
• Umožní investorovi určiť limit maximálnej možnej straty, resp. umožní mu
uzamknúť dosiahnutý zisk pomocou prispôsobivej stop ceny a limitnej
ceny. Zároveň zabezpečí aby sa pokyn nerealizoval za nežiaducu cenu.

Predajný trailing stop limit pokyn patrí medzi tzv. inteligentné pokyny, ktorý sa 
skladá z dvoch cien a dvoch odchýliek (odstupov). Pri zadávaní pokynu je nutné 
stanoviť stop cenu, ktorá je z pravidla nižšia ako aktuálna trhová cena. Rozdiel, 
o ktorý je stop cena nižšia nazývame „sledovacou odchýlkou“. Sledovacia
odchýlka plní úlohu pevného odstupu od aktuálnej trhovej ceny v prípade rastu.
V prípade klesajúcej trhovej ceny sa však sledovacia odchýlka ruší a stop cena
zostáva na poslednej stanovenej úrovni.

Druhou cenou zadávanou pri predajnom trailing stop limit pokyne je limitná 
cena, ktorá je z pravidla nižšia ako vopred stanovená stop cena. Rozdiel, o ktorý 
je limitná cena nižšia od stop ceny nazývame „limitnou odchýlkou“. Limitná 
odchýlka plní úlohu pevného odstupu od stop ceny, ktorý však zostáva nemenný 
v prípade rastu ako aj poklesu stop ceny ťahanej rastúcou trhovou cenou.    
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CIEĽ: 

VYSVETLENIE: 

NÁLEŽITOSTI TRAILING STOP LIMIT POKYNU: 

PRÍKLAD:  

- Názov CP
- Smer obchodu (nákup, predaj)
- Množstvo (počet kusov)
- Cena (limitná cena a stop cena)
- Sledovacia odchýlka (odstup) stop ceny
- Limitná odchýlka (odstup) limitnej ceny

Vlastníte 200 ks akcií spoločnosti XY za priemernú nákupnú cenu 62.30 USD, 
pričom ich aktuálna cena je 61.90 USD. Chcete limitovať prípadnú zväčšujúcu sa 
stratu avšak v prípade rastu ceny akcie, chcete tento rast využiť vo svoj prospech. 
Zdáte si preto trailing stop limit pokyn na predaj 200 ks akcií XY za stop cenu, 
pričom sledovacia odchýlka (odstup od trhovej ceny) stop ceny bude 0.20 USD. 
V momente zadania Vášho pokynu je cena na trhu 61.90 USD, prvotná stop cena 
sa teda vygeneruje automaticky na úrovni 61.70 USD (61.90 – 0.20). Zároveň 
zadáte limitnú cenu, ktorej limitná odchýlka (odstup od stop ceny) bude 0.10 
USD. Prvotná limitná cena sa teda automaticky vygeneruje na úrovni 61.60 USD 
(61.70 – 0.10). 
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V priebehu obchodovania vzrastie cena akcie XY na 62.00 USD, stop cena 
vzrástla vplyvom rastu trhovej ceny a zafixovala sa na hodnote 61.80 USD (62.00 
– 0.20). Zároveň so stop cenou vzrástla aj limitná cena a posunula sa na hodnotu
61.70 USD (61.80 – 0.10).

Pri následnom poklese trhovej ceny akcií zostávajú stop cena ako aj limitná 
cena zafixované na svojich maximálnych dosiahnutých hodnotách 61.80 USD 
respektíve 61.70 USD.  
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Ak trhová cena akcie naďalej pokračuje v poklese a dostane sa až na hodnotu 
stop ceny na úrovni 61.80 USD, Váš pokyn sa aktivuje ako štandardný predaj za 
limitnú cenu 61.70 USD. Pokyn sa začne realizovať za cenu na úrovni  stop ceny 
a v prípade pokračujúceho poklesu trhovej ceny akcie bude predaj Vašich akcií 
pokračovať, až kým cena neklesne pod úroveň limitnej ceny. Ak sa v rámci tohto 
rozmedzia (61.80 až 61.70) nestihne predať celé predávané množstvo zostanú 
zvyšné akcie nepredané až kým trhová cena akcií opäť nevzrastie nad úroveň 
limitne ceny. 


