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Conta
Como o Segundo item do menu de comando do OEC Trader, esse se refere ao acordo no qual uma
organização aceita os bens financeiros de um cliente e os segura em favor do cliente em seu ou
sua descrição. . O numero de conta no OEC Trader é uma série de caracteres (alfa e/ou numéricos)
usados para identificar a conta de um cliente ou relacionado. OEC Trader fornece a habilidade de
exibir posições medias e detalhadas, aplique um filtro para classificar informação dentro de uma
conta, exibe múltiplas informações de conta na janela de layout padrão, e designe contratos para
especificar mudanças de contas para negociar contraltos em contas múltiplas simultanemante.
Consulte a figura abaixo.

Figura 1: Arquivo / Conta Æ Posições Médias / Posições Detalhadas /
Selecionar Conta / Filtrar Conta / Administrador de Bloco de Alocação
Pedidos
Comunicações

Posições médias
Esse comando no menu suspenso da Conta abre a janela de Posições Médias na Janela de Layout
Padrão.
A posição se refere à quantidade de um contrato tanto pertencente (que constitui em uma
posição comprada) ou emprestado (que constitui em uma posição a descoberto) á um individual
ou corretor que é uma troca um investidor atualmente segura aberto. A janela de Posições Médias
exibe informação sobre o total de numero de negociações de contraltos.
1.
2.
3.

Ir á uma posição estável significa retornar á uma posição liquida zero sem lucro e sem
perda.
A posição media é exibida em uma janela de layout padrão.
Para exibir a posição media abra em um contrato especifico que foi negociado,
selecione para destacar o item. Consulte a figura abaixo.

Página 5

18 de Junho de 2008

4.

Para ver a media de vários contraltos, clique com o botão esquerdo, segure a tecla
Shift para destacar as linhas selecionadas.

5.

Para ir á uma posição estável especifica no contrato, clique com o botão esquerdo na
posição e clique em Sair F2. Isso imediatamente transmite um pedido de Mercado para o
contrato selecionado para estabilizar a posição.

6.

Para estabilizar (retornar ao zero) em todos os contratos atuais com posições abertas
clique com o botão esquerdo em Sair Todos. Isso imediatamente transmitira um pedido ao
Mercado para sair de todos os contratos composições abertas.

Figura 2: Posições Médias
Símbolos / Comprado / Preço médio de compra / Vendido / Preço
médio de Venda /
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Exibir e reorganizar colunas
Todas as janelas no layout padrão exibem um menu de atalho que fornece acesso á outras
funcionalidades.
1. Para exibir mais colunas clique com o botão direito no
meio da janela para exibir o menu de atalho. Consulte a
figura abaixo.
2. Para re arranjar o local das colunas na janela, clique no
cabeçalho da coluna, segure e arraste para um novo local
e solte o botão. Consulte a figura abaixo quando o
símbolo foi de primeiro á ultimo na exibição.

Figura 3: Sair
Sair de tudo / Girar / Nova tarefa de posição / Formato do Preço Médio
/ Configuração de Coluna / Fonte / Exportar para o CSV
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3. Selecione configuração de coluna para exibir a janela de configuração de Posições Médias.
Consulte a figura abaixo.
4. Para visualizar todos os itens, clique na
barra de rolagem vertical para mover a
lista pra baixo.
5. Para exibir um item na janela, clique na
caixa para marcá‐lo.
6. Para removê‐lo da exibição, desmarque
item para desmarcá‐lo.
7. Para mudar a ordem da coluna na exibição,
clique no item na janela de configuração e
segure o botão, mova o acima ou abaixo e
solte o botão.
8. Ou, destaque e selecione o item, segure
Ctrl e pressione as setas acima e abaixo
para mover o item na lista.
9. Para guardar a ordem de exibição,
pressione Salvar.
10. Para fechar a janela, pressione Cancelar.
Figura 2: Posições Médias
Símbolos / Comprado / Preço médio de compra / Vendido / Preço
médio de Venda / Net Pos / Preço Net Pos / P/L Aberta / P/L $ Aberta
/ P/L Realizada / P/L $ Realizada / Total de P/L / $ Total de P/L /
Margem Inicial
Arraste um coluna utilizando o mouse ou pressione Crtl‐Up ou Crtl‐Down
para mudar a ordem da coluna
Salvar / Cancelar
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Definições de Posições de cabeçalho na janela
Coluna

Descrição

Conta

Exibe o numero identificador da conta.

