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I) Pierwsze kroki 

Platforma BOSSAFX Mobile jest częścią systemu BOSSAFX, przeznaczona jest do: 

 pobierania kwotowań i wiadomości rynkowych w czasie rzeczywistym; 
 przeprowadzania transakcji handlowych; 
 kontrolowania i zarządzania otwartymi pozycjami i zleceniami oczekującymi;  
 przeprowadzania analizy technicznej. 

Aby podejmować decyzje inwestycyjne, niezbędny jest szybki i rzetelny dostęp do informacji. Dlatego 
system BOSSAFX w wersji mobilnej wyposażony jest w funkcje umożliwiające dostarczanie kwotowań  
i wiadomości rynkowych w czasie rzeczywistym. 

UWAGA!  Platforma BOSSAFX Mobile nie zawiera wskaźników własnych, skryptów i strategii automatycznych.  

Aby zapewnić bardziej elastyczne zarządzanie pozycjami, system wyposażony jest w kilka typów zleceń.  

BOSSAFX w wersji mobilnej pracuje w środowisku Microsoft Pocket PC 2002 i nowszymi wersjami ( w 
tym Microsoft Windows Mobile 2003 i Microsoft Windows Mobile 5 i Microsoft Windows Mobile 6 ), będącymi 
systemami operacyjnymi mobilnych urządzeń elektronicznych z ekranem dotykowym. Wymagania sprzętowe 
ograniczają się do wymagań systemu operacyjnego i ekranu dotykowego. Mobilna platforma BOSSAFX  nie 
funkcjonuje w polskiej wersji językowej. Nazwy opisanych w instrukcji funkcji są w języku angielskim.   

UWAGA! Platformy BOSSAFX Mobile oraz BOSSAFX Smartphone funkcjonują jedynie w środowisku Windows 
Mobile. Nie ma możliwości instalacji platformy w środowisku innego systemu operacyjnego.  

 
1) Instalacja 

Aby zainstalować aplikację mobilną platformę BOSSAFX 
należy pobrać ze strony jedną z dwóch wersji: 

 aby zainstalować bezpośrednio na urządzeniu 
mobilnym — plik mt4mobilesetup.cab 

 aby zainstalować za pośrednictwem komputera 
stacjonarnego — plik mt4mobilesetup.exe 

Pliki instalacyjny mt4mobilesetup.cab zainstaluje się w 
pełni automatycznie. 

W przypadku instalacji za pośrednictwem komputera PC, 
należy postępować zgodnie z pojawiającymi się 
wskazówkami. Ścieżka docelowa instalacji wybierana jest 
automatycznie. Jeżeli istnieje potrzeba instalacji aplikacji 
na  karcie pamięci, po pojawieniu się pytania: "Install 
MetaTrader 4 Mobile using the default application install 
directory?", należy wybrać "No", a następnie: "My Flash 
Disk" w oknie "Select Destination Media". Mobilny system 
transakcyjny BOSSAFX  w nowszej wersji należy 
zainstalować w katalogu, w którym znajduje się 
dotychczasowa wersja. 
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2) Uruchomienie terminala 

 Po zakończeniu instalacji, w [menu start > Programy] utworzony zostanie skrót dostępu, za pomącą 
którego można uruchomić aplikację. 

UWAGA! Nie jest możliwe uruchomienie dwóch terminali z jednej ścieżki dostępu.  
 
3) Otwieranie rachunku 

Mobilna platforma BOSSAFX pozwala na pracę w systemie dwóch rachunków: demo  i 
rzeczywistym . Warunki zawierania transakcji na rachunku demo zbliżone są do warunków rzeczywistych. 
Mimo, iż środki na rachunku demo są wirtualne, nie odbiera to możliwości testowania strategii inwestycyjnych 
w rzeczywistych warunkach rynkowych. 

 

Otwieranie rachunku demo 

Aby otworzyć rachunek demo należy wybrać zakładkę: [ "Tools — Open an Account" ]. Następnym krokiem jest 
rejestracja, polegająca na wypełnieniu ankiety: 

 
Uzupełnienie danych jest niezbędne aby otworzyć rachunek demo: 

 Name — Imię i nazwisko; 
 Country — Kraj; 
 State — województwo; 
 City — Miejscowość; 
 Zip code — kod pocztowy; 
 Address — adres( ulica i numer domu); 
 Phone — telefon kontaktowy; 
 Email — adres email; 
 Deposit — wielkość początkowego salda rachunku (w PLN); 
 Account Type — typ rachunku - zdefinowany na PLN; 
 Currency — waluta, zdefinowana na PLN; 
 Leverage— dźwignia finansowa, bez możliwości zmiany. 

 
 
 
 
 

Aby przejść do dalszego etapu rejestracji, należy zaznaczyć 
opcję : 
 "I agree to subscribe to your newsletters" i wybrać przycisk 
[„Next”]. W następnym etapie instalacji należy wybrać 
serwer, z którym będzie się łączyć platforma. Rachunek demo 
łączy się z serwerem o nazwie: DMB – Demo, natomiast 
rachunek rzeczywisty z serwerem o nazwie: DMB – Real.  

mk:@MSITStore:C:\\Documents%20and%20Settings\\mlubak\\Moje%20dokumenty\\Instrukcja%20CHM%20Mobile%20trader\\Mobile%20Trader%20PDA.chm::/ug_open_an_account.htm
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Po  pomyślnym zakończeniu rejestracji pojawi się okno zawierające informacje o rachunku: 

 Login — login, 
 Password — hasło, 
 Investor — hasło inwestorskie, dzięki któremu można 

przeglądać dane rynkowe lecz bez możliwości 
dokonywania transakcji.  

 

 

Po zakończeniu rejestracji, nazwa nowego rachunku pojawi się w 
zakładce [menu "Tools — Login"], aplikacja będzie gotowa do pracy 
na nowym rachunku. Informacje o nowo otwartym rachunku 
znaleźć można w wiadomości przesłanej z serwera. Wiadomości 
znajdują się w skrzynce pocztowej, którą można znaleźć w zakładce 
[menu "Tools — Mailbox"] . Po zakończeniu rejestracji, pierwsze 
logowanie nastąpi automatycznie.  

 
Otwieranie rachunku rzeczywistego 

Otwarcie rachunku rzeczywistego następuje w 3 etapach: Rejestracji na stronie internetowej http://bossa.pl , 
wypełnieniu i odesłaniu kompletu dokumentów, przelaniu środków na otwierany rachunek. Dokładna 
procedura otwierania rachunku rzeczywistego opisana jest na stronie http://bossa.pl . Login i hasło do 
rachunku rzeczywistego przesłane zostaną na wskazany adres e-mail. Aby rozpocząć pracę na rachunku 
rzeczywistym należy się zalogować za pomocą otrzymanego loginu i hasła. Użytkownicy korzystający z wersji PC 
platformy, logują za pomocą tego samego loginu i hasła do wersji mobilnej.  

 
4) Logowanie 

Aby zalogować się do rachunku w systemie transakcyjnym 
BOSSAFX, należy wybrać zakładkę [„Tools — Login”] . 
Następnie należy podać login i hasło oraz wybrać nazwę 
serwera: DMB - Real dla rachunków rzeczywistych, DMB - 
Demo, dla rachunków demonstracyjnych. Na rachunek 
rzeczywisty można się zalogować za pomocą jednego z 
dwóch otrzymanych haseł. W przypadku logowania hasłem 
inwestorskim zablokowana jest możliwość dokonywania 
transakcji, istnieje dostęp do wszystkich pozostałych funkcji 
platformy. Aby mieć możliwość dokonywania transakcji na 
rachunku rzeczywistym za pomocą mobilnej platformy 
BOSSAFX, podczas logowania należy podać standardowe 
hasło do rachunku. Po zaznaczeniu opcji "Save account 
information", login i hasło zostaną zapamiętane i nie trzeba 
ich będzie podawać przy następnym logowaniu. Ze 
względów bezpieczeństwa zaleca się odznaczenie tej opcji. 
W przeciwnym wypadku, osoby niepowołane, korzystające z 

http://bossa.pl/
http://bossa.pl/
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urządzenia na którym zachowane zostały dane, mogłyby mieć dostęp do rachunku. 
 
 
 
5) Bezpieczeństwo systemu 

Strumień danych między platformą,  a serwerem jest 
kodowany 128 bitowym kluczem, co zapewnia 
bezpieczeństwo dokonywania transakcji. Dodatkowo, istnieje 
możliwość ochrony transferu danych za pomocą cyfrowego 
klucza opartego o algorytm RSA. Jest to algorytm 
asymetrycznego kodowania, który implikuje obecność kluczy 
publicznych i prywatnych. Klucze publiczne mogą być 
dowolnie dystrybuowane i używane do sprawdzania 
wiarygodności wiadomości podpisanych przez klucze 
prywatne.  

 
UWAGA! Zaawansowany system ochrony, opierający się o 
algorytm RSA, może zostać aktywowany na serwerze. 

 
Wygenerowanie klucza prywatnego i publicznego nastąpi po 
pierwszym połączeniu się z serwerem. Algorytm generowania 
klucza prywatnego wykorzystuje dane losowe. Tworzenie 
danych losowych następuje poprzez przeciągnięcie kursorem 
po czarnym obszarze. Wygenerowany klucz prywatny 
przechowywany jest w pamięci urządzenia. Klucz publiczny 
zostaje przesłany do serwera. Podczas kolejnych połączeń 
następuje wzajemna weryfikacja kluczy.    

 
UWAGA!  Jeżeli zaawansowany system ochrony jest włączony dla danego rachunku, to do pracy na innym 
komputerze, niezbędne jest przeniesienie wygenerowanego klucza prywatnego. Znajduje się on w folderze 
CONFIG i zawiera rozszerzenie *.and .  
 
 
6) Aktualizacje 

Terminal BOSSAFX w wersji mobile posiada wbudowany system 
automatycznej aktualizacji. Pozwala to na szybką instalację najnowszej 
wersji programu. System automatycznej aktualizacji jest zawsze włączony 
i nie istnieje możliwość wyłączenia go.  

 
Podczas połączenia z serwerem, system sprawdza dostępność 

najnowszej wersji. Jeżeli nowa wersja zostanie wykryta, system zapyta o 
chęć jej pobrania i instalacji. Aby rozpocząć aktualizację należy wybrać 
przycisk „Start”. Po pobraniu plików aktualizacyjnych należy wybrać 
przycisk „Update and Restart”.  

 
UWAGA!  W przypadku braku możliwości połączenia się z serwerem, 
aktualizacja nie jest możliwa. Połączenie GPRS jest często niestabilne, co 
może spowodować pojawienie się błędów podczas aktualizacji. W takim 
przypadku należy pobrać aktualizację ze strony internetowej, a następnie 
zainstalować je za pośrednictwem komputera. 
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II) Konfiguracja 

Ogólne ustawienia terminala znajdują się w oddzielnych oknach, które można otworzyć za pomocą 
polecenia [„Tools — Options”] . Ustawienia zostały pogrupowane ze względu na ich przeznaczenie i 
zlokalizowane w dwóch zakładkach: 

 
„Server” — zawiera konfigurację parametrów połączeń z serwerem, proxy oraz centrum danych. 
„Events” — konfiguracja sygnałów i alarmów, takich jak alarm braku połączenia, sygnał przychodzącej 
wiadomości i wiele innych. 

 
1) Serwer 

Najważniejsze ustawienia zgromadzone zostały w tej 
zakładce. Wprowadzenie niewłaściwych parametrów może 
spowodować kłopoty z ustanowieniem połączenia lub jego 
nieoczekiwane zerwanie. Dlatego nie zaleca się dokonywania 
jakichkolwiek zmian, jeżeli nie jest to konieczne.  

  
W zakładce [„Option – Server”] można: 

 ustawić parametry  serwera z którym łączyć się będzie 
platforma; 

 ustawić i zmienić hasło dostępu; 
 skonfigurować środowisko pracy z centrum danych; 
 skonfigurować serwer proxy; 
 ustawić maksymalną liczbę świec na wykresie; 
 włączyć/wyłączyć możliwość przechowywania loginu i 

hasła na platformie; 
 włączyć/wyłączyć opcję otrzymywania wiadomości. 

 

Serwer 
Działanie całej platformy oparte jest na otrzymywaniu i 
przetwarzaniu danych ( wiadomości i kwotowań). Dane te 
pobierane są z serwera w czasie rzeczywistym, dlatego tak 
istotne jest prawidłowe skonfigurowanie jego ustawień.  Aby 
połączyć się z serwerem należy znać dokładne IP i numer 
portu. Podczas instalacji, nazwy serwerów dla rachunków 
demo i rzeczywistego zostały zapisane. Konfiguracja serwera 
sprowadza się zatem, do wyboru jego nazwy: DMB – Demo 
dla rachunków demo, DMB – Real dla rachunków 
rzeczywistych. 
 
UWAGA! Nieudana próba połączenia może wynikać także z 
innych przyczyn, niż tylko błędnie wybrana nazwa serwera. 
 
Rachunek 
Aby połączyć się z serwerem niezbędne jest zalogowanie się 
na rachunek systemu transakcyjnego BOSSAFX. Login i hasła 
do rachunku są takie same dla wszystkich wersji platformy 
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BOSSAFX. Oznacza to, że za pomocą loginu i hasła otrzymanych podczas rejestracji na platformie w wersji 
stacjonarnej, można się również logować do wersji mobilnych. Nadany login jest jednocześnie numerem 
rachunku. Istnieją dwie wersje haseł: hasło inwestorskie – umożliwiające wgląd do rachunku oraz analizy, 
lecz bez możliwości zawierania transakcji; hasło główne – dające pełny dostęp do wszystkich funkcji 
platformy transakcyjnej. Jeżeli podczas pierwszego logowania zaznaczona była opcja „ Keep personal 
settings and data at startup” ( Zapamiętaj szczegóły logowania), po kolejnym uruchomieniu platformy, 
nastąpi automatyczne logowanie na rachunek. 
 
