е поставена с 5-секундна давност (TTL – 

Time-to-Live). Като резултат могат да настъпят частични изпълнения. Ако се 

извърши частично изпълнение, то останалото количество от зададената 

поръчка ще бъде отменено. 

Time-to-Live (TTL) / 

Давност   

5 секунди 

Execution side / 

Страна на 

изпълнение  

Цена продава за покупка, цена купува за продажба 

Trigger Side / 

Страна на 

активиране 

N/A  

Trigger Point / 

Точка на 

активиране 

N/A  

Aтрибут N/A  

Цена на 

изпълнение 

Определената лимит цена. Ако е поставен толеранс, поръчката на клиента 

ще бъде изпълнена, ако цената е в рамките на зададения толеранс. В случай 

че има възможност за изпълнение на по-добра цена от зададения лимит, 

изпълнението ще бъде осъществено, също както ще бъде осъществено, ако 

цената е по-лоша от зададения лимит (стига цената да е в рамките на 

посочения толеранс). 
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Примери • Клиент е поставил IOC лимит поръчка за покупка на 1 млн. EURUSD с 
толеранс от 1 пипс и лимит цена от 1.1000. В този случай, диапазонът на 
цените за изпълнение на поръчката е 1.0999 – 1.1001, означавайки, че 
поръчката ще бъде изпълнена на най-добра цена в рамките на достъпната 
ликвидност за количеството на поръчката или пълния номинал на 
количеството на поръчката. Ако има 1 млн. на разположение на цена 
1.0999, клиентът ще получи подобрението и ще му се изпълни поръчката 
на 1.0999. Ако има достъпни 1 млн. на цена 1.1001, клиентът ще получи 
по-лоша цена от  зададения лимит, на която да му се изпълни поръчката, 
стига тя да е в рамките на зададения толеранс на цената. 

• Ако клиент е поставил лимитирана IOC поръчка за покупка на 1 млн. 
EURUSD с толеранс от 0 и лимит на цена от 1.1000, то поръчката всъщност 
е да се изпълни колкото се може повече от обема на поръчката на цена 
1.1000. Ако има 1 млн. ликвидност на цена 1.1000, поръчката на клиента 
ще бъде изпълнена. Ако има на разположение 500 000 на цена 1.1000, то 
само 500 000 ще се изпълнят от поръчката на клиента. Останалите 500 000 
ще бъдат отменени. Ако цената се измести до 1.1001, то поръчката няма 
да бъде изпълнена изобщо. 

• Ако клиент има поставена лимитирана IOC поръчка за покупка на 10 млн. 

EURUSD и Saxo Bank не разполага с налична ликвидност, поръчката ще 

бъде прехвърлена към директния пазар. В случай че има 10 млн. 

ликвидност на разпределена на части от 1 млн., 2 млн., 3 млн., 4 млн., 

клиентът ще получи средно претеглена на обема цена (VWAP). 

  

Вид Пазарна IOC (Веднага-или-отмени) (Market Immediate-or-Cancel) 

Описание Инструкция да купим или продадем колкото е възможно повече от поръчката 

веднага. Веднага означава, че поръчката се поставя с 5-секундна давност ( 

Time-to-Live (TTL)). Това може да предизвика частично изпълнение. Поръчката 

няма да продължи да работи, докато цялото количество не бъде изпълнено. 

Ако само част от количеството е изпълнено, то останалата част ще бъде 

отменена. Толеранс на цената не може да бъде добавен към пазарна IOC 

поръчка, означавайки, че клиентът не може да определи обхвата на цената на 

изпълнение. 

Time-to-Live (TTL) / 

Давност  

5 секунди 

Execution side / 

Страна на 

изпълнение 

Цена продава за покупка, цена купува за продажба 

Trigger Side / 

Страна на 

активиране 

N/A  

Trigger Point / 

Точка на 

активиране 

N/A  
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Атрибут N/A  

Цена на 

изпълнение  

Цената за ликвидността, която е на разположение за количеството на 

поръчката или пълния номинал на количеството на поръчката. 

