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Cotas
Esse recurso no menu principal de comando exibe as funções e o menu suspenso para
informação de cotas e opções. Consulte a figura abaixo para ver o menu suspenso de
cotas. Nota: Descubra que a opção em cadeia só esta ativa apenas quando cotas ativas
são exibidas na janela para uma opção ou um futuro com uma opção.

Figura 1: Cotas Æ Adicionar Mercado / Adicionar Grupo de Mercado / Remover todos os
mercados / Inserir linha em branco / Sombrear Linhas / Classificar por Alpha / Fonte / Renomear
/Configuração de coluna / Exportar para o CSV
Visualizar
Relatórios
Configuração
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Adc Mercado
Esse comando exibe a janela de seleção de mercado. Ele insere e exibe um único contrato
na janela de contas. Consulte a figura abaixo.

Figura 2: Cotas Æ Adicionar Mercado /
Adicionar Grupo de Mercado

1. Para adicionar um
único contrato de
mercado, selecione o
titulo do contrato do
menu suspenso e clique
em Ok.
2. Ou, entre o símbolo no
campo de texto e clique
em Ok.
3. Ou, clique no ícone
Add mercado na janela
de ferramentas de
cotas. Consulte a figura
abaixo.
Notas: Contratos de buraco são
fotografias instantâneas e
contratos eletrônicos são
transmissões continuas.

Figura 3: Seleção de Mercado / Título do Mercado
OK / Cancelar
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Remover Mercado
Esse comando deleta a exibição de um único contrato na janela de contas.

Figura 4: Cotas Æ Adicionar Mercado /
Adicionar Grupo de Mercado / Remover todos
os mercados

1. Para remover o mercado destacado da janela de cotas, selecione o item o remo
(item) na janela de cotas, abaixo de cotas, selecione remover mercado do menu
suspenso e clique com o botão esquerdo.
2. Ou, selecione o remo, clique com o botão direito para exibir o menu suspenso e
selecione remover mercado.
3. Ou, clique no ícone remover mercado na janela de ferramentas de cotas.
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Adc grupo de mercado
Esse comando exibe a janela de seleção de grupo de mercado. Ele exibe o grupo de
commodity disponível e insere mais de cinqüenta contratos em um grupo na janela de
cotas.
1. Para adicionar um grupo de
mercado inteiro, selecione o
titulo do contrato do menu
suspenso e clique em Ok.
2. Então selecione o mês mais
próximo ou todos os meses do
menu suspenso de meses.
Consulte a figura de janela de
seleção de grupo de mercado
abaixo.
3. Ou, clique no ícone Adc grupo
de mercado na janela de
ferramentas de cotas.

Figura 5: Seleção de Grupo de Mercado
Título do Grupo / Meses
Moedas / Mais próximo 1

Remover todos os mercados
Esse comando deleta a exibição de um conjunto inteiro (grupo de commodity) na janela
de contas.
1. Para remover todos os mercados da janela de cotas, selecione o remo (item) na
janela de cotas, abaixo de cotas, selecione remover todos os mercados do menu
suspenso e clique com o botão esquerdo. Consulte a figura abaixo.
2. Ou, selecione o remo, clique com o botão direito para exibir o menu suspenso e
selecione remover todos os mercados.
4. Ou, clique no ícone remover todos os mercados na janela de ferramentas de cotas.
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Inserir linha em branco
Esse comando adiciona uma linha em branco na janela de cotas.
1. Para inserir uma linha em branco abaixo do contrato destacada na janela de cotas,
Abaixo do comando de cotas, selecione Inserir linha em branco do menu
suspenso.
2. Ou, posicione o cursor na janela de cotas, clique com o botão direito para exibir o
menu suspenso e clique com o botão esquerdo em inserir linha em branco.
Consulte a figura abaixo.
3. Ou, clique no ícone de ferramenta inserir linha em branco na barra de
ferramentas.
Figura 6: Inserir Linha em Branco / Rolar
para trás / Rolar Adiante / Sombrear Linhas
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Rolar adiante/Rolar para trás
O Rolar adiante é um comando para promover o contrato do mês para o próximo ou o
mês seguinte. Inversamente, o Rolar para trás é uma ação para mover a posição do
contrato para o mês anterior.
1. Para rolar adiante ou rolar para trás, selecione a
linha (contrato na janela de cotas, clique com o
botão esquerdo em cotas, e selecione, e selecione a
ação do menu suspenso. Perceba que o contrato foi
recolocado.
2. Ou, posicione o cursor na janela de cotas, clique com o botão direito para exibir o
menu suspenso e clique com o botão esquerdo no item.
Figura 6: Inserir Linha em Branco / Rolar
para trás / Rolar Adiante / Sombrear Linhas

