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Начална подготовка
1. Стартиране https://uctrader.unicreditgroup.eu/uctrader.
2. Въведете своето потребителско име и кликнете ‘Следващ’

3. Ако влизате в приложението с RSA токен:
a. Въведете паролата от своя токен за установяване на идентичността.
Оставете празно полето за ПИН.
b. Кликнете ‘Влизане’
c. Създайте четирицифрен ПИН код, когато това бъде поискано. След като
създадете своя ПИН, ще бъдете върнати на екрана за вход.
d. Изчакайте своя токен за установяване на идентичността, за да предоставите
нова парола.
e. Влезте отново, като този път и трите изброени средства за идентифициране Вашето потребителско име, новата парола от Вашия токен за установяване
на идентичността и вашия ПИН код.
f. За всички последващи входове трябва да предоставяте и трите си средства
за идентифициране - Вашето потребителско име, новата парола от Вашия
токен за установяване на идентичността и вашия ПИН код.

4. Ако влизате при използване на приложението CA Mobile OTP:
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a. Моля, следвайте инструкциите за регистриране в OTP, предоставени във
Вашия имейл за добре дошли. Ако не сте получили този имейл, моля,
говорете с Вашия обслужващ банкер / Дилър Корпоративни продажби.
b. За всички последващи входове, трябва да предоставяте Вашето
потребителско име и парола, генерирана от приложението CA.
5. Ако ползвате за вход SMS:
a. Кликнете върху SMS.
b. Вашата еднократна парола ще бъде изпратена с SMS на Вашия регистриран
телефонен номер.
c. Въведете своята парола и кликнете ‘Влизане’
d. Поставете Вашата парола, когато това се изисква от Вас.
e. За последващи входове, трябва да предоставите Вашето потребителско име
и парола, при което Вашият код ще бъде изпратен по SMS. Въведете своя код
и кликнете ‘Влизане’, за да продължите.

За повече подробности, моля, вижте подробни указания за вход на началната страница
на UCTrader.




CA Mobile OTP: https://uctrader.eu/files/marketing/pro/login/en/UCTraderUserGuide-CA-MOBILE-OTP.pdf
SMS: https://uctrader.eu/files/marketing/pro/login/en/UCTrader-UserGuide-CASMS.pdf
Hard Token: https://uctrader.eu/files/marketing/pro/login/en/UCTraderUserGuide-CA-Hard-Token.pdf

1.1 Какво мога да правя с платформата UCTrader?
UCTrader предоставя следните характеристики:
 Изпълними стрийминг цени (ESP) и Искане за стрийм (RFS)
 Валутни спот сделки, форуърди и суап сделки
 Спот сделки с ценни метали
 Блок трейдинг
 Опционни форуърди и усвоявания
 Единични поръчки: Market, Take Profit, Stop Loss, Benchmark и Call
 Условни поръчки: Едната-отменя-другата (OCO), При изпълнение, и При изпълнение
- Едната-отменя-другата
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 Електронно потвърждение на търговия, извършена през платформата UCTrader
Наборът от характеристики, до които ще имате достъп, ще бъде определен от нашата
регионална бизнес политика и Вашите привилегии за индивидуален достъп. За повече
информация относно някои от характеристиките или за да поискате тяхното активиране,
моля, обърнете се към Вашия обслужващ банкер / Дилър Корпоративни продажби.

1.2 Изглед на приложението
Можете да зададете изгледа на приложението така, че да отговаря на различни задачи и
работни потоци. За повече информация, вж. Индивидуализиране на изгледа на
приложението.
Илюстрацията по-долу показва типичен изглед.

Ключ:
Компонент на панел за търговия - търговският панел съдържа
сегменти за търгуване.
Компонент блотер - блотерите са журнали за сделки и поръчки. В
илюстрацията три компонента на блотера са събрани в една и съща
локация: „Блотер за изпълнение“, „Исторически блотер“ и „Блотер
за поръчки“ Избира се историческия блотер, „Блотер за изпълнение“
и „Блотер за поръчки“ са скрити.
Графичен компонент - графика изобразяваща историята на цената
на валутната двойка.
Компонент - списък за наблюдение - Списъците за наблюдение
са индивидуализирани списъци с валутни двойки и техните
съответни цени за спот търговия в определен обем от валута.
Компонентен раздел - Разделът на даден компонент се използва
за избиране и репозициониране на компонента. За
репозициониране на даден компонент, преместете с влачене
раздела на компонента. За да изберете компонент в група от
компоненти, кликнете върху етикета на компонента.
Падащ списък с валутни двойки - за да добавите нов търговски
сегмент, изберете валутна двойка от падащия списък.
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Сегмент за търгуване -Използвайте търговски сегмент, за да
извършвате ESP сделки и да генерирате билети за RFS сделки.
Полета за работни пространства - отворени са две работни
пространства: ‘Wk 1’ и ‘Wk 2’. Избрано е работно пространство ‘Wk
1’ ; ‘Wk 2’е скрито
Сметка за търгуване - сметката, използвана за ESP търгуване и
сметката по подразбиране в новите билети за сделките.
Икона за известия - за да прегледате скорошните известия в
приложението, кликнете върху иконата за известия.
Икона на главното меню - за да създадете нови работни
пространства и да добавите компоненти към съществуващи работни
пространства, кликнете върху иконата на главното меню.

1.3 Форуърдна търговия
Инициирате както търговия Изпълнима стрийминг цена (ESP), така и Искане за стрийм
(RFS) от търговските сегменти.
 Извършвате ESP търговия директно от интерфейса на търговските сегменти.
 Извършвате RFS търговия през билети, генерирани от менюто на търговските
сегменти.

1.3.1 ESP форуърдна търговия
1. Определете търговски сегмент за валутната двойка, която искате да
търгувате.
 За да добавите нов сегмент, изберете валутна двойка от падащия
списък
горе вляво на панела за търгуване .
2. Можете да изберете и различен интерфейс за ценообразуване за сегмента:
 За еднопосочно ценообразуване изберете Tile Menu ☰ > Change To >
One-Way Outright
 За двупосочно ценообразуване изберете Tile Menu ☰ > Change To >
Two-Way Outright
3. Попълнете полетата на сегмента за търгуване.
4. Кликнете на streaming rate, за да отправите запитване за сделка.

1.3.2 RFS форуърд търговия.
1. Определете търговски сегмент за валутната двойка, която искате да
търгувате.
За да добавите нов сегмент, изберете валутна двойка от падащия списък
горе вляво на панела за търгуване .
2. Инициирайте форуърд сделка: Tile Menu ☰ > Launch Ticket > Outright.
3. Можете да изберете и различен интерфейс за ценообразуване за сделката:
За еднопосочно ценообразуване изберете Ticket Menu ☰ > Change To >
One-Way Outright
За двупосочно ценообразуване изберете Ticket Menu ☰ > Change To >
One-Way Outright
4. Попълнете полетата на сделката.
5. Кликнете на Получи стрийм, за да получите RFS цена.
RFS ценови поток е наличен за ограничен период от време. Таймер за
обратно броене изобразява оставащото време от потока.
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6. Кликнете на цена, за да извършите сделката, или кликнете на бутона
Затвори, за да откажете.

1.4 Изход
За да излезете от приложението, изберете Main Menu ☰ > Logout.
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2

Индивидуализиране на изгледа на
приложението

Можете да зададете изгледа на приложението така, че да отговаря на различни
задачи, работни потоци и клиенти.
Компоненти могат да бъдат добавяни, изтривани и преоформяни в рамките на
многосъставни композиции, наречени работни пространства.

2.1 Създаване на ново работно пространство
Можете да изберете или да създадете ново празно работно пространство, или да
дублирате съществуващо такова и да го индивидуализирате.

2.1.1 Създаване на ново, празно работно пространство
За да създадете ново работно пространство, изберете Main Menu ☰ >
Workspace > New.

