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1 Priprava skupnih naročil

Funkcionalnost priprave skupnih naročil zajema avtomatsko pripravo in sistemsko kreiranje naročil na
podlagi vnesenih parametrov s strani upravljavca ter posredovanje skupnih naročil v izvršitev borznih
posrednikom, če imajo upravljavci omejena pooblastila.

Priprava skupnih naročil tako omogoča upravljavcem premoženja hitro in pregledno kreiranje naročil
glede na izbrane vrste in/ali skupine portfeljev glede na:
- razpoložljivo stanje denarja,
- želeni delež v portfelju,
- razpoložljivo zalogo FI v portfelju,
- omejitve naložbene politike.

Funkcionalnost je omogočena z vključitvijo iniset parametra 'PripravaSkupnihNarocil'. Za ključ se
obrnite na IRM.

Funkcionalnost je sicer v prvi vrsti namenjena upravljavcem premoženja, vendar ni omejena na
dejavnost gospodarjenje in se lahko uporablja tudi na drugih dejavnostih.

1.1 Uporabniške pravice

V sklopu naloge za pripravo skupnih naročil sta bili dodani 2 novi uporabniški pravici:
- Generiranje skupnih naročil: to pravico se doda uporabnikom (ali uporabniškim skupinam), ki bodo

imeli pravico do priprave skupnih naročil (upravljavcem).
- Skupna naročila – opozarjanje: uporabniki, ki bodo imeli dodeljeno to pravico direktno ali preko

uporabniških skupin, se bo po posredovanju v čakalno vrsto prikazalo obvestilo, da je novo skupno
naročilo v čakalni vrsti za nadaljnjo obdelavo.

1.2 Postopek priprave naročil

1.2.1 Opis filtrov in parametrov

Priprava skupnih naročil se izvaja preko menija Podatki/Priprava skupnih naročil. Odpre se nam
spodnji ekran:
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Filtri
V zgornjem delu ekrana se nahajajo filtri za izbiro skupine/vrste pogodb ali posamezno pogodbo.
Logična povezava med filtri je 'in' ('and'). Filtri za izbiro pogodb so sledeči:
› Dejavnost: privzeto je izpolnjena dejavnost Gospodarjenje, ne glede na izbrano dejavnost

uporabnika v uporabniških nastavitvah. Polje je obvezno.
› Upravljavec: polje ni obvezno, privzeto je prazno. V izbirnem polju je omogočena izbira vseh

upravljavcev in borznih posrednikov iz šifranta zaposlenih. Za vsako pogodbo je mogoče določiti
izbranega upravljavca. V primeru da je filter izpolnjen, so upoštevane samo pogodbe, ki imajo
določenega izbranega upravljavca ali brokerja.

› Vrsta pogodb: polje ni obvezno, privzeto je prazno. V izbirnem polju je omogočena izbira vrste
pogodb za izbrano dejavnost. Upoštevajo se samo pogodbe, ki imajo določeno izbrano vrsto
pogodbe.

› Skupina pogodb: polje ni obvezno, privzeto je prazno. V izbirnem polju je omogočena izbira iz
šifranta skupin pogodb. Upoštevajo se samo pogodbe, ki imajo določeno izbrano skupino pogodb.

› Izbrana pogodba: polje ni obvezno, privzeto je prazno. V izbirnem polju je omogočena izbira iz
šifranta pogodb. Izbor pogodbe bo upošteval vse izbrane filtre na tem ekranu za lažje iskanje. Če
uporabnik ne bo vnesel vrste in/ali skupine pogodb, bo iskanje izvajal brez teh dodatnih filtrov. 

Parametri

V primeru parametrov za pripravo naročil je logična povezava, enako kot pri filtrih, 'in' ('and'). Parametri
za pripravo naročil so sledeči:
› Finančni instrument: izbor je obvezen, privzeto je polje prazno. Možna se izbira vseh aktivnih

(nezapadlih) finančnih instrumentov iz šifranta papirjev. Izvzeta je gotovina. Pogoj za kreiranje
skupnih naročil je tako vnesen finančni instrument v šifrant papirjev, določena mora biti ustrezna
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kotacija papirja ter v primeru dolžniških FI tudi veljaven kupon.
› Tečaj: polje je obvezno oz. v primeru da je polje prazno, program uporabi kot tečaj vrednost 0.

Privzeto se ob izbiri FI polje napolni z zadnjim znanim tečajem iz tečajnice VP. Možen je ročni
popravek tečaja, po katerem naj bi se predvidoma izvršila naročila. Tečaj se upošteva v izračunu
števila lotov nakupa/prodaje finančnega instrumenta. V primeru obveznic se vnese tečaj v %.

› Enota glavnice: polje se privzeto izpolni po izboru fin. instrumenta. Zajame se enoto glavnice iz
izbranega fin. instrumenta. Ročni vnos ni mogoč.

› Vrsta naročila: polje je obvezno, privzeto je izpolnjen Nakup. Polji Nakup/Prodaja sta izključujoči.
Logika izračuna števila lotov za naročilo se veže na to polje.

› Izračun vrednosti portfelja: omogočeni sta opciji
o glede na vrednoteno stanje – privzeta možnost; program bo za vrednost portfelja in vrednost FI

v portfelju vzel zadnje veljavno vrednoteno stanje (pogoj je izvedena obdelava vrednotenje).
Poleg parametra se informativno izpiše datum vrednotenega stanja, ki ga bo program upošteval.

o glede na hitro vrednotenje – program bo izvedel hitro vrednotenje tako za vrednost portfelja kot
tudi za vrednost izbranega FI v portfelju (kot v zavihku Izračun zaloge in vrednotenje v Dnevniku
transakcij.

   Razpoložljivo stanje denarja se vedno izračuna iz tekočih podatkov.
› Zaokrožitev št. lotov: omogoči se sledeče opcije

o Na najbližjo celo število – privzeta možnost,
o Navzdol,
o Navzgor.

