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ПЪРВОНАЧАЛНА НАСТРОЙКА
▪ Инсталиране на екран JOULE
За да се свържете с Joule Direct, трябва да инсталирате екран Joule front-end, като използвате Microsoft
ClickOnce линка по-долу. В допълнение, по-долу ще намерите техническите предпоставки.
Joule Link

Joule Installation Link

Необходима
предпоставка

Microsoft .NET Framework 4.7.2

▪ МРЕЖОВА СВЪРЗАНОСТ
Може да са необходими промени в firewall, за да може успешно да се свържете с Joule Direct.
Препоръчваме да препратите информацията по-долу до ИТ отдела Ви, за да потвърдят свързаност и да оторизират всички
необходими промени.
Моля да обърнете внимание, че системата Trayport Joule Direct приема само сигурни връзки чрез TLS/SSL. За да позволите
това, ще трябва да разрешите HTTP свързаност към Thawte revocation server (Вж. по-долу). За подробности относно TLS/SSL
в системата на Trayport , моля вижте стр.5, Глава 1.3 (TLS/SSL & сертификати) на Ръководството Директна връзка към Joule
(вж. линка по-горе).

Разпределени IP блокове на Trayport

91.233.152.0/22 (91.233.152.0 - 91.233.155.255)

Порт

443

Документация

Joule Direct Connectivity Guide

Revocation Server

http://*.symcb.com/*

ПЪРВОНАЧАЛНА НАСТОЙКА
▪

Как да влезете в JOULE

ИКОНА TRAYPORT JOULE

ПРОЗОРЕЦ ЗА
ВПИСВАНЕ

Попълнете този
прозорец с
потребителско име и
паролата, предоставени
от BGH
Кликнете два пъти върху
иконата на Trayport Joule, за
да стартирате търговския
екран, а след това ще се
появи прозорец за вписване.

JOULE-меню
Отваряйки Joule-менюто в горния ляв ъгъл на екрана, можете да създавате и отваряте пазарни екрани, да
достъпвате допълнителни търговски инструменти, напр. списък за наблюдение, регистър на офертите ,
часовник на активността, както можете да достъпите Joule options.

1. Tools
Joule предоставя широк обхват от аналитични инструменти за разширяване и повишаване на видимостта ви към пазара. Можете да преглеждате
сделките на пазара или по специфични продукти, да проследявате вашите оферти и позиция и да анализирате пазара чрез инструментите за диаграми.

JOULE-меню
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Нов пазарен екран: Пазарните екрани са основния компонент на Joule и осигуряват преглед на текущия пазар по избрани
продукти и договори. Пазарните екрани са основният начин да поставяте оферти и да извършвате сделки. Joule осигурява
достъп до предварително конфигурирани пазарни екрани; можете също да създавате ваши собствени (според вашия избор на
продукти и периоди), или да достъпвате пазарни екрани, създадени от други потребители във вашата организация.

Сделки: този прозорец ви
позволява преглед на всички
сделки, извършени на даден
пазар или по даден продукт.
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Динамични сделки: списък от
сделки, свързани с определен
продукт. Когато изберете друг
продукт в пазарната зона, този
прозорец се актуализира с
направените сделки по новия
продукт.

Нов списък за наблюдение:
списъкът за наблюдение ви
позволява да създавате списък
от продукти, от които се
интересувате конкретно, и да
управлявате офертите ви по тези
продукти.

3Динамична

дълбочина
на
пазара:
ако
искате
да
преглеждате повече оферти по
конкретен продукт, можете да
увеличите
дълбочината
на
пазара за да виждате всички
подадени оферти на пазара.
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Регистър на офертите: показва
всичките ви активни оферти в
един пазарен екран, като ви
позволява да наблюдавате и
изменяте
вашите
оферти,
използвайки един прозорец.

Динамична статистика: показва
допълнителна информация за
всяка оферта (Execution, Venue,
Code, Last Trade Indicator, Time,
Volume, V.Buy, V.Sell, Open, High,
Low, VWAP…)
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Часовник
на
активността:
осигурява
уведомяване за
последните 100 събития на
пазара.
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10Графики:

можете
да
преглеждате исторически данни
(от
момента
на
първото
активиране на вашия Trayport
екран) във ваши графики.
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Импортиране на множество
оферти: позволява ви бързо да
въведете до 500 оферти на
пазара с едно кликване

Часовник: Joule-часовникът може да бъде настроен да показва специфични
часови зони.
Във всеки прозорец с часовник може да бъде настроена аларма, като може
допълнително да се показва дата.

JOULE-меню
2. Моите пазари
Позволява ви да отворите който и да е от пазарните екрани, които предварително сте създали или модифицирали.

3. Other User Markets
Позволява ви да отворите който и да е от пазарните екрани, които предварително са създадени или модифицирани от други ползватели във вашата
организация. Пазарните екрани са организирани в под-менюта по потребителско име.