2.1.2 Дублиране на съществуващо работно пространство
За да дублирате съществуващо работно пространство:
1.
Изберете полето на работното пространство, което искате да
дублирате.
2.
Изберете Main Menu ☰ > Workspace > Duplicate.

2.2 Прехвърляне между отворени работни пространства
За да се прехвърлите към различно работно пространство, изберете полето в работното
пространство.
Ако не виждате полето на работното пространство, към което искате да се прехвърлите:
 Когато са отворени повече работни пространства отколкото място е
налично за изобразяване на техните полета, допълнителните полета на
работното пространство се изобразяват в падащ списък под озаглавено
поле >>. Потърсете падащ ия списък за работното пространство, на което
искате да се прехвърлите.
 Работното пространство може да не бъде отворено. За да отворите и
визуализирате работно пространство, изберете Main Menu ☰ >
Workspaces > Open.

2.3 Разместване на компоненти в работно пространство
2.3.1 Репозициониране на компоненти
За репозициониране на даден компонент, преместете с влачене полето на
компонента. Докато влачите, осветен правоъгълник обозначава наличните
местоположения.

2.3.2 Преоразмеряване на компонент
За да преоразмерите компонент, придърпайте с влачене границата между
компонента и съседния му компонент.
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2.3.3 Разширяване на компонента, за да се запълни временно работно
пространство
За да разширите компонент и да запълните работното пространство, кликнете
върху иконата за разширяване на компонента:
За да възстановите компонент до неговия оригинален размер, кликнете върху
иконата за свиване на компонента:

2.3.4 Преименуване на даден компонент
За да преименувате даден компонент:
1. Кликнете два пъти върху полето на компонента.
2. Изтрийте наличното име.
3. Напишете ново име за компонента.
4. Натиснете Enter за потвърждение или Esc за отказ.

2.3.5 Премахване на компонент
За да премахнете компонент, на полето на компонента кликнете върху иконата
за затваряне:
Ако компонентът е в група от полета и не е избран, иконата за затваряне ще
бъде скрита. Посочете полето, за да откриете затворената икона.

2.4 Добавяне на нов компонент към работно поле.
Можете да добавите тези видове компоненти към работно пространство:
 Панел за търгуване
 Диаграма
 Блок трейдинг
 Регистър
 Списък за наблюдение
Да се добави компонент към работно пространство:
1. Изберете полето от работното пространство, към което искате да добавите
компонента.
2. Изберете компонента, който искате да добавите от главното меню:
 За да добавите панел за търгуване, изберете Главно меню ☰ >
Добави > Панел за търговия.
 За да добавите блок трейдинг, изберете Главно меню ☰ >
Добави > Блокова търговия.
 За да добавите регистър, изберете Главно меню ☰ > Добави >
Блотер > име на блотер
 За да добавите списък за наблюдение, изберете Главно меню ☰
> Добави > Списък за наблюдение > име на списък за
наблюдение
3. Придърпайте с влачене новия компонент до позицията в работното пространство.
 Ако компонентът е първият в ново работно пространство, той
автоматично ще запълни цялото работно пространство.

2.5 Преименуване на работно пространство
За да преименувате дадено работно пространство:
1. Кликнете два пъти върху полето на работното пространство.
2. Изтрийте наличното име.
3. Напишете ново име за работното пространство.
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4.

Натиснете Enter за потвърждение или Esc за отказ.

2.6 Запазете промените.
Новите работни пространства и промени в наличния изглед на работното пространство
се запазват единствено за срока на Вашата текуща сесия. За да използвате новите
работни пространства и изгледи на работните пространства в последващи сесии, трябва
първо да запазите промените.
Полетата на новите работни пространства и променените работни пространства се
отбелязват със звезда (*), докато не бъдат запазени.

2.6.1 Запазване на единично работно пространство
За да запазите единично работно пространство:
1. Изберете полето на работното пространство, което искате да запазите.
2. Изберете Главно меню ☰ > Работно пространство > Запази.

2.6.2 Запазете всички работни пространства
За да запазите всички работни пространства, изберете Главно меню ☰ > Работно
пространство > Запази всички.

2.7 Отваряне на запазено работно пространство
За да отворите запазено работно пространство:
1. Изберете Главно меню ☰ > Работно пространство > Отвори, за да визуализирате
списък със запазени работни пространства.
2. Изберете работно пространство от списъка.

2.8 Затваряне на работно пространство
За да затворите работно пространство, кликнете върху иконата за затваряне на полето
на работното пространство:
Когато работното пространство, което искате да затворите, не е понастоящем избрано,
иконата за затваряне на полето на работното пространство е скрита. Посочете полето
на пространството, за да откриете затворената икона.
За да отворите отново затворено работно пространство, изберете Главно меню ☰ >
Работно пространство > Отвори .
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ESP търгуване1

3

Можете да търгувате Изпълними стрийминг цени (ESP) с помощта на сегментите за
търгуване.
Сегментите за търгуване се съдържат в панел за търгуване, който е компонент от
работното пространство.
Има пет формата сегменти. Всички формати предоставят цени на изпълнение с
изключение на формата Суапова стълба, който отваря Искане за стрийм (RFS) суап
сделка.

3.1 Добавяне на панел за търгуване към работното
пространство.
Добавяне на нов панел за търгуване към работно пространство.
1. Кликнете върху полето от работното пространство, към което искате да добавите
панела за търгуване.
2. Изберете Главно меню ☰ > Добави > Панел за търговия
3. Придърпайте с влачене панела за търгуване до позицията в работното пространство.
 Ако панелът за търгуване е първият компонент в ново работно пространство, той
автоматично ще запълни цялото работно пространство.

3.2 Организиране на сегментите в панел за търгуване
3.2.1 Добавяне на сегмент с помощта на панела за търгуване
Илюстрацията по-долу показва панел за търгуване, наречен „Основни“, съдържащ два
сегмента.

Ключ:

Падащ списък с валутни двойки

1

Функционалността понастоящем не е налична за клиенти на UCI SpA.
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За да добавите нов сегмент за валутна двойка изберете валутна двойка от падащия
списък горе вляво на панела за търгуване .
Можете да добавите повече от един сегмент за една и съща валутна двойка. Това Ви
дава възможност да сравните цените встрани за различни обеми и падежи.

3.2.2 Добавяне на сегмент използвайки списък за наблюдение
Придърпайте с влачене валутна двойка от списъка за наблюдение към панела за
търгуване.
Можете да добавите повече от един сегмент за валутна двойка.

3.2.3 Репозициониране на сегмент
За да репозиционирате сегмент, провлечете заглавното поле на сегмента. Докато
провлачвате, сив правоъгълник откроява възможните нови позиции за компонента.

3.2.4 Отваряне на сегмент в собствен прозорец
За да отворите сегмент в собствен прозорец:
1. Посочете заглавното поле на сегмента Открива се изскачаща икона.
2. Кликнете върху изскачащата икона на сегмента:
Ако сегментът не се отваря в своя прозорец, Вашият браузер може да е настроен по
подразбиране да блокира изскачащи прозорци. За да промените това, добавете този
уебсайт към списъка със сайтове, на които е разрешено да отварят изскачащи прозорци.
За повече информация как да направите това, потърсете pop-up в секцията за помощ на
Вашия браузер.

3.2.5 Премахване на компонент
За да премахнете компонент, кликнете върху иконата за затваряне на компонента:

3.3 Смяна на изгледа на сегмента
Сегментът за търгуване има 5 изгледа:
 One-Way Outright – Едностранен форуърд
 Two-Way Outright - Двустранен форуърд
 Tenor Ladder – Стълба със срокове на падеж
 Swap Ladder - Суапова стълба
 Volume Ladder - Стълба с обеми
За да се промени вида на изгледа на сегмента, изберете Меню на сегмент ☰ >
Промени на > име на интерфейс.