UWAGA! Nie zaleca się zaznaczanie opcji „Keep personal settings and data at startup” ( Zapamiętaj 
szczegóły logowania), gdyż osoby niepowołane, posiadające dostęp do komputera lub urządzenia 
mobilnego na którym została ona zainstalowana, miałyby tym samym dostęp do rachunku – łącznie z 
możliwością zawierania transakcji. 

Zalogowanie na rachunek następuje po podaniu loginu i hasła, otrzymanych po rejestracji. Istnieje 
możliwość zmiany haseł – zarówno inwestorskiego jak i głównego. Aby tego dokonać, należy wprowadzić 
login, aktualne hasło oraz nowe hasło, a następnie potwierdzić wprowadzając po raz kolejny nowe hasło.   
 
Centrum danych 

Centra danych są punktami dostępu, wbudowanymi w platformę i reprezentującymi specjalne serwery 
proxy. Pozwalają one na zarządzanie strumieniami danych, które są wysyłane do kilku platform 
jednocześnie. Punkty dostępu są zlokalizowane pomiędzy platformą, a  serwerem. Jeden serwer może mieć 
kilka punktów dostępu, za pomocą których terminale transakcyjne łączą się z serwerem.  Po instalacji 
platformy transakcyjnej, połączenie z centrum danych zostanie ustanowione automatycznie. Nie należy 
wprowadzać żadnych zmian w ustawieniach,  gdyż nieprawidłowe parametry mogłyby spowodować 
zerwanie połączenia.  

Jeżeli zaistniała konieczność zmiany ustawień centrum danych, zaleca się uprzedni kontakt z Działem 
Obsługi Klienta, gdzie otrzymać można wszelkie informacje na temat konfiguracji centrum danych. W 
większości przypadków zaleca się zaznaczenie automatycznej konfiguracji centrum danych ( „Data Center 
auto configuration”). 

W przypadku ręcznej konfiguracji centrum danych, opcja ta musi zostać odznaczona. Następnie w 
aktywnym pliku „Data Center” należy wprowadzić adres IP (domena) i numer portu. Wiersz musi zawierać 
zapis w formacie: [adres internetowy centrum danych]:[numer portu]. Po wprowadzeniu ustawień zaleca 
się sprawdzenie ich poprawności poprzez wybranie przycisku [Test]. Jeżeli konfiguracja jest prawidłowa, 
pojawi się odpowiedni komunikat. Po przetestowaniu konfiguracji, można wznowić pracę na platformie. W 
przypadku pojawienia się komunikatu o błędzie, zaleca się kontakt z Działem Obsługi Klienta.  
 
UWAGA!  
Zaleca się, aby ręczną konfigurację centrum danych przeprowadzać tylko wtedy, gdy jest to konieczne.  
Jeżeli centrum danych konfigurowane jest ręcznie, zaleca się przeczytanie instrukcji obsługi.  
 
Serwer proxy 
 
Nieodpowiednia konfiguracja serwera proxy może być często 
przyczyną zerwania połączenia między platformą a serwerem. 
Serwer proxy jest swego rodzaju mostem między platformą 
transakcyjną, a serwerem za pośrednictwem którego zawierane 
są transakcje. Platforma transakcyjna, łącząca się za 
pośrednictwem serwera proxy, może wymagać odpowiedniego 
skonfigurowania połączenia. Aby skonfigurować serwer proxy w 
platformie transakcyjnej należy najpierw zaznaczyć opcję 
„Enable proxy server”. Spowoduje to odblokowanie przycisku 
„Proxy…”, którego wciśnięcie otworzy okno ustawień serwera. 
Wprowadzenie ustawień serwera wymaga kontaktu z 
administratorem. W szczególności należy uzyskać informacje na 
temat: 

 Server – adres serwera proxy; 
 Type – typ serwera proxy (http, SOCKS5, SOCKS4) 
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 Login – nazwa użytkownika, jeżeli nie jest wymagan, należy pominąć; 
 Password – hasło dostępu do serwera, jeżeli nie jest wymagane, należy pominąć. 

 
 
 
 

Po wprowadzeniu ustawień serwera proxy zaleca się wybranie przycisku [„Test”] w celu weryfikacji ich 
poprawności. Po otrzymaniu komunikatu o prawidłowym skonfigurowaniu ustawień serwera, należy wybrać 
przycisk [„OK”]. W przypadku komunikatu o błędzie, należy się skontaktować z administratorem systemu lub 
dostawcą Internetu.  

 
 

Ilość słupków na wykresie 
Liczba wyświetlanych na wykresie słupków jest ograniczona przez zadane parametry. Słupki, 

zawierające ceny otwarcia, najwyższą, najniższą i zamknięcia z danego interwału czasowego, używane są do 
kalkulacji wskaźników analizy technicznej. Jednoczesne używanie kilk u wskaźników analizy technicznej, przy 
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określić można przez wpisanie odpowiedniego parametru w polu „Max bars in chart”. Najstarsze słupki w 
historii będą systematycznie usuwane przez system po pojawieniu się aktualnych świec.  

 
UWAGA!  
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Wiadomości 
Za pomocą terminala BOSSAFX w wersji mobilnej można odbierać informacje na temat aktualnych 

wydarzeń rynkowych. Wiadomości można odbierać po ustanowieniu połączenia z serwerem. Dotyczy to jedynie 
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kiedy terminal był w trybie offline. Aby aktywować otrzymywanie wiadomości należy zaznaczyć w konfiguracji 
opcję „Enable news”. Wiadomości można odbierać w oknie [„News”]. 

 
2) Wydarzenia 

Mobilna wersja systemu transakcyjnego BOSSAFX posiada możliwość  konfiguracji powiadomień dźwiękowych 
 ( nie mylić z alarmami )  o wydarzeniach zachodzących na platformie.   
 
 
Przed przystąpieniem do konfiguracji powiadomień dźwiękowych należy zaznaczyć opcję „Enable”.  
Powiadomienia dźwiękowe można przypisać do następujących wydarzeń zachodzących na platformie:   

 Connect – połączenie z serwerem, sygnał dźwiękowy 
informujący o ustanowieniu połączenia z serwerem; 

 Disconnect — brak połączenia, sygnał dźwiękowy 
informujący o zerwaniu połączenia z serwerem; 

 Email Notify — sygnał dźwiękowy informujący o 
przychodzącej wiadomości mailowej. Wiadomość można 
odczytać w zakładce [Tools > Mailbox]; 

 Timeout —sygnał dźwiękowy, który informuje o upłynięciu 
limitu czasowego na wykonanie zlecenia. Dotyczy to 
zwłaszcza transakcji przez zapytanie, kiedy czas na zawarcie 
transakcji wynosi 5 sekund od momentu otrzymania 
aktualnego kwotowania; 
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 OK — sygnał informujący o powodzeniu wykonanej operacji; 
 News —sygnał informujący o otrzymaniu wiadomości rynkowej ( nie mylić z wiadomością e-mail ). 

Otrzymaną wiadomość można odczytać w oknie [News]; 
 Alert — sygnał dźwiękowy przypisany do alarmu. Alarm zostaje wykonany po spełnieniu określonego 

warunku rynkowego; 
 Requote — sygnał dźwiękowy informujący o zmianie ceny instrumentu na którym chcemy zawrzeć 

transakcję; 
 Trailing Stop —sygnał dźwiękowy przypisany do ruchomego stop loss’a, informuje o wyznaczaniu 

kolejnych poziomów stop loss przez system. 

UWAGA! Sygnały dźwiękowe przypisane do wydarzeń są domyślnie ustawione przez system i nie ma 
możliwości ich zmiany.  

 
III) Interfejs użytkownika 

Mobilna wersja systemu BOSSAFX zawiera elementy: 
 
 „Common Window Heading” – zawierające informacje o numerze rachunku i nazwie aplikacji.  
 „Tools” ( Narzędzia) – menu narzędzi, zawierające funkcje i konfiguracje terminala. Menu zawiera 

funkcje: [About] (o programie), [Login] (logowanie), [Change Password] (zmiana hasła),  [Open Account] 
(otwieranie rachunku), [Alerts] (alarmy), [Mailbox] (skrzynka mailowa), [Languages] (języki), [Option] 
(opcje), [Exit] ( wyjście). Opis poszczególnych funkcji znajduje się w sekcji Narzędzia.   

 „Toolbar” - pasek narzędzi, zawierające następujące przyciski: 
 
 

 - „New Order” – otwiera okno składania zleceń; 
 
 - „Close Order” – otwiera okno zamykania zleceń; 
 
 - „Charts” – otwiera menu zarządzania wykresami; 
 
 - „Symbols” – służy do zmiany instrumentu na wykresie; 
 
 - „Periods” – służy do zmiany interwałów na wykresie; 
 
 - „Server connection status” – pokazuje status połączenia z serwerem. 

  
 
 
 
Opis poszczególnych przycisków znajduje się w sekcji Pasek narzędzi. 
 

 „Windows/Tabs” – okno zawierające informacje o poszczególnych elementach: 
 „Quotes” – kwotowania - okno zawiera listę instrumentów, umożliwia zarządzanie 

pozycjami i wykresami. 
 „Chart” – wykres – zawiera dane o obiektach  i wskaźnikach analizy technicznej 

umieszczonych na wykresie. 
 „Orders” – zlecenia – zawiera informacje o zajętych pozycjach, wyniku z tytułu ich 

posiadania oraz złożonych zleceniach oczekujących. 
 „History” – historia wykonanych operacji. 
 „News” – zawiera listę otrzymanych wiadomości rynkowych. 
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1) Narzędzia 

Menu „Tools” ( narzędzia) znajduje się w lewym, dolnym rogu terminala, obok paska narzędzi. Zawiera szereg 
funkcji do zarządzania terminalem BOSSAFX w wersji mobilnej.  
 
Menu „Tools” zawiera następujące funkcje: 

 „About” – zawiera informacje o programie, jego dystrybutorze oraz wersji.  
 
UWAGA! Zaleca się pobieranie uaktualnień programu i używanie jego najnowszej wersji.  

 
 „Login” – pozwala na przelogowanie się pomiędzy rachunkami lub w ramach 

tego samego rachunku ( logowanie hasłem głównym lub inwestorskim). 
 „Change password” – za pomocą tej funkcji można dokonać zmiany hasła. 

Więcej informacji o zmianie hasła znajduje się w sekcji Ustawienia – Serwer.  
 „Open an Account” – pozwala na otworzenie nowego rachunku demo. 

Więcej szczegółów na temat otwierania nowego rachunku w wersji demo 
znajduje się w sekcji Otwieranie rachunku. 

 „Alerts” – pozwala na ustawienia i zarządzanie alarmami dźwiękowymi. 
 „Mailbox” – za pomocą tej funkcji można przejść do skrzynki pocztowej, z 

której można odczytywać i wysyłać wiadomości. Więcej szczegółów w sekcji Skrzynka pocztowa. 
 „Languages” – zawiera funkcje umożliwiające zmianę języka platformy. Po zmianie języka platformy 

konieczny jest jej restart, tylko wtedy zmiany zostaną zapisane. 
 

UWAGA! Mobilna wersja platformy nie posiada polskiej wersji językowej. Nazwy opisanych tu funkcji  
występują w języku angielskim. 

 
 „Options” – za pomocą tej funkcji można przejść do konfiguracji parametrów połączenia, handlu i 

wykresów. Więcej szczegółów na temat konfiguracji platformy znajduje się w sekcji Ustawienia. 
 „Exit” – zamyka platformę. 

 

UWAGA! Użycie przycisku  nie spowoduje całkowitego zamknięcia platformy. Podczas pracy w trybie 
offline, funkcja trailing stop nie działa. 

 
 

 

A) Alarmy 

 

 

Zakładka ta umożliwia zarządzanie alarmami dźwiękowymi. 
Alarmy, w przeciwieństwie do sygnałów dźwiękowych wydarzeń, 
dotyczą poziomów cen osiąganych przez instrumenty. Ustawiony 
alarm zadziała w memencie spełnienia zadanego warunku, 
informując nas tym samym, że określony poziom ceny został 
osiągnięty. 
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Tabelka zawierająca listę alarmów składa się z następujących kolumn: 

 „Symbol” – zawiera symbol instrumentu, którego alarm dotyczy. Jeżeli warunkiem włączenia alarmu 
jest czas o którym ma on zadziałać, symbol nie ma znaczenia; 
 „Condition” (warunek) – w kolumnie tej zawarte są warunki, które muszą być spełnione aby alarm się 
włączył, można ustawić jeden z 5 warunków: 
1.  Bid> - cena bid jest wyższa niż określona przez użytkownika wartość, jeżeli cena bid przekroczy tą 
wartość włączy się alarm; 
2.  Bid< - cena bid jest niższa niż określona przez użytkownika wartość, jeżeli cena bid spadnie poniżej tej 
wartości włączy się alarm; 
3.  Ask> cena ask jest wyższa niż określona przez użytkownika wartość, jeżeli cena ask przekroczy tą 
wartość włączy się alarm; 
4.  Ask< cena ask jest niższa niż określona przez użytkownika wartość, jeżeli cena ask spadnie poniżej tej 
wartości włączy się alarm; 
5.  Time= godzina jest równa wprowadzonej przez użytkownika wartości. 

 
 „Limit” – określa: liczba powtórzeń alarmu / maksymalna liczba powtórzeń alarmu; czas między 
powtórzeniami. Alarm wyłączy się po osiągnięciu maksymalnej liczby powtórzeń lub przekroczeniu 
ustawionego czasu między powtórzeniami. 

 

Zarządzanie alarmami 
Menu kontekstowe do zarządzania alarmami zawiera funkcje: 
 „Create” – otwiera zakładkę tworzenia nowego alarmu dźwiękowego; 
 „Modify” – umożliwia wprowadzenie zmian w utworzonym alarmie; 
 „Delete” – usuwa wybrany alarm; 
 „Enable/Disable” – aktywuje / dezaktywuje utworzone alarmy. Alarm nie zostaje usunięty podczas 

dezaktywacji, lecz przestaje działać. Można go aktywować w przyszłości. To samo polecenie można 
wykonać w oknie edycji alarmu (opisanym poniżej).  

