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Introdução
Em adicional para a negociação de futures OEC Trader agora oferece a habilidade de negociar opções
usando a mesma plataforma. Muitas das técnicas de navegação duplicam a mesma funcionalidade
usada para se negociar futuros. O foco primário desse documento é descrever os seguintes recursos:
•
•
•
•

Estabelecer Configurações de Contrato para opções para a janela de cotas
Usar o novo critério de filtro de commodity
Exibir a Multijanela de opções
Revisar especificações de pedidos para a estratégia pedida entrada tela padrão

Visão geral de novos Recursos
OEC Trader agora oferece a oportunidade para negociar opções eletronicamente. Mais importante, a
mesma funcionalidade amigável do usuário (clique direito nos menus) se aplica as opções. O negociador
pode agora:
1. Ver as cotas de futuros e opções juntas na mesma janela.
2. Ver detalhes de opções na janela de Chain
3. Negociar opções especifica que utilizam tipos de estratégias:
a. Outrights
b. Desenvolvimento
c. Borboleta
d. Condores
e. Faixas e Pacotes
f. Pacotes
g. Pares
h. Acertar em volta do objetivo
i. Estrangular
j. Pedidos de intercommodity ou interprodutos
4. Adc a opção de janela de chain ao layout padrão.
5. Selecionar e customizar os contraltos para menus suspensos de futures e opções através da
ferramenta de pesquisa de contrato que exibe este tipo de detalhe. Este localizado bem na tela
de entradas de pedidos.
6. Negociação de opções até:
a. Entrada de pedido padrão
b. Entrada de pedido rápida
c. Entrada de pedido turbo
d. Através do DOM
7. Posições Medianas‐Simbolos de opções exibem na janela de posição mediana detalhada sob
seleção.
8. Sumario de conta‐Não existem mudanças.
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9. Pedidos Ativos‐Pedidos de opções exibe na janela com a coluna de símbolo.
10. Pedidos completados‐Pedidos de opções exibe na janela com a coluna de símbolo.
11. Ordem de entrada padrão‐Ordem das opções exibe embaixo da aba de estratégia. Refere a
janela de contrato de configuração para ripos de pedidos correspondente e detalhes de
contraltos. O novo recurso de pesquisa de contrato é
12. Cotas ‐ Há uma coluna adicional na janela de cotas
13. Pesquisa‐Não existem mudanças.
14. Chat ‐ Não existem mudanças.
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Notas de lançamento para Opções
Devido à complexidade, diferenças únicas de opções para futures e problemas de integração na
plataforma de negociação existente, esse é um lançamento preliminar para as opções. Outra
funcionalidade esta em desenvolvimento para um lançamento future.
1. Opções não podem ser negociadas de:
a. Da janela de gráficos
b. Da multijanela opções ou cotas
2. Opções Pit não podem ser negociadas eletronicamente nesse momento.
3. Apos a instalação inicial só futures podem ser uploaded á configuração do contrato.
4. Para habilitar opções e estratégias numa janela de configuração de contrato, selecione
commandos de opções e estratégias para exibir os grupos de commodity.
5. Todas as opções Outright são negociadas através da tela de ordem de entrada padrão.
6. Quaisquer futuros ou estratégias de opções com quarto ou mais pernas é negociada através da
tela de ordem de entrada padrão.
7. Uma vez que um contrato foi removido do painel selecionado, é removido da lista até ser
reselecionado na janela de configuração de contratos.

Figura 1: Filtro / Futuros / Opções / Estratégias /
Troca / Todas / Sessão / Todas / Grupo / Grupo /
Ordem / Símbolo / Checar contrato
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8. A nova janela de pesquisa de contrato fornece um maior nível de detalhes em cada contrato
especifico. Consulte a figura abaixo.

Figura 2: Filtro / Futuros / Opções / Estratégias
/ Troca / Todas / Sessão / Todas / Grupo / Grupo
/ Ordem / Símbolo / Checar contrato

Figura 4: Mês que ira expirar / Junho 8

F/Q/S / Futuro
Margem inicial / 4.500.00
Tamanho do contrato / 50
Tempo de parada / 16:15
Tempo do sinalizador / 0:25
Manutenção / 3.600.00
Moeda / USD
Tempo de inicio / 16:30
Data de expiração / 20/6/2008
Descrição / E‐Mini S&P
Grupo / Índices
Tipo / Eletrônico
Troca / CME
Formato do preço / “#.##
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Lista de verificação de iniciação rápida
Para novos usuários do OEC Trader que querem negociar opções, primeiro vão á configuração de
contrato e selecionem commodities da lista de ofertas disponível Repare que as opções
Abaixo esta uma lista de verificação de iniciação rápida para auxiliar a instalação do OEC Trader. Para
mais informações sobre o software OEC Trader ou abrir uma conta, por favor, mande um e‐mail para
info@openecry.com, visite ajuda ao vivo online ou entre em contato conosco pelo TEL 800‐920‐5808.

Para Novos Usuários
1. Acesso livre ‐ Baixe a Demo do website OEC.
2. Processo de nova conta online ‐ Complete uma aplicação online com o OEC através de
https://www.openecry.com/openaccount/applyonline.cfm para receber nome de
usuário e password por um período experimental no ambiente estimulado ou por
produção.
3. Conectividade de software ‐ Estabelece conexões de saída para portas 9200 e 9201
através do firewall pessoal do computador.
4. Login‐Entre o nome de usuário e a senha e marque auto reconectar para exibir a pagina
de layout padrão
5. Configuração de contrato ‐ revisa os procedimentos dessa sessão nesse documento.
6. Note as três categorias principais no menu de filtro:
7. Futuros (exibe apenas os contraltos de futuros)
8. Opções (exibe apenas os contraltos de opções)
9. Estratégias (Exibe futuros e opções Juntamente com o detalhe do contrato que inclui
lados, mês/ Margem de ano, borboletas, maços, pacotes, faixas, condors, e venda‐
compra, etc.
10. Seleciona os contratos para negociar para exibir Na tela de cotas e pedidos do OEC.
11. Verifica a janela e cotas no layout padrão para confirmar a exibição dos contratos
selecionados.
12. Revisa as diferenças entre os símbolos de futures e símbolos de opções.
13. Confirmações e Norificações‐Verifica todos os alertas de pedidos suspensos para ativar
estes itens. (Procedimento recomendado esta neste documento.)
14. Pedidos‐Verifica as telas de pedidos (abas) no layout padrão.
15. Conta ‐ Revisa e verifica a informação do balance financeiro e os números de conta(s).
16. Relatórios‐Seleciona um formato (Visualização, PDF ou impressora) e gera um relatório
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