3.4 Разбиране на валутните курсове, изобразени в компонентите
Изобразяването на валутните курсове следва Конвенциите за валутните курсове

3.4.1 Едностранна котировка
Когато е изобразена една цена за валутна двойка, изгледът на сегмента обозначава
дали курсът е bid rate(курс купува) или ask rate(курс продава)

3.4.2 Двустранна котировка
Когато се изобразяват два валутни курса за дадена валутна двойка, цената bid е винаги
вляво, а цената ask е винаги вдясно.
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Курсовете са обозначени по отношение на посоката на разглежданата валута от ваша
гледна точка Промяната на единицата на търгуваната валута променя обозначаването
на курсовете, но не променя реда на курсовете.

3.5 Избиране на сметка
За да изберете сметката, използвана за ESP търгуване, изберете сметка от падащия
списък на лентата с инструменти в приложението.
За да изберете различна сметка за търгуване без промяна на сметката по подразбиране
за всички ESP сделки, изберете RFS сделка. За да инициирате RFS сделка, изберете
Меню на сегмент ☰ > Стартирай> тип на билет.
За да разпределите множество сделки в единично търгуване с голям обем, използвайте
компонента Блокова търговия. (Виж Блокова търговия)

3.6 Уточняване на валутни суми
За да въведете бързо големи валутни суми, използвайте един от суфиксите от таблицата
по-долу.
Суфикс

Единица

Пример

‘k’

хиляди

Изпишете “500k” като съкращение за
500 000.00.

‘m’

милион

Изпишете “1m” като съкращение за
1 000 000.00.

‘b’

милиард

Изпишете “1b” като съкращение за
1 000 000 000.00.

3.7 ESP търгуване със сегмент за търгуване
Преди да инициирате търгуване чрез сегмент, винаги проверявайте дали е била избрана
точната сметка от лентата с инструменти на приложението.

3.7.1 Търгуване при използване на едностранен форуърд сегмент
Едностранният форуърд компонент предоставя еднопосочен стрийминг курс на
изпълнение за спот или форуърд.
За да направите сделка използвайки еднопосочен форуърд сегмент
1. Изберете
посоката
на
сделката (А).
2. Напишете валутната сума
(B).
3. Изберете валутата за
търгуване (C).
4. Изберете датата на
сетълмент (D).
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3.7.2 Търгуване при използване на двустранен форуърд компонент
Двустранният форуърд компонент предоставя двустранен стрийминг курс на
изппълнение за спот или форуърд.
За да направите сделка използвайки двустранен форуърд сегмент:
1. Напишете валутната сума (А).
2. Изберете валутата за търгуване
(B).
3. Изберете датата на сетълмент
(C).
4. Кликнете върху „курса bid“ (D) или
курса ask (E).

3.7.3 Търгуване при използване на сегмент Стълба със срокове на падеж
(tenor ladder)
Стълбата с тенори предоставя двустранни котировки за обем валута при избор на
падежите.
За да промените броя на падежите, изобразени в сегмента, кликнете върху триъгълника
(F) най-долу на сегмента; това фиксира височината на компонента между единична и
двойна.
За да смените падежа в схемата, изберете нова дата на сетълмент (C).
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За да направите сделка с определен падеж от схемата/таблицата:
1. Напишете валутната сума
(А).
2. Изберете валутата за
търгуване (B).
3. Кликнете върху „курс купува“
(D) или курс продава (E).

3.7.4 Търгуване при използване на Суапова стълба (swap ladder)
Суаповата стълба предоставя двустранна котировка за валутен суап с близък крак на
суапа на спота и далечен крак на избран падеж.
За разлика от другите формати на сегментите, суап стълбите не предоставят изпълними
котировки. Кликването върху даден курс отваря „Искане за стрийм (RFS)“,
предварително попълнено със спот към форуърд суап за избрания падеж.
Валутните суапи се котират във форуърдни точки с отстъпка или премия по отношение
на спот курса, показан на най-горното ниво на схемата.
За да промените броя на падежите, изобразен на компонента, кликнете върху
триъгълника (F) най-долу на сегмента; това фиксира височината на сегмента между
единична и двойна.
За да смените падежа в схемата, изберете нова дата на сетълмент (C).
За да направите валутен суап с далечния крак на суапа за даден падеж в схемата:
1. Напишете валутната
сума (А).
2. Изберете валутата за
търгуване (B).
3. Кликнете върху курс bid
(D) или курс ask (E).

3.7.5 Търгуване при използване на Стълба с обеми (volume ladder)
Стълбата с обеми предоставя двустранни котировки за спот или форуърд търговия при
избор на обемите.
Стълбата първоначално не е запълнена. За да добавите валутен обем към ред на
схемата, изпишете валутна сума в полето за сумата (C).
За да промените броя на обемите, изобразени на сегмента, кликнете върху триъгълника
(F) най-долу на сегмента; това фиксира височината на сегмента между единична и
двойна.
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За да направите сделка при обем от таблицата:
1. Изберете датата на сетълмент
(А).
2. Изберете валутата за търгуване
(B).
3. Кликнете върху „курс купува“ (D)
или курс продава(E).

3.8 Сегменти за отстраняване на проблеми при търгуване
3.8.1 Курсовете в сегментите за търгуване се заместват от текста “RFS”.
въвели сте сума във валута,
надвишаваща максималната сума
за сегмента (Good For Amount или
GFA).
Изпълними стрийминг цени (ESP) са
налични само за суми във валута в
размер на или под максималната
сума за сегмента GFA .
За да направите сделка за суми над
GFA, инициирайте сделка Искане за
стрийм (RFS) чрез кликане върху
текста ‘RFS’ или инициирайте
сделка от менюто на компонента ☰.

3.8.2 Нивата на сегментите са неактивни.
Търгуването е преустановено, защото
един или повече от неговите аспекти са
в противоречие с Вашите разрешения
за търгуване.
За да разберете какви разрешения за
търгуване имате, моля, свържете се с
Вашия Хелп деск.
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3.8.3 Нивата на сегментите са неактивни и зачертани.
Търгуването е преустановено,
защото връзката със сървъра за
ценообразуване е временно
недостъпна.
Ако проблемът продължава,
моля, свържете се с Вашия Хелп
деск.
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4

RFS спот или форуърд сделка
За да отправите запитване Request For Stream (RFS) за сделка спот или форуърд,
инициирайте форъурд сделка.

4.1 Иницииране на форуърд сделка.
Форуърд сделките се инициират от сегментите за търгуване и списъците за наблюдение.
За да инициирате форъурд сделка от списък за наблюдение:
1. В списъка за наблюдение кликнете върху валутната двойка, която искате да
търгувате.
За да инициирате форуърд сделка от сегмент за търгуване:
1. Определете сегмент за търгуване на валутната двойка, която искате да
търгувате.
2. Изберете Tile Menu ☰ > Launch Ticket > Outright.

4.2 Прехвърляне между едностранно и двустранно
ценообразуване2
Форуърд сделка, инициирана от сегмент с едностранно ценообразуване, по
подразбиране се пренасочва към интерфейса на сделките с едностранно
ценообразуване.
Форуърд сделка, инициирана от сегмент с двустранно ценообразуване, по подразбиране
се пренасочва към интерфейса на сделките с двустранно ценообразуване.
За да смените начина на ценообразуване на сделката:
 За да преминете към едностранно ценообразуване, изберете Ticket Menu ☰ >
Change To > One-Way Outright
 За да преминете към двустранно ценообразуване, изберете Ticket Menu ☰ >
Change To > Two-Way Outright

4.3 Искане за сделка
За да поискате сделка:
1. Попълнете полетата на сделката.
2. Кликнете върху Get Stream.
 RFS ценови поток е наличен за ограничен период от време. Таймер за
обратно броене изобразява оставащото време от потока.
3. Кликнете върху streaming rate, за да сключите сделката, или кликнете бутона
Close, за да откажете.