 
Okno edycji alarmu można otworzyć po podwójnym kliknięciu rysikiem na linię z informacją o alarmie.  
 
W oknie znajdują się następujące komórki: 

 „Enable” – zaznaczenie włącza alarm, odznaczenie 
wyłącza. Ta sama opcja możliwa jest do wykonania z 
poziomu menu kontekstowego alarmów; 

 „Symbol” – symbol instrumentu, którego dotyczy 
warunek aktywacji alarmu; 

  „Condition” – warunek jaki ma być spełniony, aby 
alarm zadziałał, warunki zostały opisane w sekcji 
Alarmy; 

 „Sound” – dźwięk jaki ma być użyty podczas 
włączenia się alarmu;  

 „Timeout” –czas pomiędzy powtórzeniami alarmu; 
 „Max iterations” – maksymalna liczba powtórzeń 

alarmu. 
 
Funkcjonalność ustawionego alarmu można 
sprawdzić po wybraniu przycisku „Test”. Jeżeli alarm 
został ustawiony prawidłowo, należy wybrać przycisk 
„OK” w celu potwierdzenia. 
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B) Skrzynka pocztowa 

Zakładka „Mailbox” służy do odbierania i wysyłania maili 
wewnętrznych. Oznacza to, że komunikacja następuje jedynie 
między użytkownikiem platformy, a Domem Maklerskim Banku 
Ochrony Środowiska S.A. . 

 
Nagłówki wiadomości e-mail wyświetlane są w tabeli, gdzie 

podany jest czas otrzymania wiadomości oraz temat wiadomości. 
Po podwójnym kliknięciu rysikiem w tabele z listą maili otworzy 
się jej menu kontekstowe. Za pomocą menu można odczytać 
wybraną wiadomość ( polecenie „View”), utworzyć nową 
wiadomość (polecenie „Create”) lub usunąć wybraną wiadomość 
( polecenie „Delete”). Inne polecenia menu kontekstowego, to 
porządkowanie wiadomości( „Arrange”), włączenie/wyłączenie 
wyświetlania nagłówków („Header”) oraz włączenie/wyłączenie 
obramowania oddzielającego nagłówki od czasu otrzymania  
(„Grid”). 
 
 
2) Pasek narzędzi 

Terminal BOSSAFX w wersji mobilnej zawiera tylko jeden pasek narzędzi, w którym znajdują się 
następujące przyciski: 
 

 - Nowe zlecenie – otwiera okno zarządzania zleceniami. Z okna można otwierać nowe pozycje 
oraz składać zlecenia oczekujące. Więcej o składaniu zleceń w sekcji Zarządzanie pozycjami. 

 
 - Zamknij zlecenie – zamyka wybraną otwartą pozycję. Więcej o zamykaniu pozycji w sekcji 

Zarządzanie pozycjami. 
 
 - Wykres – otwiera menu zarządzania wykresami. Więcej o funkcjonalności tego menu w sekcji 

Wykresy. 
 
 - Symbole – pozwala na zmianę instrumentu wyświetlanego na wykresie. Po wybraniu nowego 

symbolu, jego wykres cenowy zostanie otworzony automatycznie.  
 
 - Okresy – pozwala na zmianę interwałów na wykresie. Po kliknięciu w przycisk otworzy się 

menu zawierające interwały od minuty do miesiąca. Wybranie jednego z nich spowoduje 
automatyczną zmianę na wykresie. 
 
 - Status połączenia z serwerem – pokazuje stan połączenia z serwerem. Jeżeli połączenie jest 

utrzymane, górna część wskaźnika ma kolor zielony. W przypadku zerwania połączenia górna 
część wskaźnika będzie miała kolor czerwony. 
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A) Wykresy 

Po wybraniu z paska narzędzi przycisku wykresy, otworzy się menu kontekstowe z funkcjami umożliwiającymi 
zarządzanie wykresami oraz załączonymi do nich wskaźnikami analizy technicznej. Menu zawiera funkcje: 

 
 „Indicators” (wskaźniki) – po wybraniu pojawi się okno zarządzania wskaźnikami, zawierające pełną 

listę wskaźników analizy technicznej. Po wybraniu wskaźnika, można go w prosty sposób załączyć do 
aktywnego wykresu. Możliwa jest także zmiana parametrów już załączonych wskaźników. Więcej w 
sekcji Wskaźniki analizy technicznej; 

 „Objects” (obiekty) – otwiera podmenu zarządzania obiektami graficznymi analizy technicznej. 
Podmenu zawiera zakładki: 
 „List” – otwiera listę obiektów nałożonych na wykres. Z poziomu listy można 

modyfikować ( „Modify”) lub usuwać („Delete”) wybrane obiekty; 
 „Fibonacci Levels, Trendline, Horizontal Line, Vertical Line” – za 

pomocą tej funkcji do wykresu można załączyć: poziomy 
Fibonacciego, linie trendu, linie poziome i linie pionowe. 
Platforma BOSSAFX w wersji mobilnej zawiera ograniczoną ilość 
obiektów graficznych, brak tu obiektów takich jak trójkąty, 
kanały, wachlarze itp. 

 „Cursor” – pozwala na zaznaczenie obiektów załączonych do 
wykresu. Po zaznaczeniu obiektu można metodą „przytrzymaj – 
przeciągnij – upuść” przenieść dowolny obiekt graficzny w inne 
miejsce na wykresie. 

 „Update” – za pomocą tej funkcji można uzupełnić wykres o ceny 
historyczne. 

 „Zoom Out” – zmniejsza skalę wykresu. Efekt oddalenia można także 
wprowadzić przez skierowanie joystica PDA ku górze. 

 „Zoom In” – zwiększa skalę wykresu. Podobnie jak w przy oddalaniu, efekt przybliżenia można 
wprowadzić przez skierowanie joysticka PDA w dół. 

 „Line Chart” – zmienia typ wykresu na liniowy, gdzie ceny zamknięcia połączone są linią, 
tworząca wykres. 

 „Candelsticks” – zmienia typ wykresu na świecowy, gdzie ceny otwarcia i zamknięcia połączone 
są korpusem, najwyższa i najniższa zaś cieniem. 

 „Bar Chart” – zmienia typ wykresu na słupkowy. 
 „Properties” ( właściwości) – otwiera podmenu właściwości wykresu, zawierające komendy: 

 „Grid” – nakłada lub zdejmuje linie pomocnicze na wykresie; 
 „Auto Scroll” – włącza / wyłącza automatyczne przesuwanie wykresu w lewo, tak  aby 

była widoczna aktualnie formująca się świeca.  
 „Chart Shift” – włącza / wyłącza przesunięcie wykresu o 20% od prawej krawędzi 

ekranu. 
 „Chart on foreground” – włącza / wyłącza funkcję wykresu na pierwszym planie. 

Wykres na pierwszym planie oznacza, że wszystkie obiekty i wskaźniki nałożone na 
wykres będą znajdowały się za słupkami wykresu. 

 „OHLC” – włącza / wyłącza funkcję pokazywania linii OHLC – jeżeli funkcja jest włączona 
w górnej krawędzi wykresu widoczna jest cena otwarcia, najwyższa, najniższa i 
zamknięcia, a także dodatkowe informacje, takie jak: symbol instrumentu, interwał 
wykresu oraz nazwy załączonych wskaźników. 

 „Ask Line” – włącza / wyłącza linię ceny ask na wykresie. Wykres cenowy oparty jest o 
ceny bid. Dodatkowa linia ask może okazać się pomocna przy otwieraniu długich pozycji 
lub zamykaniu krótkich. 

 „Period separators” – włącza / wyłącza dodatkową oś czasu na wykresie cenowym. Dla 
okresów od M1 do H1 na osi zaznaczone są okresy dzienne. Dla okresów H4 na 
wykresie zaznaczone są separatory miesięczne, dla D1 – miesięczne, a dla W1 i M1 
roczne. 

 „Trade levels” – włącza / wyłącza opcję zaznaczania na wykresie poziomów otwartych 
pozycji i cen aktywacji zleceń oczekujących. 
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 „Volumes” – pokazuje / ukrywa wolumen w dolnej części wykresu. 
 „Colors”  - otwiera okno zarządzania kolorami wykresu. Możliwe są trzy 

opcje kolorów: „Yellow on Black” – żółto – białe świeczki na czarnym tle, 
„Green on Black” – zielono – białe świeczki na czarnym tle, „Black on 
White” – czarne świeczki na białym tle. 

 
3) Okno przycisków 

Okno przycisków zawiera następujące zakładki: 
 

 
 

 „Quotes” ( kwotowania) – zawiera listę symboli instrumentów. Za pomocą tej zakładki można zarządzać 
pozycją i wykresami; 

 „Chart” ( wykresy) – ułatwia zarządzanie obiektami i wskaźnikami analizy technicznej nałożonymi na 
wykres; 

 „Trade” ( handel) – zawiera informacje o aktualnym stanie rachunku, otwartych pozycjach i zleceniach 
oczekujących; 

 „History” ( historia) – zawiera historię zawartych dotychczas transakcji; 
 „News” ( wiadomości) – zawiera listę otrzymanych wiadomości rynkowych. 

 
A) Notowania (Quotes) 

Okno kwotowań zawiera listę symboli instrumentów, dla których pobierane są kwotowania z serwera. 
Domyślnie okno zawiera trzy kolumny: Symbol instrumentu, ceny bid i ceny ask. Za pomocą menu 
kontekstowego okna można zarządzać wykresami oraz składać zlecenia. Aby otworzyć menu kontekstowe 
należy dwukrotnie kliknąć rysikiem w wybrany instrument.  
 
Menu kontekstowe zawiera funkcje: 
 „New Order” ( nowe zlecenie) – otwiera okno składania zleceń, z którego można złożyć zlecenie po 

cenie rynkowej lub oczekujące. Więcej szczegółów w sekcji Zarządzanie pozycją; 
 „Chart Window” – otwiera okno wykresu dla 

wybranego instrumentu, więcej  w sekcji Wykresy; 
 „Hide” – ukrywa symbol na liście. Zaleca się, aby 

ukryć wszystkie nieużywane symbole, aby zwiększyć 
transfer przychodzących kwotowań dla pozostałych – 
używanych instrumentów; 

 
 
UWAGA! Nie można ukryć symboli instrumentów na 
których są otwarte pozycje lub wystawione zlecenia 
oczekujące. Nie można także ukryć instrumentów, których 
kwotowania znajdują się na otwartych wykresach. 
 
 
 „Hide All” – usuwa wszystkie instrumenty z listy 

kwotowań. Polecenie to nie usunie instrumentów na 
których są otwarte pozycje, wystawione zlecenia 
oczekujące lub które znajdują się na otwartych 
wykresach; 

 „Show All” – pokazuje wszystkie dostępne 
instrumenty w oknie kwotowań. Po wykonaniu tej 
funkcji kwotowania wszystkich instrumentów zostaną pobrane z serwera; 

 „Symbols” – otwiera listę wszystkich symboli instrumentów, pogrupowanych według typów. Na liście w 
prosty i szybki sposób można zaznaczyć, które symbole mają być pokazywane w oknie kwotowań.  
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 „Auto Arrange” – zaznaczenie tej opcji powoduje automatyczne ustawienie szerokości kolumn; 
 „High/Low” – dodaje kolumny z najwyższą i najniższą ceną dzienną danego instrumentu; 
 „Time” – dodaje dodatkową kolumnę, w której wyświetlany jest czas ostatniego kwotowania; 
 „Grid” – pokazuje/ukrywa obramowanie komórek. 

 
B) Wykresy (Charts) 

Na wykresach można zaobserwować zmiany kwotowań w 
czasie. Ponadto są niezbędne do stosowania narzędzi analizy 
technicznej. W mobilnej wersji platformy BOSSAFX nie jest 
możliwe, aby otworzyć więcej niż jeden wykres jednocześnie. 
 Zmiany instrumentu na wykresie można dokonać za 

pomocą przycisku  znajdującego się w pasku narzędzi lub 
z menu kontekstowego okna kwotowań.  

Wykresy są tworzone na podstawie danych 
historycznych, gromadzonych w folderze „history” w pamięci 
urządzenia. Podczas otwierania wykresu dane są pobierane z 
plików zgromadzonych w folderze „history”. Jeżeli w folderze 
brak danych historycznych danego instrumentu, wtedy 
platforma pobierze automatycznie 512 ostatnich słupków z 
serwera. Kwotowania pobierane w czasie rzeczywistym 
zapisywane są w folderze „history”, sprawia to, że starsze dane 
na wykresie zastępowane są przez nowsze, a dane najstarsze 
są usuwane z wykresu. 

 
 
UWAGA!  
W ustawieniach terminala można zdefiniować parametr określający maksymalną liczbę słupków na wykresie.  
 

Wygląd i właściwości wykresu mogą zostać skonfigurowane za pomocą polecenia  [„Charts > 
Properties”]. Aby zmienić kolory wyświetlania wykresu należy zaś wybrać opcję  [„Charts > Colors”] .  

 
Zarządzanie wykresami 

Wykresy umożliwiają analizę zmian kursów i są pomocne w analizie graficznej , korzystaniu z 
różnorodnych wskaźników  i wyznaczaniu linii trendu. Do opcji zarządzania wykresami zalicza się: 

 Typ wykresu: 
 
     1.  „Bar Chart” ( Wykres słupkowy ) – sekwencja słupków w wybranych interwałach, pozioma 
kreseczka z lewej strony oznacza kurs otwarcia, z prawej strony kurs zamknięcia, natomiast maksymalna i 
minimalna cena wyznaczona jest przez pionową rozpiętość słupka. Wykres słupkowy włączyć można za 
pomocą polecenia [Charts > Bar Chart]; 
 
      2.  Wykres świecowy – sekwencja świec podobnych do słupków. Pojedyncza świeca składa się z 
korpusu( szersza cześć) oraz ceni( cieńsze części na dole i górze korpusów). Cień dolny wyznacza kurs 
minimalny, górny – maksymalny. W przypadku świec wzrostowych dolna jej krawędź odpowiada kursowi 
otwarcia, górna zaś – zamknięcia. Wykres świecowy włączyć można za pomocą polecenia [Charts > 
Candelsticks]; 
 
      3. wykres liniowy – łamana linia, łącząca ceny zamknięcia słupków/świec. Wykres liniowy włączyć 
można za pomocą polecenia [Charts > Line Chart]; 
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 Wskaźniki analizy technicznej: 
Wskaźniki analizy technicznej są matematyczną transformacją cen i/lub wolumenu. Na podstawie 

osiąganych przez nie wartości generowane są sygnały wejścia lub opuszczenia rynku albo też 
powstrzymania się od jakichkolwiek działań. Wskaźniki załączane są do wykresu za pomocą polecenia 
[Charts > Indicators]. To samo polecenie służy także do przeglądu listy wskaźników załączonych do 
wykresu. Więcej o wskaźnikach w sekcji Wskaźniki analizy technicznej. 