Símbolo

Exibe o símbolo do contrato de futures ou opções.

#Ant

Essa é a soma da quantia.

Preço. Anterior

Esse é o preço anterior.

#Comprado

Essa é a soma dos lotes de contratos.

Méd. Preço de compra

Esse é o preço médio do contrato de compra.

#Vendido

Exibe a quantia vendida.

Méd. Preço de venda

Esse é o preço médio do contrato de venda.

Pos Liq

A quantia de dólar do contrato de uma posição de compra ou
venda.

Pos Liq Preço

A quantia de dólar do contrato de uma posição de compra ou
venda.

L/P aberto

Essa é a quantia de lucro e perda quando a posição de
abertura existe em um contrato.

$ L/P aberto

Essa é a quantia de lucro e perda quando a posição de existe
em um contrato.

L/P realizado

Essa figura é a real lucro e perda da atividade de negociação
daquele contrato.

L/P Total

Essa é a soma da figura de abertura L/P e a figura realizada
L/p desse contrato.

Margem inicial

Em um contexto geral de negócios, a diferença ente um
produto (ou serviço) preço de venda e o custo de produção.
Isso é relatado em USD.

& Margem inicial

Em um contexto geral de negócios, a diferença ente um
produto (ou serviço) preço de venda e o custo de produção.
Isso é relatado em USD.

Margem de manutenção

Esse é o nível mínimo requerido de margem de porcentagem
do valor total do Mercado de contratos.

$ Margem de manutenção

Esse é o nível mínimo requerido de margem de porcentagem
do valor total do Mercado de contratos.

Pontos L/P Totais

A soma do valor adicional que é um ponto inteiro decimal
que se refere á um preço de movimento para um contrato.

Ticks L/P Totais

A soma do valor adicional que de um preço de movimento
para um contrato.

Tempo

Referem‐se ao momento quando o contrato foi preenchido.
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Classificar Data da coluna
Todas as colunas de datas podem ser classificadas em ordem crescente e decrescente.
1. Para classificar em ordem crescente, clique no cabeçalho do coluna.
2. Para classificar em ordem decrescente, clique no cabeçalho do coluna. A seta indica a
direção da ordem de classificação. Consulte a figura abaixo.

Figura 3: Posições Médias
Símbolos / Comprado

Exibir o menu da barra de ferramentas
Cada janela oferece a opção para exibir o painel da barra de ferramentas dentro da janela. A figura
abaixo exibe a barra de ferramentas no canto direito da janela já que o exibir barra de ferramentas
esta marcado.
1. Para ocultar a barra de ferramentas na janela, desmarque (clique para desmarcar) o exibir
barra de ferramentas.
2. Para mudar o cabeçalho do titulo da janela do top para a esquerda, clique na caixa. A exibição
padrão esta passando pelo topo.
3. Marque o bloquear barra de ferramentas para assegurar exibição.

Figura 5: OEC Negociador Interno
Arquivo / Conta / Pedidos / Comunicações / Cotas / Visualizar /
Relatórios / Configuração / Caixa de Ferramenta / Ajuda
Posições Médias / Posições Detalhadas

Figura 6: Sair / Sair de tudo
/ Girar / Nova Tarefa de
Posição / Formato do Preço
Médio / Configuração da
coluna / Fonte / Exportar
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Mude as ferramentas no painel de barra de ferramentas
O painel de barra de ferramentas é exibido no lado direito da janela com o padrão.
1. Para adicionar ferramentas para o painel, pressione a seta o canto inferior esquerdo do
painel para exibir o menu de botões de abc ou remover.
2. Pressione a seta nesse menu para exibir o seletor de ferramentas padrão.
3. Marque os itens para exibir no painel. Consulte a figura abaixo.