2
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Функционалността понастоящем

не е налична за клиенти на UCI SpA.

5

RFS сделка опционен форуърд
За да отправите Request For Stream (RFS) за сделка опционен форуърд,
инициирайте сделка опционен форуърд.

5.1 Иницииране на сделка опционен форуърд
За да инициирате сделка опционен форуърд:
1. Определете сегмент за търгуване на валутната двойка, която искате да
търгувате.
2. Изберете Tile Menu ☰ > Launch Ticket > Time Option.

5.2 Искане за сделка
За да поискате сделка:
1. Попълнете полетата на сделката.
2. Кликнете върху Get Stream.
 RFS ценови поток е наличен за ограничен период от време. Таймер за
обратно броене изобразява оставащото време от потока.
3. Кликнете върху streaming rate, за да сключите сделката, или кликнете бутона
Close, за да откажете.

5.3 Преглеждане на активните Ви сделки опционен форуърд.
За да прегледате Вашите активни опционни форуърди, добавете регистър за опционни
форуърди към Вашето работно пространство.
За повече информация за регистрите, вж. Преглеждане на търговската дейност
използвайки .

5.4 Създаване на опционен форуърд
За да договорите опционен форуърд и усвояване на сума, моля, свържете се с дилър от
отдел Корпоративни продажби и деривати или извършете операция по усвояванепрез
UCTrader.

23

За да извършите усвояване по опционен форуърд
1. Отидете на регистъра Flexi Forwards
2. Кликнете иконата на регистъра на реда за сделката:
За да се визуализира
потвърждение за избрана сделка опционен форуърд
3. Кликнете бутона New Take Up(ново усвояване) и въведете сумата за
усвояване (която не надхвърля оставащата сума) и датата на сетълмент (всяка
дата до крайната дата на срока Window End Date); сумата в другата валута и
остатъчна сума се изчисляват автоматично.
4. Кликнете върху Submit Drawdown(Изпрати усвояването), за да извършите
усвояването.
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Исторически усвояванията могат да се изобразят чрез кликване върху бутона Take Up
History (История на усвояванията).
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6

Сключване на суап на базата на
заявка за цена (RFS)
За да направите заявка за цена (RFS) за сделка за валутен суап, инициирайте суап
сделка.

6.1 Иницииране на суап сделка.
За да инициирате суап сделка:
1. Изберете сегмент за търгуване на валутната двойка, която искате да търгувате.
2. Изберете Меню Сегмент ☰ > Стартиране на сделка > Суап.

6.2 Прехвърляне между едностранно и двустранно
ценообразуване3
Суап сделка, инициирана от сегмента с едностранно ценообразуване, се прехвърля по
подразбиране към интерфейса на сделките с едностранно ценообразуване.
Суап сделка, инициирана от сегмента с двустранно ценообразуване, се прехвърля по
подразбиране към интерфейса на сделките с двустранно ценообразуване.
За да смените метода на ценообразуване на сделката:
 За да преминете към едностранно ценообразуване, изберете Меню Сделка ☰ >
Промени на > Еднопосочен суап
 За да преминете към двустранно ценообразуване, изберете Меню сделка ☰ >
Промени на > Двупосочен суап

6.3 Искане за сделка
За да поискате сделка:
1. Попълнете полетата за близкия крак на суапа:
a. Въведете валутна сума
b. Изберете валутата за търгуване.
c. Изберете датата на сетълмент (по подразбиране е спот).
2. Попълнете полетата за далечния крак на суапа:
a. По подразбиране валутната сума на далечния крак на суапа се заключва
към валутната сума на близкия крак на суапа. За да създадете
несиметричен суап, отключете полето за валутна сума като кликнете върху
иконата на катинара:
b. Изберете датата на сетълмент (няма такава по подразбиране).
3. Изберете сметка
4. Кликнете върху Вземете стрийм .
 RFS ценови стрийм е наличен за ограничен период от време. Таймер за
обратно броене изобразява оставащото време.
5. Кликнете върху стрийминг курса, за да сключите сделката, или кликнете върху
бутона Затвори, за да откажете.

3

26

Функционалността понастоящем не е налична за клиенти на UCI SpA.

7

Подаване на поръчка4
За да стартирате нареждане за поръчка, стартирайте билет за поръчка.

7.1 Стартирайте билет за поръчка.
За да стартирате билет за поръчка:
1. Определете сегмент за сделка за валутната двойка, която искате да търгувате.
2. Изберете Меню Сегмент ☰ > Стартиране на билет > Поръчка.

7.2 Разбиране на видовете съпътстващи поръчки
Можете да подадете единични или условни поръчки.

7.2.1 Единични поръчки
Можете да подадете всяка от следните видове единични поръчки

Take Profit

Познати още
като

Описание

T/P, Limit Order

Нареждане за продажба при по-висока цена
или покупка на по-нисък курс
Първичното използване на поръчката е да се
излезе при печеливша позиция: по-висок
курс при дълга позиция или по-нисък при
къса позиция.

Stop Loss

S/L, Stop Order

Нареждане за продажба на по-нисък курс
или за закупуване на по-висок курс
Първичното използване на поръчката е да се
прекратят бъдещи загуби от непечеливша
позиция: по-нисък курс при дълга позиция
или по-висок при къса позиция.
Когато се задейства, поръчката Stop Loss
става пазарна поръчка без ограничение на
цената на изпълнение.

Call Order

Поръчка за известяване дали е достигната
целевата цена. Известието може да бъде по
телефон, имейл или чрез SMS. Моля,
свържете се с дилър Корпоративни
продажби за подробности.

Условни поръчки:
Условна поръчка е поръчка, която се активира или затваря при изпълнение на друга
поръчка.
Можете да подадете всяка от следните видове условни поръчки.
Описание
One-Cancels-the-Other (OCO)

4

Комбинация от активна поръчка Take Profit и
активна поръчка Stop Loss. Ако една поръчка е
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изпълнена, другата поръчка автоматично се
прекратява.
If Done

Поръчка Take Profit или поръчка Stop Loss, която
се активира при изпълнение на основна единична
поръчка (Take Profit или Stop Loss).

If Done One-Cancels-the-Other

ОСО поръчка, която се активира при изпълнение
на основна единична поръчка

7.3 Подаване на поръчка
За да подадете поръчка:
1. Изберете стратегия за поръчка: единична поръчка или една от трите условни
поръчки:
2. Изберете сметка
3. Попълнете всяко поле на поръчката.
4. Можете да изберете да редактирате датите на активиране и изтичане на
поръчката.
5. Кликнете Изпрати, за да подадете своята поръчка или затворете
билета/сделката, за да я откажете.

7.4 Управление на Вашите поръчки
Виж „Управление на поръчки чрез използване на блотера на поръчките
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8

Блокова търговия5
Компонентът Блокова търговия Ви дава възможност да подавате множество
сделки като група, наречена „блок“.
Всички сделки в една група трябва да бъдат в една и съща валутна двойка и за
една и съща търгувана валута.
Възможно е да искате да използвате компонента блокова търговия по всяка една
от следните причини:
 Трябва да направите множество сделки в една и съща валутна двойказа
изпълнение при един и същ курс.
 Трябва да направите множество сделки в една и съща валутна двойка,
които да се изпълнят или не като група; ако една сделка не е изпълнена,
то всички сделки в групата няма да бъдат.
 Искате да разпределите сделка към множество сметки, преди
изпълнението ѝ (разпределение преди търгуване).