› Upoštevaj v razp. denarju – upošteva se vsa odprta naročila, ne glede na rok izvršitve in ne glede
na izbran fin. instrument. Privzeto so parametri prazni oz. niso izbrani.

o Odprta nakupna naročila s pribitkom: privzeto parameter NI potrjen, polje za pribitek je prazno.
Parameter pomeni, da se v razpoložljivem denarnem stanju upoštevajo tudi vsa odprta in delno
izvršena nakupna naročila za posamezno stranko. Razpoložljivo denarno stanje se tako v
primeru nakupnih naročil zmanjša za znesek v celoti izvršenega naročila po vneseni omejitvi oz.
po zadnjem tržnem tečaju, povečan za vnesen pribitek glede na vrednost naročila (glavnica +
obresti). Zmanjšanje denarnega stanja se NE upošteva v izračunu vrednosti portfelja in
posledično tudi NE v izračunu deleža FI v portfelju. 

o Odprta prodajna naročila z odbitkom: privzeto parameter NI potrjen, polje za odbitek je prazno.
Potrjen parameter pomeni, da se v razpoložljivem denarnem stanju upoštevajo tudi vsa odprta in
delno izvršena prodajna naročila za posamezno stranko (nakupna in prodajna). Razpoložljivo
denarno stanje se tako v primeru prodajnih naročil poveča za znesek v celoti izvršenega naročila
po vneseni omejitvi oz. po zadnjem tržnem tečaju, zmanjšan za vnesen odbitek glede na
vrednost naročila (glavnica + obresti). Povečanje denarnega stanja se NE upošteva v izračunu
vrednosti portfelja in posledično tudi NE v izračunu deleža FI v portfelju.
� Pribitek oz. odbitek v obeh zgornjih alinejah predstavlja predvidene stroške izvršitve naročila
in tudi varnostno kontrolo v primeru izvršitve naročila po nižjem / višjem tečaju.

o Depoziti: v razpoložljivem stanju se upoštevajo tudi depoziti.
o Depoziti na odpoklic: v razpoložljivem stanju se upoštevajo depoziti na odpoklic.

› Upoštevaj v zalogi – upošteva se samo naročila za tisti FI, ki je izbran v parametrih.
o Odprta nakupna naročila: privzeto parameter NI potrjen. Parameter pomeni, da se v zalogi

upoštevala vsa odprta oz. delno izvršena nakupna naročila za izbrani FI in za posamezno
stranko. 
Zaloga se tako v primeru nakupnih (lahko tudi že izvršenih in delno izvršenih naročil) poveča za
št. lotov iz odprtih naročil. 

o Odprta prodajna naročila: privzeto parameter NI potrjen. Parameter pomeni, da se bodo v zalogi
upoštevala tudi odprta in delno izvršena prodajna naročila za izbrani FI za posamezno stranko.
Zaloga se tako v primeru prodajnih naročil zmanjša za št. lotov naročila oz. za število
neizvršenih lotov naročila.

› Ciljni parametri naročila: Parametri so med seboj izključujoči. V kolikor je eden izbran, se polje za
vnos % omogoči. Če uporabnik spremeni ta parameter/potrdi drugega, se morebitni vnos v polje pri
drugih parametrih sprazni, odpre se možnost vnosa v polje pri novem izbranem polju.
o Ciljni delež v portfelju: uporabniku se omogoči vnos želenega deleža izbranega finančnega

instrumenta v portfelju. V primeru nakupnega naročila, se za pogodbe, ki ne dosegajo ciljnega
deleža in ustrezajo izbranim filtrom, naredi izračun št. lotov, ki jih je potrebno dokupiti, da bo
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stranka dosegla predviden delež v portfelju. V primeru prodajnega naročila pa se naredi izračun
št. lotov, ki jih je potrebno prodati, da bo stranka dosegla določen delež v portfelju. V kolikor bi
uporabnik želel, da se proda celotna zaloga, bi v želeni delež v portfelju vpisal 0%. Če uporabnik
izbere nakupno naročilo, ciljni delež v portfelju ne more biti 0% - vgrajena je logična kontrola ob
kliku na izračun in program javi napako.

o Delež razpoložljivega denarja: uporaba tega parametra je smiselna samo v primeru nakupnega
naročila. Na podlagi  izračunanega razpoložljivega stanja denarja stranke, lahko uporabnik
določi delež razp. sredstev, ki jih bo porabil za nakup FI. V razpoložljivo stanje denarja se
upoštevajo: stanje denarnih sredstev, zmanjšano za odprte terjatve, povečano za odprte
obveznosti in zmanjšano za založena sredstva stranke.

o Delež +/- naložbe: v primeru, da upravljavec želi zmanjšati (povečati) naložbo v določenem
finančnem instrumentu, lahko izbere to opcijo za izračun števila lotov. V kolikor ima pogodba
zalogo npr. 150 lotov, upravljavec pa želi zmanjšati naložbo za 30%, bo upravljavec izbral
prodajno naročilo in vpisal v polje 30%. V tem primeru bo program izračunal na podlagi št. lotov
v zalogi predvideno število lotov za prodajo (150*30%=45).

1.2.2 Izračun priprave naročil

Pregled izračuna po pogodbah

V zgornjem delu ekrana nastavimo želene filtre za pogodbe, ter ustrezne parametre naročil.

Parametri za izračun:

S klikom na gumb 'Izračun' se v tabeli 'Pregled izračuna po pogodbah' pripravi predlagano število
lotov glede na vnesene parametre.

Izračun naročil za izbran VP po pogodbah:
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- za zapise črne in modre barve ter z zeleno barvo izračunanega št. lotov naročila, se bodo kreirala
naročila. Z modro barvo so označeni zapisi, kjer pride do kršitev omejitev naložbenih politik.
- za zapise rdeče barve se naročila ne bodo kreirala. Vzrok je izpisan v polju Opomba.

V sumarnem pregledu vidimo skupno št. lotov skupnega naročila, skupno vrednost naročila in skupno
vrednost naročila preračunano po zadnjem veljavnem srednjem tečaju valute po BS.

