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Poruszanie się na platformie ułatwiają paski menu. 
Znajdują się tam skróty do najważniejszych funkcji do 
kolejnych rozwijanych menu.

Główne menu

1.  Pasek narzędzi nawigacyjnych 

1. Instrumenty - dostęp do biblioteki instrumentów i poszczególnych klas aktywów 
(strona 8)
2. Listy Ulubionych - zyskaj szybki dostęp do wybranych przez Ciebie instrumentów 
(strona 16)
3. Rachunek - monitoruj swoje pozycje, zlecenia, ustawiaj alerty cenowe, sprawdzaj 
historię, wyciągi, dokonuj wpłat i wypłat (strona 12)
4. Wiadomości i narzędzia analityczne - sprawdzaj wiadomości Reuters, bieżące 
komentarze, kalendarium wydarzeń i publikacji danych ekonomicznych oraz materiały 
video (strona 26)
5. Edukacja - zapoznaj się z naszymi przewodnikami w formacie pdf i video oraz 
sprawdź terminy najbliższych webinariów i seminariów
6. Ustawienia - zmieniaj konfiguracje rachunku, zleceń, notyfikacji oraz sposób 
logowania. (strona 29)
7. Okna - wyświetl listę wszystkich otwartych okien i zidentyfikuj te ukryte
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Menu produktowe
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1. Złóż zlecenie bezpośrednio z wykresu (strona 15)

2. Stwórz i zmień ustawienie dla danego instrumentu (strona 11)

3. Otwórz wykres wraz z narzędziami do anality technicznej (strona 18)

4. Wyświetl małe okno z notowaniami danego instrumentu

5. Podglądnij ważne informacje dotyczące specyfikacji instrumentu (strona 9)

6. Otwórz dokument zawierający kluczowe informacje o instrumencie

7. Sprawdź nastroje innych klientów (strona 28)

8. Wyświetl wiadomości Reuters dla danego instrumentu

9. Wyświetl raport Morningstar (w jęz. angielskim) dotyczący spółki

10. Ustaw alert cenowy dla danego instrumentu (strona 22)

11. Dodaj instrument do listy listy ulubionych (strona 16)

2.  Menu narzędzi instrumentu 

Wysuwane menu instrumentu
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Platforma Next Generation jest w pełni

konfigurowalna. Układ można zmienić lub

przekonfigurować w dowolnym momencie,

korzystając z opcji "Ustawienia układu" w zakładce

"Narzędzia" lub wybierając ikonę jak na rysunku. 

 Produkty - dostęp do wszystkich instrumentów dostępnych na platformie. Dowiedz się więcej o wyszukiwaniu instrumentów na stronie 8

 Lista obserwacyjna - szybki dostęp do interesujących Cię instrumentów. Więcej szczegółów na temat tworzenia listy obserwacyjnej znajdziesz na stronie 16

 Rachunek - monitoruj swój rachunek, uzyskuj dostęp do alertów cenowych i wyciągów. Dowiedz się więcej na stronie 12

 Wiadomości i analizy - uzyskaj dostęp do CMC Insights, komentarzy rynkowych, kalendarza rynkowego i narzędzia do rozpoznawania wzorców. Więcej 

szczegółów na temat tych funkcji znajdziesz na stronie 26

 Edukacja - dostęp do przewodników w formacie pdf i wideo, a także do sekcji webinarów i seminariów.

 Ustawienia - dostęp do ustawień konta, zleceń i powiadomień, możliwość aktualizacji hasła i skonfigurowania funkcji 2FA. Więcej informacji na stronie 29

 Okna - znajdź listę wszystkich aktualnie otwartych okien, więc jeśli któreś jest ukryte, możesz je łatwo zidentyfikować

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

3.  Konfiguracja platformy/układu 

Konfiguracja platformy/układu
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3.  Konfiguracja platformy/układu

Można wybrać ciemny lub jasny motyw, pozycję menu głównego oraz opcję 

automatycznego zapisywania zmian układu.