8.1 Добавяне на компонент блокова търговия към работно поле.
За да добавите компонентблокова търговия към работно пространство:
1. Кликнете върху полето от работното пространство, към което искате да добавите
компонента блокова търговия.
2. Изберете Главното меню ☰ > Добави > Блокова търговия.
3. Придърпайте с влачене компонента блокова търговия до позиция в работното
пространство.
 Ако компонентът блокова търговия е първият компонент в ново работно
пространство, той автоматично ще запълни цялото работно пространство.

8.2 Разбиране на изгледа на компонента блокова търговия
Илюстрацията по-долу показва компонента блокова търговия в избраното поле Режим
на въвеждане. Създадена е група от два блока. Всеки блок съдържа две сделки.

Ключ:

Interface tabs (Изглед на полета) - избрано е полето Режим на
въвеждане.
5
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Block (Блок) - първият блок в група от два блока.
Block status (Статус на блок) - статусът на блока
Deal (Сделка) - първата сделка е във втория блок.
Empty row (Празен ред) — за да добавите нова сделка към блока,
въведете детайлите на сделката в празния ред.

8.3 Разбиране на блокове
Блок е съвкупност от сделки, които да бъдат ценообразувани и изпратени заедно.
Съвкупността от блокове се нарича „група от блокове“.
Сделки в блок се ограничават до една и съща валутна двойка и валута за търгуване, но
могат да имат различни стойности за всички други колони: Сметка, вид, посока, сума,
дата 1 и дата 2.
Можете да дефинирате блокове чрез използване на мрежови интерфейс или да
импортирате блокове от екселски файл или CSV (Стойности, разделени със запетая)
форматиран файл.

8.3.1 Блоково изпълнение
Макар че блокове в група от блокове се ценообразуват заедно, всеки блок в група от
блокове се изпълнява поотделно. Ако даден блок в група от блокове не се изпълни,
другите блокове в групата въпреки това все още могат да бъдат изпълнени.
Сделките в даден блок се изпълняват или не като единно звено. Ако една сделка не се
изпълни, тя възпрепятства другите сделки да се изпълнят.

8.3.2 Статус на блока
Статусът на даден блок
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се изобразява в лентата със заглавието на блока.

Статус

Описание

Непълно

Блокът съдържа една или повече сделки, които не са цялостно
дефинирани.

Готово

Блокът е цялостно дефиниран.

Изпращане

Блокът се прехвърля към опашката за ценообразуване.

На опашка

Блокът е на опашката за ценообразуване.

Взет

Блокът е взет от опашката за ценообразуване и се обработва.

За търгуване

Блокът е ценообразуван и е изпълним.

Изтекъл

Цената на блока е изтекла и вече не е валидна. Трябва да се
изиска нова котировка.

Изпълнение

Извършва се блок търговия.

Отказан

Блокт търговията е отказана от трейдъра.

Прекратен

Блок търговията е отказана от потребителя.

Изпълнен

Блок търговията е изпълнена успешно.

8.4 Разбиране на нетирането
Преди да се търгува с компонента блокова търговия в рамките на един блок, трябва да
бъдат изпълнени следните действия:
1. Суап търговските компоненти се разделят на техните съставни форуърдни крака.
2. Сделки с един и същ падеж, се нетират (комбинирано).
В група от блокове нетирането възниква единствено в рамките на, а не през блоковете.
За да направите предварителен преглед на нетираните сделки, без да искате котировка,
кликнете върху поле: Нетиран изглед.

8.5 Разбиране за начина, по който блоковите сделки се записват
в блотери
Блотерът за изпълнение и историческият блотер записват всяка сделка в рамките на
блок. Суап сделките се записват със своите индивидуални суап крака.
Нетиращата сделка не се записва.
Всички сделки се записват с един и същ идентификационен номер на сделка.

8.6 Конфигуриране на блокове с помощта на уеб интерфейс
За да се създадат и конфигурират блокове, използвайте панела Режим на въвеждане.
За да отворите панела Режим на въвеждане, кликнете на полето Режим на
въвеждане.

8.6.1 Създаване на блок
За да създадете блок:
1. На панела Режим на въвеждане кликнете на бутона Създай нов.
2. Напишете валутна двойка в полето за валутна двойка на новия блок.
 Докато пишете се отваря падащ списък с възможни валутни двойки.
 Можете да използвате една и съща валутна двойка в повече от един блок.
3. Изберете валута на търгуване за новия блок.
4. Добавете сделки към блока (виж. следващия раздел).

8.6.2 Добавяне на сделка към блок
За да добавите сделка към блок:
1. На празния ред в табличния раздел на блока кликнете върху полето „Сметка“.
2. Попълнете полетата „Сметка“, „Тип“, „Посока“, „Сума“ и „Дата 1“.
 За сделки от вида „Спот“, полето „Дата 1“ се попълва предварително с
датата на спота. Ако смените „Дата 1“ с падеж, различен от „Спот“, трябва
да смените и вида търговия на „Форуърд“.
 За сделки от вида „Суап“ трябва да поставите датата на далечния суап
крак в полето „Дата 2“.

8.6.3 Премахване на сделка от блок
За да премахнете сделка от блок:
1. Посочете реда на сделката, която искате да премахнете. Иконата за изтриване
на реда се разкрива вдясно на реда.
2. Кликнете върху иконата за изтриване на реда:

8.6.4 Премахване на блок
За да премахнете блок, кликнете върху затварящата икона на блока:
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За да отстраните всички блокове, кликнете върху бутона Затвори всички.

8.7 Изпълняване на блоково търгуване
За да изпълните блоково търгуване, поискайте котировка за блок, която после можете да
приемете или откажете.

8.7.1 Изискване на котировка
За да изискате котировка за единичен блок, кликнете на бутона Котировка в блока.
За да изискате котировка за всички блокове, кликнете върху бутона Котирай всички
Искането на котировка отваря панела Режим на търговия. Трябва да приемете или
откажете всяка котировка, преди да се завърнете на панела Режим на въвеждане.

8.7.2 Приемане на котировка
За да приемете единична котировка, кликнете върху бутона Приеми за котировката.
За да приемете всички котировки, кликнете върху бутона Приеми всички.

8.7.3 Отказване на котировка
За да откажете единична котировка, кликнете върху бутона Затвори за котировката.
За да откажете всички котировки, кликнете върху бутона Затвори всички.

8.8 Импортиране на блокове от Майкрософт Ексел
Можете да импортирате сделки от екселска таблица
като качите електронната таблица или като поставите клетките на електронната таблица
в интерфейса за импортиране..
Импортираните сделки автоматично се подреждат в блокове по валутна двойка. Ако
импортиран блок със сделки е в една и съща валутна двойка като един или повече от
наличните блокове, импортираният блок се слива с първия наличен блок със същата
валутна двойка.

8.8.1 Достъп до интерфейса за импортиране
За да отворите интерфейса за импортиране, кликнете върху бутона Импортиране на
панела Режим на въвеждане.
За да затворите интерфейса за импортиране:
 Кликнете отново върху бутона Импортиране (той е бутон за превключване)
 Кликнете върху бутона Затвори в горния десен ъгъл на интерфейса за
импортиране.

8.8.2 Изреждане на сделки в нов екселски лист.
За да свалите формуляр на екселски лист, съдържащ точните заглавия на колони,
кликнете на бутона Шаблон в интерфейса за импортиране.
Не променяйте реда на колоните. Подредбата на колоните е фиксирана. Заглавията на
колоните се игнорират от инструмента за импортиране и са единствено за Ваша
информация.
Можете да добавяте празни редове между сделките, за да подобрите четимостта.
Можете да изброите сделките във всякакъв ред, инструментът за импортиране
автоматично групира сделките по валутни двойки.
Примерен екселски лист
1
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A
Валутна
двойка

B
Сметка

C
Тип

D
Посока

E
Търгувана
валута

F
Сума

G
Дата 1

H
Дата
2

2

EURUSD

3

EURUSD

Сметка
1
Сметка
1

СПОТ

КУПУВА

EUR

1000000

СПОТ

Суап

BUY/SELL
(купува/продава)

EUR

1000000

СПОТ

3M

Бележки по колоните на екселския лист:
Примерна
стойност

Бележки

Валутна двойка

EURUSD

Валидна валутна двойка

Сметка

Сметка 1

Валидна сметка за търгуване

Вид

СПОТ

СПОТ, ФОРУЪРД или СУАП. Видът не
може да бъде СУАП, ако сумата е
дадена като процент.