Sombrear linhas
Esse comando colore todas as outras linhas na janela de cotas.
1. Clique em cotas, e marque sombrear linhas para destacar as linhas na janela de
cotas.
2. Para remover o sombreado, selecione sombrear linhas e de selecione (desmarque)
a caixa. Consulte a figura abaixo.
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Mover acima/Mover abaixo
Esse comando move e exibe o próximo contrato em tanto em baixo ou em cima as
presentes linhas selecionadas na janela de cotas.
Figura 7: Mover acima / Mover abaixo

1. Para mover acima ou abaixo na janela do para o próximo contrato, selecione uma
linha (contrato na janela de cotas, clique com o botão esquerdo em cotas, e
selecione, e selecione a ação do menu suspenso. Consulte a figura acima.
2. Ou, posicione o cursor na janela de cotas, clique com o botão direito para exibir o
menu suspenso e clique com o botão esquerdo no item.
3. Ou, clique no ícone de ferramenta acima ou abaixo na barra de ferramentas na
janela de cotas.

Classificar por Alpha
Esse comando reorganiza data em qualquer coluna em uma ordem crescente ou
decrescente.
1. Para organizar todos os contratos na janela de cotas em tanto ordem crescente ou
decrescente, clique com o botão esquerdo na coluna do cabeçalho.
2. Ou, posicione o cursor na janela de cotas na coluna de cabeçalho, clique com o
botão direito para exibir o menu suspenso e clique com o botão esquerdo em
classificar por alpha.
3. Ou, clique no ícone classificar por alpha na barra de ferramentas na janela de
cotas.
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Preço de formato padrão
Esse comando exibe a janela de formate de preço que detalha as seleções especificas para
formatos decimais. Consulte a figura que é exibida como o menu suspenso de cotas.
Figura 8: Customizar o formato do preço
/ Fonte / Renomear

1. Para mudar o formato decimal das ultimas, colunas de oferta e venda com a janela
de cotas, abaixo de cotas, clique com o botão esquerdo em formato de preço
padrão para exibir a janela de formato de preços.
2. Selecione a preferência e clique em aplicar para salvar a configuração. Consulte a
figura de formato de preço abaixo.
3. Ou, clique no ícone na barra de ferramentas na janela de cotas. Consulte o menu
acima.

Figura 9: Formato do Preço
Formato Padrão / Padrão do decimal
Aplicar / Cancelar
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Fonte
Esse comando exibe a janela de Fonte. Isso se refere á um design gráfico para um
conjunto de caracteres que também inclui a combinação e seleção de tipo de letra e outras
qualidades, assim como tamanho, inclinação, e espaçamento de exibição.
Figura 9: Fonte
Fonte / Estilo da Fonte /
Tamanho
OK / Cancelar

Figura 10: Efeitos
Riscado / Sublinhado

Figura 11: Customizar o formato do
preço / Fonte / Renomear

1. Para customizar a fonte na janela de cotas, abaixo de cotas, clique com o botão
esquerdo em fonte para exibir a janela de fonte. Consulte a figura acima.
2. Selecione fonte (face de tipo), estilo e tamanho e clique com o botão esquerdo em
Ok para salvar as configurações.
3. Ou, posicione o cursor na janela de cotas, clique com o botão direito para exibir o
menu suspenso e clique com o botão esquerdo em fonte para exibir a janela de
fonte.
4. Ou, clique no ícone na barra de ferramentas na janela de cotas. Consulte o menu
acima.
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Renomear
Esse comando exibe a janela de nome padrão para designar outro titulo para exibir na
janela de cotas.
1. Para renomear o titulo na janela de cotas, abaixo de cotas, clique com o botão
esquerdo em janela de nome padrão. Consulte a figura abaixo.
2. Entre o novo nome e clique em Ok para salvar a configuração.
3. Ou, clique no ícone na barra de ferramentas na janela de cotas. Consulte a figura
abaixo.

Figura 12: Customizar o nome da cota
Por favor entre com o novo nome
Cotas
OK / Cancelar
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Adc/Remover alerta de preço
Estes comandos adc ou deletar um aviso para um alerta de preço particular. Qualquer um
dos comandos exibe a janela de administração de alerta de preço.

