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Wprowadzenie
Witam, tematem tego odcinka szkolenia będzie przedstawienie i omówienie najważniejszych i najbardziej praktycznych funkcji platformy
TMS Direct.
Platforma TMS Direct jest programem umożliwiającym dokonywanie
transakcji na wielu różnych rynkach finansowych. Są to między innymi:
rynek walutowy forex, rynek kontraktów Futures, rynek kontraktów
CFD czy też rynek opcji.
Po zalogowaniu się do platformy TMS Direct, inwestor widzi domyślny
obszar roboczy, wyglądający w ten sposób. W górnej jego części, widzimy ikonki umożliwiające uruchomienie poszczególnych funkcji platformy. Poniżej natomiast widzimy zakładki automatycznie przygotowane
przez platformę jako zakładki domyślne.
Najważniejszymi z tych zakładem są zakładki: forex, czyli zakładka, która ustawia się jako pierwsza, zakładka wykres oraz zakładka rachunek.
W zakładce forex, czyli w zakładce obecnie oglądanej widzimy listę
instrumentów finansowych, w które możemy inwestować, tą listę oczywiście możemy dowolnie modyfikować. Jeżeli chcemy jakiś instrument
z tej listy usunąć, najeżdżamy na niego, wybieramy skasuj i on nam
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z tej listy znika. Jeżeli chcemy dodać jakiś inny instrument, wpisujemy jego symbol, w tym polu po naciśnięciu, ten instrument finansowy
dodaje nam się do tej listy.
Po prawej stronie w zakładce forex widzimy szybki podgląd wykresu,
czyli to co w chwili obecnej i w niedalekiej przeszłości działo się z ceną
danego instrumentu finansowego. Na dole po lewej stronie w zakładce forex widzimy okienko transakcyjne z którego możemy dokonywać
transakcji.
Aby wybrać interesujący nas instrument, klikamy w niego powyżej,
automatycznie podstawia nam się on do tego okienka transakcyjnego.
Kolejną ważną zakładką, tak jak wspomniałem, jest zakładka wykresy. W zakładce wykresy, w dużym oknie, możemy podglądać, śledzić
i analizować to co dzieje się na instrumentach finansowych. Zakładka
wykresy przedstawia to jak kształtowała się cena danego instrumentu historycznie, jak również umożliwia cały szereg możliwości analizy
technicznej. W zakładce wykresy możemy przechodzić poprzez podzakładki do innych instrumentów finansowych. Jeżeli chcemy w danej
zakładce obejrzeć wykres jeszcze innego instrumentu finansowego,
możemy wpisać w tym polu symbol instrumentu, który chcemy oglądać i zostanie on wyświetlony.
Trzecią z ważnych zakładek w platformie TMS Direct jest zakładka
rachunek. W zakładce rachunek będziemy widzieć stan naszego
rachunku, czyli to ile obecnie na rachunku posiadamy środków jak
i również informacje o wszystkich otwartych pozycjach. Z tego po2
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ziomu będziemy mogli również pozycjami zarządzać oraz oglądać
to, jak nasze otwarte pozycje na bieżąco wpływają na ilość środków
na naszym rachunku.
Dziękuję za uwagę

ZOBACZ WIDEO NA TMS.PL
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