Figura 7: OEC Negociador Demo
Arquivo / Conta / Pedidos / Comunicações / Cotas / Visualizar /
Relatórios / Configuração / Caixa de Ferramenta / Ajuda / Abrir
uma conta para suporte técnico
Posições Médias / Posições Detalhadas

Figura 8: Sair F2 / Sair de
Tudo / Formato do Preço
Médio / Girar / Nova Tarefa de
Posição
Adicionar ou remover botões
Æ Padrão Æ Sair F2 / Sair de
Tudo / Formato do Preço
Médio / Girar / Nova Tarefa de
Posição
Customizar
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4. Selecione customizar
para exibir a janela
de configuração.
Consulte a figura na
próxima pagina. Para
adicionar um
comando para o
painel de exibição,
clique no comando
ou categoria da lista,
segure e arraste para
o painel da barra de
ferramentas na
janela.
Figura 9: Posições Médias
Barra de Ferramenta / Menu de contexto / Restaurar teclas padrão
Aparência / Imagem e Texto / Aplicar / Listar como / Menu
Para adicionar um comando arraste‐o ou categorize‐o na lista e
coloque‐o na barra de ferramenta ou no menu
Para remover um comando arraste‐o de volta da à lista
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5. A ferramenta agora é exibida no painel.
6. Selecione preferência de aparência do menu suspenso e clique Aplicar. Consulte as figuras
abaixo.

Figura 10: Posições Médias
Barra de Ferramenta / Menu de contexto / Restaurar teclas padrão

Figura 11: Sair F2 / Fonte /
Configuração de Coluna / Sair
de Tudo / Formato do preço
médio

Categorias Æ Padrão / Geral / Separador
Comandos Æ Configuração de coluna / Exportar para o CSV /
Exportar para a área de transferência / Fonte / Exportar
Aparência / Imagem e Texto / Aplicar / Listar como / Menu
Para adicionar um comando arraste‐o ou categorize‐o na lista e
coloque‐o na barra de ferramenta ou no menu
Para remover um comando arraste‐o de volta da à lista

7. Pressione o X no canto superior direito para fechar a janela.
Para mais detalhes na configuração e acessos rápidos de cada janela no layout padrão,
consulte a seção de visualização na documentação do OEC Trader.
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ExitF2
1. Selecione uma linha na janela de posições medias e clique em F2 para exibir a janela de
confirmação de pedido. Consulte as figuras abaixo.
2. Selecione Ok para completar o pedido. (Agora é exibido na janela de pedidos
completados, a caixa de confirmação fecha quando a cor na janela de posições muda para
branco.)
3. Para retornar para a posição original clique em cancelar. Consulte a figura abaixo.

Figura 12: OEC Negociador Demo
Arquivo / Conta / Pedidos /
Comunicações / Cotas / Visualizar

Figura 14: Confirmação de pedido
Conta: DEMO023674
Enviar: Vender / 6 6SM8 MKT?
OK / Cancelar
Não perguntar novamente

Figura 13: Sair F2 / Fonte /
Configuração de Coluna / Sair
de Tudo / Formato do preço
médio / Girar / Nova Tarefa de
Posição
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Fonte
Esse comando muda a fonte do texto na janela.
1. Para mudar a fonte de todos os contratos na exibição, pressione Fonte para exibir a janela
de fonte. Consulte as figuras abaixo.
2. Faça as seleções e pressione Ok.