Można wybrać układ stały, gdzie okna są nieruchome lub ruchomy, gdzie można dowolnie 

przenosić okna. Oba mają ustawione opcje wyglądu, można też wybrać spośród opcji "Układ 

Klasyczny", "Układ z wykresami", "Sygnały Transakcyjne" lub "Układ własny" (przy każdej opcji 

wyświetlany jest opis). 

Możesz również umieścić opcje głównego menu na górnym lub bocznym pasku, a także 

wybrać linie siatki. Podczas konfigurowania układu można połączyć lub zgrupować większość 

modułów, takich jak lista ulubionych, wykres i okienko zlecenia. W prawym górnym rogu 

danego okna wybierz kafelek w tym samym kolorze. Umożliwi to łatwą, szybką nawigację i 

analizę zgodnymi z Twoimi preferencjami.

Dodaj nowy układ, wybierając opcję "Dodaj nowy układ roboczy" w lewym górnym rogu. 

Posiadanie różnych układów pozwala na wydzielenie przestrzeni roboczej dla różnych 

strategii lub typów aktywów. Możesz wybrać nazwy dla swoich układów, takie jak "Układ 

towarów" lub "Układ akcji". 
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3.  Konfiguracja platformy/układu 

W tym przykładzie wszystkie funkcje są połączone za pomocą 

niebieskiego kolorowego kafelka. Gdy kilka modułów jest ze sobą 

połączonych, zmiana instrumentu w jednym z nich spowoduje 

automatyczną aktualizację powiązanych modułów, co pozwoli Ci 

zaoszczędzić czas.

W tym przypadku wszystkie moduły wyświetlają złoto. Gdy na jednym 

wykresie zmienimy kurs na EUR/USD, wszystkie połączone moduły 

automatycznie wyświetlą EUR/USD.
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4.  Wyszukiwanie instrumentów

1. Narzędzie do wyszukiwania pojedynczych instrumentów

2. Przegląd różnych klas instrumentów

3. Aktualnie popularne i najbardziej zmienne instrumenty na platformie 

4. Filtrowanie instrumentów terminowych i kasowych według 

regionów i krajów
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5.  Informacje o instrumencie

Szczegółowe informacje o instrumencie można wyświetlić za pomocą funkcji 

przeglądu instrumentu. Aby ją otworzyć, wybierz trzy linie znajdujące się w 

lewym górnym rogu każdego okienka (np. wykresy, okienko zlecenia, panel 

kwotowania) i wybierz opcję "Informacje o instrumencie".

Po otwarciu informacji o instrumencie możesz zapoznać się z 

najważniejszymi informacjami, które mogą pomóc w opracowaniu 

strategii inwestycyjnej.

Funkcja informacje o instrumencie, dostępna dla

każdego instrumentu na platformie.

Przycisk z trzema liniami znajduje się w każdej funkcji

na platformie po lewej stronie.

Po wybraniu trzech wierszy wybierz opcję

"Informacje o instrumencie".
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5.  Informacje o instrumencie

Limity transakcji oraz pozycji pokazują, jakie typy zleceń są dostępne dla danego 

instrumentu, a także maksymalną wartość transakcji i maksymalny limit dla pozycji 

kupna i sprzedaży. W tym przykładzie zlecenie gwarantowany stop-loss (zlecenie 

GLS) nie są dostępne dla instrumentu Apple, co zostało zaznaczone czerwonym 

krzyżykiem.

Wyświetl prowizję i koszty utrzymania dla danego instrumentu, a także godziny transakcyjne i 

depozyt zabezpieczający wymagany do otwarcia pozycji. Koszty utrzymywania pozycji są 

wyświetlane oddzielnie dla pozycji kupna i sprzedaży jako roczna wartość procentowa. Wybranie 

opcji "Wyświetl Historyczne Stwaki Za Utrzymanie Pozycji" spowoduje wyświetlenie stawek kosztów 

utrzymywania pozycji w poprzednim miesiącu.