Pomen posameznih polj v tabeli:
› Pogodba: naziv pogodbe,
› Zastava portfelja: izpiše se tekst, ali je portfelj zastavljen ali ne, kot je viden na šifrantu pogodb v

polju Zast. portfelja,
› Število lotov v zalogi: trenutna zaloga, upoštevajoč datum dogodka (prikazana je tudi zaloga z

datumom poravnave v prihodnosti),
› Zastava/Pravice tretjih: izpiše se št. zastavljenih lotov (enako kot v polju Zastava v pregledu

Izračun zaloge in vrednotenje) izbranega fin. instrumenta.
› Št. lotov neizv. naročil: v primeru, da imamo vključeno katero od opcij 'Upoštevaj v zalogi' se izpiše

št. lotov še neizvršenih naročil (LOT-LOTZPR-LOTSTN)
› Vrednost v EUR: vrednost trenutne zaloge v EUR.
› Delež trenutne zaloge izbranega FI v portfelju,
› Potencialna skupna zaloga: Izpiše se vsota polj Št. lotov v zalogi, Št. lotov neizv. naročil in Št. lotov

naročila.
› Vrednost portfelja v EUR glede na izbrano opcijo 'Izračun vrednosti portfelja',
› Razpoložljiva denarna sredstva v EUR: v razpoložljiva denarna sredstva so všteta denarna

sredstva na računu stranke + odprte obveznosti – odprte terjatve – založena sredstva (+ odprti
depoziti in depoziti na odpoklic (Glavnica+natečene obresti), v kolikor je parameter na ekranu
vključen). V razp. denarna sredstva se vštevajo den. sredstva v vseh valutah, preračunana po
zadnjem veljavnem srednjem tečaju BS iz tečajnice valut. Če je kljukica Upoštevaj v zalogi na
ekranu vključena, se razp. denarno stanje ustrezno zmanjša oz. poveča glede na smer naročila  za
znesek iz polja Denar iz neizvršenih naročil v EUR.

› Denar iz neizv. naročil v EUR: v primeru, da je izbrana katera od opcij 'Upoštevaj v razp. denarju',
se izpiše vrednost za neizvršeno število lotov, ne glede na FI, preračunano v EUR po srednjem
tečaju BS, upoštevajoč vnesen pribitek/odbitek,

› Ciljni %: sem se prenese podatek, ki je vpisan v parametrih. Podatek uporabnik lahko spremeni, pri
logiki izračuna št. lotov se upošteva izbrani parameter na 'Ciljni parametri naročila',

› Št. lotov naročila: št.lotov za naročilo, ki jih program izračuna na podlagi izbranih parametrov in
morebitnega popravka ciljnega % za posamezno pogodbo. Št. lotov je zaokroženo glede na izbran
parameter 'Zaokrožitev št. lotov',



Priprava skupnih naročil 15

© 2016 IRM d.o.o.

› Vrednost naročila v EUR: na podlagi izračunanega št. lotov, vnesenega tečaja Parametrih za
pripravo naroči, ter zadnjega znanega srednjega tečaja BS v primeru, da je enota glavnice tuja
valuta oz. je izbrani VP denominiran v tuji valuti. V primeru obveznic se v polju ustrezno upošteva
preostala glavnica in natečene obresti do tekočega datuma,

› Opomba: v primeru, da kakšna kontrola javi napako, se zapis obarva rdeče, v opombo se vpiše
ustrezno opozorilo, ta zapis ni upoštevan v skupnem naročilu.V primeru, da je kontrola samo
opozorilne narave, npr. kontrola na omejitve naložbene politike, se izpiše prva kršena omejitev za
potencialno strukturo portfelja (če se naročilo izvrši).

› Šifra BIS,
› Šifra KDD,
› Enota glavnice,
› Nominalna valuta,
› Glavnica/lot v valuti,
› Obresti/lot v valut,
› Vrednost naročila v valuti,
› Vrednost zaloge v valuti: vrednost trenutne zaloge v valuti papirja

Tips & Tricks
Ko imamo izračun naročil pripravljen, lahko prikaz tabele povečamo tako, da dvokliknemo na naziv
tabele Pregled izračuna po pogodbah oz. v delu med parametri in tabelo zagrabimo ekran (pokaže se

nam ikona za premik ekrana  ) in ga potegnemo navzgor/navzdol. Linija za premik ekrana se
nahaja tik nad črto Pregled izračuna po pogodbah.

1.2.2.1 Upoštevanje odprtih naročil

Če želimo, da se nam v zalogi in/ali denarju upoštevajo odprta in delno izvršena naročila, ter depoziti,
to lahko označimo v parametrih priprave naročil:

Vklop / izklop check boxov Upoštevaj v zalogi (Odprta nakupna / prodajna naročila) vplivata tudi na
vklop / izklop check boxov Upoštevaj v  razp.denarju:
- Če vklopimo Odprta nakupna naročila pod Upoštevaj v razp. denarju, se vklopi check box Odprta

nakupna naročila s pribitkom (pod Upoštevaj v razp.denarju). 
- Če vklopimo Odprta nakupna naročila s pribitkom pod Upoštevaj v razp. denarju se potrdi tudi polje

Odprta nakupna naročila pod Upoštevaj v zalogi.  

Takšno delovanje velja tudi v primeru prodajnih naročil in odbitkov denarja na prodajnih naročilih. 

Če želimo, da se vseeno upoštevajo zgolj odprta naročila v zalogi, v denarju pa ne, odstranimo kljukico
pod Upoštevaj v razp. denarju in obratno: če želimo, da se odprta naročila upoštevajo samo v
razpoložljivem denarju, odstranimo kljukico pod Upoštevaj v zalogi.

Primer:
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Da odstranimo kljukice za oba parametra, jih moramo odstraniti na obeh koncih ročno.

Vpliv vključenih parametrov:

Upoštevaj v razp. denarju:
- Naročila
Če želimo, da se nam odprta naročila upoštevajo v razpoložljivem stanju denarja, moramo imeti
potrjeno eno ali obe polji 'Odprta nakupna naročila s pribitkom in 'Odprta prodajna naročila z
odbitkom':

V polje za pribitek/odbitek vnesemo poljubni odstotek, ki se bo upošteval pri izračunu denarja iz
neizvršenih naročil.

