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Pitové burzy a burzy založené na parkete – zoznámenie 
s rizikami 

 

Niektoré burzy, na ktoré môžete smerovať príkazy prostredníctvom spoločnosti Interactive 

Brokers („IB“), sú neelektronické trhy s otvoreným vyvolávaním. Na takýchto burzách budú 

príkazy zadané prostredníctvom TWS smerované elektronicky na parket, ale potom budú ručne 

dodané do obchodných pitov, a tieto podliehajú časovým nevýhodám spojeným s týmito trhmi. 

Obchody sa uskutočňujú vtedy, keď sa 2 makléri stretnú pri obchodnom pite a ústne sa dohodnú 

na obchodnej cene a ďalších podrobnostiach obchodu. 

 
Obchodníci, ktorí pôsobia na týchto burzách, musia mať na pamäti nasledujúce: 

 
 
• Všetky príkazové akcie (nové príkazy, zmeny, rušenia) sú vystavené oneskoreniam, ktoré sú 

naviazané na proces doručenia. Oneskorenia obvykle predstavujú 30–60 sekúnd, ale pri silnejšej 

prevádzke, napríklad otvorenie alebo uzatvorenie obchodnej relácie, môže trvať niekoľko/mnoho 

minút. 

 
• Časté úpravy príkazov (cena alebo množstvo) majú často za následok jeho zlú realizáciu, pretože 

zmena vyžaduje zrušenie existujúceho príkazu a vytvorenie nového príkazu. Ak sú zmeny 

odosielané rýchlejšie, než ako je ich možné spracovať, existuje veľká pravdepodobnosť zlého alebo 

oneskoreného uskutočnenia. 

 
• Príkazy nemajú žiadnu časovú ani cenovú prioritu. Je možné, že príkaz nebude uskutočnený, aj 

keď sú hlásené obchody za očakávanú cenu alebo za cenu lepšiu, než je očakávaná cena. 

 
• Trhové príkazy môžu byť uskutočňované za nepriaznivé ceny. Použitie trhových príkazov je 

povolené, ale neodporúča sa. 

 
• Zrušené príkazy môžu byť uskutočnené. Nie je neobvyklé, že správa o uskutočnenom príkaze sa 

oneskorí z dôvodu trhových objemov. Po odoslaní požiadavky na zrušenie je potom pitový 

burzový maklér nútený nahlásiť stav, ktorý môže byť „vybavené, príliš neskoro na zrušenie“. 

 
Spoločnosť IB uznáva, že otvorené vyvolávacie obchodovanie má v porovnaní s elektronickým 

obchodovaním svoje limity, a preto navrhla systém TWS tak, aby sa eliminovalo čo najviac problémov. 

Obchodníci by však nemali očakávať od maklérskeho systému IB pre trhy s obchodovaním na parkete 

podobnú výkonnosť, ako je to pri elektronických trhoch. 

 
Beriem na vedomie limity trhov s obchodovaním na parkete a súhlasím s tým, že spoločnosť IB 

nebude zodpovedná za oneskorenia a chyby, ktoré sú mimo jej kontrolu a ktoré sa týkajú obchodných 

procesov charakterizovaných manuálne uskutočňovaným otvoreným vyvolávaním. 
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