Měnový
Order
Měnový Order je objednávka vámi požadovaného
kurzu, za který chcete zrealizovat směnu deviz.

www.citfin.cz

Výhody automatické směny
Šetříte svůj čas

Nemusíte průběžně sledovat vývoj kurzů za účelem profitu
či omezení kurzovních ztrát. Měnový Order závazně hlídá
váš kurz 24 hodin denně, 5 dnů v týdnu.

Nízké limity

Sjednání Měnového Orderu je možné už od 10.000 EUR,

nebo 10.000 USD a ekvivalentu těchto objemů u vybraných
měn.

Směna do 16 měn

Order můžete uzavřít v měnách: EUR, USD, PLN, GBP, CHF,
CZK, NOK, SEK, DKK, HUF, JPY, CAD, AUD, RUB, RON, CNY.

Určete si kurz

Nastavte si hranice k automatickému nákupu nebo prodeji

měny za vámi požadovaný nebo nejhůře akceptovatelný kurz.

Jak to celé funguje
Zavoláte na dealing a sjednáte si závazné hlídání kurzu
v požadovaném časovém období.

Následně z dealingu obdržíte emailem
konfirmaci sjednaného Orderu.

Citfin za vás hlídá vývoj kurzu na devizovém trhu
přesně podle požadavku. Klidně až celý rok.

Order se zrealizuje automaticky při dosažení požadované

úrovně směnného kurzu. O provedení Orderu jste informován
emailem.

Dealer vás telefonicky kontaktuje a domluvíte si podmínky
vypořádání již zrealizovaného Orderu dle vašich instrukcí.

Pokud se kurz nedostane na vámi stanovenou úroveň,
Měnový Order zaniká.

Typy Měnového Orderu
TAKE PROFIT ORDER
•
•
•

Aktuální kurz na nákup EUR z CZK je 25,50 EURCZK.

Klient chce výhodnější kurz, proto sjednává Měnový Order
na nákup EUR z CZK za kurz 25,20 EURCZK.

Měnový Order se zrealizuje, jakmile požadovaného kurzu
dosáhneme.

STOP LOSS ORDER
•
•
•

•

Aktuální kurz na nákup EUR z CZK je 25,50 EURCZK.

Klient zatím nechce nakupovat EUR z CZK, ale obává se,
že koruna může oslabit.

Sjedná si proto Měnový Order na 25,80 EURCZK, což je nejhorší

akceptovatelná hodnota kurzu, za kterou je ochotný EUR nakoupit.

Pojistí si tak, že nebude nakupovat hůře, než za tento sjednaný kurz.
Order se zrealizuje v případě, že koruna skutečně oslabí
na 25,80 EURCZK.

Kombinace TAKE PROFIT a STOP LOSS
•
•
•

•
•
•

Aktuální kurz na nákup EUR z CZK je 25,50 EURCZK.

Klient chce nakoupit EUR z CZK ideálně za 25,20 EURCZK
(TAKE PROFIT ORDER).

Kdyby ale došlo k oslabování koruny, tak nejhorší kurz,
který je klient ochoten akceptovat je 25,80 EURCZK
(STOP LOSS ORDER).

Klient proto sjednává kombinaci Měnových Orderů.

Order se zrealizuje v případě, že CZK posílí na 25,20 EURCZK
nebo oslabí na 25,80 EURCZK.

V případě, že nenastane ani jedna z těchto situací a koruna
nedosáhne ani na jednu hranici kurzu, Order zaniká.

25,20 EURCZK
TAKE PROFIT ORDER

25,50 EURCZK
AKTUÁLNÍ SMĚNNÝ KURZ

25,80 EURCZK
STOP LOSS ORDER
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