Zobacz wskaźniki kosztów zakupu i sprzedaży

z poprzedniego miesiąca.
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6.  Okienko zlecenia

a. Wybierz instrument wpisując lub wyszukując jego nazwę

b. Zdecyduj kupujesz (pozycja długa - na wzrost) czy sprzedajesz (pozycja krótka - na 

spadek)

c. Spread w danej chwili

d. Drabinka cenowa pokazująca spread i oferty według wielkości pozycji

e. Dostosuj typ zlecenia: po cenie rynkowej lub oczekujące z limitem lub stop entry

f. Wprowadź wielkość transakcji wyrażoną w jednostkach lub jej wartość

g. Już w trakcie otwierania pozycji możesz dodać różne rodzaje zleceń stop loss, w 

tym stop loss kroczący, a dla wybranych instrumentó gwarantowany stop loss. 

Gwarantowane zlecenia obciążone są opłatami, ale tylo w przypadku ich faktycznego 

uruchomienia. W przeciwnym razie opłata zostaje zwrócona.

h. Możesz wprowadzić zlecenie oczekujące - take profit, wskazując korzystniejszą 

cenę docelową zamknięcia pozycji niż obecna na rynku

i. Szacowany minimalny wymagany depozyt zabezpieczający to wartośc w walucie 

rachunku niezbęna do otwarcia pozycji o wybranych przez Ciebie parametrach.

j. Potencjalne koszty to wartość w walucie rachunku różnych kosztów, które mogą 

wpływać na rentowność transakcji

k. Złóż zlecenie z parametrami jakie wybrałeś

a
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7.  Monitoruj swój rachunek

Zarządzaj swoimi otwartymi pozycjami i złożonymi zleceniami oraz

przeglądaj pełną historię swojego rachunku.
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.1 Twoje aktualnie otwarte pozycje

5.2 Twoje złożone zlecenia

5.3 Alerty cenowe na różnych 

instrumentach

5.4 Zrealizowane zlecenia

5.5 Pełna historia rachunki

5.6 Dzienne, miesięczne i roczne 

wyciągi
Pozycje

a. Rozwiń/Zwiń wszystkie pozycje na rachunku

b. Zwiń, aby zobaczyć zagregowaną pozycję lub 

rozwiń, aby pokazać poszczególne transakcje

c. Pozycja krótka (Sprzedaż)

d. Pozycja długa (Kupno)

e. Liczba jednostek składająca się na pełną pozycję

f. Wartość pojedynczej pozycji

g. Łączna wartość zagregowanej (połączonej) pozycji

h. Średnia cena otwarcia zagregowanej pozycji

i. Łączny zysk/strata na zagregowanej pozycji

j. Otwórz okienko zlecenia sprzedaży

k. Otwórz okienko zlecenia kupna

l. Modyfikuj zlecenie, łącznie ze zleceniami

powiązanymi Stop Loss i Take Profit

m. Zamknij pozycję

n. Zamknij wszystkie pozycje na tym instrumencie

o. Aktywuj/Dezaktywuj funkcję Netting. Jej wyłączenie

umożliwia otwieranie w tym samym czasie długich i

krótkich pozycji na danym instrumencie

5.1

5.6

a

b
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7.  Monitoruj swój rachunek

Zlecenia oczekujące5.2

a. Otwórz okienko zlecenia sprzedaży

b. Otwórz okienko zlecenia kupna

c. Anuluj zlecenie

d. Modyfikuj zlecenie otwarcia lub zlecenie powiązane

Historia5.3

a. Zysk lub strata z danej operacji

b. Saldo gotówki po tej operacji

c. Dodatkowe informacje, w tym Drabinka 

Cenowa i koszty utrzymania pozycji

d. Filtruj według typu operacji

e. Wejdź w Ustawienia Historii

f. Uzyskaj dostęp do Wyciągów

g. Pobierz historię w formacie programu Excel

d

c

a b

a b cd

f

g

e
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7. Monitoruj swój rachunek

Zrealizowane Zlecenia5.4

Funkcja ta zapewnia szybki podgląd

zrealizowanych transakcji i zleceń, jednakże

bez szczegółowych informacji dostępnych w

pełnej historii.