Примери • Клиент постави пазарна IOC поръчка за покупка на 1 млн. EURUSD. Ако има 
ликвидност на разположение за 1 млн., на клиента ще бъде изпълнен този 
1 млн. на най-добрата достъпна цена. 

• Ако клиент постави пазарна IOC поръчка за покупка на 10 млн. EURUSD и 

ликвидността, с която разполага пазарът е разпределена на части от 1 

млн., 2 млн., 4 млн., тогава ще бъдат изпълнени 7 млн. на най-добрата 

цена за 4 млн. По същата логика, ако ликвидността е разделена на части 

по 1 млн., 2 млн., 5 млн., то ще бъдат изпълнени 8 млн. на най-добрата 

цена за 5 млн. Клиентът няма да получи осреднена цена на обема/ средно 

претеглена на целия си обем, а поръчката няма да бъде прехвърлена към 

директния пазар. Ако изпълнението е извършено частично, то останалата 

част ще бъде отменена. 

• Ако клиент е поставил пазарна IOC поръчка да закупи 10 млн. EURUSD и 
има достатъчно ликвидност на разположение, то неговата поръчка от 10 
млн. ще бъде изпълнена на най-добрата цена за 10 млн. 

• Ако клиент е поставил пазарна IOC поръчка да закупи 10 млн. EURUSD и 

Saxo Bank няма достатъчна ликвидност, поръчката ще бъде прехвърлена 

към директния пазар (DMA). В случай че има 10 млн. ликвидност 

разделена на 1 млн., 2 млн., 3 млн. И 4 млн., то клиентът ще получи 

осреднена цена на обема/средно претеглена на целия обем.  

  

Почиващи поръчки (Resting Orders) 

  

Вид  Пазарна 

Описание  Инструкция за покупка или продажба на колкото се може повече от 

поръчката веднага, на най-добрата достъпна цена. В резултат може да 

настъпи частично изпълнения. Поръчката ще почива и ще продължи да 

обработва цялото количество по време на давността на поръчката (вижте 

Давност (TTL)) 

Time-to-Live (TTL) / 

Давност 

Дневни поръчки 

Страна на 

изпълнение 

Цена продава за покупка , Цена купува за продажба 

Страна на 

активиране  

Цена продава за покупка, Цена купува за продажба 

Точка на 

активиране  

N/A  

Атрибут  N/A  
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Цена на 

изпълнение  

Цената за ликвидността, която е на разположение за количеството на 

поръчката или пълния номинал на количеството на  поръчката. 

Примери  • Ако клиент е поставил поръчка да закупи 10 млн. EURUSD и има 7 млн. на 
разположение. Тогава 7 млн. ще бъдат изпълнени по подобно на 
поръчките за бърза търговия (Quick Trade Market), но тъй като е поръчката 
е активна за деня, останалите 3 млн. ще продължат да бъдат активни, 
докато изтече дневната поръчка или бъдат изпълнени. В редкия случай, 
когато тези 3 млн. са на разположение  на същата цена като 7 млн., цялата 
поръчка ще бъде изпълнена на една цена. Ако 3- те млн. се изпълнят след 
презареждане на периода, то изпълнението ще бъде на цена за 3 млн. и 
ще бъде записано отделно от първоначалното изпълнение на 7 млн. 

• Ако клиент е поставил поръчка да закупи 10 млн. EURUSD и има 10 млн. на 
разположение, поръчката на клиента ще бъде изпълнена на цена за 10 
млн. 

• Ако клиент е поставил поръчка да закупи 10 млн. EURUSD и няма 

ликвидност на разположение, поръчката ще бъде прехвърлена към 

директния пазар (DMA) и ще бъде обект на директно изпълнение  и 

осреднена цена за получения обем. 

