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1. Встановлення та вхід у торгову платформу
1.1. Встановлення торгової платформи
Для встановлення торгової платформи користувачу необхідно зайти на сайт ТБ
«Українська

енергетична

біржа»

(www.ueex.com.ua),

за

посилання

завантажити

дистрибутив, за допомого якого користувач зможе встановити програмний продукт на
свій комп’ютер.
Іконка дистрибутива, за допомогою якого встановлюється програмне забезпечення
виглядає наступним чином.

Після встановлення торгової платформи, на робочому столі користувача з’явиться
ярлик, за допомогою якого користувач має можливість увійти у торгову
платформу.

1.2.

Вхід у торгову платформу

Для входу у систему необхідно двічі клацнути лівою кнопкою миші на ярлику UEEX
Otc, який знаходиться на робочому столі. Після чого з’явиться вікно, в яке необхідно буде
ввести ім’я користувача та пароль.
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Після введення ім’я користувача та пароля необхідно натиснути на кнопку «Увійти».

У разі відміни входу до торгової платформи, необхідно натиснути кнопку
«Скасувати».
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Для запам’ятовування торговою платформою параметрів доступу користувача
необхідно поставити відмітку навпроти напису «Запам’ятати мене».

2. Налаштування та робоча область торгової платформи
2.1 Загальні налаштування
Після входу в торгову платформу користувач потрапляє до робочої області, яку він
налаштовує за своїм бажання. В робочій області торгової платформи користувач має
можливість відкривати декілька вікон, змінювати їх розмір та розташовувати в різних
5

областях

робочої

області

для

зручності

користування

торговою

платформою.

Розташування відкритих вікон зберігається після виходу з торгової платформи, тобто при
наступному вході до торгової платформи користувачу непотрібно буде знову
налаштовувати свою робочу область.
Для встановлення загальних налаштувань користувачу необхідно натиснути на
зображення ключа у правому верхньому куті.

Після на тискання на зображення ключа з’явиться вікно «Налаштування».

В закладці «Основні» користувач має можливість налаштувати мову інтерфейсу та
колір робочого простору. Мова інтерфейсу обирається зі спливаючого спису «Мова
інтерфейсу», колір робочого простору обирається зі спливаючого списку «Тема». Для
збереження встановлених параметрів необхідно натиснути кнопку «Зберегти». Після
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зміни кольору інтерфейсу з’явиться повідомлення щодо необхідності перезавантаження
торгової платформи для вступу змін в дію.

В закладці «Позабіржовий ринок» користувач має можливість встановлювати
візуальні деталі, активувати/вимикати повідомлення, організовувати тип заявки (вид
заявки за ціною) за замовчуванням та змінювати паролі.
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Область «Візуальні налаштування» в цій області користувач може змінювати
кольорову палітру заявок. Кольорова палітра змінює колір заявок на ринку. Окрім
налаштувань кольору, користувач може обмежити максимальну видиму глибину
виставлених заявок.
Область «Налаштування сповіщень».


Вікна повідомлень – вікна повідомлень з'являються, коли користувач додає,
корегує або видаляє заявку. Увімкнувши панель повідомлень, при подачі нової
8

заявки, зміні існуючої або видалені заявки на екрані буде з’являться повідомлення
про виконану дію.



Вікна повідомлень з попередженнями – вікна повідомлень з попередженнями
з’являються при редагуванні заявки. Якщо ця функція активована, система
попереджає користувача щодо його дій, пов’язаних з редагуванням заявки.
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Повідомлення про нові угоди – якщо ця функція активована, при укладанні угоди в
торговій платформі з’являється спливаюче повідомлення щодо укладання нової
угоди, таке повідомлення з’являється при укладанні угоди не лише за заявками
користувача, а й за всіма заявками, які виставлені іншими учасниками торгів. Це
повідомлення з’являється у правому нижньому куті торгової платформи.



Звук угоди на ОТС – якщо цю функцію активовано, при укладанні нової угоди,
окрім спливаючого вікна, торгова платформа попереджає користувача за
допомогою звукового сигналу.



Відтворення звукового сигналу в сповіщеннях про заявку – якщо цю функцію
активовано, коли на ринку з'являється нова заявка, торгова платформа сповіщає
користувача за допомогою звукового сигналу.
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Звук нової угоди. З переліку рінгтонів користувач має змогу обрати звук
повідомлення про нову угоду.