Посока

КУПУВА

КУПУВА или ПРОДАВА за спот и
форуърд
КУПУВА/ПРОДАВА или
ПРОДАВА/КУПУВА за суапове. Празно
поле за сделки с процентна стойност в
полето Сума.

Търгувана
валута

EUR

Трибуквеният код за водещата/първата
валута на валутната двойка или
котираната валута

Сума

1000000

Обем на валута или процентно
разпределение. Процентното
разпределение трябва да включва
суфикса % и всички процентни
разпределения за една валутна двойка
трябва да формират сбор от 100%. Не
смесвайте процентни разпределения и
валутни суми за една и съща валутна
двойка.

Дата 1

СПОТ

Близката дата за сделката. Това се
изисква за всички сделки. Стойността
трябва да бъде дата специално за тази
сделка във формат DD/MM/YYYY или
стандартен код на падеж.

Дата 2

2M

Далечната дата за сделката. Това се
изисква само за суапове. Стойността
трябва да бъде дата във формат
DD/MM/YYYY или стандартен код на
падеж.

Стандартни кодове на падеж::
Стандартните кодове на падеж, приети от колоните за дата са: ‘TODAY’, ‘TOM’, ‘SPOT’,
‘1D’, ‘1W’, ‘2W’, ‘3W’, ‘1M’, ‘2M’, ‘3M’, ‘4M’, ‘5M’, ‘6M’, ‘9M’ and ‘1Y’.

8.8.3 Импортиране на екселска таблица
За да импортирате данни от екселска таблица:
1. Импортирайте данни по един от двата метода:
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Зареждане на файл: Можете да импортирате файлове в таблицата от типа .xlsx
и .csv. В интерфейса за импортиране кликнете върху бутона Прегледайте, за да
изберете и заредите Вашата таблица. Всички сделки в таблицата ще бъдат
импортирани.
 Копиране и поставяне: Копирайте редовете в таблицата, които искате да
импортирате. Не се налага да копирате заглавията на колоните. В интерфейса
за импортиране поставете редовете в зоната, маркирана като „Постави екселски
данни“.
2. Коригирайте грешките, отбелязани в червено.
3. Кликнете върху Създаване на блокове, за да създадете нови блокове въз
основа на импортираните данни, или кликнете върху Изчисти, за да откажете
импортирането.

8.9 Експортиране на блокове във файл с формат CSV
За да експортирате блокове във файл с формат CSV, кликнете върху бутона
Експортиране на панела Режим на въвеждане.
Форматирането на CSV файла е съвместимо с инструмента за импортиране. За да
импортирате предварително експортиран CSV файл, кликнете върху бутона
Прегледайте на интерфейса за импортиране.
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9

Преглеждане на търговската дейност
използвайки блотери

9.1 Добавяне на компонент от блотера към работно поле
За да се добави блотер към работно пространство:
1. Изберете полето от работното пространство, към което искате да добавите
блотера.
2. Изберете Главно меню ☰ > Добави > Блотер > Име на блотера.
3. Придърпайте с влачене блотера до позицията в работното пространство.
 Ако регистърът е първият компонент в ново работно пространство, той
автоматично ще запълни цялото работно пространство.

9.2 Разбиране на видовете блотери в UCTrader
UCTrader има следните видове блотери.
Период

Описание

Блотер на
изпълнение

За деня

Подаване в текущо време на изпълнените
и отказаните сделки в рамките на деня

Исторически
блотер

Предходните
7 дни

Подаване в текущо време на извършените
сделки в рамките на по-дълъг период от
време

Блотер на
поръчките

Неприложимо Списък с всички отворени нареждания активни или не Изпълнените нареждания
се записват в регистъра за изпълнение и
историческия регистър.

Опционен
форуърд

Неприложимо Подаване в текущо време на сделките
опционен форуърд

Резултати от
търсене на
сделки

Неприложимо Блотер, който изобразява резултатите от
търсене на сделки (Виж Търсене на сделки)

9.3 Сортиране на записите от блотера
За да сортирате записи в блотера, уточнете ред за сортиране за една или повече колони.
Ако сортирате записите в даден блотер по повече от една колона, наличието на критерии
за сортиране следва реда на сортиращите колони от ляво надясно. Критерият за
сортирана колона вляво има най-голям приоритет и е основният критерий за сортиране.
За да се промени предимството на критериите за сортиране, променете реда на
изобразяване на колоните.

9.3.1 Уточняване на ред на сортиране за колона
За да уточните ред на сортиране за колона:
1. Кликнете върху заглавието на колоната, за да изобразите сортирането и
диалоговия прозорец за филтриране.
2. Избиране на посоката на сортиране:
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За да сортирате записите във възходящ ред, кликнете на Сортиране във
възходящ.
 За да сортирате записите в низходящ ред, кликнете на Сортиране в низходящ
3. Кликнете върху Приложи, за да потвърдите или където и да е извън диалоговия
прозорец, за да откажете.

9.3.2 Отстраняване на ред на сортиране от колона
Можете да отстраните ред на сортиране от колона чрез използване на филтър лентата
или чрез използване на колоната за сортиране и диалоговия прозорец за филтриране.
За да отстраните ред за сортиране при използване на лентата за филтриране на
блотера:
1. Намерете реда за сортиране на лентата за филтриране на блотера:
2. Кликнете върху затварящата икона на реда за сортиране:
За да премахнете ред за сортиране използвайки сортирането в колоната и
диалоговия прозорец за филтриране:
1. Кликнете върху заглавието на колоната, за да изобразите сортирането и
диалоговия прозорец за филтриране.
2. Кликнете върху Разсортиране.
3. Кликнете върху Приложи.

9.3.3 Премахване на всички критерии за сортиране и филтриране от
колона
За да премахнете всички критерии за сортиране и филтриране от колона:
1. Кликнете върху заглавието на колоната, за да изобразите диалоговия прозорец за
сортиране и филтриране.
2. Кликнете върху Изчисти.

9.4 Филтриране на записите в блотера
Можете да филтрирате записите в блотера като приложите филтър към една или повече
колони.
Филтърът на текстова колона приема една текстова стойност за своя критерий на
филтриране. Филтърът открива стойностите в дадена колона, които започват с критерия,
с частично съвпадение и подсказка за липсващите знаци
 Критерият ‘USD’ съвпада със стойностите ‘USDJPY’ и ‘USDCHF’, но не и
‘EURUSD’.
 Критерият ‘*USD’ съвпада със стойностите ‘USDJPY’ и ‘USDCHF’, и ‘EURUSD’.
Филтри за колони за дата и филтри за колони за цифри приемат обхват, изразен в
рамките на два критерия: „От“ и „до“ Критерият „от“ намира стойности на колона поголеми от неговата собствена стойност, а критерият „до“ намира стойности, по-малки от
неговата стойност. Можете да зададете единия или и двата критерия. Ако зададете и
двата критерия, всеки един трябва да отговаря на стойност на колоната за реда в
блотера, за да бъде включен.

9.4.1 Прилагане на филтър към колона
За да приложите филтър към колона:
1. Кликнете върху заглавието на колоната, за да изобразите диалоговия прозорец за
сортиране и филтриране.
2. Осигурете критерий за филтриране:
 За текстов филтър напишете точна фраза в полето „Филтър“.
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За филтър дата или цифров филтър, уточнете обхват чрез изписване на
стойности в полетата „от“ и „до“. Попълнете едното или и двете полета.
3. Кликнете върху Приложи, за да потвърдите или където и да е извън диалоговия
прозорец, за да откажете.