Wyciągi5.5

Pobieranie dziennych, miesięcznych lub

rocznych zestawień transakcji. Zleć

przesłanie ich pocztą elektroniczną na Twój

lub osoby trzeciej adres e-mail.
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8.  Transakcje z wykresów

Platforma posiada szeroki zakres funkcji umożliwających większą kontrolę, 
elastyczność i personalizacji ustawień transakcji.

W polu ‘Jednostki’ wpisz wielkość pozycji, lub w polu ‘Wartość’ jej 

dokładną wartość w PLN

Używając przysisku ‘Rynkowe’ możesz wybrać rodzaj składanego 

zlecenia (Zlecenie Po Cenie Rynkowej, Zlecenie Limit, Zlecenie Stop 

Entry)

Klikając 'Stop Loss' lub 'Take Profit' możesz wprowadzić te zlecenia 

zarówno w oknie zlecenia jak i przesuwając linie na wykresie. Jedno lub 

drugie zaktualizuje się. Przyspieszy to Twoje działanie na rynku i ułatwi 

monitoring

Po kliknięciu w przycisk ‘Kup Po Cenie Rynkowej’ pojawi się natychmiast 

okienko kontrolne, pozwalające na ostateczne potwierdzenie złożenia 

zlecenia.

Poprzez kliknięcie w niebieską trójkątną ikonkę na wykresie (otwarta 

pozycja) możesz przesuwać poziomy dołączonych do niej zleceń Stop 

Loss i Take Profit

Wyświetlaj lub ukrywaj pozycje i zlecenia na wykresie poprzez kliknięcie 

w ikonkę z dwoma małymi strzałkami w lewym dolnym rogu wyresu 

(Pokaż/Ukryj Transakcje)

Otwieraj i zamykaj pozycje oraz składaj i modyfikuj zlecenia bezpośrednio z 

poziomu wykresu, z możliwością porównania poziomów cenowych do

historycznych notowań. Otwórz przycisk menu instrumentu w lewym 

górnym rogu wykresu (trzy poziome linie) i wybierz opcję ‘Transakcja z 

wykresu’. Okienko zlecenia pojawia się automatycznie po prawej stronie 

okna wykresu. Można teraz wprowadzić następujące parametry transakcji:

Szacowany Depozyt Zabezpieczający: szacunkowa wielkość depozytu konieczna 

do zawarcia tej transakcji

Klikając 'Stop Loss' lub 'Take Profit' możesz wprowadzić te zlecenia zarówno w 

oknie zlecenia jak i przesuwając linie na wykresie. Jedno lub drugie zaktualizuje się 

Przyspieszy to Twoje działanie na rynku i ułatwi monitoring

Dokument Zawierający Kluczowe Informacje: plik pdf z kluczowymi informacjami 

dotyczącymi instrumentu finansowego

Okienko Zlecenia pokazuje następujące dodatkowe informacje:
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9. Listy ulubionych

Stworzyć swoją własną listę 

instrumentów, aby mieć do nich łatwy 

dostęp. Możesz stowrzyć nową Listę 

Ulubionych z poziomu menu głównego 

lub menu danego instrumentu.

1.   Utwórz Nową Listę Ulubionych

2.  Dodaj instrument do istniejącej Listy 

Ulubionych

1

2

Menu Instrumentu

Menu Główne
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9.  Lista ulubionych

Możesz dodać nowe instrumenty do swojej listy

ulubionych na kilka sposobów: przeciągnij i upuść

dany instrument z innej listy lub naciśnij symbol ‘+’

w pasku ulubionych lub dodaj z poziomu

rozwijanego menu każdego dostępnego

instrumentu.

Otwórz ustawienia ulubionych

Dodaj nowy instrument

Nazwij listę (np. Popularne Instrumenty)

Wybierz kolor dla nowej listy. Wtedy wszystkie 

instrumenty z danej listy będą miały ten sam 

kolor nagłówka.

Aktywuj pasek cenowy

1.

2.

3.

4.

5.