 
 Obiekty graficzne: 

Obok wskaźników analizy technicznej, użyteczną rolę analityczną pełnią także obiekty graficzne. 
Platforma BOSSAFX w wersji mobilnej daje możliwość załączenia linii poziomych, pionowych, trendu oraz 
poziomów Fibonacciego. Aby wstawić nowy obiekt graficzny lub edytować załączone obiekty, należy 
wybrać polecenie [Charts > Objects]. Więcej szczegółów w sekcji Obiekty graficzne. 

 
 Zmiana interwałów: 

Wykresy na platformie mobilnej przeglądać można w jednym z 9 interwałów: od interwału 
minutowego (M1) do miesięcznego (MN). Aby zmienić interwał, należy wybrać polecenie [„Periods”] 

lub użyć przycisku  na pasku narzędzi. 
 

 Przybliżanie / oddalanie wykresu: 
Wykresy mogą być oddalane i przybliżane, co wpływa na ilość wyświetlanych słupków i precyzję 

wyświetlania cen. Aby przybliżyć wykres należy wybrać polecenie [„Charts > Zoom In”] lub skierować 
joystick PDA w górę. Oddalanie wykresów następuje przez wybór polecenia [„Charts > Zoom Out”] lub 
skierowanie joysticka PDA w dół. 

 
 Przewijanie, automatyczne przewijanie i przesunięcie wykresu: 

Analiza cen historycznych wymaga czasem przesunięcia wykresu do okresów wcześniejszych. 
Przewinięcia wykresu w lewo( do okresów wcześniejszych) i prawo ( do okresów bliższych teraźniejszości) 
dokonać można za pomocą przycisku znajdującego się pod wykresem. Na wykresie można także włączyć 
funkcję autoprzewijania – wykres będzie się automatycznie przesuwał w prawo, do najaktualniejszej ceny. 
Dodatkowo można aktywować funkcję przesunięcia wykresu – na prawo od aktualnego słupka wykresu 
będzie wolna przestrzeń.  Automatyczne przewijanie włączyć można przez polecenie [„Charts > Properties > 
Auto Scroll”]. Stałe przesunięcie wykresu w prawo aktywuje się poprzez polecenie [„Charts > Properties > 
Chart Shift”]. 

 
 Pobieranie danych: 

Po włączeniu platformy w wersji mobilnej i wybraniu wykresu danego instrumentu, może dojść do 
sytuacji, kiedy między poprzednią a aktualną ceną brakuje słupków. Takie luki na wykresie można uzupełnić 
poprzez polecenie [„Charts > Update”].  

 
 Informacje o słupku na wykresie: 

Przytrzymując rysik na wybranej świeczce bądź słupku wykresu, wyświetli się okno informacyjne z 
poziomami cen OHLC wybranego słupka oraz wartościami wybranych wskaźników.  

 
C) Handel (Trade) 

Okno handel zawiera informacje o aktualnym stanie rachunku, otwartych pozycjach i wystawionych 
zleceniach oczekujących. Wszystkie pozycje są posortowane po dacie otwarcia – od otwartej najwcześniej do 
otwartej ostatnio. Lista zleceń oczekujących, również posortowana po dacie, znajduje się pod paskiem Salda. 
Jeżeli cena aktywacji zlecenia oczekującego zostanie osiągnięta, zlecenie zostaje wykonane. Następuje 
automatyczne usunięcie go z listy zleceń oczekujących i przeniesienie na listę otwartych pozycji.  
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Okno „Trade” ( handel) zawiera następujące pola: 
 

 Kolumna „Operation” – zawiera informacje o 
kierunku i wolumenie otwartych pozycji. W 
przypadku zleceń oczekujących wyświetlana jest 
informacja o typie zlecenia oczekującego i 
wolumenie w lotach. Więcej o rodzajach zleceń w 
sekcji Rodzaje zleceń. 

 Kolumna „Price” –  zawiera informacje o aktualnej 
cenie instrumentu, a nie jakby się mogło wydawać 
o cenie otwarcia czy aktywacji. Transakcje kupna ( 
buy) otwierane są po cenie ask i zamykane po 
cenie bid, natomiast transakcje sprzedaży (sell) 
otwierane są po cenie bid i zamykane po cenie ask.   

 Kolumna „Profit” – dla otwartych pozycji 
wyświetlany jest wynik z transakcji. Dla zleceń 
oczekujących pokazywana jest cena aktywacji 
zlecenia. Więcej w sekcji Rodzaje zleceń . 
 
Okno „Trade” zawiera informacje o otwartych 
pozycjach i złożonych zleceniach oczekujących. Za 
pomocą menu kontekstowego tego okna  
( otwieranego za pomocą dwukrotnego dotknięcia 
rysikiem) można także składać, modyfikować oraz zamykać zlecenia. Menu kontekstowe okna „Trade” 
zawiera: 
 
 „New Order” ( nowe zlecenie ) – otwiera okno składania zleceń, za pomocą którego można 

otworzyć nową pozycję lub wystawić zlecenie oczekujące. Aby złożyć nowe zlecenie należy 
sprecyzować jego parametry: instrument będący przedmiotem transakcji, wolumen zlecenia w 
lotach, typ zlecenia ( po cenie rynkowej lub oczekujące), a także opcjonalnie poziomy Take Profit 
i Stop Loss. Więcej o składaniu zleceń w sekcji Zarządzanie pozycją. 

 „Close Order” ( zamknij zlecenie ) – otwiera okno zamykania pozycji. Okno zostanie otwarte tylko 
wtedy, jeżeli dotniemy rysikiem w otwartą pozycję. Więcej o zamykaniu zleceń w sekcji 
Zarządzanie pozycją. 

 „Modify Order” ( modyfikowanie zleceń ) – po kliknięciu w otwartą pozycję lub zlecenie 
oczekujące, otwiera okno modyfikacji zleceń. W przypadku zleceń oczekujących można dokonać 
modyfikacji ceny aktywacji, poziomu stop loss i/lub take profit. W otwartych pozycjach 
modyfikacji można poddać jedynie poziom Stop Loss i Take Profit. Więcej o modyfikacji zleceń w 
sekcji Zarządzanie pozycją.   

 „View Order” ( pokaż zlecenie ) – po kliknięciu w wybrane zlecenie w nowym oknie wyświetlone 
zostaną informacje na temat zlecenia:  

 „Open time” ( czas otwarcia pozycji ) – podaje datę i godzinę otwarcia pozycji w formacie 
RRRR.MM.DD   GG:MM; 

 „Open price” ( cena otwarcia ) – pokazuje cenę po jakiej otwarto pozycję; 
 „Current time” ( aktualny czas ) – pokazuje aktualną datę i godzinę na serwerze, z którego 

pobierane są kwotowania. Jeżeli występują różnice między czasem z serwera, a czasem 
ustawionym w PDA, zaleca się dostosowanie czasu PDA do czasu serwera. 

 „Current price” ( aktualna cena ) – pokazuje aktualną cenę. Aktualna cena wyświetlana jest 
także w kolumnie „Price”. 

 „T/P” ( Take Profit) – pokazuje poziom Take Profit, jeżeli został on ustawiony dla zlecenia( w 
przeciwnym wypadku komórka ta nie jest wyświetlana ). Więcej w sekcji Rodzaje zleceń. 

 „S/L” ( Stop Loss ) – pokazuje poziom Stop Loss, jeżeli został on ustawiony dla zlecenia ( w 
przeciwnym wypadku komórka ta nie jest wyświetlana ). Więcej w sekcji Rodzaje zleceń. 

 „Profit” ( wynik ) – pokazuje wynik z zawartej transakcji. Wynik wyświetlany jest także w 
kolumnie „Profit”. 
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 „Trailing Stop” – pozwala na ustawienie, modyfikację lub usunięcie 
ruchomego stop lossa. Wybranie polecenia „None” wyłączy trailing stop dla 
danego zlecenia. Polecenie „Delete All” usunie trailing stop ze wszystkich 
zleceń. Po wylogowaniu z rachunku trailing stop przestaje funkcjonować. 
Więcej w sekcji Trailing Stop. 

 „Profit”( Wynik )  - umożliwia zmiany sposobu wyświetlania wyniku: „order 
currency” – wynik w walucie kwotowanej ( druga w parze walutowej); 
„deposit currency” – wynik w walucie depozytowej ( w przypadku rachunku 
prowadzonego w PLN, będzie to złoty); „points” – wynik w pipsach. 

 „Summary” (podsumowanie ) – ukrywa / odkrywa wybrane elementy z 
paska „Saldo”: 

 „Balance” ( Saldo ) – pokazuje / ukrywa informacje o saldzie 
rachunku; 

 „Equity” ( Wartość rachunku ) – pokazuje / ukrywa informacje o 
wartości rachunku. Wartość rachunku równa jest Saldzie rachunku 
skorygowanemu o wynik z otwartych pozycji. Jeżeli nie ma 
żadnych otwartych pozycji, wartość rachunku i saldo są sobie 
równe. 

 „Margin” ( depozyt ) – pokazuje / ukrywa informacje na temat depozytu 
zabezpieczającego. 

 „Free” ( dostępny depozyt ) – pokazuje / ukrywa informacje na temat środków 
dostępnych pod depozyt potrzebny do zawarcia nowych transakcji. Dostępny depozyt 
równy jest wartości rachunku pomniejszonej o depozyt.   Wyświetlana obok wartości 
nominalnej wartość procentowa, odpowiada poziomowi zabezpieczenia. Poziom 
zabezpieczenia równy jest wartości rachunku podzielonej przez zablokowany depozyt. 

 „Arrange”( uporządkuj ) – automatycznie dostosowuje szerokość kolumn do wyświetlanych 
informacji. 

 „ Open price” ( cena otwarcia )  - pokazuje / ukrywa kolumnę z ceną otwarcia; 
 „ Heading” ( nagłówki ) – pokazuje / ukrywa nagłówki kolumn; 
 „Grid”( obramowanie ) – pokazuje / ukrywa obramowanie komórek w tabeli. 

 
D) Historia (History) 

Okno historii zawiera informacje o przeprowadzonych operacjach, uwzględniających pozamykane pozycje i 
usunięte bądź odrzucone zlecenia oczekujące. 

Okno historii wyświetlane jest w postaci tabeli, która zawiera 
następujące komórki: 

 „Operation” – zawiera informacje na temat 
zamkniętych pozycji, w szczególności rodzaju zlecenia, 
instrumentu i wolumenu zlecenia w lotach; 

 „Price” ( cena ) – zawiera ceny otwarcia zamkniętych 
pozycji; 

 „Profit” ( wynik ) – zawiera wyniki lub komentarze 
zamkniętych pozycji. Jeżeli zlecenie oczekujące nie 
mogło zostać zrealizowane z różnych powodów ( np. 
było otwarte zlecenie przeciwne – nie można 
jednocześnie otworzyć pozycji długiej i krótkiej w 
jednym instrumencie; mimo aktywacji zlecenia 
poziom środków nie wystarczył na pokrycie depozytu), 
wtedy w kolumnie „Profit” widoczny jest komentarz 
„cancelled” ( anulowane). Wynik pokazywany może 
być tylko w walucie depozytowej. 
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Dwukrotne dotknięcie rysikiem w okno „History” otwiera menu kontekstowe, które zawiera funkcje: 
 

 „View” ( pokaż ) – po otworzeniu menu kontekstowego na wybranej zamkniętej pozycji, można 
przeglądać szczegóły tego zlecenia: 
 „Open time” ( czas otwarcia pozycji ) – podaje datę i godzinę otwarcia pozycji w formacie 

RRRR.MM.DD   GG:MM; 
 „Open price” ( cena otwarcia ) – pokazuje cenę po jakiej otwarto pozycję; 
 „Close time” ( czas zamknięcia pozycji ) – pokazuje datę i godzinę zamknięcia wybranej pozycji. 
 „Close price” ( cena zamknięcia ) – pokazuje cenę po której pozycja została zamknięta. 
 „T/P” ( Take Profit) – pokazuje poziom Take Profit, jeżeli został on ustawiony dla zlecenia   

( w przeciwnym wypadku komórka ta nie jest wyświetlana ). Więcej w sekcji Rodzaje zleceń. 
 „S/L” ( Stop Loss ) – pokazuje poziom Stop Loss, jeżeli został on ustawiony dla zlecenia  

( w przeciwnym wypadku komórka ta nie jest wyświetlana ). Więcej w sekcji Rodzaje zleceń. 
 „Profit” ( wynik ) – pokazuje wynik z zamkniętej transakcji. Wynik wyświetlany jest także w 

kolumnie „Profit”. 
 „All History” ( cała historia) – po zaznaczeniu tej opcji w oknie historii 

wyświetlona zostanie historia zleceń z całego okresu, od momentu pierwszego 
zlecenia; 

 „Last Week” ( ostatni tydzień ) – ogranicza okres, za który wyświetlana jest 
historia, do ostatniego tygodnia; 

 „Today” ( dzisiaj ) – ogranicza okres, za który wyświetlana jest historia, do 
bieżącego dnia; 

 „Custom period” ( zdefiniowany okres ) – wyświetla historię z wybranego 
okresu, który można samemu zdefiniować. 