9.4.2 Премахване на филтър от колона
Можете да премахнете филтър от колона чрез използване на филтър лентата на
блотера или чрез използване на колоната за сортиране и филтриране от диалоговия
прозорец
За да премахнете филтър използвайки лентата за филтриране на блотера:
1. Намерете филтъра на лентата за филтриране на блотера.
2. Кликнете върху затварящата икона на филтъра:
За да премахнете филтър използвайки диалоговия прозорец за сортиране и
филтриране:
1. Кликнете върху заглавието на колоната, за да визуализирате диалоговия
прозорец за сортиране и филтриране.
2. Изтрийте стойността в текстовото поле на филтъра
3. Кликнете върху Приложи.

9.4.3 Премахване на всички критерии за сортиране и филтриране от
колона
За да премахнете всички критерии за сортиране и филтриране от колона:
1. Кликнете върху заглавието на колоната, за да визуализирате диалоговия
прозорец за сортиране и филтриране.
2. Кликнете върху Изчисти.

9.5 Добавяне и премахване на колони
За да добавите колона към Блотера, кликнете с десния бутон на мишката върху
заглавието на дадена колона (Control клик на Apple Mac) и от менюто за бърз достъп
изберете Добавете колона > Име на колона.
За да добавите всички налични колони към блотера, кликнете с десния бутон на
мишката върху заглавието на дадена колона (Control клик на Apple Mac) и от менюто за
бърз достъп изберете Добави всички колони.
За да премахнете колона от блотера, кликнете с десния бутон на мишката върху
заглавието на дадена колона (Control клик на Apple Mac) и от менюто за бърз достъп
изберете Премахване на колона.

9.6 Промяна на ширината на колона
За да промените ширината на дадена колона, придърпайте с влачене лявата или
дясната граница на заглавието на колоната.

9.7 Промяна на реда на колоните
За да промените позицията на дадена колона във връзка с други колони в блотера,
придърпайте с влачене заглавието на колоната.

9.8 Преглеждане на билет за изпълнена сделка
За да прегледате билет за изпълнена сделка, кликнете върху иконата на блотера на реда за
сделката:
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9.9 Управление на поръчки използвайки блотера на поръчките6
Поръчките, изброени в блотера на поръчките, могат да бъдат управлявани поединично
или по партиди.

9.9.1 Управление на единична поръчка
Действията за единична поръчкасе достъпват чрез иконата от менюто на реда на
блотера: ☰
 За да се редактира поръчка, която още не е активирана, изберете Row Menu ☰ >
Edit.
 За да се активира нареждане, което още не е активирано, изберете Меню ред ☰
> Активирай.
 За да деактивирате активна поръчка, изберете Меню ред ☰ > Деактивирай.
 За да откажете поръчка, изберете Меню ред ☰ > Отмяна.

9.9.2 Управление на множество поръчки
За да извършите единична операция по паартида с множество поръчки:
1. Изберете кутийките за отмятане на редовете на блотера, които да включите в
списъка.
 За да изберете всички поръчки в регистъра, маркирайте кутийката в заглавието
на колоната „Действия“.
 За да отмените избора на всички поръчки в блотера, изберете и отменете
избора на кутийките в заглавието на колоната „Actions“.
2. Изберете операция от менюто в заглавието на колоната „Действия“:
 За да активирате неактивни поръчки от Вашия избор, изберете Меню за
действия в колоната ☰ > Активирай селектираните.
 За да деактивирате активни поръчки от Вашия избор, изберете Меню за
действия в колоната ☰ > Деактивирай селектираните.
 За да отмените всички поръчки във Вашия избор, изберете Меню за действия в
колоната ☰ > Отмени селектираните.

9.10 Експортиране на записите от блотера
За да експортирате запис към CSV (стойности, разделени със запетая ) форматиран
файл:
1. Коригирайте критериите за сортиране и филтриране според необходимостта.
2. Кликнете върху иконата за експортиране на блотера:

9.11 Отваряне на блотер в нов собствен прозорец
За да отворите блотер в нов собствен прозорец, кликнете върху изскачащата икона на
регистъра:
Ако блотерът не се отваря в своя нов прозорец, Вашият браузер може да е зададен по
подразбиране да блокира изскачащи прозорци. За да промените това, добавете този
уебсайт към списъка със сайтове, разрешени да отварят изскачащи прозорци. За повече
информация как да направите това, потърсете pop-up в секцията за помощ на Вашия
браузер.

6
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Функционалността понастоящем не е налична за клиенти на UCI SpA.

10

Потвърждение на разходи и такси

10.1 Форуърд, Суап и Опционен форуърд
За да потвърдите Форуърд, Суап или Опционен форуърд, кликнете върху „Преминете
към потвърждение“ в билета за Форуърд, Суап, Опционен форуърд. По време на този
етап сделката е със статус Непотвърдена, така както е показано в полето статус
Потвърждение.
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След като кликнете върху „Преминете към потвърждение“, ще се появи билет за
потвърждение с четири възможности:
Потвърди - за да се потвърди сделката
Не потвърждавай - за да се оспори сделката
X — За да потвърди/оспори сделката на по-късен етап
Разпечатай - за да разпечатате потвърждение
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10.2 Спот, Къс Форуърд и Къс Суап7
За да потвърдите спот, къс форуърд или къс суап, кликнете върху Преминете към
потвърждение в билета за спот/къс форуърд/къс суап. По време на този етап сделката е
със статус автоматично потвърдена, така както е показано в полето статус на
Потвърждение.

След като кликнете върху „Преминете към потвърждение“, ще се появи билет за
потвърждение с три възможности:
Затвори или X — За да затворите потвърждението и прекратите
сделката в статус „Автоматично потвърдена“
Не потвърждавай - за да се оспори сделката

7

Функционалността понастоящем не е налична за клиенти на UCI SpA.
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Разпечатай - за да разпечатате потвърждението
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10.3 Замразен статус за непотвърдените сделки
За клиенти на УКБ АГ, сделките на които все още са в непотвърден статут, след 2
работни дни в 00:00 UTC преминават в замразен статус. В тази позиция вече не е
възможно да се потвърждават сделки чрез UCTrader чрез функционалността Click-toConfirm (кликни за потвърждение).

10.4 Изобразяване на потвържденията в историческия блотер
Всички потвърждения се съхраняват и изобразяват в историческия блотер, в който те
могат да бъдат повторно преглеждани и да се проверява техния статус на потвърждение,
разходите и таксите във връзка с тях и UTI кода (ако има такъв).
Кликнете върху
Кликнете

, за да отворите билета.

, за да отворите потвърждението.

Всички сделки в непотвърден статус могат да бъдат отворени, за да бъдат потвърдени
или оспорени.
Сделките в потвърден или автоматично потвърден статус могат да бъдат отказани до
деня преди датата на сетълмент.
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За усвоявания билетът за потвърждение може да се види от “История на усвояванията” в
историческия блотер:
Исторически блотер > Зареди билет за опционен форуърд > История на
усвояванията>Кликнете
за всяко усвояване

10.5 Етапи на потвърждение
Сделките могат да имат различни етапи:

Непотвърдена - сделката трябва да се прегледа и потвърди от клиента;
Несъгласен - сделката е била отказана от клиента;
Потвърдена - сделката е била потвърдена от клиента;
Автоматично потвърдена - сделката е била автоматично потвърдена;
Изменен - сделката е била променена от представител на Отдел
Корпоративни продажби;
Отменена - сделката е била отменена от представител на Отдел
Корпоративни продажби ;
Замразена - сделката вече не може да бъде потвърдена през UCTrader.
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11

Търсене на сделки
За да търсите сделки, които отговарят на набор от критерии, използвайте
диалоговия прозорец Търсене на сделка.
Диалоговият прозорец Търсене на сделка поддържа следните критерии за търсене:
 Валутна двойка
 Сметка
 Посока на търгуване
 Времеви обхват на търгуването
 Стойностен диапазон на търгуването (диапазон на времето за сетълмент)
 Падежирала сделка
 Статус
Резултати от търсене се изобразяват в техния собствен блотер, който автоматично
се обновява, ако нови сделки отговарят на същите критерии.