V kolikor imamo eno ali oba polja potrjena, se nam pri izračunu izpolni polje Denar iz neizv. naročil v
EUR, hkrati pa se ta znesek že upošteva v polju Razpoložljiva denarna sredstva v EUR:

Za izračun se upošteva:
- št. odprtih (neizvršenih) lotov,
- omejitev naročila oz. zadnji znani tržni tečaj iz tečajnice v primeru, da gre za tržno naročilo
- zadnji znani srednji tečaj valute
- glavnica za obveznice in
- natečene obresti na dan izračuna/priprave naročil.

Primer za pogodbo 9052 iz zgornje slike:
Pogodba ima kar nekaj odprtih nakupnih in prodajnih naročil:

Kot je v parametrih naročil določeno, se v denarju upoštevajo samo odprta nakupna naročila. Izračun
denarja iz neizv. naročil je sledeč
FP FP  = 50 lotov * 40,135 EUR (zadnji tržni tečaj iz tečajnice) = 2.006,75 EUR
PETG   = 7 lotov * 159,50 EUR (omejitev na naročilu)               = 1.116,50 EUR
SOS2E = 20 lotov * (25,93 * 103,35% + 0,1925)                      =    539,82 EUR 
GOOG  = 3 loti * 675 USD / 1,2948                                        = 1.563,95 EUR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
skupaj nakupna naročila                                                        = 5.227,02 EUR
pribitek 0,3%                                                                        =      15,68 EUR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Skupaj                                                                                 = 5.242,70 EUR

- Depoziti
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Če želimo, da se naložbe v depozite upoštevajo v razpoložljivem stanju denarja, potrdimo ustrezno
polje: Depoziti in/ali Depoziti na odpoklic.

Vrednost depozitov se nam bo tako upoštevala v razpoložljivem stanju denarja:

Upoštevaj zalogi:
V kolikor, da nam pri izračunu št. lotov naročila upošteva tudi še neizvršena naročila, to označimo pod
Upoštevaj v zalogi. Upoštevajo se samo naročila za izbran VP.

Če imamo označeno, da se nam upoštevajo v zalogi tudi odprta nakupna in/ali prodajna naročila, nam
bo program pri izračunu št. lotov zalogo za neizvršena naročila odštel od naročila za nakup oz. prištel k
naročilu za prodajo.

Nakup:
Pogodba 9052 ima za 28 lotov odprtih nakupnih naročil (nakupna - prodajna naročila)

Pri izračunu se v zalogi upoštevajo ta nakupna naročila, tako da se od izračunanega št. lotov zaloga iz
neizvršenih naročil odšteje.

Primer:
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Št. lotov naročila = (7%-3,98%)*54.458,22/40,135 = 41 lotov

Od izračunanega št. lotov odštejemo 28 lotov odprtih naročil in dobimo 13 lotov za naročilo.

Prodaja:
V primeru prodaje je vseeno vgrajena dodatna kontrola, da, kljub upoštevanju odprtih naročil, ne
moremo prodati več, kot ima dejansko stranka v lasti oz. razpoložljive zaloge.

Primer: pogodba 9052 iz zgornje slike ima v zalogi 1 lot, št. lotov neizvršenih pa je 4. Ker imamo
vključeno, da se odprta naročila upoštevajo v zalogi, je program izračunal 4 lote za novo naročilo.
Vendar, ker ima pogodba v lasti dejansko le 1 lot naročila, se naročilo za 4 lote tako ne bo kreiralo,
ampak javi napako: Št. lotov presega prosto zalogo izbranega FI.

1.2.2.2 Sprememba zapisa

Št. lotov naročila, ki ga program izračuna, lahko uporabnik tudi spremeni za posamezen zapis. Prav
tako lahko za posamezen zapis spremeni ciljni % (glede na izbrano opcijo pri Ciljnih parametrih
naročila).

Z dvoklikom na zapis se nam odpre okno, kjer lahko spremenimo ciljni % ali pa št. lotov naročila. 
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S potrditvijo (ali s klikom na gumb Recalc) se drugo polje avtomatično preračuna:

S potrditvijo se nam:
� ponovno preverijo vse kontrole glede razpoložljivega denarja v primeru nakupov, razpoložljive

zaloge v primeru prodaje in kontrole na omejitve naložbene politike,
� izračunano št. lotov zaokroži, glede na izbrano opcijo Zaokrožitev št. lotov na parametrih naročila.

1.2.2.3 Izključitev zapisa/Vključitev zapisa

V kolikor želimo posamezno pogodbo izključiti iz nabora pripravljenih naročil, to lahko naredimo z
desnim klikom in izbiro opcija Izključi zapis:

Tak zapis se nam prečrta in obarva sivo:
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Za izključene zpise se nam naročila seveda ne bodo generirala.

Če želimo ta zapis ponovno vključiti, to storimo na enak način, le da se nam ponudi izbira Vključi
zapis, ki jo potrdimo:

1.2.2.4 Kontrole pri pripravi naročil

Pri pripravi naročil so narejene nekatere kontrole glede na vrsto naročila ter glede na naložbeno
politiko oz. omejitve na pogodbi/skupini pogodb/vrsti pogodbe.

Nakupna naročila
› Zadostna razpoložljiva denarna sredstva (v vseh valutah, vključene odprte terjatve in obveznosti,

založena sredstva, ter odvisno od vključenih parametrov tudi depoziti, depoziti na odpoklic, odprta
naročila). V primeru, da na pogodbi ni zadostnih razpoložljivih sredstev, se v polju Opomba izpiše
'Premajhna vrednost razp. denarja.' Za to pogodbo se privzeto naročilo ne kreira, lahko pa
uporabnik ročno na pogodbi spremeni ciljni delež v portfelju ali zmanjša št. lotov za nakup.

› V primeru izbranega ciljnega deleža portfelja se preverja, ali je ciljna vrednost portfelja že dosežena.
V primeru, da je na pogodbi ciljni delež že dosežen, potem se izpiše obvestilo v polju 'Opomba':
'Ciljna vrednost je že dosežena', naročilo se v tem primeru ne kreira. Uporabnik lahko ročno
spremeni (poveča) ciljni delež, v tem primeru se avtomatično naredi nov preračun ustreznega št.
lotov, oz. obratno. V primeru, da pa se upoštevajo v zalogi tudi še odprta naročila, se od nakupnega
naročila odšteje št. lotov odprtih naročil.