 „Profit/Loss” – pokazuje / ukrywa informacje o stanie rachunku po wykonaniu 
operacji. W dodatkowych komórkach wyświetlane są informacje o dokonanych 
wpłatach, wypłatach i wypracowanym wyniku. 

 „Auto Arrange” ( uporządkuj automatycznie) – dostosowuje szerokość kolumn 
do wyświetlanego tekstu; 

 „Open Price” ( ceny otwarcia) – odkrywa / ukrywa kolumnę zawierającą ceny 
otwarcia zamkniętych pozycji; 

 „Current Price”( aktualne ceny) – odkrywa / ukrywa kolumnę zawierającą aktualne ceny dla 
instrumentów w których pozycje zostały zamknięte; 

 „Heading” ( nagłówki ) – odkrywa / ukrywa nagłówki kolumn; 
 „Grid” ( obramowanie ) – nakłada / zdejmuje obramowanie komórek tabeli. 

 
E) Wydarzenia (News) 

Okno „News” zawiera listę otrzymanych wiadomości 
rynkowych. Lista zawiera czas otrzymania oraz nagłówki 
przychodzących wiadomości. Nagłówki  wyświetlone są w 
kolejności przychodzenia – najaktualniejsze na górze. Lista jest 
automatycznie aktualizowana po nadejściu nowej wiadomości.  

Po dwukrotnym dotknięciu rysikiem okna wiadomości, 
otwiera się menu kontekstowe, które zawiera: 

 „View” ( widok ) – wyświetla treść wybranej wiadomości. 
Klikając dwukrotnie w nagłówek wiadomości, również 
można otworzyć okno z jej treścią; 

 „Arrange”( uporządkuj ) – dopasowuje szerokość kolumn 
do zawartego w nich tekstu; 

 „Time” ( czas ) – ukrywa / odkrywa kolumnę, w której 
znajduje się czas odebrania wiadomości; 

 „Category” ( kategoria ) – odkrywa / ukrywa kolumnę 
kategoria; 
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 „Heading” ( nagłówek ) – ukrywa / odkrywa tytuły kolumn; 
 „Grid” ( obramowanie ) – nakłada / zdejmuje obramowanie z komórek tabeli. 

 
 

UWAGA!  
Jeżeli w opcja „Enable news” w ustawieniach terminala jest odznaczona, wiadomości rynkowe nie będą 
dostarczane.  

 
IV) Narzędzia analityczne 

Mobilna wersja platformy BOSSAFX posiada wachlarz narzędzi analizy technicznej zgrupowanych w 
dwóch obszarach: wskaźniki analizy technicznej i obiekty graficzne.  Zarówno obiekty graficzne jak i wskaźniki 
są nakładane bezpośrednio na pole wykresu w celu pomiaru ruchu cen i przewidywania ich przyszłych 
poziomów. Wskaźniki nakładane są automatycznie, ich parametry mogą być poddane edytowaniu.  
W zależności od przyjętego interwału czasowego, mogą dawać różne sygnały. Obiekty graficzne nakładane są 
"ręcznie" - za pomocą rysika.   

UWAGA! Mobilna wersja platformy posiada standardowy zestaw wskaźników, nie jest możliwe dodanie 
wskaźników własnych. Zestaw obiektów graficznych ograniczony jest do linii poziomych, pio nowych, trendu 
oraz poziomów Fibonacciego. 

 
1) Obiekty graficzne (Objects) 

Obiekty graficzne nakładane na wykresy w celu 
wyznaczenia linii trendu, istotnych poziomów wsparcia i oporu 
oraz zaznaczania istotnych dat. W mobilnej wersji platformy 
BOSSAFX na wykresy nakładać można linie pionowe, poziome, 
trendu oraz poziomy wsparcia Fibonacciego.  
Aby nałożyć obiekt graficzny na wykres, należy z paska narzędzi 
wybrać polecenie [Charts > Objects].   

 
 
 
 

 

 

Nazwa obiektu Opis 

Linia Pozioma 

( Horizontal Line ) 

Służy do zaznaczania na wykresie poziomów cen. W oknie właściwości 
obiektu edytować można kolor, styl i grubość linii, a także wprowadzić 
nowy poziom ceny, dla której linia ma być wyświetlana. 

Linia Pionowa 

( Vertical Line ) 

Służy do zaznaczania na wykresie przedziałów czasowych. W oknie 
właściwości obiektu edytować można kolor, styl i grubość linii, a także 
wprowadzić nową datę, dla której linia ma być wyświetlana 
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Linia Trendu 

 

( Trendline ) 

 Pozwala zaznaczyć na wykresie trend. Aby ją nałożyć, należy wybrać 
na wykresie jeden punkt i przytrzymując – przeciągnąć do drugiego. W 
oknie właściwości obiektu edytować można kolor, styl i grubość linii, a 
także wprowadzić nowe poziomy cen i dat, dla których linia ma być 
wyświetlana. Po zaznaczeniu opcji „Ray”, linia zostaje przeciągnięta w 
nieskończoność.  

Poziomy Fibonacciego 

 

( Fibonacci Levels ) 

Pozwala na nałożenie linii poziomów Fibonacciego, wzdłuż linii trendu. 
Aby ją nałożyć, należy wybrać na wykresie jeden punkt i przytrzymując 
– przeciągnąć do drugiego. W oknie właściwości obiektu edytować 
można kolor, styl i grubość linii, a także wprowadzić nowe poziomy 
czasu, ceny i kolejnych linii na nałożonym obiekcie. Po zaznaczeniu 
opcji promień, linie zostają przeciągnięte w nieskończoność.  

 
Po nałożeniu obiektu na wykres można go modyfikować oraz przesuwać. Aby mieć możliwość 

modyfikowania wykresu należy wybrać polecenie [„Charts > Objects > Cursor”]. Pojawienie się kwadratów przy 
nałożonych obiektach oznacza, że zostały one zaznaczone. Zaznaczone obiekty można przenosić oraz rozciągać.  
 

Wszystkie nałożone obiekty prędzej czy później przestają pełnić stają się bezużyteczne. Aby móc je 
usunąć, należy za pomocą polecenia [„Charts > Objects > Objects List”], otworzyć listę obiektów. Po zaznaczeniu 
kursorem wybranego obiektu i wybieraniu przycisku [„Delete”], obiekt zostanie usunięty z wykresu.  
 

 
 
UWAGA! 
Nałożone na wykres obiekty przypisane są tylko do tego wykresu. Przy zmianie wykresu na inny obiekty nie 
będą na nim widoczne. Z kolei po powrocie do poprzedniego wykresu, otworzy się on ze wszystkimi nałożonymi 
obiektami. 
 
Właściwości obiektów 
Właściwości każdego obiektu można odpowiednio skonfigurować. Aby otworzyć okno konfiguracji obiektów 
należy najpierw otworzyć listę obiektów poprzez polecenie [Charts > Objects > Objects List]. Następnie należy 
wybrać obiekt, który chcemy edytować, przez zaznaczenie go na liście i kliknąć przycisk [Edit >].  Okno edycji 
obiektów zawiera cztery zakładki: „Common” ( ogólne), „Levels” (poziomy), „Parameters” ( parametry), 
„Visualization” ( wizualizacja) oraz  „Levels” (poziomy) – tylko w przypadku edycji poziomów Fibonacciego.  
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Zakładka „Commons”: 

Pierwsza komórka od góry zawiera nazwę obiektu i 
instrument, do wykresu którego obiekt został przypisany. 
Rozwijana lista załączonych obiektów pozwala na szybkie 
przemieszczanie się między nimi. 

Pod napisem „Style” znajdują się trzy komórki.  
W pierwszej komórce od lewej można dokonać zmiany 
koloru obiektu. W drugiej komórce wybrać można wybrać 
styl linii tworzących obiekt. W trzeciej komórce edytować 
można grubość linii tworzącej obiekt. Po zaznaczeniu opcji 
„Draw object as background” wykres cenowy znajdzie się 
na nałożonym obiekcie, sam obiekt będzie zaś w tle 
wykresu. Zakładka „Common” wygląda identycznie dla 
wszystkich obiektów. 
 
 
 
Zakładka „Parameters”: 
W zakładce tej można zmienić pozycję obiektów na 
wykresie. Wykres jest płaszczyzną, gdzie położenie każdego 
punktu można zapisać za pomocą dwóch współrzędnych: 
ceny – określającej położenie w pionie oraz czasu – 
określającego położeniu w poziomie. W przypadku linii 
poziomych wystarczy podać jedną współrzędną – cenę. 
Podobnie jest w sytuacji linii pionowej, gdzie współrzędną 
jest czas. Linia trendu wymaga podania 4 współrzędnych. 
„Time 1” i „Value 1” określają poziom pierwszej ceny w 
określonym czasie. „Time 2” i „Value 2” określa poziom 
drugiej ceny w określonym czasie.  Linia między tymi 
dwoma punktami tworzy linię trendu. Jeżeli zaznaczona jest 
opcja „Ray” linia zostanie przeciągnięta od drugiego punktu 
w nieskończoność. Odznaczenie tej opcji spowoduje, że 
linia trendu zaczynać będzie się w punkcie określonym 
przez współrzędne „Time 1” , „Value 1”, a kończyć w 
punkcie określonym przez współrzędne „Time 2” , „Value 
2”. Linie trendu, pionowe i poziome nanoszone są na 
wykres intuicyjnie. Dzięki zakładce „Parameters” można 
sprecyzować ich położenie. 
 
 
 
Zakładka „Visualization”: 
 

W zakładce tej można wyznaczyć interwały, dla 
których obiekt ma być pokazywany na danym wykresie. 
Obiekty naniesione na wykres o krótkich interwałach, będą 
zleją się w zamazany obraz na wykresie o dłuższych 
interwałach. Dzięki tej zakładce można wybrać interwały, 
dla których wyświetlany będzie dany obiekt. Wybór 
wszystkich interwałów następuje po zaznaczeniu opcji „All 
timeframes”. 
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Zakładka Levels: 
Wyświetlana jest tylko przy edytowaniu poziomów 

Fibonacciego.  Za jej pomocą można dodawać kolejne 
poziomy( „Add”), które będą wyświetlane w postaci linii lub 
modyfikować albo usuwać („Delete”) poziomy domyślne 
(„Defaults”).  W komórkach pod napisem „Style” można 
także zmieniać kolor, styl i grubość linii.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2) Wskaźniki analizy technicznej  (Indicators) 
Wskaźniki analizy technicznej są matematyczną 

transformacją cen i/lub wolumenu. Na podstawie ich 
wartości dokonuje się predykcji cen i wyznaczania kierunku 
i siły trendu. Dzięki temu ułatwiają one podejmowanie 
decyzji o zajęciu pozycji.  

Mobilna wersja platformy BOSSAFX posiada zestaw 30 
wbudowanych wskaźników. Polecenie  [„Charts > 
Indicators”] otwiera listę wskaźników. W górnej jej części 
znajdują się wszystkie dostępne wskaźniki, w dolnej zaś 
wskaźniki już załączone do wykresów. Aby załączyć 
wskaźnik do wykresu, należy zaznaczyć go na liście, a 
następnie wybrać przycisk [„Add”]. 

W zależności od rodzaju wskaźnika, zostanie on 
nałożony bezpośrednio na wykres cenowy lub otworzony w 
nowym oknie pod wykresem. Wskaźniki mogą być 
załączane również do innych wskaźników ( np. średnia 
ruchoma z wartości innego wskaźnika). Aby załączyć 
wskaźnik do innego wskaźnika, należy najpierw dodać do 
wykresu pierwszy wskaźnik. Następnie należy z górnej części listy należy wybrać drugi wskaźnik i jednocześnie 
w dolnej części listy zaznaczyć załączony pierwszy wskaźnik. Po wybraniu przycisku [„Add”], należy otworzyć 
okno właściwości drugiego wskaźnika. W zakładce „Parameters”, w komórce „Apply to” wybieramy „Previous 
Indicator’s Data”.  Od tej pory wartości drugiego wskaźnika będą transformacją wartości pierwszego wskaźnika. 

W oknie właściwości wskaźnika można skonfigurować także jego pozostałe parametry. W zakładce 
„Parameters”, w poszczególnych komórkach definiuje się: 

 „Period” – okres wyrażony ilością słupków branych pod uwagę do obliczania wskaźnika; 
 „Shift” – przesunięcie wskaźnika o wyznaczoną ilość słupków wstecz lub naprzód; 
 „ Method” – metoda obliczania wskaźnika; 
 „Style” – styl wyświetlania wskaźnika, obejmujący kolor i kształt wyświetlanych linii.  

UWAGA! Każdy wskaźnik ma inną metodę obliczania i wyświetlania wartości, dlatego powyższe parametry nie 
dotyczą wszystkich wskaźników, a szczególności oscylatorów. 
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Zakładka „Levels” daje możliwość dodania poziomów do 
wskaźnika, które w przypadku oscylatorów widoczne będą 
postaci poziomej linii. Dodanie poziomu wskaźnika nałożonego 
na wykres, skutkowało będzie pojawieniem się równoległej linii 
w odległości określonej w komórce „Level”.  
Podobnie jak w przypadku obiektów graficznych, wskaźniki mogą 
być wyświetlane tylko dla określonych interwałów. Parametry te 
można zdefiniować w zakładce „Visualization”. Zaznaczenia „All 
timeframes” oznaczać będzie, że wskaźnik będzie wyświetlany 
dla wszystkich interwałów. 

 
 
 

 

 

Aby usunąć załączony wskaźnik, należy zaznaczyć go na dolnej 
liście i wybrać przycisk „Delete”. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A) Accelerator / Decelerator Oscilator  

Wskaźnik jest modyfikacją oscylatora Awseome. Jego 
wartości stanowią różnicę między wartościami Awseome 
Oscilator a 5 okresową średnią kroczącą z oscylatora Awseome. 
Wskaźnik podobnie jak Awseome wyświetlany jest w postaci 
histogramu, gdzie każda wartość większa od poprzedniej 
przedstawiana jest jako ( domyślnie) zielony słupek, wartości 
niższe od poprzednich wyświetlane są jako słupki  
( domyślnie)czerwone. 