  

Вид Лимит 

Описание  Лимитирана поръчка, която стои активна при Saxo Bank, докато цената не 

бъде достигната. Поръчката ще бъде валидна до избраната давност 

(погледнете Давност (TTL)) 

Time-to-Live (TTL) / 

Давност  

Day Order (DO) (Дневна), Good-til-Cancelled (GTC) (До отмяна), Good-til-Date 

(GTD) (До дата) 

Страна на 

изпълнение  

Цена продава за покупка, цена купува за продажба 

Страна на 

активиране 

Цена продава за покупка, цена купува за продажба 

Точка на 

активиране  

Когато посочената лимит цена е достигната 

Атрибут N/A  

Цена на 

изпълнение  

Лимит цената, зададена от клиента. По време на високо волатилни пазари 

може да настъпи слипидж. 
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Примери  

• Клиент е поставил поръчка да закупи 1 млн. EURUSD на лимит цена от 
1.1000. Когато цена Продава достигне 1.1000, поръчката ще бъде 
задействана и ако има ликвидност на разположение, поръчката ще бъде 
изпълнена. 

• Клиент е поставил поръчка да закупи 10 млн. EURUSD с лимит цена от 
1.1000. Ако има ликвидност само за 5 млн. на цена 1.1000, 5-те млн. ще 
бъдат частично изпълнени и останалото количество ще продължи да 
работи до зададения период. Ако следващите 5 млн. са в рамките на 
давността на поръчката, изпълнението на 5 млн. ще бъде на цена за 10 
млн., ако са след рамките на давността на поръчката, то изпълнението ще 
бъде на цена за 5 млн. 

• Ако няма ликвидност на разположение, поръчката ще бъде прехвърлена 

към директния пазар (DMA) и ще бъде обект на директно изпълнение и 

осреднена цена за получения обем. 

  

Вид  Take Profit / Лимит  

Описание  Лимит поръчка, която се намира при Saxo Bank и след като бъде активирана, 

се управлява като Лимит поръчка  

Time-to-Live (TTL) / 

Давност  

Good- til-Cancelled (GTC) / До отмяна 

Страна на 

изпълнение 

Цена продава за покупка, цена купува за продажба 

Страна на 

активиране 

Цена продава за покупка, цена купува за продажба 

Точка на 

активиране  

Когато посочената лимит цена е достигната 

Атрибут N/A  

Цена на 

изпълнение  

Лимит цената, определена от клиента. По време на високо волатилни 

пазари може да настъпи слипидж. 

Примери • Клиент е постави поръчка да закупи 1 млн. EURUSD на лимит цена от 
1.1000. Когато цена Продава достигне 1.1000, поръчката ще бъде 
задействана и ако има ликвидност на разположение, то поръчката ще 
бъде изпълнена. Поръчката е обект на слипидж по време на високо 
волатилни пазари. 

• Клиент е поставил поръчка да закупи 10 млн. EURUSD с лимит цена от 
1.1000. Ако има ликвидност само за 5 млн. на цена 1.1000, 5-те млн. ще 
бъдат частично изпълнени, а останалото количество ще продължи да 
работи до зададения период. Ако следващите 5 млн. са в рамките на 
давността на поръчката, изпълнението на 5 млн. ще бъде на цена за 10 
млн., ако са след рамките на давността на поръчката, то изпълнението ще 
бъде на цена за 5 млн. 
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• Ако няма ликвидност на разположение, поръчката ще бъде прехвърлена 

към директния пазар (DMA) и ще бъде обект на директно изпълнение и 

осреднена цена за получения обем. 

  

Вид Stop / Стоп 

Описание  Стоп поръчка, която се намира при Saxo Bank и след като бъде активирана, 

бива управлявана като пазарна поръчка. 

Time-to-Live (TTL) / 

Давност  

Good- til-Cancelled (GTC) / До отмяна 

Страна на 

изпълнение 

Цена продава за покупка, цена купува за продажба 

Страна на 

активиране  

Цена купува за покупка, цена продава за продажба 

Точка на 

активиране  

Когато цената премине посоченото стоп ниво, тоест стоп поръчка да продадем 

на цена 1.1000 е активирана, когато цена Продава достигне 1.1000. 