JOULE-меню
4. Импортитане/Експортиране
Joule ви позволява да импортирате и експортирате export and import файлове с работно пространство, което прави споделянето на конфигурации на
работното пространство с други ползватели.
Експортиране на работно пространство
1. Кликнете с десен бутон върху таб с работното пространство, което искате да експортирате и изберете Export Workspace. Изобразява се диалогов
прозорец Save As.
2. Използвайте Save as тип падащо меню, за да изберете типа файл, в който искате да експортирате вашето работно пространство.
3. Движете до мястото, където искате да запазите вашето работно пространство и кликнете Save. Работното място е експортирано според типа файл,
който сте избрали.
Импортиране на работно пространство
1. Кликнете с десен бутон върху таб с работното пространство и изберете Import Workspace. Изобразява се диалогов прозорец Open.
2. Използвайте падащото меню на бутоните Open и Cancel, за да изберете типа файл, който искате да импортирате.
3. Движете до мястото, където е запазен файла, който искате да импортирате.
4. Изберете файла и кликнете Open. Работното пространство се отваря в Joule.

ЕКРАН
Когато отворите Joule за първи път, първоначално работният Ви екран ще изглежда така, както е показано на
картинката по-долу:
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ПАЗАРЕН ЕКРАН

РЕГИСТЪР НА
ОФЕРТИТЕ
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СДЕЛКИ

4
ЧАСОВНИК НА
АКТИВНОСТТА

ПАЗАРЕН ЕКРАН| ДОГОВОРИ И ПЕРИОДИ
2 вида договори са на разположение за
търгуване на екрана:

•

WITHIN DAY

•

DAY AHEAD

•

WEEKEND

MONTHS

LONG TERM

•

SHORT TERM

VTP National и VTP Transit

•

QUARTERS

•

YEARS

ПАЗАРЕН ЕКРАН

The BEST BID (Най-добра оферта за
покупка,best price) се показва найотгоре. За да прегледате всички
подадени оферти натиснете
иконата + отляво на името на
продукта.

ПОДРЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Системата показва офертите с найвисока цена най-отгоре, а офертите
с най-ниска цена най-отдолу.

ВАШИТЕ ОФЕРТИ
Вашите оферти се показват в
яркозелен цвят по подразбиране.

BEST BID

СПИСЪКЪТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И РЕГИСТЪРЪТ НА
ОФЕРТИТЕ
2
СДЕЛКИ

Списъкът за наблюдение позволява на пазарния
участник да преглежда всички сделки които са
извършени на даден пазар и ли за продукт.
Информацията за Агресор и Инициатор е
анонимна.
Сключените собствени сделки са оцветени в
зелено и информацията НЕ Е анонимна относно
Агресор и Инициатор.

3
РЕГИСТЪР НА
ОФЕРТИТЕ

4
ЧАСОВНИК НА
АКТИВНОСТТА

Регистърът на офертите
показва всичките ви текущи
активни оферти в един
пазарен екран,
позволявайки на търговеца
да наблюдава и коригира
офертите си.

Часовникът на активността
предоставя уведомления за
последните 100
търговски
събития на пазара.
Собствената ви активност е
отбелязана в зелено.

КАК ДА ВЪВЕДЕТЕ ОФЕРТА
За да въведете офертата си на пазара :
1.

Кликнете с десен бутон върху клетката на пазарния екран и изберете Add Order

2.

Кликнете два пъти на празна клетка

3.

Изберете клетка от пазарния екран и натиснете Insert, F2 или натиснете Enter

КАК ДА ВЪВЕДЕТЕ ОФЕРТА ЗА ПОКУПКА

Въвеждане на оферта за покупка

Когато въвеждате оферта за покупка (Bid order), зелена икона “B”
се появява в горния ляв ъгъл на диалоговия прозорец.

Име на продукта = напр. месец

Използвайте това меню за да
зададете статус на офертата.
Офертите могат да бъдат Firm
(валидни на пазара) или Withheld
(временно премахнати от пазара)

След като сте попълнили цена и количество, ще
можете да въведете офертата на пазара, като
кликнете върху BID

Good 'til Cancelled: офертата остава валидна
докато не я оттеглите, изтриете или се
изтъргува.
Good For Day: Офертата се оттегля автоматично
на края на деня, освен ако не я оттеглите,
изтриете или се изтъргува във времето за
интервенция.
Good For 10 Minutes: Офертата се оттегля
автоматично 10 минути след като е въведена на
пазара.

КАК ДА ВЪВЕДЕТЕ ОФЕРТА ЗА ПРОДАЖБА

Въвеждане на оферта за продажба

Когато въвеждате оферта за продажба (Ask order), червена икона
“А” се появява в горния ляв ъгъл на диалоговия прозорец.

Име на продукта = напр. месец

Използвайте това меню за да
зададете статус на офертата.
Офертите могат да бъдат Firm
(валидни на пазара) или Withheld
(временно премахнати от пазара)

След като сте попълнили цена и количество, ще
можете да въведете офертата на пазара, като
кликнете върху ASK

Good 'til Cancelled: офертата остава валидна
докато не я оттеглите, изтриете или се
изтъргува.
Good For Day: Офертата се оттегля автоматично
на края на деня, освен ако не я оттеглите,
изтриете или се изтъргува във времето за
интервенция.
Good For 10 Minutes: Офертата се оттегля
автоматично 10 минути след като е въведена на
пазара.