11.1 Извършване на ново търсене
За да извършите ново търсене:
1. Изберете полето от работното пространство, към което искате да добавите
резултатите от търсенето.
2. Изберете Главно меню ☰ > Добави > Търсене на сделка.
3. Попълнете диалоговия прозорец за търсене на сделка.
 Въведете поне един критерий за търсене.
 Колкото по-специфично е Вашето търсене, толкова по-бърз ще бъде отговорът
от сървъра.
 Ограничете търсенето до времеви обхват от 6 месеца или по-малко.
 Дайте на Вашия блотер име, за да го отличите от други персонализирани
регистри.
4. Кликнете на Търсене.
5. Придърпайте с влачене блотера с резултати от търсене до позиция в работното
пространство.
 Ако регистърът е първият компонент в ново работно пространство, той
автоматично ще запълни цялото работно пространство.
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12

Наблюдение на валутни двойки в
списъци за наблюдение

12.1 Добавяне на списък за наблюдение към работно
пространство
12.1.1

Добавяне на нов списък за наблюдение

За да добавите нов списък за наблюдение към работно пространство.
1. Изберете полето от работното пространство, към което искате да добавите
списъка за наблюдение.
2. Изберете Главно меню ☰ > Добави > Списък за наблюдение > Създай нов
списък за наблюдение
3. Провлачете новия списък за наблюдение до позиция в работното пространство.
 Ако новият списък за наблюдение е първият компонент в ново работно
пространство, той автоматично ще запълни цялото работно пространство.

12.1.2

Добавяне на наличен списък за наблюдение

За да добавите предварително създаден списък за наблюдение към работно
пространство:
1. Изберете полето от работното пространство, към което искате да добавите
списъка за наблюдение.
2. Изберете Главно меню ☰ > Добави> Списък за наблюдение > Име на списък
за наблюдение.
3. Придърпайте с влачене списъка за наблюдение до позиция в работното
пространство.
 Ако списъкът за наблюдение е първият компонент в ново работно пространство,
той автоматично ще запълни работното пространство.

12.2 Добавяне на валутна двойка
За да добавите валутна двойка към списъка за наблюдение, изберете валутна двойка от
падащия списък горе вляво на списъка за наблюдение.

12.3 Премахване на валутна двойка
За да премахнете валутна двойка от списък за наблюдение, кликнете върху иконата за изтриване
на валутна двойка:

12.4 Търгуване с валутна двойка
За да направите ESP сделка във валутна двойка, изброена в списъка за наблюдение,
придърпайте с влачене валутната двойка от списъка за наблюдение към панела за
търговия.
За да направите RFS сделка във валутна двойка, изброена в списък за наблюдение,
кликнете върху валутната двойка.
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12.5 Преименуване на списък за наблюдение
Можете да преименуване списък за наблюдение по следните начини:
За да преименувате списък за наблюдение като използвате полето на списъка за
наблюдение:
1. Кликнете два пъти върху полето на списъка за наблюдение.
2. Редактирайте името на списъка за наблюдение
3. Натиснете Въведи за потвърждение или Изход за отказ.
За да преименувате списък за наблюдение като използвате главното меню:
1. Изберете Главно меню ☰ > Добави > Списък за наблюдение, за да се
изобрази подменюто на списъка за наблюдение.
2. В подменюто на списъка за наблюдение кликнете върху бутона Редактирай.
3. Кликнете върху иконата за редактиране на списъка за наблюдение:
4. Редактирайте името на списъка за наблюдение
5. Потвърдете или отменете своята редакция:
 За да потвърдите своята редакция, натиснете Въведи или кликнете на иконата
за потвърждение:
 За да откажете своята редакция, кликнете върху иконата за отказ:

12.6 Отваряне на списък за наблюдение в нов собствен
прозорец.
За да отворите списък за наблюдение в нов собствен прозорец, кликнете върху
изскачащата икона на списъка за наблюдение:
Ако списъкът за наблюдение не се отваря в свой нов прозорец, на Вашият браузер може
да е зададено по подразбиране да блокира изскачащи прозорци. За да оправите това,
добавете този уебсайт към списъка със сайтове, разрешени за отваряне на изскачащи
прозорци. За повече информация как да направите това, потърсете „pop-up“ в секцията
за помощ на Вашия браузер.
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13

Проследяване на историята на цената
За да проследите историята на цената за дадена валутна двойка, добавете
диаграма тип свещи към своето работно пространство.

13.1 Добавяне на диаграма към работно пространство
За да се добави диаграма тип свещи към работно пространство:
1. Изберете полето от работното пространство, към което искате да добавите
диаграмата.
2. Изберете Главно меню ☰ > Добави > Диаграма.
3. Провлачете новата диаграма до позиция в работното пространство.
 Ако новата диаграма е първият компонент в ново работно пространство, тя
автоматично ще запълни цялото работно пространство.
4. За да промените валутната двойка от валутната двойка по подразбиране, вижте
Промяна на валутната двойка

13.2 Разбиране на формата на диаграмата тип свещи
В диаграма тип свещи всяка позиция на данни илюстрира отваряне, затваряне, високи и
ниски цени за избрания примерен интервал на диаграмата. „Тялото“ на свещта
илюстрира разликата между отварящите и затварящите цени на интервала, а „фитилът“
на свещта илюстрира най-високите и най-ниските цени в рамките на интервала.

Ключ:
Бяло или зелено тяло на свещта - Цената на затваряне стига до повисока цена от началната.
Черно или червено тяло на свещта - Цената на затваряне стига до пониска цена от началната.

13.3 Коригиране на диаграма
Компонентът на диаграмата предоставя инструменти за коригиране на интервала на
образеца и времевия период, илюстриран от диаграмата.
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Ключ:

Валутна двойка
Интервал на образеца
Времеви период на скролбара
Коригиране на времевия период

13.3.1

Промяна на валутната двойка

За да промените валутната двойка, разглеждана от диаграмата:
1. Кликнете върху валутната двойка .
2. Напишете кода на нова валутна двойка.
3. Натиснете Въведи.

13.3.2

Промяна на интервала на образеца за позициите на данни.

За да смените интервала на образеца за позициите на данни, изберете нов интервал от падащия
списък с образци за интервали. .

13.3.3

Коригиране на времевия период, илюстриран от диаграмата

По подразбиране диаграмата показва подвижна емисия с данни за цените на живо .
За да прегледате исторически период във времето, придърпайте скролбара на времевия
период
вляво. За да възстановите подаването на текущи ценови данни, придърпайте
скролбара за времевия период
до неговата най-дясна позиция.
За да увеличите или намалите времевия период, илюстриран от диаграмата,
придърпайте лентата за коригиране на времевия период .
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13.4 Отваряне на диаграма в нов собствен прозорец.
За да отворите диаграма в нов собствен прозорец, кликнете върху изскачащата икона на
диаграмата:
Ако диаграмата не се отваря в свой нов прозорец, на Вашия браузер може да е зададено
по подразбиране да блокира изскачащи прозорци. За да оправите това, добавете този
уебсайт към списъка със сайтове, разрешени за отваряне на изскачащи прозорци. За
повече информация как да направите това, потърсете „pop-up“ в секцията за помощ на
Вашия браузер.
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