Звуковий сигнал про нову заявку. З переліку рінгтонів користувач має змогу
обрати звук повідомлення про нову заявку.

Область «Нові заявки за замовчуванням».


Тип терміну дії за замовчуванням. З випадаючого списку користувач має змогу
обрати термін дії заявки за замовчування. При поданні нової заявки буде
відображатися той термін дії, який було встановлено в налаштуванні.



Вибір за замовчуванням угоди «все або нічого». При активізації цієї функції при
поданні нової заявки в умовах заявки буде стояти відмітка про укладання угоди у
повному обсязі виставленої заявки.



Кількість замовлень за замовчуванням. В цьому полі користувач встановлює обсяг
заявки за замовчування при створені нової заявки.

Для

застосування

змін,

перерахованих

вище,

необхідно

натиснути

кнопку

«Застосувати зміни».

Область «Змінити пароль». В цій області користувач має змогу змінити пароль, який
йому було надано при акредитації. Для зміни паролю необхідно в поле «Введіть старий
пароль» ввести пароль, який було надано при акредитації та підтвердити його у полі
«Введіть новий пароль ще раз». Для збереження зміни паролю необхідно натиснути
кнопку «Змінити пароль» у нижній частині цієї області.
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Область «Налаштування користувача». В цій області користувач має змогу
встановити період часу, по закінченні якого його заявки перейдуть в стан «пасивні» у разі
виходу або втрати з’єднання торговою платформою. Для встановлення часу переводу
заявок у стан «пасивні» необхідно поставити відмітку навпроти напису «Пасивні всі
заявки при виході/втраті з’єднання». Після встановлення відмітки з’явиться додаткове
поле «Період часу до того, як всі заявки стануть пасивними» з випадаючим списком
переліку часу, з якого користувач вибере необхідне для нього значення.

Для збереження внесеннях змін необхідно натиснути на кнопку «Застосувати
налаштування користувача».

2.2 Налаштування робочої області
2.2.1 Розташування вікон на робочій області
При вході до торгової платформи у користувача відкривається загальна робоча область
з назвою «Отс». В цій робочій області відображається вікно «Екран укладання угод», в
якому відображаються назви контрактів та ринків.
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На малюнку наведена робоча область з відкритим вікном «Екран укладання угод на
строк» з наступними позначеннями:
1. Закладка робочої області з її назвою;
2. Вікно з переліком контрактів та можливістю пошуку необхідного контракту;
3. Вікна з переліком ринків: «100% Попередня оплата – ВТТ» та «Відтермінування
платежу – ВТТ». В цих вікнах відображаються виставлені, користувачами торгової
платформи, заявки.
Для додавання нового вікна в поточну область необхідно натиснути на логотип біржі у
верхньому лівому куті, після чого відкриється меню «Торги» з переліком вікон, які
користувач може додати до робочої області.
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Для відображення обраного вікна необхідно клікнути лівою кнопкою миші на його
назві. Після чого обране вікно відкриється у поточній робочій області.

Для закріплення нового вікна у вільній частині робочої області необхідно навести
курсор миші на строку заголовку вікна та, утримуючи натиснутою ліву кнопку миші,
обрати область куди необхідно помістити вікно. При переміщенні вікна по робочій
області з’являться вказівники, куди можна помістити вікно, при наведенні на які, область
розміщення вікна буде підсвічуватись помаранчевим кольором.
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Після визначення місця розташування нового вікна необхідно відпустити ліву кнопку
миші. Вікно відобразиться в обраній частині робочої області.

Користувач має змогу розташувати декілька вікон у поточній робочій області. На
малюнку нижче відображено розташування трьох вікон у поточній робочій області.

В

торговій

платформі

є

можливість

розташовувати

спливаючі

вікна,

які

розташовуються по краях робочої області. Для закріплення спливаючого вікна
користувачу необхідно, утримуючи ліву кнопку миші у верхній частині вікна, обрати
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місце розташування спливаючого вікна та відпустити ліву кнопку миші. На малюнку
нижче відображена процедура розташування спливаючого вікна.

Після закріплення спливаючого вікна його назва відображається на частині робочої
області, де воно було закріплене.