6. Otwórz Wiadomości Reuters dotyczące

instrumentów z listy

7. Usuń instrumenty z listy

8. Usuń całą listę

9. Wybierz tylko te kolumny w tabeli, które Cię

interesują

10. Wybierz spośród czterech dostępnych widoków

1 2

3

4

5

6

7

8

9

10
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a. Kliknij na trzy poziome kreski i wysuń menu wykresu

b. Jeżeli masz otwartą pozycję to na wykresie możesz mieć zaznaczone 

miejsce jej otwarcia – niebieski trójkąt. Kliknij w niego by wprowadzić lub 

zmienić dołączone zlecenia lub inne ustawienia zarządzania ryzykiem

c. Celem podglądnięcia szczegółowych liczbowych danych z wykresu, w tym 

dotyczących oscylatorów włącz Historię Notowań w Okienku

d. Zmieniaj interwały i zakres czasowy prezentowane na wykresie

e. Wybierz rodzaj wykresu spośród kilkunastu typów, gdzie do każdego 

można ustawić prezentację według ceny kup, sprzedaj lub środkowej

f. Nanieś na wykres cenowy lub dodaj pod nim wskaźniki 

g. Zmień ustawienia wskaźników i przeczytaj więcej, o ich konstrukcji lub

znaczeniu

h. Wybierz narzędzia analizy technicznej i rysunki, które możesz nanieść na

wykres

i. Włącz identyfikację poszczególnych klasycznych lub świecowych formacji

j. Aktywuj siatkę wykresu

k. Ustal Twoje domyślne narzędzia transakcyjne

l. Zapisz do pięciu wykresów dla każdego instrumentu

m. Otwórz inne ustawienia wykresu

n. Uaktywnij Wolumen na wykresie

fh ik

10.  Wykresy

a

c

b

d

e

n

j

m

l

g
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Widok wielu wykresów

10.  Wykresy

Ta funkcja umożliwia wybranie różnych układów kilku interwałów pokazanych w jednym oknie wykresu. 

Przykładowo możesz więc ustawić wykres długoterminowy i krótkoterminowy, dzięki czemu łatwo analizować 

dany instrument całościowo i jednocześnie w różnych zakresach. Funkcja jest dostępna jednym kliknięciem na 

górnym pasku wykresu.

Wstępnie do wyboru są gotowe układy, ale jeżeli 

preferujesz inne ustawienie to możesz samodzielnie 

dobrać wykresy i następnie zachować takie ustawienie 

w zapamiętanym szablonie. Kluczową cechą opisywanej 

tutaj funkcji jest to, że analiza przeprowadzona na 

jednym interwale automatycznie będzie ujęta na 

pozostałych. Przykładowo długoterminowa linia trendu 

narysowana na interwale dziennym, będzie widoczna na 

interwale 5 minutowym.

1

2
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 Wybierz ikonę ‘Widok wielu wykresów’, a następnie 

układ

 Zmień interwał wykres po wykresie; możesz to 

przeprowadzić na każdym wykresie w wybranym 

układzie

1.

2.



Gdy już wybrałeś lub stworzyłeś wykres zgodny z 

Twoimi preferencjami, możesz to zapisać jako Twój 

szablon. Możesz go zawsze wczytywać i stosować 

na innych wykresach, oszczędzając czas.
Pierwszy wykres dla danego instrumentu, który otworzysz 

będzie automatycznie zapisany na pierwszej pozycji

Nazwy zapisanych wykresów możesz dowolnie zmieniać

Możesz zapisać do 5 wykresów na instrument

Ostatni wybrany wykres będzie używany jako domyślny

Zapisane wykresy

10.  Wykresy

1

2 3

4
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 Kliknij na Szablony

 Nastepnie Edytuj szablony

 Gwiazdką zaznaczasz ulubiony szablon

 Możesz też szybciej przełączyć się na Twój 

szablon

1.

2.

3.

4.