› Vnesen ciljni delež v portfelju ne more biti 0%.

› Vnesen skupni delež razp. denarja ne more biti 0%.

› Vnesen delež povečanja naložbe ne more biti 0%.

› Ročna sprememba ciljnega % v primeru katerekoli izbire ne more biti 0. Če uporabnik ne želi kreirati
naročila za posamezno pogodbo, jo mora izločiti iz nabora. Enako velja za spremembo št. lotov.

Prodajna naročila
› Prodajno naročilo se ne kreira, v kolikor izračunano št. lotov za prodajo presega prosto zalogo

izbranega FI na pogodbi, tudi če ima odprta nakupna naročila in se ta upoštevajo v zalogi. V polju
'Opomba' se izpiše obvestilo 'Pogodba nima razpoložljive zaloge za prodajo'. 

› Prodajna naročila se privzeto kreirajo, če je portfelj zastavljen. V opombo se kljub temu zapiše
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obvestilo 'Portfelj je zastavljen.' 

› Vnesen delež zmanjšanja naložbe ne more biti 0%.

› V kolikor uporabnik želi ročno vnesti št. lotov za prodajo, se preveri trenutna zaloga na pogodbi,
odšteje se zaloga pravic tretjih. V kolikor vneseno št. lotov presega prosto zalogo izbranega FI, se
naročilo ne kreira.

› Preverja se zgolj zalogo izbranega FI, kontrola zaloge v povezavi z depojem/poddepojem ni
predvidena. To pomeni, da ima stranka zalogo izbranega FI v določenem depoju, prodaja se pa
izvrši iz drugega depoja. V tem primeru bi bilo potrebno za stranko izvesti ročni prenos zaloge iz
enega depoja na drug depo.

Opomba: kontrola oz. izračun upoštevajoč izvršena naročila, za katera še ni zgeneriran obračun, ni
predvidena. Teoretično lahko pride do situacije, ko je posel že zabeležen v dnevniku transakcij,
vendar pa ni generiran obračun in zaradi tega ni zmanjšanja/povečanja denarja. To pomeni, da lahko
pride v takem primeru do situacije, ko je posel že ustrezno spremenil vrednost zaloge na portfelju,
denarno stanje pa še vedno ni spremenjeno.

Omejitve naložbene politike
› Pri pripravi naročil se preverja omejitve naložbene politike, ki so vnesene na pogodbi (oziroma za

vrsto in/ali skupino pogodbe). Kontrola na omejitve je mogoča samo v primeru, da bo vključena
nadgradnja 'Omejitve naložbene politike'. 

› Kontrola se izvaja na potencialno vrednost portfelja, upoštevajoč naročilo v pripravi, kot tudi vsa
odprta neizvršena naročila in naročila v čakalni vrsti, ki še niso bila obdelana. Pri upoštevanju naročil
se za vrednost naročila zmanjša delež razpoložljivega denarja v portfelju. Pri izračunu se upoštevajo
tečaji iz naročil, oz. tržni tečaj, v kolikor gre za tržno naročilo, ter srednji tečaj valut na dan priprave
naročil.

› Kontrola pri kreiranju naročil bo uporabnika zgolj opozorila na kršenje omejitev naložbene politike,
naročila pa se bodo kljub temu kreirala. V primeru kršenja omejitev naložbene politike se v polju
'Opomba' izpiše opozorilo: 'Kršitev omejitev.' in zapis je obarvan modro. Na desni klik na zapis
dobimo na izbiro možnost 'Kršitve omejitev za izbrano pogodbo' oz. 'Kršitve omejitev za vse
pogodbe':

Z izbiro možnosti Kršitve omejitev za izbrano pogodbo se nam prikažejo samo kršitve omejitev za
izbrano pogodbo:
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Če pa izberemo opcijo, da nam prikaže za vse pogodbe, se nam odpre enak ekran, kot zgoraj, le da
je za vsako omejitev prikazana še pogodba:

› V primeru, da je omejitev vnesena za posamezno pogodbo, se pri kreiranju naročil preverja zgolj
vnešene omejitve na pogodbi, ostalih omejitev na vrsti pogodb in/ali na skupini pogodb se za to
posamezno pogodbo ne upošteva. V kolikor pa na pogodbi ni vnesenih omejitev, se preverjajo
omejitve vnesene za vrsto in/ali skupino pogodb. (Preverjanje omejitev se izvaja kot da ima
uporabnik na pregledu omejitev vključeno opcijo Upoštevaj hierarhijo).

1.2.2.5 Algoritem izračuna št. lotov

Izračun št. lotov za nakupno/prodajno naročilo se zaokrožuje glede na izbarn parameter 'Zaokrožitev
št. lotov'.

Nakupno naročilo

› Ciljni delež v portfelju
Izračun števila lotov za nakup na podlagi želenega ciljnega deleža v portfelju upošteva:
- vnesen tečaj VP oz. zadnji veljavni tečaj iz tečajnice VP,
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- zadnji veljavni tečaj valute,
- obstoječo vrednost izbranega VP v zalogi portfelja,
- vrednost portfelja v EUR,
- odprta neizvršena naročila, če je parameter 'Upoštevaj v zalogi' vključen.

Formula za izračun št. lotov je tako sledeča:

kjer je
N – število lotov za nakup,
ROUND(X, 0) – funkcija za zaokrožitev na najbližje celo število oz. glede na izbrani parameter,
Vport – vrednost portfelja v EUR (upoštevajoč neizvršena naročila),
Dcilj % – ciljni delež FI v portfelju v %,
Dtren % – obstoječi delež FI v portfelju v % (upoštevajoč neizvršena naročila),
TFI – dani tečaj FI,
Tval – tečaj tuje valute.

V primeru dolžniških finančnih instrumentov se izračun prilagodi in se upošteva preostala glavnica
VP ter natečene obresti do tekočega datuma glede na vnesen kupon v šifrantu papirjev.