Figura 15: OEC Negociador Demo

Figura 16: Fonte

Arquivo / Conta / Pedidos / Comunicações / Cotas /
Visualizar / Relatórios / Configuração / Caixa de
Ferramenta / Ajuda / Abrir uma conta para suporte
técnico

Figura 17: Efeitos
Riscado / Sublinhado

Fonte / Estilo da Fonte ‐‐:
Negrito / Tamanho Æ 10
OK / Cancelar
Exemplo

Página 15

18 de Junho de 2008

Formato de preço médio
Esse comando exibe a janela de preço de formato.
1. Para mudar o formato do preço na janela de posições medias, pressione o Méd. Formato
de preço.
2. Posicione o cursor em um item para destacar (selecionar) e clique Aplicar para mudar a
exibição. Consulte as figuras abaixo. Nota: Isso não altera a exibição de todos os itens na
janela.

Figura 18: Posições Médias
Símbolos / Comprado / Preço médio de compra /
Vendido

Figura 19: Sair F2 / Fonte /
Configuração de Coluna / Sair
de Tudo / Formato do preço
médio / Girar / Nova Tarefa de
Posição
Figura 20: Formato do Preço
Formato Padrão / Padrão do multiplicador
Aplicar / Cancelar
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Girar
Esse comando se refere à ação de avançar o contrato para o próximo mês.
1. Para rolar um contrato, selecione o na janela e pressione comando.
2. Selecione o mês do menu suspenso e clique Ok. Consulte as figuras abaixo.

Figura 21: Arquivo / Conta / Pedidos / Comunicações / Cotas
/ Visualizar / Relatórios / Configuração / Caixa de Ferramenta
/ Ajuda / Abrir uma conta para suporte técnico
Posições Médias / Posições Detalhadas

Figura 22: Sair F2 / Fonte /
Configuração de Coluna / Sair
de Tudo / Formato do preço
médio / Girar / Nova Tarefa de
Posição

Figura 23: Girar
Conta / DEMO023674
Contrato / 6EM8
Data de expiração / 16/06/2008
Volume / 20
Girar para 68M8
OK / Cancelar

Nova posição de tarefa
Esse comando exibe a janela de nova posição de tarefa que fornece a ação de 1) abc, modificar ou
deletar a posição e termos do contrato selecionado, e 2) agendar uma transmissão automática.
1. Para abc, modificar ou deletar a posição de um contrato siga esses procedimentos.
a. Selecione o contrato na janela de posições medias.
b. Pressione o comando de nova posição de tarefa para exibir a janela.
c. Selecione o botão de posição de tarefa, para que o contrato realmente seja
exibido na parcela inferior da janela.
d. Selecione Adc, Modificar para guardar as configurações ou selecione deletar para
mudar as configurações.
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e. Selecione enviar automaticamente ou agenda uma data e horário.
f. Pressione o X no canto superior para fechar a janela. Consulte a figura abaixo.
2. Para agenda uma transmissão para um contrato especifico;
a. Selecione o contrato na janela de posições medias.
b. Pressione o comando de nova posição de tarefa para exibir a janela.
c. Clique no pedido para confirmação.
d. Determine o horário de agendamento, se o contrato transmiti em uma data e
horário especifico.
e. Selecione Adc, Modificar para guardar as configurações ou selecione deletar para
mudar as configurações.
f. Pressione o X no canto superior para fechar a janela. Consulte as figuras abaixo.
A seção de tarefa identifica uma posição desejada no future e facilita à habilidade de agenda um
pedido para trabalhar por um tempo especifico antes que seja submetida à troca.
Figura 23: Nova Posição de
Tarefa
Tarefa
Conta / Símbolo
Receber posição
Quantidade / ‐1
Enviar pedido
Comprar / Vender / Tipo /
Sinalizador
Parar tarefa quando a
primeira estiver preenchida
Enviar automaticamente /
Perguntar por confirmação
Agendar
Um vez na Segunda – ferira
19 de Maio de 2008 às 17:14:
40
Tempo de inicio 17:14: 40
Tempo de parada 18:14: 40
Uma vez Segunda 19 de Maio
de 2008
Figura 24: Conta / Pedido / Confirmação / Próxima vez da
execução / Agendar

Sempre / 1 / Dia
Adicionar / Modificar /
Deletar
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Sair de Todos
Esse comando retorna todos os contratos na posição media da janela para zero, uma posição
estável.
1. Para retornar todos os atuais contratos para uma posição estável, pressione Sair de Todos
para exibir a janela de confirmação e clique em Sim.
Nota: Só o contrato com uma com uma disposição predefinida. (Essa foi rolada para
outro mês.) Consulte a segunda figura abaixo.

