KOMODITNÁ
BURZA
BRATISLAVA
Manuál pre obchodovanie komodít na VT
Vedľajší trh pri KBB vznikol za účelom organizovania mimoburzových obchodov,
kde spoločnosti majú možnosť nepoužívať garančné systémy burzy. Burza vytvorí
zmluvu na základe ktorej kupujúci je povinný kúpiť tovar, predávajúci je povinný
dodať tovar. Aj kupujúci aj predávajúci sú povinný zaplatiť burze
sprostredkovateľskú províziu.

1. Registrácia
Registráciou sa rozumie získanie statusu Obchodník VT. Ak sa spoločnosť
zaregistruje ako obchodník HT, má rovnaké práva pre vedľajší trh ako obchodník
VT. Zaregistrovať sa môže spoločnosť na stránke
http://www.kbb.sk/sk/kategoria/obchodne_informacie/registracia/obchodnik-VT/.
Po registrácii bude skontrolovaná pravosť spoločnosti a bude jej vygenerovaná
zálohová faktúra. Po uhradení zálohovej faktúry spoločnosť získava štatút
obchodníka VT a bude jej sprístupnený vedľajší trh.
Ak chce obchodník VT využiť garantovaný záručný systém burzy, musí mať
vytvorený účet v systéme účtov burzy.

2. Vkladanie pokynu
Pre vkladanie pokynu je potrebné
sa prihlásiť do systému. Prihlásiť
sa môžete na stránke
http://www.kbb.sk/sk/login/. Po
úspešnom prihlásení sa Vám
zobrazí v menu Užívateľ položka
Vedľajší trh. V menu Vedľajší trh
môžete vojsť do menu Editácia
pokynu.
Pokyn obsahuje:
Typ – Ponuka alebo dopyt.
Obchodník ktorý má záujem
kúpiť tovar za peniaze zadá
ponuka.
Tovar – Komodita ktorá sa
obchoduje na burze. Ak komodita
ktorú si želáte obchodovať nie je
v zozname, upovedomte burzu.
Norma, špecifikácia, rozbor –
Podrobné informácie o tovare.
Certifikáty – Príslušné certifikáty
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ktoré ponúkate alebo vyžadujete.
Množstvo – množstvo v merných jednotkách.
Minimálne množstvo – minimálny objem obchodovania.
Platobná podmienka – Ak určíte ZZS1, kontrakt bude vysporiadaný cez záručný
systém, podľa prílohy pravidiel č. 8.
Cena – Cena za ktorú ste ochotný tovar kúpiť alebo predať.
INCOTERMS – Obchodné podmienky
Ďalšie podmienky – Ďalšie podmienky potrebné pre plnenie kontraktu.
Platnosť návrhu na kontrakt do – Termín, do kedy je položka aktívna. Položku môže
broker zrušiť nastavením platnosti do minulosti.

3. Spárovanie kontraktu
Pokyn je spárovaný dohodou nakupujúceho a predávajúceho. Burza vytvorí zmluvu
medzi predávajúcim a kupujúcim.

4. Sprostredkovateľská provízia
Obchodník je povinný zaplatiť sprostredkovateľskú províziu burze podľa platného
cenníka burzy.
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