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Giełdy Oparte na Floor/Pit – Oświadczenie dotyczące
Ryzyka
Niektóre giełdy, do których możesz kierować zlecenia za pośrednictwem Interactive Brokers („IB”),
to nieelektroniczne, tradycyjne rynki zbytu. Na takich giełdach zlecenia składane za pośrednictwem
TWS będą kierowane do floor- parkiety elektronicznie, ale następnie są dostarczane ręcznie do pits
i są obciążone niedogodnościami czasowymi właściwymi dla takich rynków. Transakcje są
realizowane, gdy 2 brokerów spotyka się w dziale transakcyjnym i ustnie ustala cenę transakcji i
inne szczegóły transakcji.
Osoby przeprowadzające transakcje działające na tych giełdach muszą wiedzieć o następujących
kwestiach:
•

Wszystkie działania związane ze zleceniami (nowe zlecenia, modyfikacje, anulowanie) podlegają
opóźnieniom związanym z procesem dostawy. Opóźnienia wynoszą zwykle 30–60 sekund, ale mogą
trwać kilka/wiele minut w warunkach dużego ruchu, takich jak otwarcie lub zakończenie sesji
giełdowej.

•

Częste modyfikacje zleceń (cena lub ilość) często skutkują słabymi realizacjami, ponieważ
modyfikacja wymaga anulowania wcześniej istniejącego zlecenia i utworzenia nowego zlecenia. Jeśli
modyfikacje zostaną przesłane szybciej, niż można je przetworzyć, istnieje duże
prawdopodobieństwo, że realizacja będzie zła lub pominięta.

•

Dla zleceń nie ma priorytetu czasu ani ceny. Możliwe jest, że zlecenie nie zostanie wykonane, nawet
jeśli transakcje są zgłaszane po cenie oczekiwanej lub wyższej od oczekiwanej.

•

Zlecenia rynkowe mogą być realizowane po niekorzystnych cenach. Korzystanie z zleceń rynkowych
jest dozwolone, ale nie zalecane.

•

Anulowane zlecenia mogą być realizowane. Często zdarza się, że raport z wykonanego zlecenia jest
opóźniony ze względu na wielkość rynku. Po wysłaniu żądania anulowania broker pit jest zmuszony
zgłosić status, który może być „wypełniony, za późno, aby anulować”.

IB uznaje ograniczenia otwartych, tradycyjnych transakcji w porównaniu do transakcji elektronicznej i
zaprojektował system TWS, aby usunąć jak najwięcej problemów. Niemniej jednak osoby
przeprowadzające transakcje nie powinny oczekiwać podobnego działania systemu maklerskiego IB na
rynkach będących przedmiotem transakcji na floor, jak na rynkach elektronicznych.
Przyjmuję do wiadomości ograniczenia rynków będących przedmiotem transakcji na floor i zgadzam się,
że IB nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienia i błędy poza swoją kontrolą, związane z
ręcznym, tradycyjnym procesem transakcji.
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