Для відображення спливаючого вікна необхідно навести курсор миші на його назву,
після чого воно відобразиться на робочій області.
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Якщо перевести курсор на будь яке місце робочої області, спливаюче вікно сховається.
Для закріплення спливаючого вікна на деякий час на робочій області, необхідно клацнути
лівою кнопкою миші в будь якому місці спливаючого вікна. Для приховання спливаючого
вікна необхідно клацнути лівою кнопкою миші в будь якому місці робочої області.
Користувач має змогу об’єднувати декілька вікон в одне вікно. Для об’єднання вікон
необхідно обране вікно за допомогою утримання лівої кнопки миші навести на середину
відкритого вікна, після чого з’явиться помаранчеве позначення розташування обраного
вікна. Також вікно, в якому будуть об’єднані декілька вікон, буде виділено помаранчевою
рамкою.
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Після об’єднання назви вікон, які розташовані в одному вікні, відображаються в
нижній частині. Для переходу з одного вікна в інше необхідно натиснути на назві
обраного вікна.

2.2.2 Створення додаткової робочої області
У торговій платформі є можливість створювати декілька робочих областей для
зручності користування та для оптимізації відображення вікон. Для створення нової
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робочої області необхідно натиснути на символ «+» у білому колі, який знаходиться у
лівому нижньому куті.

Після натискання на символ «+» біля існуючої робочої області з’явиться нова порожня
робоча область.

Користувач має змогу змінити назву нової робочої області. Для цього необхідно
клацнути правою кнопкою на назві робочої області, після чого з’явиться перелік дій, які
користувач може зробити з цією робочою областю. Для зміни назви необхідно натиснути
на «Перейменувати».
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Після вибору цієї дії з’явиться вікно з полем для внесення назви робочої області, в яке
необхідно буде вписати нову назву.

Після внесення нової назви необхідно натиснути кнопку «Ок», - нова назва робочої
області відобразиться на закладці робочої області.

У випадку, коли у користувача відкрито велика кількість робочих областей, і вони всі
не відображаються на екрані, користувач має змогу переглянути відкриті робочі області за
допомогою меню відображення робочих областей, яке знаходиться у лівому нижньому
куті біля символу додавання нової робочої області.

Для відкриття списку відкритих робочих областей необхідно натиснути на цьому меню
лівою кнопкою миші, після чого відобразиться вікно з переліком відкритих робочих
областей.
20

Натискаючи на назву робочої області, користувач переходить до обраної робочої
області. Також у цьому вікні користувач має змогу перейменовувати, видаляти, додавати
нові робочі області. Для цього необхідно натиснути правою кнопкою миші на обраній
робочій області та обрати з переліку дій дію , яку необхідно виконати.

3 Робота з заявками
3.1 Перегляд заявок виставлених на торги
Виставлені на торги заявки відображаються у вікні «Екран укладання угод». Заявки
відображаються у відповідному вікні ринку, на який вони виставляються. Всі заявки
відображаються з наступними параметрами: компанія, обсяг, ціна.
Вікно ринку поділено на три частини, в яких відображається наступна інформація:
-

заявки на купівлю (компанія, обсяг, ціна);

-

заявки на продаж (компанія, обсяг, ціна);

-

остання ціна. В стовбці остання ціна також візуально відображається напрямок
зміни ціни контракту. Зелена стрілка вверх – відображає зростання ціни, червона
стрілка вниз – відображає зниження ціни, горизонтальна жовта двостороння стрілка
свідчить про відсутність зміни ціни.
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Для детального перегляду заявки необхідно навести курсор миші на ціну обраної
заявки, після чого, на деякий час, відобразиться вікно з інформацією по обраній заявці.

Також переглянути умови заявки можна за допомогою подвійного кліку лівою
кнопкою миші на обраній заявці. Відкриється вікно укладання угоди, в якому будуть
відображені основні параметри обраної заявки.
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3.2 Створення нової заявки
Для створення нової заявки необхідно подвійним кліком лівої кнопки миші на будь
якому місці вікна ринку відкрити вікно подачі нової заявки. Також подати нову заявку
можна за допомогою кліку правою кнопкою миші у будь якому місці обраного вікна
базису. Після кліку правою кнопкою миші з’явиться список дій, серед яких необхідно
обрати «Подати заявку».

