TRAILING STOP MARKET POKYN
CIEĽ:
•

Umožniť investorovi určiť limit maximálnej možnej straty, resp. umožniť
mu uzamknúť dosiahnutý zisk pomocou prispôsobivej stop ceny

VYSVETLENIE:
Predajný trailing stop pokyn je tzv. inteligentný pokyn, pri ktorom sa stanoví
stop cena automaticky, pričom oproti aktuálnej cene na trhu bude nižšia o vopred
nadefinovaný odstup. Ak cena na trhu rastie, posúva sa zároveň s ňou aj stop
cena, pričom si udržuje stanovený odstup. Ale ak cena na trhu klesá, stop cena sa
nemení.

NÁLEŽITOSTI TRAILING STOP POKYNU:
-

Názov CP
Smer obchodu (nákup, predaj)
Množstvo (počet kusov)
Cena (trhová cena)
Odchýlka (odstup) stop ceny

PRÍKLAD:
Vlastníte 200 ks akcií spoločnosti XY za priemernú nákupnú cenu 66.34 USD,
pričom ich aktuálna cena je 62.46 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 pokyn na predaj 200 ks akcií XY za trhovú cenu,
pričom odchýlka (odstup) stop ceny bude 0.20 USD. V momente zadania Vášho
pokynu je cena na trhu 62.46 USD, prvotná stop cena sa vygeneruje automaticky
na úrovni 62.26 USD (62.46 – 0.20).
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V priebehu obchodovania cena akcie XY vzrastie na 62.66 USD, stop cena
vplyvom rastu tiež vzrástla a zafixovala sa na hodnote 62.46 USD (62.66 – 0.20).

Pri následnom poklese ceny akcií zostáva stop cena zafixovaná na svojej
maximálnej dosiahnutej hodnote (62.46 USD).

Ak cena na trhu naďalej pokračuje v poklese a dostane sa až na hodnotu stop
ceny (62.46 USD), Váš pokyn sa aktivuje a zrealizuje sa predaj 200 kusov XY za
trhovú cenu.
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