› Delež razp. denarja
V razpoložljivem stanju denarnih sredstev se upoštevajo denarna sredstva stranke na računu v vseh
valutah v izbranem trenutku, odprte terjatve v vseh valutah, odprte obveznosti v vseh valutah,
založena sredstva stranke ter prištejejo se depoziti in depoziti na odpoklic, v kolikor je opcija
potrjena. V razp. denarno stanje se upoštevajo tudi odprta naročila, če sta parametra vključena.
Preračun v EUR se izvede po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na izbrani trenutek.

Formula za izračun št. lotov glede na razpoložljivo stanje denarja je sledeča:

kjer je
N – število lotov za nakup,
ROUND(X, 0) – funkcija za zaokrožitev na najbližje celo število,
Vrazp– vrednost razpoložljivih denarnih sredstev v EUR (upoštevajoč depozite in depozite na
odpoklic, ter odprta naročila, če so parametri vključeni),
D % – delež za denarnih sredstev za nakup v %,
TFI – dani tečaj FI,
Tval – tečaj tuje valute.

› Delež +/- naložbe
V primeru izbranega nakupa, gre seveda za povečanje naložbe za izbrani %. V obstoječo se
vštevajo še neizvršena naročila izbranega FI, če sta parametra vključena. Izračun v tem primeru je
preprost:

kjer je
N – število lotov za nakup,
ROUND(X, 0) – funkcija za zaokrožitev na najbližje celo število,
Z – število lotov trenutno v zalogi, zastavljeni loti se ne upoštevajo (vključno z neizvršenimi naročili
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za izbran FI),
D % – delež povečanja naložbe npr. 30%.

Prodajno naročilo

› Ciljni delež v portfelju
Izračun števila lotov za prodajo na podlagi želenega ciljnega deleža v portfelju upošteva:
- vnesen tečaj VP oz. zadnji veljavni tečaj iz tečajnice VP,
- zadnji veljavni tečaj valute,
- obstoječ delež izbranega VP v zalogi portfelja,
- vrednost portfelja v EUR,
- odprta neizvršena naročila, če je kateri od parametrov vključen.

Formula za izračun št. lotov je tako sledeča:

Kjer je
P – število lotov za prodajo,
ROUND(X, 0) – funkcija za zaokrožitev na najbližje celo število,
Vport – vrednost portfelja v EUR, upoštevajoč št. lotov neizvršenih naročil, če je parameter vključen,
Dcilj % – ciljni delež FI v portfelju v %,
Dtren % – obstoječi delež FI v portfelju v %, , upoštevajoč št. lotov neizvršenih naročil, če je
parameter vključen,
TFI – dani tečaj FI,
Tval – tečaj tuje valute.

V primeru dolžniških finančnih instrumentov se izračun prilagodi in se upošteva preostala glavnica
VP ter natečene obresti.

› Delež +/- naložbe
V primeru izbrane prodaje, gre seveda za zmanjšanje naložbe za izbrani %. Izračun je preprost:

Kjer je
P – število lotov za prodajo,
ROUND(X, 0) – funkcija za zaokrožitev na najbližje celo število,
Z – število lotov trenutno v zalogi, , upoštevajoč št. lotov neizvršenih naročil, če je parameter
vključen,
D % – delež zmanjšanja naložbe npr. 30%.

1.2.3 Posredovanje naročila v čakalno vrsto

Ko upravljavec pripravi izračun naročil po izbranih pogodbah, mora posredovati skupno naročilo v
nadaljno obdelavo.

To stori tako, da na pripravljen izračun naročil klikne na gumb Ustvari naročilo. Odpre se mu ekran
za naročilo, ki ga lahko poljubno dopolni, ali pa določitev parametrov naročila prepusti brokerju.
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Vsa skupna naročila se privzeto kreirajo kot dnevna, tržna naročila. Upravljavec ali broker lahko
parametre skupnega naročila poljubno spremeni na enak način kot individualna naročila v knjigi naročil
vse dokler skupno naročilo ni obdelano.

S potrditvijo ekrana Posredovanja v čakalno vrsto, se ustvari skupno naročilo, ki ga je potrebno
nadalje obdelati: dopolniti z ustreznimi podatki in posredovati na trg. 

Če je upravljavec tudi broker, lahko naročilo obdela sam, v nasprotnem primeru pa mora naročilo
obdelati broker.

Ko je naročilo posredovano v čakalno vrsto, se uporabnikom/brokerjem z uporabniško pravico Skupna
naročila-opozarjanje pod menijsko vrstico izpiše obvestilo, da je pripravljeno novo skupno naročilo, ki
ga je potrebno obdelati.
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1.2.3.1 Brisanje pripravljenih naročil

Ko so naročila posredovana v čakalno vrsto, se lahko tudi brišejo iz čakalne vrste vse dokler niso
obdelana s strani brokerja - torej dokler niso individualna naročila v knjigi naročil.

Pripravljena naročila lahko brišemo iz čakalne vrste tako, da preko desnega klika izberemo iz menija
možnost Briši:

Program nas še enkrat vpraša za potrditev, in s potrditvijo se briše označeno skupno naročilo iz
čakalne vrste.

V primeru, da je zapis že obdelan, pa je mogoča le odklonitev naročil oz. stornacija naročil.

1.2.4 Obdelava naročila v čakalni vrsti

Vsako naročilo, ki ga upravljavec pošlje v čakalno vrsto, je potrebno dopolniti in posredovati na trg -
obdelati.

Opozorilo brokerju o novem naročilu v čakalni vrsti
Ko naročilo pride v čakalno vrsto, se uporabniku s pravico Skupna naročila-opozarjanje pod menijsko
vrstico izpiše obvestilo:

S klikom na obvestilo pa lahko pregledamo vsa obvestila za skupna naročila, ki še niso bila obdelana:

Opis ekrana za pregled in obdelavo naročil
Broker naročilo lahko obdela preko ekrana Podatki/Priprava skupnih naročil, zavihek Pregled, ali preko
Podatki/Naročila, zavihek Skupna naročila. Funkcionalnost na obeh ekranih je enaka, le da na ekranu
Priprava skupnih naročil vidimo lahko še pripravljen izračun po posameznih poghodbah, v ekranu
Naročila pa tega ni.
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V zgornjem delu ekrana imamo naslednje filtre za pregled skupnih naročil:
- obdobje datum od, datum do
- finančni instrument
- filter po statusu naročil: privzeto se prikažejo neobdelana in obdelana naročila. Ko je naročilo
posredovano na trg, se privzeto ne prikazuje več, vendar lahko do njega pridemo z nastavitvijo
ustreznih parametrov: Prikaži posredovana.