Атрибут Плаващи стопове са на разположение като атрибут към стоп поръчка. Ако 

пазарът се движи срещу вашата позиция и оригиналното стоп ниво е 

задействано, тогава поръчката ще функционира като Stop Market. Ако пазарът 

се движи във ваша посока, стоп нивото ще се движи по предварително 

определени стъпки. Колкото по-печеливша става позицията ви, стоп нивото 

ще продължи да се движи с заедно с него, отново по предварително 

определени стъпки. Когато е активиран плаващият стоп, той ще функционира 

като стоп поръчка. 

Цена на 

изпълнение  

Поръчката веднъж активирана ще функционира като пазарна GTC (до 

отмяна). За да бъде активирана една стоп поръчка за продажба, трябва да е 

активирана по цена Продава и изпълнена на цена Купува и да продължи да 

работи, докато цялото количество е изпълнено. 

Примери  • Клиент е поставил стоп поръчка да закупи 1 млн. EURUSD на цена 1.1000. 
Щом цена Купува достигне 1.1000, сделката ще бъде активирана и ако има 
ликвидност, тя ще бъде изпълнена на цена Продава (the spread away/ на 
спред разстояние). 

• Ако клиент е поставил стоп поръчка за покупка на 10 млн. EURUSD на цена 
1.1000. Ако има ликвидност само за 5 млн. на цена 1.1000, 5-те млн. ще 
бъдат частично изпълнени, а останалото количество ще продължи да 
работи до зададения период. Ако следващите 5 млн. са в рамките на 
давността на поръчката, изпълнението на 5 млн. ще бъде на цена за 10 
млн., ако са след рамките на давността на поръчката, то изпълнението ще 
бъде на цена за 5 млн. 

• Ако няма ликвидност на разположение, поръчката ще бъде прехвърлена 

към директния пазар (DMA) и ще бъде обект на директно изпълнение и 

осреднена цена за получения обем. 
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Вид Stop Limit / Стоп лимит 

Описание  Стоп поръчка, която се намира при Saxo Bank и веднъж активирана, тя се 

управлява като Лимит поръчка 

Time-to-Live (TTL) / 

Давност 

Good- til-Cancelled (GTC) / До отмяна 

Страна на 

изпълнение  

Цена продава за покупка, цена купува за продажба 

Страна на 

активиране  

Цена купува за покупка, цена продава за продажба 

Точка на 

активиране  

Когато цената премине посоченото стоп ниво, тоест стоп поръчка да продадем 

на цена 1.1000 е активирана, когато цена Продава докосне 1.1000. 

Атрибут  Плаващи стопове са на разположение като атрибут към стоп поръчка. Ако 

пазарът се движи срещу вашата позиция и оригиналното стоп ниво е 

задействано, тогава поръчката ще функционира като Stop Market. Ако пазарът 

се движи във ваша посока, стоп нивото ще се движи по предварително 

определени стъпки. Колкото по-печеливша става позицията ви, стоп нивото 

ще продължи да се движи с заедно с него, отново по предварително 

определени стъпки. Когато е активиран плаващият стоп, той ще функционира 

като стоп лимит поръчка. 

Цена на 

изпълнение  

Лимит цената е поставена от клиента. По време високо волатилни пазари 

може да настъпи слипидж. 

Примери  • Клиент е поставил стоп да закупи 1 млн. EURUSD на цена 1.1000. Когато 
цена Купува докосне 1.1000, поръчката ще бъде активирана и ако има 
ликвидност, тя ще бъде изпълнена на цена Продава (на спред разстояние) 
Поръчката ще бъде обект на слипидж по време на високо волатилни 
пазари. 