Умови, які відобразяться у вікні подання заявки, будуть відповідати тій строчці, на
якій було встановлено курсор. На малюнку, який наведено нижче, відобразились наступні
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умови: Базис «100% Попередня оплата – ВТТ», контракт «Чет. 28.06.2018», напрямок
«Продаж». Це свідчить про те, що при відкриті вікна подачі заявки курсор миші
знаходився у вікні ринку «100% Попередня оплата – ВТТ», на строчці контракту «Чет.
28.06.2018» та в області заявок на продаж.

Для зміни умов заявки, необхідно в полі «Базис» зі спливаючого списку обрати «100%
Попередня оплата – ВТТ» або «Відтермінування платежу – ВТТ», в полі контракт зі
спливаючого списку обрати необхідний контракт. При цьому:
-

в полі «Ціна (UAH)» необхідно вказати ціну заявки за одну тисячу м 3 природного
газу;

-

в полі «Кількість (ТМ3)» необхідно вказати обсяг газу, який планується купити або
продати; обсяг відображається в тисячах метрів кубічних, тобто при продажу 100
тисяч метрів кубічних, необхідно вказати 100;

-

в полі «Тип строку дій» зі спливаючого списку необхідно обрати термін дії заявки:
- «Дійсна до відміни»;
- «Дійсна до дати». При обрані даного типу строку дії з’явиться додаткове поле
«Строк дії», в якому за допомогою календаря обирається дата та час дії заявки;
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- «Добова». Заявка виставляється на добу, після закриття торгової сесії вона
автоматично знімається;
- «Терміново виконати або відмінити». При виставленні заявки з таким типом строку
дії, вона буде виконана за ринковою ціною, якщо є зустрічні заявки з достатнім
обсягом, при відсутності достатнього обсягу заявка буде виконана частково. У
випадку, якщо в заявці стоїть умова «AoN» - «Все або нічого», заявка буде виконана по
ринковій ціні при наявності зустрічних заявок з обсягом, який дорівнює або більше
того, який вказаний в заявці;
- «Виконати або відмінити». При виставленні заявки з таким типом строку дії, вона
буде виконана за ринковою ціною, якщо є зустрічні заявки з достатнім обсягом, без
можливості виконання частинами.
-

В полі «Тип заявки» необхідно обрати один з типів заявок:

«Лімітна» - заявка з таким типом буде виконана у разі, якщо на ринку є зустрічна
заявка з ідентичною ціною та обсягом;
-«Ринкова» - заявка з таким типом буде виконана за ринковою ціною, яка склалася на
час реєстрації заявки на торговій платформі;

25

-«Прихована» - заявка з таким типом буде відображатися тільки в учасника, який її
виставив, інші учасники її не бачать, але вона буде виконана, коли на ринку з’явиться
зустрічна заявка з умовами, які відповідають цій прихованій заявці.
У вікні «Подати заявку» користувач має змогу змінити напрямок нової заявки за
допомогою кнопки «Купити/Продати».

Користувач має можливість виставити заявку з умовою виконання «Все або нічого».
Для цього йому необхідно встановити відмітку біля напису «AoN». При встановленні
відмітки заявка, яку користувач виставить на торги буде виконана виключно за тим
обсягом, який вказаний у заявці без можливості дроблення обсягу заявки. Тобто, якщо
користувач бажає купити або продати 100 тис.м3 природного газу без дроблення обсягу,
йому необхідно встановити відмітку біля напису «AoN». Функція «AoN» може бути
активована або деактивована при будь якому типі строку дії заявки. При встановленні
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типу строку дії заявки «Виконати або відмінити», функція «AoN» активується без
можливості зняти відмітку щодо виконання заявки у повному обсязі.
Також користувач має можливість створити пасивну заявку, яка буде відображатися у
торговій платформі тільки для користувача, який її виставив та не буде відображатись
іншим учасникам торгів. У зв’язку з тим, що заявка не відображається для інших
користувачів, вона не буде виконана доти, до поки користувач не переведе її у активний
стан. Для переведення заявки в активний стан необхідно натиснути правою кнопкою миші
на заявці та вибрати дію «Активний» або за допомогою комбінації клавіш Ctrl+F,
попередньо виділивши заявку. Для переведення активної заявки в пасивний стан
необхідно натиснути правою кнопкою миші на обраній заявці та обрати дію «Пасивний»
або за допомогою комбінації клавіш Ctrl+W, попередньо виділивши заявку.
Пасивна заявка у користувача відображається наступним чином.