- filtri za prikaz storniranih, odklonjenih in spremenjenih naročil.

Pomeni statusov obdelave skupnih naročil:
- Neobdelano: skupno naročilo je pripravljeno, individualna naročila v knjigi naročil še niso
zgenerirana.
- Obdelano: za skupno naročilo so zgenerirana individualna naročila v knjigi naročil, skupno naročilo
še ni posredovano na trg.
- Posredovano: za skupno naročilo so zgenerirana individualna naročila in so posredovana na trg.

Pomen barvnih oznak posameznih zapisov:
- Črna poudarjena: neobdelano naročilo
- Rdeča poudarjena: neobdelano in nepopolno naročilo - vsi parametri naročila niso določeni
- Siva poudarjena: naročilo je obdelano, vendar ni posredovano na trg.
- Siva poudarjena in prečrtana: naročilo je obdelano in posredovano na trg. Naročilo je lahko tudi
spremenjeno (če imamo vklopljen parameter Prikaži spremenjena)

- Rdeča nepoudarjena in prečrtana: obdelano naročilo, vendar ali odklonjeno ali stornirano.

Obdelava naročil
Sama obdelava naročila se izvede tako, da uporabnik klikne na gumb Obdelaj izbrano ali Obdelaj
vsa.
Obdelaj izbrano: uporabnik bo obdelal samo izbrani/označeni zapis. Za ta zapis se bo ustvarilo svoje
skupno naročilo.
Obdelaj vsa: uporabnik obdela vse zapise hkrati, pri tem pa se mu bo izvedlo združevanje zapisov v
skupna naročila glede na enake paremetre posameznih zapisov in se bo dejanko ustvarilo npr. 1
skupno naročilo za več zapisov hkrati. Sledenje je pomembno predvsem pri oddaji naročil na tuje trge,
kjer lahko z enim skupnim naročilom zmanjšamo stroške tujega posrednika.

Rdeča poudarjena naročila mora broker pred obdelavo dopolniti. To stori tako, da dvoklikne na
posamezni rdeč zapis, odpre se mu ekran za skupno naročilo, kjer lahko spreminja parametre
naročila. Individualna naročila se nato generirajo glede na vnesene parametre.

Pri urejanju skupnega naročila so vgrajene tudi nekatere kontrole, kot na vnosu indivudalnih naročil,
npr:
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Če bi uporabnik želel obdelati naročilo, ki nima vseh obveznih parametrov naročila, ga program
obvesti, npr:

Z obdelavo naročila se zgenerirajo individualna naročila po pogodbah glede na izračunano število
lotov, posamezni zapisi pa se nam obarvajo sivo, program nas tudi obvesti o zaključku obdelave.

Posredovanje naročila na trg
Skupna naročila moram broker posredovati še na trg. Z desnim klikom na zapis se nam odpre meni,
kjer izberemo možnost Posredovanje na trg:
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Nato se nam odpre možnost izbire številke skupnega računa iz šifranta skupnih računov, kjer
izberemo ustreznega in izbiro potrdimo:

Nadaljevanje pa je odvisno od tega, ali gre za naročilo na domačem trgu (LJSE) ali na tujih trgih.

Domači trg
V primeru domačega trga in FIX povezave na LJSE, se nam odpre okno za potrditev prenosa na
LJSE, kot ga poznamo že iz individualnih naročil:

S potrditvijo se nam skupno naročilo avtomatično prenese na LJSE:

Tuji trg
Za naročila na tujem trgu se nam odpre okno z navedenimi parametri naročila, na katerem izpolnimo
čas izročitve tujemu posredniku - izvršilnemu partnerju:
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Ko so naročila posredovana na trg, dobijo zapisi status Posredovana:

V kolikor želi uporabnik ponovno obdelati že obdelano in/ali posredovano naročilo, se mu izpiše
napaka:

Ko se naročilo obdela (zgenerirajo se individualna naročila), obvestilo pod menijsko vrstico izgine.

1.2.4.1 Sprememba/stornacija/odklonitev naročila

Naročila, ki so že v knjigi naročil, je mogoče odkloniti, stornirati in spremeniti.

Odklonitev skupnega naročila
Odklonitev skupnega naročila je mogoča, če ima skupno naročilo status Obdelano: torej individualna
naročila so zgenerirana v knjigi naročil, vendar še niso bila posredovana na trg.

Z desnim klikom na zapis s statusom Obdelano se nam odpre meni, kjer izberemo možnost
Odklonitev:
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Odpre se nam okno, kjer vpišemo čas in razlog odklonitve:

Ko odklonitev potrdimo, vsa individualna naročila v knjigi naročil za ta zapis dobijo status Odklonjeno z
vpisanim časom in razlogom odklonitve:

V pregledu naročil se nam odklonjeno naročilo prečrta in obarva rdeče:

Odklonjenega naročila ni mogoče posredovati na trg.

Če imamo posamezne zapise zgrupirane v 1 skupno naročilo, se bo z odklonitvijo naročil za izbrani
zapis izvedla odklonitev za celotno skupno naročilo - torej za vse zapise, ki so združeni v to skupno
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naročilo.

Stornacija skupnega naročila
V kolikor pa je naročilo že posredovano na trg, je mogoča stornacija naročila. V meniju, ki se nam
odpre z desnim klikom na zapis, izberemo možnost Storno.

Odpre se nam okno za vnos časa stornacije, ki ga moramo nato še potrditi.

V primeru naročila na LJSE, se stornacija skupnega naročila prenese preko FIXa na LJSE.

V knjigi naročil se nam vsako posamezno naročilo stornira:

Če imamo posamezne zapise zgrupirane v 1 skupno naročilo, se bo s stornacijo naročil za izbrani
zapis izvedla stornacija za celotno skupno naročilo - torej za vse zapise, ki so združeni v to skupno
naročilo.