Figura 26: Arquivo / Conta / Pedidos / Comunicações / Cotas
/ Visualizar / Relatórios / Configuração / Caixa de Ferramenta
/ Ajuda / Abrir uma conta para suporte técnico
Posições Médias / Posições Detalhadas
Figura 28: Confirmação

Sair de 17 posições?
Sim / Não
Não perguntar novamente

Figura 27: Sair F2 / Fonte /
Configuração de Coluna / Sair
de Tudo / Formato do preço
médio / Girar / Nova Tarefa de
Posição
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Figura 30: Sair F2 / Fonte
/ Configuração de Coluna /
Sair de Tudo / Formato do
preço médio / Girar / Nova
Tarefa de Posição

Posições detalhadas
Isso se refere á janela abaixo do comando de conta que exibe as especificações de cada
negociação para um contrato particular.
1. Para exibir a posição detalhada de cada contrato que foi negociado especificamente,
selecione e marque o item como mostrado na janela de posição mediana.
2. Para ver a media de vários contraltos, clique com o botão esquerdo, segure a tecla Shift
para destacar as linhas selecionadas.
3. Para ir á uma posição estável especifica no contrato, clique com o botão esquerdo na
posição e clique em Sair F2. Isso imediatamente transmite um pedido de Mercado para o
contrato selecionado para estabilizar a posição.
4. Para estabilizar todos os contratos atuais com posições abertas clique com o botão
esquerdo em Sair Todos. Isso imediatamente transmitira um pedido ao Mercado para sair
de todos os contratos composições abertas.

Figura 31: Posições Detalhadas
Símbolo / Preço médio de compra / Preço médio de
Venda / Quantia / P/L Realizadas / P/L Aberta /
Total P/L

Figura 32: Sair F2 / Sair de
tudo
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Configuração de Mudança de Coluna
Essas colunas de posições detalhadas se diferem daquelas que estão disponíveis para as posições
médias. Consulte a figura abaixo.
Notas:
1.

Para procedimentos de mudança na exibição
da janela, Configuração de mudança de coluna, e
classifique data referente às posições médias nesse
documento.

2.

Consulte posições médias para mudanças no
painel de barra de ferramentas

3.

Essas são as ferramentas que estão disponíveis
na janela padrão de posições detalhadas:
a. ExitF2
b. Sair de Todos
c. Formato de preço médio

Figura 33: Sair F2 / Sair de
Tudo / Formato do preço
médio
Figura 34: Posições Detalhadas
Símbolo / Preço médio de compra / Preço médio de
Venda / Quantia / P/L Realizadas / P/L $ Realizadas
P/L Aberta / P/L $ Aberta / Total P/L / $ Total P/L /
Tempo

Definições detalhadas de Posições de cabeçalho na janela
Coluna

Descrição

$ Margem de manutenção

Esse é o nível mínimo requerido de margem de porcentagem
do valor total do Mercado de contratos.

$ L/P aberto

Essa é a quantia de lucro e perda quando a posição de existe
em um contrato.

$ L/P realizado

Essa figura é a real lucro e perda da atividade de negociação
de um contrato.

Quantia

Exibe o total de dólares para os contratos.

Méd. Preço de compra

Esse é o preço médio do contrato de compra.

Méd. Preço de venda

Esse é o preço médio do contrato de venda.
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L/P aberto

Essa é a quantia de lucro e perda quando a posição de
abertura existe em um contrato.

L/P realizado

Essa figura é a real lucro e perda da atividade de negociação
daquele contrato.

Símbolo

Exibe o símbolo do contrato de futures ou opções.

Tempo

Refere‐se ao momento quando o contrato foi preenchido.