3.3 Редагування виставленої заявки
Користувач має змогу вносити зміни у виставлені на торги заявки. Для внесення змін у
виставлену заявку користувач подвійним кліком лівої кнопки миші відкриває вікно
редагування заявки, у якому він може змінити обсяг та ціну заявки.
Вікно редагування заявки на купівлю підсвічується зеленим кольором, заявки на
продаж - червоним кольором.
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Вікно редагування заявки на купівлю.

Вікно редагування заявки на продаж.

Прі відкритті вікна редагування заявки область ціни активна для внесення змін. Для
зміни обсягу заявки необхідно активувати відповідну область обсягу шляхом одинарного
кліку лівою кнопкою миші на значені обсягу. Після активування необхідної області вона
стане доступною для внесення змін. Змінювати значення можна за допомогою клавіатури
або за допомогою стрілок, які розташовані ліворуч від значення, яке необхідно змінити.
Для збереження внесених змін необхідно натиснути на біле коло з пташечкою, яке
розташоване у правому нижньому куті.
Після натискання на біле коло з пташечкою для збереження змін система відображає
вікно повідомлення щодо можливості виконання угоди за зміненою заявкою.
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При відмові від подальший дій зміни в заявку не будуть внесені.

При підтвердженні дії з’явиться інформаційне вікно щодо успішного оновлення
заявки.

Також відредагувати виставлену заявку можна натиснувши правою кнопкою миші на
заявці та обрати зі списку дію «Редагувати заявку».

Після натискання на «Редагувати заявку» з’явиться вікно редагування заявки. В цьому
вікні користувач має можливість змінити більше параметрів у заявці, ніж у попередньому
вікні редагування заявки.
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Вікно редагування заявки на продаж відображається з червоною областю назви ринку
та контракту, вікно редагування заявки на купівлю відображається з зеленою областю
назви ринку та контракту.
Вікно редагування заявки на продаж.

Вікно редагування заявки на купівлю.

У вікні, яке відкрилося, користувач має змогу змінити ціну, обсяг та термін дії заявки.
Також користувач може активувати або деактивувати, якщо було активовано, значення
умов виконання заявки «AoN» («Все або нічого»). Для збереження внесених у заявку змін
необхідно натиснути на кнопку «РЕДАГУВАТИ».
Після натискання на кнопку «РЕДАГУВАТИ» з’явиться повідомлення щодо
підтвердження дії.
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Для збереження внесених змін необхідно натиснути кнопку «Да». При натисканні на
кнопку «Нет» вікно редагування заявки залишиться відкритим. Для його закриття
необхідно натиснути хрестик у верхньому правому куті.
3.4 Видалення виставленої заявки
Користувач має можливість видалити виставлену заявку. Для видалення виставленої
заявки необхідно навести курсор миші на заявку та клікнути на ній правою кнопкою миші.
Після кліка правою кнопкою миші на обраній заявці з’явиться перелік дій, серед яких
необхідно обрати «Скасувати (Del)».
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При обранні цього пункту з’явиться вікно повідомлення щодо підтвердження обраної
дії.

Користувач може відмінити видалення заявки, натиснувши на кнопку «Нет», або
підтвердити видалення заявки, натиснувши на кнопку «Да». При підтвердженні видалення
заявки вона зникне з торгів.

Також виставлену заявку можна видалити за допомогою клавіши «Delete» на
клавіатурі. Для цього необхідно виділити заявку, яку користувач планує видалити, та
натиснути кнопку «Delete».
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Після натискання на клавішу «Delete» з’явиться вікно повідомлення щодо
підтвердження обраної дії.

При підтвердженні дії заявка буде видалена з торгів, відповідно при відміні, заявка
залишиться на торгах.

4 Укладання угод
Укладання угод відбувається автоматично при збігу умов зустрічних заявок покупця та
продавця.
Також користувач може укласти угоду, клікнувши правою кнопкою мишу на
виставленій заявці контрагента. Після чого з’явиться вікно з діями, які користувач може
зробити по відношенні до заявки контрагента. При обранні дії «Укласти угоду» буде
укладена угода на умовах попередньо виставленої заявки контрагента.
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Також користувач має можливість укласти угоду по виставлені заявці подвійним
кліком лівою кнопкою миші на виставленій заявці контрагента. Після подвійного кліку
лівою кнопкою миші відкриється вікно «Укласти угоду», в якому користувачу необхідно
натиснути кнопку «ПРОДАТИ» або «КУПИТИ» в залежності від напрямку заявки
контрагента. Якщо заявка контрагента на купівлю, то у користувача відкриється вікно
подачі зустрічної заявки на продаж. На наведеному нижче прикладі використовувалася
заявка контрагента на купівлю.