• Ако клиент е поставил стоп поръчка да закупи 10 млн. EURUSD на цена 
1.1000. Ако има ликвидност само за 5 млн. на цена 1.1000, 5-те млн. ще 
бъдат частично изпълнени и останалото количество ще продължи да 
работи до зададения период. Ако следващите 5 млн. са в рамките на 
давността на поръчката, изпълнението на 5 млн. ще бъде на цена за 10 
млн., ако са след рамките на давността на поръчката, то изпълнението ще 
бъде на цена за 5 млн. 

• Ако няма ликвидност на разположение, поръчката ще бъде прехвърлена 

към директния пазар (DMA) и ще бъде обект на директно изпълнение и 

осреднена цена за получения обем. 

  

  

  

Какво е IOC (Immediate-or-Cancel)(Веднага-или-отмени поръчка)? 

  

IOC поръчка е инструкция да се обработи колкото се може повече от поръчката веднага. Веднага 

означава, че поръчката е поставена с 5-секундна давност (Time-to-Live). Ако поръчката не може да 
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бъде обработена в рамките на  давността (TTL), всяка останала сума ще бъде отменена. Важно е да 

се отбележи, че докато IOC поръчките се поставят с давност (TTL) , то скоростта на изпълнение не 

се очаква да се промени, спрямо сегашната. IOC поръчки, които се изпълняват от вътрешната 

ликвидност ще бъдат изпълнени в рамките на милисекунди. 5-секундната давност (ТТL) е 

приложима само за тези поръчки, чиято ликвидност е базирана на директния достъп до пазара 

(DMA). 

  

Предлагат ли се поръчки от типа Fill-or-Kill (Изпълни-или-отмени)? 

  

Не, поръчки от типа FOK (Fill-or-Kill) за валути, форуърдите и CFD инструменти няма да бъдат 

предлагани занапред. FOK поръчките също са познати и като поръчки тип „Целият обем или нищо“ 

(Full Amount or Nothing Done). Поради това, че ECN брокерите работят с възможни частични 

изпълнения и защото искаме да включим тези брокери в ликвидността, която се предлага на 

нашите крайни клиенти, ние не можем повече да гарантираме изпълнение на цялата сума. 

Частичните изпълнения могат да имат много предимства за клиентите в определени 

обстоятелства. 

  

Предлагат ли се Айсберг поръчки? 

  

Не, не се предлагат Айсберг поръчки за валути. Въпреки това, преминаването към режим на 

изпълнение на поръчките по текуща цена купува и продава (Order Driven Model) предоставя 

потенциална възможност да предлагаме такъв вид поръчки в бъдеще. Айсберг поръчките са 

достъпни за акциите и кеш продуктите. 

  

  

Какво е частично обработване и как работи? 

  

Частично изпълнение може да възникне, когато няма достатъчна ликвидност на лимит цената за 

обема, който клиентът иска да търгува. Бърза IOC поръчка за търговия  ще продължи да работи, 

докато цялото количество не е изпълнено, стига да е в рамките на давността (Time-to-Live). Ако 

бърза IOC поръчка е изпълнена частично, когато давността (TTL) приключи, то останалата част от 

обема ще бъде отменена. Всяко частично изпълнение ще бъде потвърдено на клиента 

индивидуално като отделни потвърждения за сделка. Въпреки това, множеството изпълнения се 

сумират в една сделка с осреднена цена. Чакащите поръчки с по-голяма срочност (например 

дневни, до отмяна (Good-Til-Cancelled) и др.) могат също да бъдат изпълнени частично. Ако чакаща 

поръчка бъде изпълнена частично, то останалото количество ще остане като чакащата поръчка със 

същото времетраене. 

  

Пример 1 

  

GBPUSD се търгува на цена 1.3170. 

  

Клиент отваря GTC лимит поръчка да закупи 10 млн. GBPUSD, ако цената достигне 1.3100 със 

следните свързани прикачени поръчки:  

 Лимит : 1.3150 
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 Стоп: 1.3075 

  

Поръчката (10 млн.) е изпълнена в две отделни части: 

 2 млн. на цена 1.3100 

 8 млн. на цена 1.3095 

  

Въпроси 

  

Ако двата и осемте млн. са изпълнени с разлика от 4 часа, това означава ли, че оставаме с 
една обща позиция или две отделни? 