11.  Alerty i notyfikacje

a. Pokaż wszystkie otwarte pozycje, które składają się na łączną pozycję

b. Krótkie pozycje (na spadek)

c. Długie pozycje (na wzrost)

d. Liczba jednostek dla połączonej pozycji

e. Wartość danej pozycji czyli ekspozycja

f. Wartość połączonej pozycji

g. Średnia cena otwarcia połączonej pozycji

h. Zysk lub strata na otwartej połączonej pozycji

i. Otwórz okienko zlecenia by sprzedać

Otwarte pozycje

j. Otwórz okienko zlecenia by kupić

k. Modyfikuj zlecenie, włączając elementy zarządzania ryzykiem

l. Zamknij daną pozycję

m. Zamknij wszystkie pozycje na danym instrumencie

n. Wyłącz netting na rachunku. W ten sposób możesz otwierać 

jednocześnie długie i krótkie pozycje na tym samym instrumencie, co 

potocznie nazywa się hedgingiem.

o. Łączna ekspozycja na wszystkich otwartych pozycjach

p. Łączna wartośc użytego depozytu zabezpieczającego dla otwartych 

pozycji

q. Łączna wartość zysku lub straty na wszystkich pozycjach

a bc d

e

g

f

h i j

k

l

m

n

p

o q
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a. Przycisk Sprzedaj

b. Przycisk Kup

c. Usuń Zlecenie

d. Modyfikuj zlecenie otwarcia lub zlecenie zamykające

11.  Alerty i notyfikacje

Zlecenia oczekujące
a b

cd

Alerty cenowe
a b c d e f

g h

i

j k

a. Nazwa instrumentu

b. Poziom alertu cenowego

c. Wybierz typ ceny aktywacji alertu: środkowa, kup lub sprzedaj

d. Wybierz termin wygaśnięcia alertu

e. Notatki

f. Odległość pomiędzy poziomem alertu a aktualną ceną

g. Cena Sprzedaj

h. Cena Kup

i. Nowy alert dla tego samego instrumentu

j. Kopiuj

k. Usuń
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11.  Alerty i notyfikacje

Alerty cenowe

Alerty cenowe informujące o osiągnięciu zakładanego poziomu na rynku mogą być wyświetlane w formie powiadomieć na platformie, ale również może je otrzymywać 

mailowo, w formie powiadomień Push lub wiadomości SMS.

Z rozwijanego menu danego instrumentu wybierz 

opcję „Utwórz alert cenowy”

Możesz wybrać rodzaj ceny aktywacji, dodać 

notatkę oraz określić termin ważności

Sposób dostarczania alertów

dostępny jest w sekcji "Notyfikacje"

Szczegóły powiadomień pozwalają na zdefiniowanie numeru telefonu, adresu email lub urządzeń, 

na które dostarczane będą alerty

W sekcji „Moje alerty” zdefiniuj sposób dostarczania poszczególnych alertów
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a. Wykorzystaj standardowe wyświetlanie szczegółów Historii lub dostosuj do 

swoich potrzeb 

b. Możesz wybrać interesujący Cię zakres dat

c. Możesz wyświetlać lub ukrywać określone typy operacji z Historii rachunku 

d. Wyszukuj

e. Data i czas

f. Typ operacji

g. Identyfikator zlecenia

h. Identyfikator transakcji

Historia

11.  Alerty i notyfikacje

i. Nazwa instrumentu

j. Ilość jednostek

k. Cena

l. Stop loss (wyświetlenie ceny zlecenia oznacza jego złożenie)

m. Take profit (wyświetlenie ceny zlecenia oznacza jego złożenie)

n. Kurs wymiany

o. Wartość nominalna transakcji

p. Zaksięgowana kwota

q. Gotówkowe saldo rachunku

a b c d

e

f

g h i

j k l m n o p q
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Funkcja 1 Klik umożliwia otwarcie lub zamknięcie pozycji za pomocą pojedynczego 

kliknięcia. Możesz aktywować tę funkcję wybierając jej ikonkę w górnym pasku narzędzi lub 

w menu Ustawienia Zleceń. Przed aktywacją, zapoznaj się z wyświetlonymi na platformie 

informacjami. 

Pamiętaj o konieczności weryfikacji wszystkich dodatkowych parametrów ustawień zleceń, 

ponieważ funkcja transakcji 1 Klik będzie miała zastosowanie do wprowadzonych przez 

Ciebie wcześniej, domyślnych wartości transakcji, zleceń Stop Loss i Limit.  