$ L/P Total

Essa é a soma da figura de abertura L/P e a figura realizada
L/p desse contrato.

Selecionar Conta
Esse comando de arquivo exibe o menu suspenso
1. Para negociar de uma conta, clique com o botão esquerdo em Conta, selecione (marque) a
conta especifica para negociar.
2. Ou, no teclado aperte CTRL‐A.
Figura 35: Conta: DEMO023674
DEMO023674
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Filtro de Conta
O comando de Filtro de Conta embaixo do menu de conta principal exibe a janela de dialogo do
filtro de conta. Um usuário poderá selecionar uma ou mais contas para filtrar informação.
Um filtro é um programa que aceita um certo tipo de data como, entrada o transforma de alguma
forma, e então tira a data transformada. O filtro de conta do OEC Trader permite ao usuário
selecionar, filtrar, e classificar qualquer uma de suas contas designadas que exibe na janela de
pedidos abertos ou completados na janela de layout padrão.
1. Selecionar sempre mostra Conta Selecionada para o OEC Trader para automaticamente
exibir os pedidos de todas as contas selecionadas. Consulte a janela de dialogo do
arquivador de Contas.
2. Para selecionar uma conta, clique no item para marcar a caixa.
3. Para limpar o filtro de qualquer conta que estiver marcada ou todas as contas, clique em
limpar todos.
4. Para determinar a ativação, para mudar de uma posição para outra, para visualizar as
configurações, clique em ativar, então clique em Ok.
Figura 36: Caixa de Filtro de
conta
Sempre exibir contas
selecionadas

Marcar todas / Limpar todas /
OK / Cancelar
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Administrador de Bloco de Alocação
Esse comando de conta permite ao negociador criar uma unidade de contas de negociação e
executar uma negociação em contas múltiplas simultaneamente em um único evento. O Bloco de
Alocação (BA) é uma função que requer a permissão e direito de acesso de um administrador de
negociação, um usuário que tem a autoridade para negociar em favor de outro corretor ou firma.
1. Embaixo de Conta, clique em
Administrador de Bloco de Alocação
para exibir a janela. Consulte as
figuras á esquerda.
Uma descrição da janela BA continua na
pagina seguinte.
Figura 37: Conta Æ Posições Médias /
Posições Detalhadas / Selecionar Conta /
Filtrar Conta / Administrador de Bloco de
Alocação
Pedidos
Comunicações

Figura 38: Administrador de Bloco de
Alocação
Nome do Bloco de Alocação / Novo / Deletar
Entre com um nome
Tipo / Customizado
Câmara de compensação / RJO
Contas / Adicionar todas / Adicionar próxima
/ Remover
Nome da Conta / Lotes
Total de lotes
Regra de alocação / MenorAccMenoPreço
OK / Cancelar
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Descrição da janela de administrador do Bloco de Alocação
Essa é a janela de configuração para a criação de contas de Bloco. Os campos e botões da janela
são descritos na tabela abaixo. As descrições estão em ordem alfa.
Campo/Botão
Adc Todos