Користувач має можливість переглянути детальну інформацію по заявці контрагента,
натиснувши клавішу «Enter» на клавіатурі при активному вікні «Укласти угоду». Біля
активного вікна «Укласти угоду» з’явиться вікно з детальною інформацією по виставленій
заявці.
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5

Опис вікон робочого простору

Як зазначалося вище, для перегляду переліку вікон, які користувач має можливість
використовувати при роботі з торговою платформою, необхідно натиснути на логотип
біржі у верхньому лівому куті. З’явиться область з переліком вікон, які користувач має
можливість відкрити.

35

5.1 Екран укладання угод.
Це вікно, в якому відображаються всі виставлені на торги заявки згідно обраних
контрактів та базисів поставки. В цьому вікні користувач виставляє, редагує та видаляє
свої заявки. Також в цьому вікні на підставі виставлених заявок укладаються угоди за
обраними контрактами та базисами поставки. За допомогою додаткових функцій
користувач має змогу фільтрувати, приховувати непотрібну йому інформацію або
відображати ту інформацію, яка йому потрібна.

Відкрити «Екран укладання угод» користувач може також за допомогою кнопки

,

яка знаходиться праворуч від логотипа біржі у верхньому лівому куті.

У лівому стовбці відображаються назви контрактів, над якими є функціональні
клавіші, за допомогою яких користувач має змогу упорядкувати відображення інформації.
При наведенні на будь яку функціональну клавішу відображається опис дії, яка
відбудеться при натисканні на цю клавішу.
Базис. За допомогою цієї функціональної клавіші користувач має змогу
приховувати або відображати області з базисами. При натисканні на зірочку з’являється
вікно «Попередні налаштування» з переліком базисів, які можна приховати, натиснувши
на зірочку навпроти назви обраного базису, вона стане білого кольору, це означає що
обраний базис не буде відображатися у вікні «Екран укладання угод».
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Як видно на малюнку, всі зірочки відображені помаранчевим кольором, це означає, що
всі базиси відображаються у вікні «Екран укладання угод». При натисканні на зірочку
вона змінить колір на білий, і це буде означати, що область з цим базисом не
відображається у вікні «Екран укладання угод».

На малюнку відображено, що зірочка навпроти базису «100% попередня оплата імпорт
– ВТТ» білого кольору, відповідно область з цим базисом не відображається у вікні
«Екран укладання угод».
37

У вікні «Попередні налаштування» в правому нижньому куті є посилання «вказівки
для користувачів», при натисканні на яке відкривається додаткове вікно «Вказівки для
користувачів» з описом та візуалізацією усіх статусів заявок.

Автоматично відкривати нові глибини. За допомогою цієї функціональної
клавіши користувач має можливість активувати відображення всіх виставлених заявок на
торги за кожним контрактом. Активування відбувається шляхом натискання на цю
клавішу лівою кнопкою миші, після чого вона змінює колір на рожевий.

Активована функція автоматичного відкривання нової глибини відображається
рожевим кольором. Коли функція автоматичного відкривання нової глибини активована,
відбувається автоматичне збільшення області заявок при виставленні нової заявки.
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Сховати контракти з невеликим обсягом. За допомогою цієї функціональної
клавіші користувач має можливість сховати контракти, в яких відсутні заявки. При
активуванні цієї функціональної клавіші вона змінює колір на рожевий, а контракти з
відсутніми заявками не відображаються в області базису.
Активована функція «Сховати контракти з невеликим обсягом».
На наведеному нижче малюнку при не активованій функції «Сховати контракти з
невеликим обсягом» відображається контракт «Серпень 2018», у якому нема жодних
заявок.
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При активування функції «Сховати контракти з невеликим обсягом» контракт
«Серпень 2018» не буде відображатися, що наведено на малюнку нижче.