  

Докато поръчките са изпълняват в рамките на един и същ търговски ден, те винаги ще се натрупват 

в една позиция. Една двойка свързани поръчки ще бъде прикачена към натрупаната позиция, 

която ще има общи лимит и стоп поръчка на нивото, поставено от клиента (1.3150 и 1.3075). 

  

Ако двата млн. и осемте млн. са изпълнени в два различни дни, това означава ли, че оставаме с 

една обща или две отделни позиции? 

  

На края на търговския ден, ако една поръчка не е изпълнена изцяло, тя ще бъде трансферирана 

към следващия ден, но ще се счита като нова и отделна поръчка. Изпълнението на втория ден ще 

бъде регистрирано като нова и отделна сделка. Последващи изпълнения на поръчки на втория 

ден ще се натрупат върху новата позиция. 

  

Параметрите на свързаните лимит и стоп поръчки ще бъдат ли валидни, ако са зададени да 

бъдат определена разлика в пипсове от оригиналната GTC лимит поръчка за купуване на цена 

1.1300, за разлика от първоначалните посочени нива на вход от 1.3150 и 1.3075? Тоест 

разликата в пипсовете се прилага върху оригиналната лимит GTC поръчка или върху 

частичния обем на изпълнената поръчка? 

 

В платформата не се поддържат поръчки, които да са сложени на определена разлика в пипсове. 

Свързаните поръчки се слагат на дадено точно определено ниво, без значение от цената, на която 

е изпълнена основната поръчка. Това, което виждате в GUI, където можете да изберете толеранса 

на цената (пип или процент) е просто, за да помогне на клиента да избере ниво. Действителните 

поръчки се поставят на специфично ниво, а не като разлика с основната поръчка. 

  

Пример 2 

  

GBPUSD се търгува на 1.3170 

  

Клиент отваря GTC лимит поръчка да закупи 10 млн. GBPUSD, ако цената достигне 1.3100 със 

следните свързани поръчки: 

 Лимит 1.3150 

 Стоп 1.3075 

  

2 млн. от поръчката се изпълва на цена 1.3100 
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Въпроси 

 

След частичното изпълнение на поръчката оставаме с една двойка свързани поръчки или две 

двойки свързани поръчки? 
  

Първоначално свързаните поръчки са прикачени към главната поръчка. След като главната 

поръчка се изпълни частично, свързаните поръчки се откачат от главната поръчка и се прикачват 

към частично изпълнената. Количеството на свързаните поръчки е настроено да съвпада с 

количеството на частично изпълнената поръчка, т.е. в случая по-горе, ние ще имаме позиция от 2 

млн. с лимит от 2 млн. и стоп от 2 млн. При последващите частични изпълнения на основната 

поръчка, количеството на свързаните поръчки се обновяват, за да отговарят на новите количества 

на свързаната позиция. 

  

Ако още 3 млн. от основната лимит GTC поръчка за купуване на 10 млн. GBPUSD на цена 1.3100 
се изпълнят на другия ден, дали стоп и лимит поръчките ще се обновят от 2 млн. на 5 млн. 

спрямо позицията от 5 млн.? 

  

В края на търговския ден, ако поръчка не е изпълнена изцяло, тя ще бъде трансферирана към 

следващия ден, но ще се счита за нова и отделна поръчка, т.е. поръчката от 8 млн. ще бъде 

трансферирана към следващия ден и ще бъде заменена с нова поръчка за 8 млн. Поръчката ще 

бъде създадена с лимит и стоп за 8 млн. (също нови поръчки). 

  

Ако след изпълнението на поръчката за 2 млн., цената се покачи до 1.3150, което задейства 

свързаната лимит поръчка, какво се случва с оригиналната поръчка? 