КАК СЕ ПРОМЕНЯ/ ИЗТРИВА ОФЕРТА

Кликнете с десен бутон върху вашата
оферта, маркирана в зелено и
изберете UPDATE ORDER

Кликнете с десен бутон върху вашата
оферта, маркирана в зелено и
изберете DELETE ORDER

ТИПОВЕ ОФЕРТИ И ЦВЕТОВЕ
Joule използва различни цветове за да индикира източника и търгуемостта на офертите на пазара.
Таблицата по-долу показва най-често използваните типове оферти, и тяхното показване по подразбиране
в Joule
Тип оферта
Firm - търгуема

Показване по подразбиране

Описание
Оферта, която можете да търгувате. Контрагентът, подал офертата я е направил
търгуема и вие имате правото да търгувате с него;

Firm - нетъргуема

Това е тип оферта, която не можете да изтъргувате – обикновено защото нямате право
да търгувате с този контрагент.

Индикативна

Индикативните оферти се използват за да индикират, че контрагентът е отворен за
преговори по отношение на цената, и са нетъргуеми за всички контрагенти на пазара.

Референтна

Референтни оферти се използват с цел осигуряване на ценова информация към
пазара (например цена на затваряне, текущи валутни курсове) и са нетъргуеми за
всички контрагенти на пазара.

Търгуема по подразбиране

Търгуеми по подразбиране оферти се изчисляват автоматично на база на оферти, по
други продукти. Ако можете да търгувате всички оферти, съдържащи се във
въведената по подразбиране (legs), обикновено ще можете да търгувате и самата
въведена по подразбиране оферта.
Ако не можете да търгувате една или повече от съдържащите се във въведената по
подразбиране оферта (legs), също няма да можете да търгувате по въведената по
подразбиране цена. Други участници на пазара може да имат право да търгуват тези
оферти.
Ако успешното изпълнение на въведена по подразбиране оферта зависи от
сключването на оферта между други контрагенти, то тя ще се визуализира в
Jouleкато такава с неизвестна търгуемост. Тъй като нямате информация относно
разрешенията за търгуемост между другите контрагенти, търгуемостта на въведената
по подразбиране оферта е неизвестна докато не се опитате да извършите сделката.

Нетъргуема по подразбиране

Неизвестна търгуемост по
подразбиране

ORDER TYPES AND COLOURS
Тип оферта
Индикативна по
подразбиране

Вашите собствени оферти

Показване по подразбиране

Описание
Индикативна по подразбиране цени са нетъргуеми за всички контрагенти на пазара, и
могат да създадени по различни причини, включително когато дадена цена се
използва повече от един път в изчисление, или когато съвкупност от оферти (leg) имат
различни ограничения по количество.
Вашите собствени оферти са маркирани в яркозелено по подразбиране.
Ако вашите оферти са задържани (скрити от другите търговци на пазара), те се
визуализират в със сив текст.

Офертите на вашата компания

Оферти, въведени от други търговци във вашата компания са маркирани в
тъмнозелен цвят. Задържани оферти от други търговци във вашата компания се
визуализират в сив текст.

Активни синтетични
оферти

Ако вашата компания има достъп до услуга Автоматично търгуване (AT), тогава всички
оферти с AT които са видими за останалите контрагенти, като например Iceberg orders ,
се появяват като активни синтетични оферти.
Другите контрагенти на пазара виждат активни синтетични оферти като стандартни
твърди оферти.
Всички At оферти, които не са видими към другите контрагенти, като Ghost orders, се
появяват като пасивни синтетични оферти. Другите контрагенти не могат да виждат
пасивните синтетични оферти.
Активните синтетични оферти могат да станат пасивни автоматично в някои ситуации
(например, ако невалиден спред се появи в даден пазар) – тези пасивни оферти се
изобразяват със сив текст.

Пасивни синтетични
оферти

БЪРЗИ КОМАНДИ
Задача

Мишка

Бърза команда с клавиатура

Entering an Order

• Right-click a cell on the marketsheet and select Add Order

Select a cell and press one ofthe following keys:

Въвеждане на оферта

• Double-clickonanemptycell

• Insert

• +
• F2
• Enter(emptycellonly)
Right-clickontheorder andselect Withhold Order

.
Select the order and press Ctrl + W

Firming an Order

Right-clickontheorder andselect Firm Order

Select the order and press Ctrl + F

Задаване на твърда
оферта
Updating an Order

Right-clickontheorder andselect Update Order

Select the order and press either of the following keys:

Withholding an Order
Задържане на оферта

Променяне на оферта

• Enter
• *

Deleting an Order

Right-clickontheorder andselect Delete Order

Select the order and press Delete

Trading an Order

• Right-clickonanorderandselect Deal Order

Select an order and press either:

Търгуване на оферта

• Double-click on an order

• Enter

Изтриване на оферта

• Alt + D
Trading Volume
Търгуване на количество

Right-clickonanorderandselectDeal Volume

SelecttheorderandpressCtrl+Shift+Enter