Po aktywacji, funkcja transakcji 1 Klik dostępna jest domyślnie na wszystkich przyciskach z 

cenami na platformie. Przy pierwszej aktywacji funkcji, wyświetlone zostaną warunki jej 

użytkowania. Po wprowadzeniu wartości transakcyjnej, w celu bezpośredniej realizacji 

zlecenia, wybierz kliknięciem cenę Kup lub Sprzedaj. Nie będzie wymagane potwierdzenie 

chęci złożenia zlecenia i zostanie ono zrealizowane natychmiastowo. Funkcja transakcji 1 Klik 

ma na celu uproszczenie przeprowadzania transakcji i umożliwienie realizacji większej ilości 

zleceń w krótszym czasie. Narzędzie to może być szczególnie użyteczne w momentach 

większej zmienności rynkowej.

12.  Transakcje 1 Klik

Podczas pierwszego uruchomienia opcji 1 Klik, zostaniesz poproszony o zapoznanie

się i akceptację Warunków Użytkowania Transakcji 1 Klik.

a. Wartość transakcji możesz wprowadzić ręcznie lub wybrać z rozwijalnego menu

b. W celu złożenia zlecenia, wybierz kliknięciem cenę Kup lub Sprzedaj

c. Twoje indywidualne ustawienia zleceń, w tym poziomy Stop Loss i Take Profit, będą miały zastosowanie do zleceń rynkowych składanych przy użyciu funkcji transakcji 1 Klik

a
c

b
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13.  Wiadomości i narzędzia transakcyjne 

Sekcja wiadomości i narzędzi analitycznych sprawi, że pozostaniesz na bieżąco ze wszystkim, co aktualnie dzieje się na rynkach. Kliknij w przycisk „Wiadomości i Narzędzia 

Analityczne” w górnym pasku narzędzi platformy i wybierz jedną z dostępnych opcji.

Moduł wiadomości Reuters: dostęp do nagłówków i artykułów dla wszystkich klas rynków, w czasie rzeczywistym, natychmiast po ich publikacji. Możesz filtrować 

wiadomości według ich powiązania z konkretnymi instrumentami w ramach listy ulubionych

Komentarze Rynkowe: przegląd najnowszych komentarzy i komunikatów, bezpośrednio od naszego globalnego zespołu analityków.

Kalendarium Rynkowe: aktualizowane w czasie rzeczywistym kalendarium, za pomocą którego uzyskasz dostęp do szerokiego zakresu spektrum informacji o 

publikacjach danych ekonomicznych z całego świata. Możesz przeglądać widoki dzienne, tygodniowe lub miesięczne i zapoznawać się zarówno z najnowszymi danymi, 

jak również z historycznymi wynikami, trendami oraz prognozami. Narzędzie ułatwi Ci dostrzeganie wpływów publikacji danych na rynki
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14.  Skaner formacji

Skaner formacji jest narzędziem identyfikującym 

pojawiające się na wykresach klasyczne formacje 

liniowe, takie jak np. trójkąt, kanał czy klin.

Rodzaj formacji

Grupę aktywów

Interwał

Zarówno dla formacji powstających oraz 

wypełnionych możesz wybrać:

Formacje powstające - to formacje, które nie 

pokonały jeszcze zdefiniowanego poziomu 

wybicia. Możesz ustawić alert, który 

powiadomi Cię, gdy formacja zostanie 

wybita.

Formacje wypełnione – formacje, które 

pokonały zdefiniowany poziom wybicia. Dla 

wypełnionych formacji wskazany jest 

teoretyczny poziom docelowy ceny.

Statystyki formacji – pozwalają na 

sprawdzenie skuteczności danej formacji dla 

danego instrumentu w określonym interwale.
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2. Wybierz widok 

wszystkich klientów, 

najlepszych (z dodatnią 

stopą zwrotu w ciągu 

ostatnich 3 miesięcy), lub 

widok łączony

3. Ilość pozycji (kolor 

niebieski oznacza 

przewagę pozycji długich, 

żółty pozycji krótkich)

4. Wewnętrzny pierścień 

prezentuje stan z dnia 

poprzedniego

5. Wartość pozycji (kolor 

niebieski oznacza przewagę 

pozycji długich, żółty 

pozycji krótkich)

15.  Dodatkowe narzędzia analityczne

 1. Nazwa instrumentu

7. Uproszczony widok 

sentymentu na 

najpopularniejszych 

instrumentach

6. Wartości wyrażone 

procentowo wraz ze zmianą 

względem poprzedniego 

dnia

 Wybierz listę Ulubionych, z 

którą mają być powiązane 

wiadomości Reuters

1.

