Limitní příkazy na devizové obchody

take profit order: podstatou příkazu take profit je snaha dosáhnout využitím šancí na devizovém
trhu lepšího kurzu, než je aktuální kurz. V případě provedení limitního příkazu
take profit je příkaz proveden za limitní kurz stanovený při podání příkazu.
stop loss order: příkaz stop loss slouží k omezení možné kurzové ztráty. Exportéři se tímto
nástrojem zajišťují proti oslabování cizí měny, importéři proti posilování cizí
měny. Příkaz stop loss je při dosažení limitu proveden za nejbližší tržní kurz.*
combined order: kombinované příkazy umožňují zajistit se jak proti rostoucím, tak zároveň proti
klesajícím kurzům. Stanovením jednoho limitního kurzu nad aktuální úrovní
kurzu a jednoho pod ní je zajištěna možnost realizace zisku a zároveň
omezení možné ztráty ve stanoveném rozpětí.
Jestliže má být po dosažení jednoho limitního kurzu kombinovaný příkaz
deaktivován, nazývá se tento druh kombinovaného příkazu one cancels the
other (OCO).
Oberbank přijímá limitní příkazy na devizové obchody pro částky od 1.250.000,- Kč resp.
ekvivalentu v cizí měně. Maximální doba platnosti limitního příkazu činí 3 měsíce. Podání,
zrušení nebo změna limitního příkazu jsou bezplatné a jsou možné v pracovní dny od 8:00 do
17:00 hodin (v pátek do 16:00 hodin), a to telefonicky pro klienty se smluvně dojednanou
možností přímého obchodování nebo prostřednictvím klientských poradců na jednotlivých
pobočkách Oberbank. Při dosažení limitního kurzu má banka právo provést transakci v příslušný
den i v případě nedostatku krytí na účtu.

* Upozornění: U příkazů "stop loss" může při mimořádných pohybech na trhu dojít k tomu, že se kurz,
za který bude obchod zrealizován, může výrazně lišit od uvedeného limitního kurzu.

Tyto podklady slouží výhradně pro aktuální informaci a zakládají se na vědomostech osob pověřených jejich vypracováním v okamžiku
vzniku dokumentu. Tyto podklady nepředstavují nabídku ani výzvu ke koupi nebo prodeji zde uváděných aktiv, popř. (bankovních)
produktů. Žádné informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za obecné doporučení. Ačkoliv námi využívané zdroje
považujeme za spolehlivé, nepřebíráme odpovědnost za úplnost a správnost zde uváděných informací. Zejména si výslovně
vyhrazujeme možnost omylu v případě číselných údajů.

Oberbank AG pobočka Česká republika, IČ: 260 80 222, DIČ: CZ26080222, sídlem: 370 01 České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II. 6/3,
je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 7697, a je pobočkou Oberbank AG,
sídlem Rakousko, 4020 Linz, Untere Donaulände 28, zapsané ve Firmenbuch u Landesgericht Linz, pod číslem FN 79063w.

Prostřednictvím limitního příkazu se se svým cílovým kurzem nepřetržitě účastníte na trhu.
Díky platnosti limitního příkazu 24 hodin denně lze kromě obchodování v Evropě využívat
i šancí na amerických a asijských trzích.
Při dosažení cílového kurzu se obchod provede a vy budete o provedení informováni.