Фільтрувати. За допомогою цієї функціональної клавіші користувач має
можливість сховати контракти, які його на даний момент не цікавлять, та відобразити,
якщо необхідно подивитися, наприклад, ціни за певними контрактами.
Для фільтрування контрактів необхідно натиснути на клавішу «Фільтрувати». При
цьому відкриється вікно фільтру, де користувачу необхідно обрати за допомогою відміток
контракти, які необхідно відображати.
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При знятті відміток навпроти контрактів, які не треба відображати, вони зникнуть з
вікна «Екран укладання угод». Для застосування фільтру необхідно натиснути кнопку
«Застосувати фільтр».

На малюнку нижче наведено приклад застосованого фільтру, де будуть відсутні
контракти, навпроти яких не стоїть відмітка. На наведеному вище малюнку - контракти
«Сер. 18.07.2018» та «Серпень 2018».
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Як видно з малюнку, у вікні «Екран укладання угод» не відображаються ті контракти,
навпроти яких не стояли відмітки. Також функціональна клавіша «Фільтрувати»
відображається помаранчевим кольором, що свідчить про те, що застосовано фільтр, і
відображаються не всі контракти.
5.2 Ринок заявок у реальному часі.
У вікні «Ринок заявок у реальному часі» відображаються всі заявки, які виставлені
учасниками торгів згідно базисів поставки та відкритих контрактів.

Відображення інформації у вікні «Ринок заявок у реальному часі» відбувається за
кожним базисом поставки та відповідним контрактом за цим базисом поставки.
Користувач бачить який загальний обсяг за заявками виставлено за відповідним базисом
та контрактом. Зеленим кольором відображається обсяг на купівлю, червоним кольором
відображається обсяг на продаж. У стовбці «Загальна кількість заявок» відображається
загальна кількість виставлених

учасниками торгів заявок, у наступних стовбцях

відображається розподіл по заявкам на купівлю та заявкам на продаж. У стовбці «Загальна
кількість заявок на купівлю» відображаються всі виставлені заявки на купівлю, а у стовбці
«Загальна кількість заявок на продаж» відображаються всі виставлені заявки на продаж.
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Також користувач має можливість за допомогою фільтрів приховувати непотрібні
базиси поставки або контракти. За допомогою піктограми «Фільтрувати»

користувач

має можливість відфільтрувати контракти. При натисканні на піктограму відображається
вікно фільтру, в якому користувач відмічає, за якими контрактами він бажає здійснювати
моніторинг (аналіз) інформації, а за якими ні. У випадку, якщо навпроти контракту не
стоїть відмітка, цей контракт не буде відображатися.

На малюнку видно, що обрано один контракт «Вівт. 17.07.2018», який залишиться у
вікні «Ринок заявок у реальному часі» після застосування фільтру.

З випадаючого списку базисів поставки користувач має можливість обрати базис
поставки, який необхідно відображати.
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5.3 Всі угоди
У вікні «Всі угоди» користувачу відображаються всі укладені угоди. Якщо, це угоди
користувача або співробітника компанії користувача, то угоди відображаються з даними
про сторони укладеної угоди, тобто напрямок, імена, прізвища та телефони брокерів
сторін угоди. У випадку, коли угоди укладені іншими учасниками торгів, користувачу
відображається тільки ціна та обсяг укладеної угоди.

На малюнку наведено приклад відображення власних угод та угод, укладених іншими
учасниками торгів. Власна угода обведена червоною рамкою, угода інших учасників синьою рамкою. Як видно на малюнку, у власній угоді відображається напрямок угоди,
тікери компаній, які уклали угоду, імена, прізвища та телефони брокерів копаній сторін
угоди. В угоді, яку уклали інші учасники торгів, ці данні не відображаються.
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Користувач має можливість завантажити інформацію по укладених угодах у файл
Excel. Для цього необхідно натиснути на піктограму «Експортувати до Excel»

, яка

знаходиться у верхньому лівому куті вікна «Всі угоди».

За допомогою кнопки «Фільтрувати», користувач має можливість сховати стовбці, які
йому непотрібні, або відобразити ті стовбці, які йому потрібні. При натисканні на кнопку
«Фільтрувати» відображається перелік стовбців з пташечкою навпроти кожного
найменування стовбця, при прибиранні цієї пташечки обраний стовбець не буде
відображатися у вікні укладених угод.
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З випадаючого списку відображення угод користувач може обрати всі угоди, власні
угоди, угоди компанії та угоди, які очікують виконання.