Sygnały kupna generowane przez oscylator:  

 Dwa zielone słupki histogramu występujące powyżej 
zera oznaczają sygnał wystawienia zlecenia oczekującego 
Buy Stop powyżej ceny maksymalnej okresu 
odpowiadającego drugiemu słupkowi.  



S t r o n a  | 27 
Instrukcja użytkownika platformy transakcyjnej BOSSAFX Mobile  

 Trzy zielone słupki występujące obok siebie poniżej zera oznaczają sygnał wystawienia zlecenia 
oczekującego Buy Stop powyżej ceny maksymalnej okresu odpowiadającego trzeciemu słupkowi. 
 
Sygnały sprzedaży, są generowane analogicznie:  

 Dwa czerwone słupki histogramu występujące poniżej zera oznaczają sygnał wystawienia zlecenia 
oczekującego Sell Stop poniżej ceny minimalnej okresu odpowiadającego drugiemu słupkowi. 

 Trzy czerwone słupki występujące obok siebie powyżej zera oznaczają sygnał wystawienia zlecenia 
oczekującego Sell Stop poniżej ceny minimalnej okresu odpowiadającego trzeciemu słupkowi.  

 
B) Accumulation / Distribution 

Wskaźnik informuje czy zmianom kursów towarzyszą 
zwiększone ruchy akumulacyjne czy dystrybucyjne. W 
przypadku wzrostu cen przy jednoczesnym wzroście 
wolumenu wartość wskaźnika rośnie – jest to zwiększona 
akumulacja. Odwrotna sytuacja następuje w przypadku 
spadku kursu. Wzrost wolumenu podczas spadku cen 
oznacza zwiększenie dystrybucji. Analiza zakłada 
obserwację wskaźnika i wyszukiwanie dywergencji.  

 
 
 
 
 
 
 

C) Alligator 

Wskaźnik ma na celu rozpoznawanie wyraźnych trendów na 
rynku. Składa się z trzech średnich kroczących z mediany ( 
równej połowie sumy cen najwyższej i najniższej z danego 
okresu). Linie wskaźnika zdefiniowane są jako:  

 Alligator’ s Jaw( linia niebieska) – 13 okresowa średnia 
krocząca z mediany, przesunięta o 8 okresów do przodu  

 Alligator’s Teeth( linia czerwona) – 8 okresowa średnia 
krocząca z mediany, przesunięta o 5 okresów do przodu  

 Alligator’s Lips ( linia zielona) – 5 okresowa średnia 
krocząca z mediany, przesunięta o 2 okresu do przodu 

Sygnały zajmowania pozycji generowane są przez położenie 
linii względem siebie i wykresu cenowego: 

Linie znajdujące się w bliskiej odległości obok siebie 
oznaczają brak wyraźnego trendu, nie jest wskazane 
zajmowanie jakiejkolwiek pozycji. Sygnałem zajęcia pozycji jest 
zwiększanie się odległości między liniami: jeżeli wykres cenowy 
przebije wszystkie trzy linie generowany jest sygnał kupna. 
Spadek wykresu cenowego poniżej wszystkich trzech linii odczytywane jest jako sygnał sprzedaży.  
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D) Average Directional Movement Index  

Wskaźnik szacuje ruch kierunkowy cen na skali od 0 do 
100. Wznosząca się linia ADX  oznacza dominację trendu na 
rynku, opadająca linia ADX wskazuje na osłabienie trendu. 
Skrajnie niskie wartości sugerują trend horyzontalny. Oprócz 
linii ADX w oknie wykresu wskaźnika występują także linie +DI 
i –DI. Pierwsza mierzy wzrost, druga spadek. Sygnał zajęcia 
pozycji długiej powstaje gdy linia +DI przecina linię –DI 
oddolnie. Sygnałem zajęcia pozycji krótkiej jest przecięcie linii 
–DI odgórnie przez linię +DI.  

 
 
 
 
 
 

E) Average True Range 

Jest to wskaźnik mierzący zmienność cen. Niskie wartości 
występują w okresach konsolidacji, towarzyszącej tworzeniu 
się szczytów. Wysokie wartości wskaźnika często występują w 
czasie kształtowania się lokalnych minimów, poprzedzonych 
wysokimi spadkami. Wskaźnik jest pomocny do wyznaczania 
poziomów zleceń oczekujących.  

ATR jest największą wartością bezwzględną jednego z :  
 różnicy między wartością największą a najmniejszą; 
 różnicy między ostatnią ceną zamknięcia a wartością 
maksymalną w okresie T; 
 różnicy między ostatnią ceną zamknięcia a wartością 
obecną. 

 

F) Awesome Oscilator 

Wskaźnik wykorzystywany do określania impetu rynku. 
Wyliczany jest jako różnica 5 okresowej średniej kroczącej z 
mediany ceny i 34 okresowej średniej kroczącej z mediany 
ceny( mediana ceny równa jest połowie sumy cen najwyższej i 
najniższej). Wartości wskaźnika prezentowane są w postaci 
histogramu. Każda wartość większa od poprzedniej 
przedstawiana jest jako ( domyślnie) zielony słupek, wartości 
niższe od poprzednich wyświetlane są jako słupki czerwone. 
Istnieją trzy rodzaje sygnałów kupna i sprzedaży generowane 
przez oscylator.  
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Sygnały sprzedaży 
  

  Wartości wskaźnika znajdujące się poniżej linii zero zmieniają kolor z zielonego na czerwony  
 Wartości wskaźnika spadają poniżej zera 
 Wartości wskaźnika znajdują się powyżej zera, natomiast ostatni szczyt wskaźnika jest niższy niż szczyt 
poprzedzający. Dodatkowym warunkiem tego sygnału jest to, że pomiędzy dwoma szczytami wskaźnik 
nie spaść poniżej zera. 

Sygnały kupna 
  Wartości wskaźnika znajdujące się poniżej linii zero zmieniają kolor z zielonego na czerwony  
 Wartości wskaźnika spadają poniżej zera 
 Wartości wskaźnika znajdują się powyżej zera, natomiast ostatni szczyt wskaźnika jest niższy niż szczyt 
poprzedzający. Dodatkowym warunkiem tego sygnału jest to, że pomiędzy dwoma szczytami wskaźnik 
nie spaść poniżej zera 

 
 
 

G) Bears Power 

Wskaźnik szacuje siłę strony podażowej rynku. Jego 
wartości stanowią różnicę między najniższą ceną danego 
okresu, a 13 okresową( zdefiniowana domyślnie) średnią 
wykładniczą. Oscylator może być wykorzystywany wraz ze 
wskaźnikami trendu( np. Średnią Ruchomą). Jeżeli wskaźnik 
trendu przyjmuje coraz wyższe wartości, a oscylator Bears 
Power znajduje się poniżej zera i rośnie, generowany jest 
sygnał kupna. Wskaźnik Bears Power może być stosowany z 
oscylatorem Bulls Power oraz wskaźnikiem trendu, ułatwia to 
obserwację siły trendu. 

 
 
 
 
 

H) Bulls Power 

Wskaźnik ma na celu oszacowanie rynkowej siły popytu. 
Jego wartości równe są różnicy maksimum danego okresu i 
różnicy 13 okresowej( zdefiniowanej domyślnie) średniej 
wykładniczej. Oscylator jest często stosowany w połączeniu ze 
wskaźnikami trendu( np. Średnią Rchomą). Jeżeli wskaźnik 
trendu opada, a oscylator Bulls Power jest większy od zera, 
lecz również spada, generowany jest sygnał sprzedaży. 
Wskaźnik Bulls Power może być stosowany z oscylatorem 
Bears Power oraz wskaźnikiem trendu. Takie połączenie trzech 
wskaźników ułatwia pomiar siły trendu.  
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I) Bollinger Bands 

Wskaźnik oparty na zmienności cen. Podstawowa analiza 
zakłada, że ruch cen powinien odbywać się wewnątrz linii 
wstęgi. Teoretycznie im mniejsza odległość między wstęgami, 
tym niższe ryzyko inwestycyjne. Przebicie jednego z ramion 
wstęgi może być sygnałem dalszego ruchu w kierunku 
przebicia, chociaż często następuje ruch powrotny do wnętrza 
wstęgi. Ponadto ramiona wstęgi mogą pełnić rolę lokalnych 
poziomów wsparcia i oporu.  

 
 
 
 
 

J) Commodity Chanel Index 

Podstawowa interpretacja wskaźnika zakłada 
poszukiwanie dywergencji. Dodatkowo jak klasyczny oscylator 
wskaźnik stosuje się do sygnalizowania stanów wykupienia 
i wyprzedania rynku. Wysokie wartości wskaźnika (ponad 100) 
sugerują nadmiernie wysokie ceny, odwrotnie sytuacja 
wygląda przy niskich poziomach CCI (poniżej -100). Wraz 
z wskaźnikiem stosuje się też średnią z CCI, której oddolne lub 
odgórne przebicie przez sam wskaźnik wzmacnia sygnały 
kupna lub sprzedaży.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
K) DeMarker 

Oscylator bazujący na porównaniu okresu kiedy rynek 
osiąga maksimum, z okresem poprzedniego maksimum. Jeżeli 
wartość wskaźnika spadnie poniżej 0.3 generowany jest sygnał 
kupna, gdyż oczekuje się odwrócenia trendu w kierunku 
wzrostowym. Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku 
wzrostu wskaźnika powyżej 0.7 – generowany jest wtedy 
sygnał sprzedaży. 
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L) Envelopes 

Wskaźnik stworzony za pomocą dwóch średnich ruchomych, 
z których jedna przesunięta jest ku górze, druga zaś w dół. 
Podobny w swojej budowie do wstęgi Bollingera. Średnie 
definiują najwyższy i najniższy zakres wahań. Sygnał kupna 
generowany jest kiedy wykres cenowy zbliży się do dolnej 
średniej, sprzedaży – kiedy ceny zbliżą się do górnej średniej.   

 

 

 

M) Force Index 

Wskaźnik mierzy siłę „Byków” przy każdym wzroście oraz siłę 
„Niedźwiedzi” przy każdym spadku. Łączy w sobie podstawowe 
elementy informacji rynkowych: ruch cen, wolumenu transakcji 
oraz stan równowagi rynku. Indeks najlepiej stosować ze średnią 
ruchomą( 2 okresową – dla prognoz krótkoterminowych), 13 
okresową( dla prognoz długoterminowych). Wykres wskaźnika 
oscyluje wokół zera. Wartości większe od zera oznaczają 
przewagę „Byków” na rynku( im większa wartość – tym większa 
przewaga). Wartości mniejsze od zera – oznaczają przewagę 
„Niedźwiedzi”. Jeżeli wartości są bliskie zeru, oznacza to albo 
bardzo niski wolumen, albo duży wolumen, który nieznacznie 
zmienił ceny. Może to zapowiadać wybicie z dotychczasowego 
trendu. Odgórne przecięcie osi zero przez wskaźnik może być 
interpretowane jako sygnał sprzedaży, oddolne zaś jako sygnał 
kupna.  

 
 
 
 

N) Fractals 

Wskaźnik stworzony został do zaznaczania na wykresie lokalnych szczytów i dołków. Szczyt zaznaczany jest 
kiedy wśród pięciu słupków środkowy jest najwyższy, a dwa słupki na lewo i dwa słupki na prawo są od niego 
niższe. Analogicznie lokalne minimum zaznaczane jest, kiedy środkowy z pięciu słupków jest położony najniżej, 
zaś dwa słupki przed nim i dwa słupki po nim wyznaczają wyższe poziomy cen. Wskaźnik zaznacza lokalne 
minima i maksima po ukształtowaniu się sekwencji słupków, nie generuje zatem żadnych sygnałów. Jego 
wykorzystanie sprowadza się do potwierdzenia sygnałów płynących z innych wskaźników.   
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O) Gator Oscilator 

Oscylator oparty jest na wartościach generowanych przez 
wskaźnik Alligator. Stosowany jest jako narzędzie pomocnicze do 
wyszukiwania konwergencji/dywergencji średnich kroczących 
tworzących linie Alligator’a. Wartości oscylatora przedstawiane są 
na histogramie w postaci słupków zielonych  i czerwonych – 
znajdujących się nad i pod osią zero. Słupki znajdujące się nad osią 
„zero” określają odległości między linią niebieską i czerwoną 
Alligator’a. Słupki znajdujące się pod osią „zero” określają 
odległości między linią czerwoną i zieloną Alligator’a. Słupki 
czerwone oznaczają zmniejszenie się odległości między liniami w 
porównaniu z okresem poprzednim, słupki zielone wzrost 
odległości między liniami w porównaniu z okresem poprzednim. 
Wartości zero – oznaczają przecięcie się linii Alligator’a. 
Rozszerzające się w obu kierunkach zielone słupki mogą być 
wczesnym sygnałem wybicia się wykresu cenowego. 

 
P) Ichimoku Kinko Hyo 

Wykres Ichimoku składa się z pięciu linii:   
1) Kijun – sen - linia standardowa  
2) Tenkan-sen - linia zwrotu 
3) Chnkou Span – linia opóźniona 
4) Up Kumo – pierwsza linia zakresu 
5) Down  Kumo – druga linia zakresu 
Obliczane dla domyślnie zdefiniowanych ilości okresów 9,26,52.  

Zasady posługiwania się metodą: 

1) Sygnał kupna pierwszego rodzaju – powstaje linia Tenkan-sen 
przebija linię Kijun – sen od dołu, analogicznie sygnałem sprzedaży 
pierwszego rodzaju jest przebicie linii Kijun – sen przez linię 
Tenkan-sen od góry.  

2) Sygnał kupna drugiego rodzaju powstaje gdy linia Chnkou Span 
leży powyżej ostatniej ceny zamknięcia. Jeżeli leży poniżej to 
generowany jest sygnał sprzedaży drugiego rodzaju. 