Adc Próximo
Nome do Bloco de Alocação
Regra de Alocação

Backfill

Bloco de Alocação

Bloco de Alocação

Câmara de compensação

Cliente
Deletar
Seta inferior

Descrição
Automaticamente seleciona todas as contas que estão
designadas á um usuário especifico e exibe‐as abaixo da
coluna do nome da conta.
Permite ao usuário selecionar e abc uma conta especifica
para o bloco novo.
Esse é o nome designado para uma lista de conta de bloco
que aparece na lista suspensa.
OEC Trader satisfaz uma negociação de Bloco de Alocação
baseada na regra de negócios que estabelece o pedido de
acordo com a especificação associada com o Bloco de
Alocação, o numero seqüencial do nome de conta no sistema,
e a disponibilidade do preço no Mercado fornecido em tempo
real. Existem quarto tipos de regras de alocação usados no
OEC Trader:
LowAcctLowPrice
LowAcctHighPrice
HighAcctHighPrice
HighAcctLowPrice
No OEC Trader, Esse termo se refere aos lotes restantes de
um pedido BA que estava parcialmente completado. A conta
de Alocação Blackfill facilita um processo manual pelo qual o
usuário pode criar um novo pedido para preencher as
unidades restantes no bloco.
Refere‐se à função que os negociadores podem criar uma
lista de contas existentes e automaticamente enviar um único
pedido para os lotes combinados em cada conta e determinar
os preenchimentos baseado nas regras definidas. Isso é
conduzido em tempo real.
Esse é um recurso do OEC Trader que permite ao negociador
criar uma unidade de contas de negociação e executar uma
negociação em contas múltiplas simultaneamente em um
único evento em tempo real.
Refere‐se ao menu suspenso dos itens, agencias ou
corporações separadas de uma troca de futures que são
responsáveis por fixar contas de negociação, coletando e
mantendo a margem, de dinheiro, regulando entrega e
relatando a data da negociação.
Refere‐se á categoria de grupo de contas que pertence á um
negociador individual.
Refere‐se ao comando que remove todas as contas incluindo
o nome do bloco.
Move o nome de conta selecionado abaixo na lista de pedido.

Página 25

Desistir

HighAcctHighPrice

HighAcctLowPrice

Conta Interna
Lotes
LowAcctHighPrice

LowAcctLowPrice

Novo
OMNIBUS

Remover
Lotes totais
Tipo

Seta acima
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Esse é um procedimento em negociações de commodities em
que o corretor coloca uma negociação em nome de outro
corretor como se ele/ela realmente tivesse executado a
negociação. Esse relacionamento é protegido por um acordo
de desistência entre ambas as partes. Essa também é uma
categoria do grupo de conta.
Á regra de alocação que designa o OEC Trader para preencher
a requisição de lote do nome de conta com o maior numero
de seqüência de conta (um sistema gerou numero de
identificação) na lista de bloco de alocação com os lotes de
maior preço.
Á regra de alocação que designa o OEC Trader para preencher
a requisição de lote do nome de conta com o maior numero
de seqüência de conta (um sistema gerou numero de
identificação) na lista de bloco de alocação com os lotes de
menor preço.
Refere‐se á categoria de grupo de contas que pertence á uma
firma de negociação.
Essa é a quantia de uma conta.
Á regra de alocação que designa o OEC Trader para preencher
a requisição de lote do nome de conta com o menor numero
de seqüência de conta (um sistema gerou numero de
identificação) na lista de bloco de alocação com os lotes de
maior preço.
Á regra de alocação que designa o OEC Trader para preencher
a requisição de lote do nome de conta com o menor numero
de seqüência de conta (um sistema gerou numero de
identificação) na lista de bloco de alocação com os lotes de
menor preço.
Exibe campos em branco na janela para entrada de dados.
Essa é uma categoria de grupo de contas que captura e
processa as atividades de negociação de duas ou mais
entidades.
Esse botão deleta todo o bloco de alocação.
Essa é a quantidade total de todas as contas na janela BA.
Esse é o campo especifico na janela de administração do
Bloco de Alocação que classifica o a fonte de entrega ou
classificação do grupo. Esses tipos de fonte incluem:
‐Cliente
‐Desistir
‐OMNIBUS
‐Casa (Essa é uma configuração interna que só é visível para o
pessoal OEC.)
Move o nome de conta selecionado acima na lista de pedido.
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Criar um BA
1.

Para criar um novo BA, selecione conta do menu de comando principal e clique em
Administrador do Bloco de Alocação para exibir a janela. Consulte a figura abaixo.

2.

Pressione Novo para abrir
todos os campos na janela.
Coloque um nome abaixo
do Nome do Bloco de Alocação
Selecione o tipo de conta da
lista suspense.
Selecione o nome da
câmara de compensação da
lista suspensa.
Selecione Adc Próximo para
exibir o nome dentro do painel
da janela.
Selecione a regra de
Alocação do menu suspenso e
clique Ok.
Para limpar todas as
entradas na janela, clique em cancelar.
Um Backfill (B) Conta é automaticamente criada com cada nome de conta nome e
exibe no menu suspenso do Sumario da Conta. Consulte a figura abaixo.