Також за допомогою іншого випадаючого списку користувач має можливість обрати
період укладання угод. Тобто угод, які були укладені на ринку за певний період. А саме:
«Сьогодні», «Вчора», «Минулий тиждень (Останні 7 днів)», «Цей тиждень», «Минулий
місяць (Останні 30 днів)», «Цей місяць», «Минулий рік (Останні 365 днів)», «Цей рік»,
«Всі».
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5.4 Мої заявки (заявки)
У вікні «Мої заявки» користувачу відображаються заявки, які він виставив у торговій
платформі. У цьому вікні користувач має можливість переводити заявки у пасивний стан
(всі або кожну окремо), скасовувати заявки (всі або кожну окремо), редагувати заявки. У
вікні мої заявки користувач бачить наступну інформацію: на якому базисі та за яким
контрактом виставлена заявка, тікер компанії, який тип заявки, напрямок (купівля чи
продаж), ціна заявки, середня ціна (відображається у випадку, якщо заявка виконувалась
частково за різними цінами), кількість (обсяг т.м3), виконана кількість (у випадку
часткового виконання відображається обсяг, на який виконана заявка), статус заявки, тип
строку дії, дата виставлення заявки, час зміни заявки, строк дії заявки.

Користувач має можливість приховувати стовбці, які йому на даний час непотрібні.
Для цього необхідно натиснути на кнопку «Фільтрувати», яка знаходиться у лівому
верхньому куті вікна «Мої заявки».

З випадаючого списку, який розташований біля кнопки «Фільтрувати», користувач має
можливість переглянути заявки компанії, власні заявки, виконані заявки, скасовані заявки.

47

За допомогою кнопки «Пасивні заявки» користувач має можливість перевести всі
заявки у пасивному стані.

При переведенні заявки у пасивний стан зелене коло у першому стовбці стане
червоним, що свідчить про те, що заявка переведена у пасивний стан.
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Для переведення заявок в активний стан, необхідно натиснути кнопку «Активні
заявки», після чого всі пасивні заявки стануть активними, та червоне коло у першому
стовбці стане зеленим, що свідчить про те, що заявка переведена в активний стан.

Для скасування заявок, користувачу необхідно натиснути кнопку «Скасувати заявки»,
після чого всі заявки користувача будуть зняті з торгів.

Користувач також має можливість переводити в пасивний/активний стан, редагувати
та скасовувати кожну заявку окремо.
Для переведення обраної заявки в пасивний стан користувачу необхідно навести
курсор миші на зелене коло у першому стовбці обраної заявки та натиснути на ньому
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лівою кнопкою миші. Після натискання на зеленому колі обраної заявки з’явиться
інформаційне повідомлення щодо зміни стану заявки, а зелене коло заявки стане
червоним, що свідчить про те, що заявка переведена у пасивний стан.

Для переведення заявки в активний стан, необхідно натиснути на червоному колі
обраної заявки лівою кнопкою миші. Після натискання на червоному колі, з’явиться
повідомлення щодо зміни активного стану заявки, та червоне коло стане зеленим, що
свідчить про те, що заявка знов стала активною.
При наведенні курсора миші на зелене або червоне коло заявки з’являється підказка
щодо статусу заявки. При наведенні на червоне коло відображається «Пасивний», при
наведенні на зелене коло - «Активний».

Для редагування та скасування кожної заявки окремо необхідно навести курсор миші
на обрану заявку та натиснути праву кнопку миші в будь якому місці строки заявки. Після
чого з’явиться вікно можливих дій з цією заявкою.
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При натисканні на дію «Редагувати заявку» відобразиться вікно «Редагувати заявку», в
якому користувач має змогу змінити ціну, обсяг, строк дії заявки та поставити умову
виконання заявки «Все або нічого».

При натисканні на дію «Скасувати (Del)» заявка користувача буде видалена.
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5.5 Чорний список
У вікні чорний список відображається перелік компаній, які знаходяться у білому
списку або у чорному списку.

Якщо декілька компаній внесені у білий список, то користувач має можливість
укладати угоди тільки з цими компанія, з іншими компаніями учасник торгів не зможе
укласти угоди.
У разі внесення компаній у чорний список, користувач зможе укладати угоди з усіма
компаніями, які приймають участь у торгах, окрім тих, які внесені у чорний список.
5.6 Реєстр заявок
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