3) Przedział między liniami Up Kumo i Down Kumo nazywany jest niebem( lub chmurą) i reprezentuje poziomy 
wsparcia i oporu. Wzrost ceny zamknięci  powyżej chmury określany jest jako „świecenie słońca” i stano wi 
sygnał kupna trzeciego rodzaju. Analogicznie spadek ceny zamknięcia poniżej poziomu chmur oznacza sygnał 
sprzedaży trzeciego rodzaju i jest określany jako „padanie deszczu”. Gdy ceny zamknięcia znajdują się między 
obiema liniami Kumo, można mówić o trendzie horyzontalnym.  

4) W sytuacji jednoczesnego wygenerowania wszystkich trzech rodzajów sygnałów potwierdzony zostaje silny 
trend panujący na rynku. W trendzie horyzontalnym metoda Ichimoku obarczona może być dużym błędem. 
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Q) Market Facilitation Index 

Wskaźnik pokazujący zmianę ceny o jeden tick. Absolutne wartości 
wskaźnika nic nie oznaczają, liczy się jedynie sama zmiana oscylatora  
i poziom wolumenu. Możliwe są następujące stany wskaźnika MFI  
i wolumenu:  

 MFI i wolumen wzrastają(domyślnie słupek zielony) – na rynku 
pojawiają się kolejni inwestorzy, którzy otwierają pozycje po coraz 
wyższych/niższych cenach, oznacza to, że kształtowanie się 
szczytu/dołka przyspiesza;  

 MFI i wolumen spadają( domyślnie słupek brązowy) – oznacza to, 
że rynek opuszczają kolejni inwestorzy; 

  MFI wzrasta, wolumen spada( domyślnie słupek niebieski) – 
oznacza to, że wzrosty nie są potwierdzane wolumenem 
inwestorów, a wzrost cen jest wynikiem działań spekulacyjnych; 

 MFI spada, wolumen wzrasta(domyślnie słupek różowy) – jest 
oznaką oddziaływania na siebie sił popytu i podaży. Ceny nie 
zmieniają się znacznie, dopóki popyt i podaż są sobie równe. 
Gwałtowna zmiana ceny, może określić kierunek nowego trendu 

R) Momentum 

Wskaźnik jest uproszczoną wersją ROC. Jest to podstawowy 
wskaźnik impetu mierzący wielkość zmiany ceny w zadanym okresie. 
Kierunek notowań powinien być potwierdzony analogiczną tendencją 
wskaźnika. Jeżeli wskaźnik osiąga nowe minimum i zaczyna rosnąć jest 
to wstępny sygnał kupna, osiągnięcie nowego szczytu i następujący po 
nim spadek jest wstępnym sygnałem sprzedaży. Dla potrzeb systemów 
transakcyjnych jako sygnał wykorzystywane też jest przebijanie poziomu 
równowagi. Również istotne od strony przebiegu wskaźnika jest 
poszukiwanie dywergencji. Możliwe jest także kreślenie linii trendu, 
których przebicie traktowane jest jako sygnał zmiany tendencji oraz 
poszukiwanie formacji.  

S) Moving Average Convergance / Divergence  
W swojej konstrukcji opiera się na różnicy dwóch średnich 

ruchomych o różnych okresach. Linią sygnalną jest średnia z  wartości 
samego wskaźnika. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie 
sygnałów na podstawie przebicia przez MACD linii sygnalnej. Przebicie 
oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał 
sprzedaży. Potwierdzeniem sygnałów jest odpowiednie przełamanie 
poziomu równowagi. Czasem celne wskazówki daje też poszukiwanie 
dywergencji. Negatywna dywergencja występuje, gdy linie MACD 
znajdują się powyżej zera i zaczynają opadać, podczas gdy ceny nadal 
rosną. Może to być sygnałem tworzenia się szczytu cenowego. 
Pozytywna dywergencja, to sytuacja, kiedy linie MACD znajdują się 
poniżej zera i zaczynają rosnąc, wyprzedzając ceny. Może to stanowić 
sygnał tworzenia się minimum cenowego.  
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T) On Balance Volume 

Konstrukcja wskaźnika opiera się na słusznym założeniu że 
sesjom wzrostowym towarzyszy akumulacja, sesjom spadkowym 
dystrybucja. Spadek akumulacji, czyli zmniejszenie obrotów na 
zwyżce jest często sygnałem wyczerpywania potencjału 
wzrostowego. Podobnie rzecz się ma dla tendencji zniżkowej. 
Spadek obrotów jest sygnałem malejącej dystrybucji co oznacza 
zbliżający się dołek i lokalny odwrót w górę. Jest to wskaźnik 
kumulacyjny, przy sesjach wzrostowych wolumen jest dodawany, 
dla sesji spadkowych wolumen jest odejmowany. Jest to wskaźnik 
wyprzedzający, zmiana kierunku ruchu wskaźnika powinna 
poprzedzać ruch ceny. Cennym narzędziem dla OBV są linie trendu 
oraz poszukiwanie dywergencji. Zmodyfikowaną i ulepszoną wersją 
OBV jest Accumulation/Distribution.  

U) Parabolic SAR 

Wskaźnik wykorzystywany jest przede wszystkim do określenia 
poziomów zamykania pozycji. Długie pozycje należy zamykać 
w momencie zejścia notowań poniżej wykresu Parabolic. Sygnałem 
zamknięcia krótkich pozycji jest wejście notowań powyżej przebiegu 
wskaźnika. Po przebiciu wskaźnik bez względu na zmianę ceny 
porusza się w kierunku adekwatnym do przebicia, pod uwagę brana 
jest tylko bezwzględna zmiana ceny. Dopiero w momencie przebicia 
podejmuje ruch przeciwny.  

 
 
 
 
 

V) Relative Strength Index 

Jest to jeden z najpopularniejszych i najczęściej używanych 
oscylatorów. Nie jest to jednak, jak wskazuje nazwa, typowy miernik 
siły względnej. Jak klasyczny oscylator zyskuje wartości 
w przedziale 0 -100. Podstawowa analiza zakłada poszukiwanie 
dywergencji względem wykresu cenowego. RSI jest również 
miernikiem stanów wykupienia / wyprzedania rynku. Wartości 
powyżej 70 pkt., są odbierane jako wykupienie rynku, poniżej 
30 pkt. jako wyprzedanie rynku. Należy ze sobą wiązać 
sygnalizowane skrajne stany rynku z pojawiającymi się 
dywergencjami. Dodatkowo wskaźnik może być poddawany 
klasycznym technikom analitycznych, jak kreślenie linii trendów, 
poszukiwaniu formacji cenowych oraz sygnały płynące z ich 
przebicia. 
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W) Relative Vigor Index 

Punktem wyjścia dla wskaźnika jest to iż na rynku wzrostowym 
ceny zamknięcia są zwykle wyższe od cen otwarcia, na rynku 
spadkowym zaś odwrotnie. Istotą wskaźnika jest zbadanie odległości 
między ceną otwarcia i zamknięcia. Aby znormalizować wartości 
indeksu, różnica ceny zamknięcia i otwarcia dzielona jest przez zakres 
ceny danego okresu( cena HIGH – cena LOW). W celu wygładzenia 
wykresu wskaźnika, często używa się średniej ruchomej z wartości 
wskaźnika. Można także stworzyć dwie średnie ruchome ze wskaźnika( 
np. 10 i 4 okresowe). Ich wzajemne położenie opisywać będzie siłę 
trendu rynkowego.  

 

X) Standard Deviation 

Statystyczna miara zmienności kursu. Samodzielnie wskaźnik 
rzadko jest wykorzystywany, częściej pojawia się jako składnik 
w konstrukcji bardziej wyrafinowanych narzędzi( np. wstęgi Bollingera). 
Interpretacja opiera się na założeniu, że kształtowaniu lokalnych 
maksimów towarzyszy duża zmienność wahań, co przekłada się na 
wzrost wskaźnika. I odwrotnie, niskie wartości sygnalizują osiąganie 
lokalnego minimum.  

 
 
 
 
 

Y) Stochastic Oscilator 

Obserwowanie oscylatora ma na celu określenie relacji ostatniej 
ceny zamknięcia do zakresu wahań z całego okresu. Oscylator tworzą 
dwie linie %K i %D oscylujące w zakresie  
0-100. Sygnały płyną z dywergencji miedzy linią %D( domyślnie 
czerwona) a ceną, kiedy linia %D znajduje się w obszarze 
wykupienia(80-100) lub wyprzedania(0-20). Dywergencja negatywna 
pojawia się , gdy %D znajduje się powyżej poziomu 80 formując 
opadające wierzchołki, zaś ceny nadal rosną. Dywergencja pozytywna, 
to sytuacja, kiedy %D znajduje się poniżej poziomu 20, kształtując 
wznoszące się dołki, a ceny nadal spadają. Przy założeniu, że powyższe 
warunki zostały spełnione, sygnały generowane są przez przecięcie linii 
%D(domyślnie czerwona) przez linię %K( domyślnie jasno zielona ).  
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Z) Williams’ Percent Range  

Typowy oscylator wykorzystywany jako miernik wykupienia / 
wyprzedania rynku. Podstawowa analiza wskaźnika zakłada 
podejmowanie działań w momencie osiągnięcia skrajnych stanów 
rynku. Wykres wartości oscylatora znajduje się pod wykresem 
cenowym. Osiąga wartości z zakresu (-100;0). Wczesny sygnał 
kupna generowany jest, kiedy wartość oscylatora spadnie poniżej -
80, jednak dla lepszych  rezultatów zalecane, aby długą pozycję 
otworzyć dopiero po powrocie wskaźnika do zakresu (-20;-80). 
Wstępnym sygnałem zajęcia krótkiej pozycji, jest wzrost wskaźnika 
powyżej -20. Podobnie jak w przypadku sygnału kupna, także i tu 
zalecane jest zajęcie pozycji dopiero po powrocie wskaźnika do 
zakresu (-20;-80). Jest to często wskaźnik wyprzedzający, osiągający 
swoje ekstrema na kilka dni przed ustanowieniem szczytu lub dołka 
przez same notowania.  

 
 
 

V) Handel 

Fundamentalną zasadą zyskownego handlu na rynkach finansowych jest kupowanie taniej i 
sprzedawanie drożej. System transakcyjny BOSSAFX umożliwia składanie zleceń kupna lub sprzedaży po 
bieżącym kursie rynkowym a także zleceń oczekujących zawierających warunki realizacji Buy Limit, Buy Stop, 
Sell Limit oraz Sell Stop. Dodatkowo każde zlecenie może zawierać poziom realizacji zysków lub/i ograniczenia 
straty.  

1) Rodzaje zleceń 
Zlecenia na platformie można podzielić na zlecenia zawierane po cenach rynkowych, zlecenia oczekujące 
oraz zlecenia typu stop loss i take profit. 

 
 Zlecenia po cenach rynkowych – otwierane są po aktualnych cenach rynkowych: 

 cenie bid instrumentu dla zleceń sprzedaży; 
 cenie ask instrumentu dla zleceń kupna. 

Można także ustawić poziomy Stop Loss i Take Profit dla tego rodzaju zleceń. Egzekucja zleceń  zależy 
od płynności i wolumenu danego instrumentu. 

 Zlecenia oczekujące - są to zlecenia które będą zrealizowane, jeżeli zostaną spełnione zadane przez 
inwestora warunki jego realizacji, w szczególności dotyczące ceny danego instrumentu którego zlecenie 
oczekujące dotyczy. Są cztery typy zleceń oczekujących: 

1. Zlecenie Buy Limit – Zlecenie oczekujące otwierające długą 
pozycję w wybranym instrumencie, po spełnieniu zadanych 
wcześniej warunków realizacji. Cena aktywacji zlecenia jest niższa 
od ceny rynkowej ask w chwili jego składania. W czasie notowań 
instrumentu zlecenia typu Buy Limit realizowane są po określonej 
w warunku realizacji cenie. Aby warunek był spełniony, rynkowa 
cena ask musi być niższa lub równa cenie aktywacji. Jeżeli na 
otwarciu notowań danego instrumentu cena otwarcia jest niższa 
lub równa cenie aktywacji, to zlecenie realizowane jest po cenie 
otwarcia. 
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2. Zlecenie Buy Stop – Zlecenie oczekujące, otwierające długą 
pozycję w wybranym instrumencie, po spełnieniu zadanych 
wcześniej warunków realizacji. Cena aktywacji zlecenia jest 
wyższa od rynkowej ceny ask w chwili składania zlecenia.  
Zlecenia typu Buy Stop są realizowane zawsze po pierwszej cenie 
rynkowej ask, wyższej lub równej warunkowi realizacji. 

 
 
 

3. Zlecenie Sell Limit - Zlecenie oczekujące, otwierające krótką 
pozycję na wybranym instrumencie, po spełnieniu zadanych 
wcześniej warunków realizacji. Cena aktywacji zlecenia jest 
wyższa od rynkowej ceny bid w chwili składania zlecenia. W czasie 
kwotowa instrumentu, zlecenia typu Sell Limit są realizowane po 
określonej w warunku realizacji cenie . Jeżeli na otwarciu notowań 
cena otwarcia jest wyższa lub równa cenie aktywacji, to zlecenie 
zostaje realizowane po cenie otwarcia. 

 
 
 

4. Zlecenie Sell Stop – Zlecenie oczekujące, otwierające krótką 
pozycję w wybranym instrumencie, po spełnieniu zadanych 
wcześniej warunków realizacji. Cena aktywacji zlecenia jest niższa 
od rynkowej ceny bid w chwili składania zlecenia. Zlecenia typu 
Sell Stop są realizowane po pierwszej cenie rynkowej bid, niższej 
lub równej warunkowi realizacji. 

