STOP MARKET POKYN,
STOP LIMIT POKYN
CIEĽ:
•

Predať cenné papiere pri poklese kurzu pod stanovenú hodnotu, alebo
nakúpiť cenné papiere pri raste kurzu nad stanovenú hodnotu.

VYSVETLENIE:
•

Tento druh pokynu pomáha predovšetkým znížiť investičné riziko.
Predajný stop pokyn sa zadáva pod aktuálnu cenu na trhu a zvyčajne sa
používa na obmedzenie straty alebo ochránenie zisku. Nákupný stop pokyn
sa zadáva nad aktuálnu cenu na trhu a zvyčajne sa používa na obmedzenie
straty alebo ochránenie zisku pri short obchodoch.

NÁLEŽITOSTI STOP POKYNU:
-

Názov CP
Smer obchodu (nákup, predaj, short, cover)
Množstvo (počet kusov)
Cena (trhová alebo limitná cena)
Stop cena (určuje hranicu, od ktorej si klient praje začať predávať) Predajná
stop cena musí byť nižšia ako je aktuálna trhová cena, v opačnom prípade
by nemala žiadny zmysel.

PRÍKLAD STOP MARKET POKYNU:
Vlastníte 500 ks akcií spoločnosti XY za priemernú nákupnú cenu 14.96 USD.
V prípade ak by začala cena akcie klesať, chcete tieto akcie predať a obmedziť
svoju stratu na 250 USD. Zadáte si teda pokyn na predaj 500 ks akcií XY za
trhovú cenu so stop cenou 14.46 USD.
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Ak začne cena akcií klesať a klesne až na hodnotu 14.46 USD. Váš pokyn sa
aktivuje a v tom momente sa z neho stáva pokyn na predaj 500 kusov akcií XY za
trhovú cenu a jeho realizácia prebieha za rovnakých podmienok, ako keby ste si
v tom momente zadali klasický trhový pokyn.

PRÍKLAD STOP LIMIT POKYNU:
Jedná sa o pokyn na nákup, alebo predaj akcií XY za limitnú cenu v momente,
keď kurz akcie dosiahne stop cenu. Tento pokyn slúži na obmedzenie straty, no
zároveň nesie riziko, že pokyn nebude nikdy úplne realizovaný.
Vlastníte 200 akcií XY za priemernú nákupnú cenu 14.95 USD. V prípade ak by
začala cena akcie klesať, chcete tieto akcie predať a obmedziť svoju stratu na 190
USD. Zadáte si teda pokyn na predaj 200 akcií XY za limitnú cenu 14.00 USD so
stop cenou 14.10 USD.

Ak začne cena akcií klesať a klesne až na hodnotu 14.10 USD Váš pokyn sa
aktivuje a v tom momente sa z neho stáva pokyn na predaj 200 akcií XY za
limitnú cenu 14.00 USD. To znamená, že Váš pokyn sa nezrealizuje za cenu
horšiu ako je Vaša limitná cena. V prípade, že by cena akcií poklesla prudko pod
cenu 14.10 USD a následne pod 14.00 USD, Váš pokyn by sa aktivoval, no je
možné, že predaj sa nestihne zrealizovať za cenu lepšiu alebo rovnú 14.00 USD.
Akcie by sa v tomto prípade nepredali.
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