Figura 13: Adicionar alerta
de preço
Alerta de preço 117 03.0
Alerta em texto opcional

1. Para adc ou remover um alerta, selecione a forma de contrato da janela de cotas,
então clique como botão esquerdo no item que exibe a janela de alerta de preço.
2. Selecione montante de dólar pressione as setas de acima/abaixo.
3. Então selecione um botão de texto de alerta para exibir a mensagem na janela e
clique Ok. Consulte a figura da janela de alerta de preço abaixo.
4. Para remover um alerta, selecione a forma de contrato da janela de cotas, então
clique como botão direito para exibir o menu suspenso e selecione remover alerta
de preço.
5. Ou, clique no ícone na barra de ferramentas na janela de cotas.
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Visualizar alertas de preços
Esse comando exibe a janela de alertas de preços e lista todas os avisos designados para
alertas de preços de contratos.
1. Para visualizar os preços de alerta atuais, abaixo de cotas, selecione visualizar
alertas de preços para exibir a janela de alertas de preços. Consulte a figura
abaixo.
2. Para remover um alerta, selecione um item e clique em remover.
3. Para remover todos os alertas, clique em remover todos.
4. Ou, clique no ícone na barra de ferramentas na janela de cotas.

Figura 14: Alertas de preço
Mercado / Preço /
Mensagem do usuário
Editar / Remover / Remover
tudo
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Intensidade Do Mercado (IDM)
Esse comando exibe a janela de IDM. O gráfico IDM representa uma ladeira de preços do
baixo para o alto. Identifica o alcance do preço que é necessitado para mover o mercado
(um aumento ou diminuição) para um determinado montante.
1. Selecione um contrato na janela de cotas.
2. Abaixo de cotas, clique com o botão esquerdo em IDM para exibir a janela IDM.
Consulte a figura abaixo.
3. OU, selecione o contrato na janela de cotas, clique com o botão direito para exibir
o menu suspenso e selecione IDM. Consulte a figura abaixo.
4. Ou, clique no ícone na barra de ferramentas na janela de cotas.
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Gráfico
Esse comando exibe uma representação gráfica para um contrato selecionado em uma
nova janela. Selecione um contrato na janela de cotas.
1. Abaixo de cotas, clique com o botão esquerdo em Gráfico para exibir a janela
Gráfico. Consulte a figura acima.
2. OU, selecione o contrato na janela de cotas, clique com o botão direito para exibir
o menu suspenso e selecione Gráfico. Consulte a figura abaixo.
3. Ou, clique no ícone na barra de ferramentas na janela de cotas.

Figura 15: Gráfico
Arquivo / Visualizar / Cotas / Modo de negociação / Inserir / Preferências / Caixa de
ferramenta / Ajuda
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Configuração de coluna
Esse comando exibe a janela de configuração da coluna de cotas lista de cabeçalhos de
coluna como itens para seleção para exibir a
informação na janela de cotas.
1. Clique com o botão direito em janela de
cotas para exibir a janela de
configuração de coluna.
2. Para exibir cabeçalhos de colunas na
visualização de janela, selecione
marcando os itens e clique em salvar.
3. Clique com o botão esquerdo em cotas e
selecione configuração de colunas para
exibir a janela de configuração de
colunas. Consulte a figura de cotas
abaixo.
4. Nessa janela, clique e segure um
cabeçalho de coluna para um novo local
na lista.
5. Nessa janela, selecione um cabeçalho de
coluna, pressione e segure Ctrl, e use as
setas acima e abaixo para mover a
coluna na lista.

Figura 16: Arraste uma coluna utilizando o mouse ou pressione
CRTL+UP ou CRTL+DOWN para alterar a ordem da coluna
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Exportar para CSV
Esse comando exibe a janela de Exportação. Também extrai e reformata a data de um
jeito que pode ser usada por outra aplicação assim os dois programas compartilham a
mesma informação. Por exemplo, pode exportar data em um arquivo como uma folha de
estilos do Excel.
1. Selecione e destaque os itens na janela.
2. Abaixo de cotas, selecione exportar para CSV para exibir a janela de exportação.
Consulte a figura abaixo.
3. Clique em Sim para exibir a janela de salvar como nos meus documentos.
4. Nomeie o arquivo e clique em salvar.

Figura 17: Você quer
exportar todos os itens?
(Sim todos os itens / Não
somente o item selecionado
Sim / Não / Cancelar

Figura 18: Comunicações
Cotas Æ Adicionar Mercado / Adicionar Grupo de Mercado / Remover todos os mercados / Inserir linha em branco
/ Sombrear Linhas / Ordenar por ordem alfabética / Fonte / Renomear /Configuração de coluna / Exportar para o
CSV
Visualizar
Relatórios