 
 
 
  

 Stop Loss 
Zlecenie mające na celu ograniczenie strat z tytułu otwartej pozycji. Dla pozycji długich cena aktywacji 

zlecenia wyznaczana jest poniżej aktualnej ceny rynkowej bid. Analogicznie, cena aktywacji zlecenia Stop 
Loss dla pozycji krótkich, musi być wyższa od aktualnej ceny rynkowej ask. Gdy kurs rynkowy osiągnie 
poziom ceny aktywacji, pozycja zostaje automatycznie zamknięta. Zlecenia Stop Loss realizowane są 
zawsze po pierwszej cenie spełniającej warunek aktywacji. Oznacza to, że w przypadku wystąpienia luki 
cenowej (wewnątrz której znajduje się cena aktywacji), pozycja długa zostanie zamknięta po kursie niższym 
od ceny aktywacji. Wystąpienie luki, zawierającej cenę aktywacji zlecenia Stop Loss dla pozycji kró tkiej, 
oznacza zamknięcie tej pozycji po cenie wyższej, niż cena aktywacji.  Zlecenie Stop Loss nie musi zamykać 
pozycji stratnych. Jeżeli otwarta pozycja jest zyskowna, to dzięki zleceniu Stop Loss, można zachować część 
zysku, nie rezygnując jednocześnie z szansy na jego zwiększenie. W takich sytuacjach przydatny okazuje się 
Stop Loss kroczący, podążający za ceną. Stop Loss kroczący opisany został w sekcji  Trailing Stop. 

 
 Take Profit 

Zlecenie mające na celu automatyczne zamknięcie pozycji po cenie lepszej, niż aktualna cena rynkowa. 
Oznacza to, że dla pozycji długich, cena aktywacji zlecenia Take Profit jest wyższa niż bieżąca cena 
rynkowa bid. Analogicznie, dla pozycji krótkich, cena aktywacji jest niższa od aktualnej ce ny rynkowej 
ask. W czasie kwotowań, zlecenia Take Profit realizowane są po kursie równym cenie aktywacji. Na 
otwarciu kwotowań instrumentu, zlecenia te realizowane są po cenie otwarcia, jeżeli spełnia ona 
warunek aktywacji. Oznacza to, że jeżeli na otwarciu wystąpiła luka cenowa, w której zawiera się cena 
aktywacji, to pozycja długa zostanie zamknięta po cenie wyższej, niż cena aktywacji. Luka cenowa na 
otwarciu, zawierająca cenę aktywacji zlecenia Stop Loss dla pozycji krótkiej, sprawia, że zlecenie to 
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zostanie zrealizowane po cenie niższej niż cena aktywacji. Dla każdej otwartej pozycji można 
wyznaczyć jednocześnie zlecenie Stop Loss i Take Profit  

UWAGA! Na wykresie cenowym wyświetlane są ceny bid. W przypadku krótkich pozycji poziom otwarcia 
zlecenia, w chwilę po otwarciu, będzie pokazywany ponad wykresem cenowym. Za pomocą polecenia [Chart > 
Properties > Ask Line], można ustawić linię ask, która będzie odzwierciedlała na wykresie aktualny poziom ceny 
ask. 

 
2) Trailing Stop 

Zlecenie to jest bardzo podobne do zlecenia Stop Loss, z tą różnicą, że w przypadku ruchu ceny w kierunku 
zgodnym z naszymi przewidywaniami  poziom stop loss zostanie automatycznie przesunięty o odpowiednią 
ilość punktów w celu ochrony wypracowanego zysku. Dlatego zlecenie to jest często nazywane „podążającym 
stop lossem” lub „ruchomym stop lossem”.  Zlecenia te są bardzo użyteczne podczas gry z trendem gdyż 
pozwalają na zachowanie dużej części wypracowanych zysków bez konieczności ciągłego, manualnego  
modyfikowania zlecenia stop loss.  Należy pamiętać, że trailing stop zostanie aktywowany dopiero w momencie 
gdy nasza transakcja osiągnie zysk w wysokości trailing stopa plus 1 pips, a minimalna wartość tego zlecenia to 
15 pipsów.  

Aby ustawić Trailing Stop należy w [oknie „Orders”] 
zaznaczyć zlecenie, do którego ma być załączony trailing Stop, 
a następnie otworzyć menu kontekstowe. Z listy menu należy 
wybrać [Trailing Stop] i wielkość w pipsach, o jaką ma się 
przesuwać stop loss. 

UWAGA! Zlecenie Trailing Stop wymaga pozostawienia 
włączonego systemu BOSSAFX w wersji mobilnej, w 
przeciwnym wypadku Trailing Stop zostanie automatycznie 
zamieniony na „sztywny” stop loss na ostatnim poziomie. Jeżeli 
Trailing Stop został wyznaczony, a przed wylogowaniem się 
cena nie zmieniła się o zadaną wartość, to po ponownym 
logowaniu trailing stop wyznaczany będzie od aktualnej ceny 
rynkowej.  

 
 
 
 

3) Rodzaje egzekucji zleceń 

Egzekucja natychmiastowa 

W przypadku egzekucji natychmiastowej zlecenie jest realizowane po cenie wysłanej przez inwestora 
do brokera. Jeżeli broker akceptuje zawartą w zapytaniu cenę, zlecenie jest realizowane.  Jeżeli broker nie 
akceptuje ceny w związku z jej zmianą, nastąpi rekwotowanie („requote”). Wówczas system wyświetli okno 
zawierające wolumen, instrument oraz stronę transakcji (BUY/SELL), a także nową cenę i poprosi o ponowne 
kwotowanie. 
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Egzekucja przez zapytanie 

W przypadku egzekucji przez zapytanie, zlecenie jest realizowane po cenie wysłanej przez brokera. W 
takim przypadku w odpowiedzi na zapytanie inwestora, broker przesyła cenę po której może dojść do zawarcia 
transakcji. Inwestor ma wówczas 5 sekund na zaakceptowanie danej ceny.  Jeśli cena zostanie zaakceptowana 
transakcja jest realizowana.  Po upływie 5 sekund cena wysłana od brokera traci swoją ważność. W takim 
przypadku, aby mieć możliwość zawarcia transakcji, inwestor musi ponowić swoje zapytanie.   

 

UWAGA! Typ egzekucji zależy od płynności instrumentu i wolumenu zlecenia.  

4) Zarządzanie pozycją 

Fundamentalną zasadą zyskownego handlu na rynkach finansowych jest kupowanie taniej i sprzedawanie 
drożej. System transakcyjny BOSSAFX umożliwia składanie zleceń kupna lub sprzedaży po bieżącym kursie 
rynkowym a także zleceń oczekujących zawierających warunki realizacji Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit oraz Sell 
Stop. Złożone zlecenia można także modyfikować, zamykać częściowo lub w całości, a w przypadku zleceń 
oczekujących - także usuwać.  

 otwierani pozycji — sprzedaż lub kupno instrumentów w wyniku złożenia zlecenia lub aktywacji 
zlecenia oczekującego; 
 modyfikowanie  zleceń — zmienianie poziomów Stop Loss i Take Profit w otwartych pozycjach; 
 składanie  zleceń  typu Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit; 
 modyfikowanie i usuwanie   zleceń oczekujących, które nie zostały zrealizowane; 
 zamykanie pozycji — częściowe lub całkowite 

 
A) Otwieranie pozycji 

Otwieranie pozycji polega na wejściu na rynek, przez zakup lub sprzedaż określonego instrumentu. Wejście 
to może nastąpić po złożeniu zlecenia kup/sprzedaj w trybie natychmiastowym lub po aktywacji zlecenia 
oczekującego. 

Zlecenia po bieżącej cenie rynkowej 

System transakcyjny BOSSAFX posiada dwa tryby realizacji zleceń po bieżącym kursie rynkowym. 
Poprzez egzekucję natychmiastową, dla instrumentów kwotowanych w trybie „instant” lub przez egzekucję 
przez zapytanie  dla instrumentów kwotowanych w trybie „request” Należy pamiętać, iż otwarcie pozycji 
długiej (BUY) odbywa się zawsze po cenie ASK a otwarcie pozycji krótkiej (SELL) zawsze po cenie BID. Aby złożyć 
zlecenie należy otworzyć okno składania zleceń. Można to zrobić na trzy sposoby:  

 otworzyć menu kontekstowe w [oknie „Orders”] i wybrać polecenie [New Order]; 
 otworzyć menu kontekstowe w [oknie „Symbols”] i wybrać polecenie [ New Order]; 

 wybrać przycisk  z [paska narzędzi]. 
Po otwarciu okna składania zleceń należy wypełnić uzupełnić parametry zlecenia: 
 W polu „Symbol” wybieramy instrument na którym chcemy przeprowadzić transakcję; 
 W polu „Type” określamy typ zlecenia – w przypadku zleceń po cenie rynkowej należy wybrać 

„Instant Execution” lub w przypadku mniej płynnych instrumentów „Request”; 
 „Lots”- należy określić wielkość transakcji w lotach; 
 „S/L” , „T/P” – opcjonalnie można także wyznaczyć poziomy stop loss i/lub take profit, wartości 

zero oznaczają, że poziomy S/L i/lub T/P nie zostały wyznaczone ; 
  „Comment” – nie wymaga wypełnienia, można jednak dodać własny komentarz do zlecenia o 

długości do 25 znaków; 
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 „Maxiumum deviation” – po zaznaczeniu tej opcji, można wybrać maksymalne odchylenie w 
pipsach od aktualnej ceny rynkowej. W przypadku gwałtownej zmiany ceny, zlecenie zostanie 
zrealizowane po cenie zawartej w przedziale określonym przez odchylenie. 
Po określeniu parametrów zlecenia wybieramy przycisk „Sell” ( aby otworzyć krótką pozycję) lub 
„Buy” ( aby otworzyć długą pozycję). 

 

B) Składanie zleceń oczekujących  

Składanie zleceń oczekujących przebiega według 
podobnego procesu jak zleceń po cenie rynkowej. Różnica 
polega na określaniu parametrów dodatkowych zlecenia. W 
oknie „Orders” należy dodatkowo określić: 

 „Type” – wybieramy „Pending Order”; 
 „type” – wybieramy typ zlecenia oczekującego ( buy 

stop, buy limit, sell stop, sell limit );  
 „at price” – ustalamy cenę aktywacji zlecenia 

oczekującego; 
 „Expiry” – opcjonalnie możemy określić okres ważności 

zlecenia oczekującego. Jeżeli do tego czasu zlecenie nie 
zostanie zrealizowane, system je usunie. 
Niezrealizowane zlecenia oczekujące bez określonego 
terminu ważności usuwane są automatycznie po roku. 

Po ustaleniu parametrów zlecenia, wybieramy przycisk 
„Place”, aby je złożyć. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C) Modyfikowanie pozycji 

Modyfikowanie otwartych pozycji sprowadza się do 
zmiany, wyznaczenia nowych lub całkowitego 
usunięcia, poziomów Stop Loss i Take Profit. Aby otworzyć 
okno modyfikacji otwartych pozycji, należy zaznaczyć wybraną 
pozycję w [oknie „Orders”], a następnie otworzyć menu 
kontekstowe i wybrać polecenie „Modify Order”.  

Aby zmienić wartość poziomu stop loss i/lub take profit, 
należy wprowadzić cenę S/L i/lub T/P w komórkach „S/L” 
„T/P”. Wprowadzając wartość „0”, wyłączamy stop loss i/lub 
take profit. Wybierając określone wartości w komórkach 
„Level” ustawimy poziomy stop loss  i/lub take profit w 
zadanej odległości od aktualnej ceny rynkowej. Aby 
wprowadzić zmiany wybieramy przycisk „Modify(…)”. 
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D) Modyfikowanie i usuwanie zleceń oczekujących  

Zlecenia oczekujące również mogą być poddane modyfikacji. 
Aby otworzyć okno modyfikacji zleceń oczekujących należy 
zaznaczyć wybrane zlecenie w [oknie „Orders”], a następnie 
otworzyć menu kontekstowe i wybrać polecenie „Modify Order”.  

 
Aby zmienić parametry zlecenia oczekującego, zmieniamy wartości 
w określonych komórkach: 

 „Symbol” – określa instrument którego zlecenie dotyczy i 
nie wymaga zmiany; 

 „Type” – domyślną wartość – „Modify Order” – 
pozostawiamy bez zmian; 

 „Price” – w komórce możemy ustawić nową cenę 
aktywacji zlecenia oczekującego; 

 „S/L”  „T/P” – w komórkach możemy zmienić poziomy stop 
loss i/lub take profit dla danego zlecenia; 

 „Expiry” – możemy określić datę wygaśnięcia zlecenia, lub 
odznaczając ją nie określać daty ważności zlecenia. 

Po wprowadzeniu zmian możemy je zaakceptować przyciskiem 
„Modify”. Aby usunąć zlecenie oczekujące wybieramy przycisk „Delete”. 

  
E) Zamykanie pozycji 

Aby zamknąć pozycję, należy otworzyć okno zamykania 
pozycji. Można to zrobić na 3 sposoby: 

 Zaznaczyć otwarte zlecenie, otworzyć menu kontekstowe w 
[oknie „Orders”] i wybrać polecenie [Close Order]; 

 Kliknąć dwukrotnie rysikiem w zlecenie, które chcemy 
zamknąć; 

 Wybrać przycisk  w pasku narzędzi. 
 
W oknie zamykania pozycji należy ustawić parametry 
zamykania pozycji: 

 „Symbols” – określa instrument w którym pozycja ma 
zostać zamknięta; 

 „Lots” – określa jaką część zlecenia chcemy zamknąć, 
zlecenie może zostać zamknięte częściowo lub w 
całości. 

 „Type” – określa typ egzekucji zamykania pozycji („ 
Instant” – po cenie rynkowej; „Request” – przez 
zapytanie );  

 Komórki „S/L” , „T/P” i „Comment” pozostają 
niewypełnione; 
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 „Maximum deviation” – zaznaczenie tego pola i wpisanie wartości w pipsach, spowoduje, że 
zlecenie będzie mogło być zamknięte po cenie z określonego przedziału. Na dynamicznych 
rynkach, w trakcie zamykania pozycji, cena zamknięcia może się gwałtownie zmienić. Aby uniknąć 
rekwotowania, zaznacza się maksymalną wartość zmiany, jaką jesteśmy w stanie zaakceptować.  

Po sprecyzowaniu parametrów zamykanej pozycji, potwierdzamy jej zamknięcie przyciskiem „Close 
(…)”. 
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