3. Nagłówki wiadomości

– kliknij, aby przeczytać

pełną treść

2.  Wpisz nazwę 

instrumentu, z którym mają 

być powiązane wiadomości 

Reuters

1

2

3

4

5

6

7

2

3
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Platforma NextGeneration umożliwia personalizację właściwości transakcyjnych, dzięki czemu możesz dostosować rachunek 

do własnych potrzeb.

a.      Zmiana właściwości zleceń, zarówno dla pojedynczych instrumentów, jak i całej grupy aktywów:

- tolerancja ceny definiująca, na ile cena realizacji zlecenia rynkowego może odbiegać od tej akceptowanej w okienku zlecenia

- sposób rozliczania CFD terminowych -  autorolowanie lub rozliczenie w dniu wygasania

- transakcje 1 Klik

- inne sposoby aktywacji zleceń stop 

- właściwości dla poszczególnych instrumentów lub całej grupy aktywów, takie jak zapamiętywanie ostatniej wielkości 

transakcyjnej, domyślne składanie zleceń Stop Loss i/lub Take Profit i inne

b.      Zmiana właściwości rachunku:

- Netting na rachunku – włączony powoduje zamykanie pozycji zleceniem przeciwstawnym. Przy wyłączonym nettingu 

możliwy jest hedging, czyli posiadanie jednocześnie pozycji długiej i krótkiej na tym samym instrumencie

- Metoda Wymuszonego Zamknięcia - definiuje jak pozycje mają być zamykane w momencie, gdy wartość rachunku spadnie 

poniżej 50% wymaganego depozytu zabezpieczającego (wszystkie pozycje, lub wg wybranego kryterium – najpierw 

najnowsza pozycje, z największym depozytem lub największą stratą)

16.  Ustawienia Rachunku i Ustawienia Zleceń

b
a
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17.  Sekcja Pomocy

Poprzez sekcję pomocy uzyskasz dostęp do przewodników transakcyjnych, materiałów edukacyjnych oraz 

zapisów na organizowane przez nas seminaria i webinaria.

Ikona „ludzika” w lewym górnym rogu platformy otwiera menu, poprzez które możesz połączyć się z nami poprzez 

czat, wypłacić środki oraz złożyć wniosek o nadania statusu klienta doświadczonego.

a. Przegląd najważniejszych funkcji Platformy Transakcyjnej NextGeneration 

b. Szybki samouczek podstaw platformy NextGeneration

c. Zapoznaj się z przewodnikami wideo, prezentującymi szczegółowo możliwości platformy 

transakcyjnej 

d. Obejrzyj nasz zbiór krótkich filmów wideo dotyczących tematyki inwestowania 

e. Poszerz swoją wiedzę na temat rynków dzięki szkoleniom stacjonarnym i internetowym 

f. Przełączaj się pomiędzy swoimi rachunkami rzeczywistymi i demo

g. Skontaktuj się z naszym pracownikiem przy pomocy czatu

h. Uzyskaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

i. Złożyć wniosek o zmianę statusu klienta doświadczonego (po spełnieniu warunków)

j. Dokonaj wpłaty lub wypłaty środków

a

b

c

d

e

j

i

f

g

h
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Przewodnik Szybki Start

Platforma transakcyjna NextGeneration oferuje dziesiątki funkcji i możliwości. Niniejszy przewodnik opisuje jedynie te 

najważniejsze. Dowiedz się więcej odwiedzając nasz kanał YouTube lub kontaktując się z naszym Biurem Obsługi Klienta.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.                                                                                                                                                                                                                                                              77% rachunków 
inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD

i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. (styczeń - marzec 2023)