3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

Figura 39: Conta Æ Posições Médias /
Posições Detalhadas / Selecionar Conta /
Filtrar Conta / Administrador de Bloco de
Alocação

Figura 40: Administrador de Bloco de Alocação
Nome do Bloco de Alocação / Novo / Deletar
Entre com um nome
Tipo / Customizado

Pedidos
Comunicações

Câmara de compensação / RJO
Contas / Adicionar todas / Adicionar próxima /
Remover
Nome da Conta / Lotes

Nota: Administrador do Bloco de Alocação só é exibido
node
menu
Total
lotes suspenso quando o usuário tem
permissão para acessar contas múltiplas.
Regra de alocação / MenorAccMenoPreço

OK / Cancelar
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Depois de um Bloco ter sido criado é exibido na janela de Sumario de
Conta no menu suspenso. Consulte a figura na próxima esquerda.
Figura 41: Conta: DEMO023674
DEMO023674
DEMO055555
Teste A
Teste A (B)

Regra de Alocação
Uma regra de alocação é o processo sistemático que facilita a execução de uma negociação
designada para contas múltiplas de acordo com o numero de contas seqüencial designado pelo
OEC Trader ou Firma Administradora de negociação e a disponibilidade do preço para a
quantidade de pedidos. O sistema automaticamente distribuí os preços com as respectivas
quantidades baseadas no nome da conta individual e o nome do pedido do lote. As quarto
seleções incluem os seguinte:
A. LowAcctLowPrice
B. LowAcctHighPrice
C. HighAcctHighPrice
D. HighAcctLowPrice
Nota: Nesse momento o OEC Trader não designa um Bloco de Alocação para múltiplas firmas de
compensação.
Deletar um BA
1. Para deletar a lista do BA inteira, destaque e selecione a conta na lista e pressione Deletar.
Conduzir um processo de pedido Backfill
Um Backfill, os lotes restantes para se satisfazerem no pedido do Bloco de Alocação, é criado
quando só parte da quantia complete o total do lote do pedido. Essa informação é exibida na
janela de pedidos completados no layout padrão. Consulte as entradas de Bloco Teste e Teste B na
figura abaixo.
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Figura 42: Todos Pedidos Completados: 6
Conta / Pedido / Status / Preço Médio de Venda / Posição / Quantidade / Símbolo / Preço /
Último comando / Comentários
Pedidos Ativos / Pedidos Completados
Conectado

Nota: Esse recurso só é exibido para um usuário que tem permissões como um administrador de
negociações.
Nesse exemplo a quantia exibe 45/100 estavam alocados no pedido inicial Entretanto, o Ba foi
completado com o processo de pedido backfill como demonstrado acima no Teste B que exibe
55/55.

Conduzir um Backfill
Esse é um processo manual que permite ao usuário completar o pedido parcialmente complete
para evitar duplicação do pedido original.
1. Depois do original BA ser parcialmente preenchido, na janela de pedidos completados,
cancele o pedido inicial.
2. Selecione Administrador de alocação e selecione a conta B, crie um novo pedido com a
quantia perdida, e clique em transmitir. Consulte as figuras abaixo.
Figura 43: Conta: Bloquear Teste 1 (B)
DEMO023674
DEMO055555
Bloquear Teste 1
Bloquear Teste 1 (B)
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Violação de Risco
Essa é uma mensagem de erro gerada pelo OEC Trader quando uma regra de negócios foi
quebrada. Consulte o exemplo abaixo.

Figura 44: OEC Negociador DEMO

Violação de risco crédito máximo = 0 USD, Pedido precisará de um crédito de 79491,44 USD
capital disponível é de: 74766,44 USD)
Fechar

