ORDER
Co je to Order?
Jedná se o závaznou objednávku, na základě které společnost Citfin
automaticky pro klienta zobchoduje požadovanou měnu, pokud kurz
Specifika produktu Order:
1. Nízké limity pro Order na následující měnové páry:
a. EUR/CZK (minimální směnný obchod 20 000 EUR),
b. USD/CZK (minimální směnný obchod 20 000 USD),
c. další měnové páry jsou prováděny na dotaz klienta.
2. Ordery jsou prováděny pouze pro směnné obchody typu SPOT.
3. Klient si může sjednat Order na období max. 1 roku ode dne jeho sjednání.
4. Klient má právo v pracovní době Citfin existující Order, který není dosud
zrealizován, zrušit.

Rozdíl mezi jednotlivými typů Orderů - příklad:
Aktuální směnný kurz pro nákup EUR je 25,80 EUR/CZK,
klient si může zadat 3 typy Orderu:

Klient nakupuje EUR/CZK
TAKE PROFIT
ORDER

STOP LOSS
ORDER

Kombinace
TAKE PROFIT
a
STOP LOSS

● Aktuální kurz pro nákup EUR je 25,80 EUR/CZK, klient očekává
posílení CZK,
● proto si zadá Order na nákup EUR při kurzu 25,50 EUR/CZK.
● Order se zrealizuje v případě, že se směnný kurz dostane
na hodnotu 25,50 EUR/CZK.
● Aktuální kurz pro nákup EUR je 25,80 EUR/CZK,
● klient zatím nechce nakupovat EUR a čeká na další vývoj na trhu,
● avšak v případě, že by došlo k neočekávanému oslabení CZK,
zadá si nejhorší akceptovanou hodnotu kurzu, za kterou je
ochoten směnný obchod realizovat - 26,00 EUR/CZK.
● Order se zrealizuje v případě, že koruna oslabí na 26,00 EUR/CZK.
● Aktuální kurz pro nákup EUR je 25,80 EUR/CZK,
● klient chce nakoupit EUR ideálně za 25,50 EUR/CZK (TAKE
PROFIT ORDER),
● kdyby ale došlo k oslabování CZK, tak nejhorší kurz, který
je klient ochoten akceptovat je 26,00 EUR/CZK (STOP LOSS
ORDER).
● Order se zrealizuje v případě, že CZK posílí na 25,50 EUR/CZK
nebo oslabí na 26,00 EUR/CZK. V případě, že nastane jedna
z těchto situací, pak druhá část ORDERU automaticky zaniká.

26,00 EUR/CZK

hranice STOP LOSS ORDERU

25,80 EUR/CZK

aktuální tržní kurz pro EUR/CZK

25,50 EUR/CZK

hranice TAKE PROFIT ORDERU

Postup při uzavírání Orderu:
1. Klient sjedná závaznou objednávku na dealingovém oddělení, kde
domluví podmínky Orderu:
a. typ Orderu,
b. objem prostředků, které chce nakoupit,
c. měnový pár,
d. dobu platnosti Orderu,
e. požadovaný směnný kurz,
f. e-mail, na který společnost Citfin zašle informaci o tom, že byl Order
zrealizován.
2. Dealer zasílá klientovi „Konfirmaci sjednání směnného obchodu“.
3. Klient podepíše „Konfirmaci sjednání směnného obchodu“ a zašle zpět
do společnosti Citfin.
4. Order je zrealizován při dosažení požadované úrovně směnného kurzu
v závislosti na typu Orderu, který si klient zvolil.
5. O realizovaném Orderu je klient informován e-mailem. Pokud je
Order zrealizovaný mimo pracovní dobu společnosti Citfin, je klient
informován nejpozději následující pracovní den po realizaci Orderu.
6. Dealer telefonicky kontaktuje klienta, se kterým dohodne podmínky
vypořádání již zrealizovaného Orderu.