Sprememba skupnega naročila
Sprememba skupnega naročila je mogoča v primeru, da je bilo naročilo že posredovano na trg ter gre
za omejeno naročilo oz. naročilo s preudarkom.

Omogočena je samo sprememba omejitve naročila oz. v primeru naročila s preudarkom samo
sprememba cene s preudarkom, preostalih parametrov naročila ni mogoče spreminjat.

V meniju, ki se nam odpre z desnim klikom na zapis, izberemo možnost Sprememba.

Odpre se nam okno s parametri naročila, kjer pa je omogočena samo sprememba omejitve naročila
oz. cene s preudarkom. Vnesti moramo tudi čas spremembe.
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V primeru naročila s preudarkom se nam na obstoječih individualnih naročilih spremeni zgolj
parameter Cena s preudarkom na naročilu.

V primeru spremembe omejenega naročila, pa dobi obstoječe naročilo status Spremenjeno, ter
zgenerira se novo naročilo s spremenjenim limitom naročila:

Za naročila, ki so bila oddana na LJSE preko FIX povezave, se bo izvedla sprememba tudi na LJSE.

Če imamo posamezne zapise zgrupirane v 1 skupno naročilo, se bo s spremembo naročil za izbrani
zapis izvedla sprememba za celotno skupno naročilo - torej za vse zapise, ki so združeni v to skupno
naročilo.
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1.2.4.2 Individualno naročilo

V primeru, da uporabnik pripravi naročilo samo za 1 pogodbo, ga prav tako posreduje v čakalno vrsto,
vendar pa ima potem borzni posrednik možnost, da ga obdela kot individualno naročilo ali pa kot
skupno naročilo.

Pri obdelavi naročila v čakalni vrsti nas tako program vpraša, ali želimo naročilo obdelati kot
individualno naročilo:

Če na zgornje vprašanje odgovorimo z No, se bo naročilo obdelalo kot skupno naročilo.

V kolikor odgovorimo Yes, se nam naročilo pripravi kot individualno naročilo in ni zajeto v nobeno
skupno naročilo. Posredovanje na trg tako odpre ekran z individualnim naročilom, kjer naročilo nato
prenesemo na LJSE oz. vnesemo čas izročitve tujemu brokerju, kot pri vnosu individualnega naročila.

Posredovanje na trg:

Odpre se nam okno z individualnim naročilom za izbrano pogodbo, ki ga ponovno potrdimo, da ga
prenesemo na trg oz. za naročila na tujih trgih vnesemo čas izročitve tujemu brokerju.
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Sprememba/Storno/Odklonitev
V primeru spremembe/preklica/odklonitve individualnega naročila se nam prav tako odpre ekran z
naročilom, kjer izvedemo želeno akcijo, enako kot pri ostalih navadnih naročilih za indiviudalne
pogodbe.

V primeru spremembe/stornacije/odklonitve naročila moramo na ekranu za naročilo izvesti ustrezno
akcijo: kliknemo na gumb Sprememba, Storno ali Odklonitev, enako kot bi to izvajali na inidividualnem
naročilu.

V čakalni vrsti dobi naročilo ustrezen status:
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1.2.5 Uvoz poslov in razporeditev

Na uvozu poslov in alokacijah iz naslova funkcionalnosti priprave skupnih naročil ni bilo sprememb.

Ljubljanska borza
Posli za skupni račun, ki so sklenjeni na LJSE, se preko FIXa avtomatično uvozijo v Obdelave/Importi,
zavihek Posli. Konec dneva je tako potrebno posle alocirati in generirati, kot je to opisano tukaj.

Tuji trgi
Tudi za tuje trge na uvozu poslov ni sprememb v funkcionalnosti, pomembno je le, da pripravimo
ustrezno datoteko z ustrezno referenco - št. skupnega naročila.

Referenca za posle je podatek ID skup. naročila v ekranu za obdelavo naročil:
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Vsa naročila, ki smo jih generirali pa lahko še vedno vidimo tudi v zavihku Skupna naročila v ekranu
Obdelave/Import, le da je naziv datoteke "Čakalna vrsta + datum in ura":

Na tem mestu je še vedno omogočen uvoz naročil preko excelove datoteke.



Za vklop funkcionalnosti se obrnite na IRM.

Ljubljanska borza posreduje v datotekah proviz.bts oz. preko FIX sporočil tudi posle za skupni račun, ki jih
preko programa IBI Master avtomatično razporedimo glede na oddana naročila po povprečnem tečaju vseh
ticketov.

Pogoj za uspešno razporeditev so pravilno oddana naročila za posamezne stranke kot skupno naročilo na
Ljubljansko borzo. Glej Skupna naročila.

Proces PRO RATA razporeditev:
1. v kolikor poslov ne dobivamo preko FIX sporočil, importiramo datoteke, ki smo jih dobili iz Ljubljanske
borze preko zavihka Posli na Obdelave/Import.

2. po importu datotek moramo najprej razporediti posle na skupnih računih - kliknemo na gum za Alokacije

poslov s skupnih računov:  

Odpre se nam naslednji ekran, kjer najprej izberemo št. skupnega računa in nato s klikom na označen gumb
avotmatično razporedimo vse tickete za izbran skupni račun:



S kljukico na tem ekranu pa lahko preverimo, če so vsi posli v celoti alocirani (kljukica je bolj pomembna pri 
ročnih alokacijah)

3. po izvedenih alokacijah na prvotnem ekranu v zadnjem delu ekrana vidimo kako so se razporedili posli po
posameznih pogodbah:

- količina se je razporedila proporcionalno glede na količino na naročilih za posamezne stranke
- količina se zaokroži na celo število in sicer po načelu večjega ostanka, v primeru da je ostanek enak, pa cel
lot dobi prva stranka, ki je oddala naročilo.
- kot tečaj posla se vzame tehtano povprečje iz ticketov, izračun za gornji primer KRKG:
  povprečni tečaj = (500 lotov * 60 EUR + 200 lotov *55 EUR)/(500 lotov + 600 lotov)=58,571428571 EUR

4. čaka nas še generiranje poslov in zapiranje naročil s posli, ki pa poteka klasično, glej Uvoz poslov iz LJSE.