  

Останалата част от оригиналната поръчка ще бъде отменена, както и двете свързани 

поръчки. Ще имате останали дълга позиция за 2 млн. на цена от 1.3100 и къса позиция за 2 

млн. на цена 1.3150. Всичко останало щв бъде отменено. 

  

  

Какво е толеранс на цената? 

  

Толерансът на цената определя минималната (когато продаваме) разлика в цената или 

максималната (когато купуваме) разлика в цената, която може да приеме един клиент. Толерансът 

на цената се добавя/изважда от сегашната цена Купува/Продава, когато се поставя лимитирана 

IOC поръчка. В менюто/прозореца за бърза търговия, клиентът може да зададе толеранс в 

пипсове или проценти за FX инструменти или тикове и проценти за CFD инструменти. За FX 

инструментите, стандартно е заложен 0.01% от цената на спота за всички валутни двойки, но може 

да се конфигурира индивидуално за всяка валутна двойка. Конфигурацията за индивидуалната 

валутна двойка поддържа две състояния на толеранс на цената (включен/изключен) и помни 

предварително зададения толеранс от потребителя за всяка валутна двойка. Полетата за търговия 

показват лимит цената, включително и количеството на зададения толеранс. Например, ако 

EURUSD се търгува на цена 1.11660 / 1.11668 и добавим толеранс на цената от 1 пипс, то 



 
 

13 
 

минималната цена за продажба ще бъде 1.11650 (1.11660 – 0.00010) и максималната цена Купува 

ще е 1.11678 (1.11668 + 0.00010). 

  

Моля, погледнете таблица по-долу за стандартния толеранс на цената върху CFD и листваните 

продукти: 

  

Продукт Стандартно зададен толеранс на цената 

CFD, индекси US500.I=0.03%; В противен случай=0.01%  

CFD, форекс 0.01%  

CFD, стоки OILUS*=1 тик; В противен случай=0.01%  

CFD, лихвени проценти и облигации 0.01%  

CFD, акции и фондове 0 тика 

Акции 0 тика 

Фючърси 0 тика  

Спредове на фючърси 0 тика  

  

Как се приоритизират поръчките? 

  

Що се отнася до форекс пазара, поръчките са приоритизирани по време, т.е. управляват се 

последователно - която поръчка бъде активирана (от почиващите поръчки) или получена (от 

поръчките за бърза търговия) първа, тя ще бъде обработена първа. За единични акции и парични 

инструменти, приоритет се поставя първо върху цената на поръчките и след това по нейното 

време. 

  

Ще се промени ли скоростта на изпълнение? 

 

 Не. Очакваме скоростта на изпълнение да бъде със същото високо качество, каквото е била. 

  

Може ли клиент да получи отказ от изпълнение? 

  

Клиент може да получи отказ на IOC поръчка за бърза търговия (Quick Trade), поради следните 

причини: 

 Няма достатъчно ликвидност на разположение, за която и да е част от номиналното 

количество, заявено от клиента, на зададената или на по-добра от лимит цената за 

времето на давността (TTL) на поръчката; 

 Клиентът няма достатъчно марджин, за да покрие сделката. 

  

  

Разполага ли платформата със статистически данни относно производителността? 

  

Преминаването от режима „Получаваш, каквото видиш“ на режима на изпълнение на поръчки по 

текуща цена Купува и цена Продава е фундаментална промяна за нас и като такава ние ще 

публикуваме статистика възможно най-скоро, след като започнем да я събираме. 
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Кой друг предлага подобни поръчки? 

 

Този модел не е нов и наистина много от нашите конкуренти вече го предлагат. Ние се 

различаваме от другите, предлагайки по-прозрачен процес на управляване на поръчките и 

следователно това подобрява нашите практики на най-добро изпълнение.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

При възникнали въпроси се свържете с нас на телефон (02) 962 57 95, чрез нашия онлайн чат или на 

имейл trader@benchmark.bg  

________________________________________________________________  

Отдел Международни финансови пазари  

БенчМарк Финанс АД 

mailto:trader@benchmark.bg

