
BONO  

от А до Я 
Преди да започнеш да четеш този наръчник, те съветваме да отвориш и BONO.  

Ще се ориентираш много по-бързо и ще видиш, че никак не е трудно.  

Отдели 5 минути, за да научиш как да използваш BONO! 

GO »  



Trading Tab 
Това е основният прозорец в BONO. Тук следиш котировките, отваряш и затваряш 

позиции, т.е купуваш и продаваш, следиш дали и колко печелиш, с две думи, тук се 

случва всичко. Маркирали сме най-важните места, започваме с основното:  

 
Препоръчваме ти  в началото да започнеш само с един 
инструмент, като например EURUSD. 
 
В полето Volume посочваш количеството, с което искаш да 
търгуваш. Минималното количество, с което можеш да 
отвориш позиция е 0.01 лот, а максималното е 10 лота.  
 
Колкото по-голямо е количеството,  
толкова по-бързи са печалбите или загубите. 
 
 Натискаш SELL, когато смяташ, че цената ще пада. 
 Натискаш BUY, когато смяташ, че цената ще се покачва.  
 
Вече имаш отворена позиция и можеш да видиш как 
резултатът постоянно се мени. Когато решиш, че ти е 
достатъчно, просто натисни Close.  
 
Поздравления, вече направи първата си сделка в BONO!  
Не беше толкова трудно, нали?! 

√ Панели за търговия 
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Trading Tab 
√ Списък с отворените 
позиции 

В списъка с отворени позиции се подреждат всички сключени сделки. Това са 
отворените позиции и резултатът по тях постоянно се променя, в зависимост от 
това как се променя пазара. В края на всеки ред има два важни бутона:  
 
Modify - тук може да определиш котировка S/L (stop loss) или T/P (take profit) , 
при достигане на която, позицията автоматично се затваря. По този начин се 
предпазваш от по-големи загуби или пък прибираш печалба, дори и да не си пред 
компютъра. 
 
Close - докато позицията е отворена, резултатът, който виждаш е виртуален и се 
променя всеки път, когато се променя и цената на съответния инструмент. С бутона 
Close затваряш позицията и резултатът се отразява реално на баланса по сметката.  
 
И големият CLOSE ALL бутон - този бутон има същата функция като бутона Close, 
но затваря всички позиции едновременно. В горния пример – след натискане на 
Close All – в сметката остават 4 985.63 евро.  

За напреднали:  
 
Take Profit / Stop Loss (TP/SL) – това 
са видове поръчки с отложено 
действие, които са обвързани с 
бъдещия резултат на отворени 
позиции. При TP задаваш нивото, на 
което автоматично да прибереш 
печалбата, когато и ако цената 
достигне желаното ниво. При SL 
задаваш ниво, при което отворената 
позиция да се затвори на ограничена 
загуба, за да не понесеш по-голяма. 
 
Виж повече на стр, 5 
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Trading Tab 
Най-отдолу на страницата, в черната лента, виждаш следното: 
: 

Balance = първоначално внесените пари + 
резултата от затворените вече сделки;  

 
Equity = Balance + текущия резултат от отворените 
позиции;  

 
Margin = сумата, която служи като гаранция по 
отворените позиции;  

 
Free margin = сумата на свободни средства по 
отворени позиции, с която да търгуваш;  

 
Profit/Loss = общ сумарен резултат от 
отворените позиции;  

GO » 
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Trading Tab 
Отложени поръчки –  
Place Pending Order 
 
Това са ордери, които може да зададеш да се случат в 
бъдеще и без твое участие. 
 

Buy Limit / Sell Limit – Много често може да решиш, че е 
изгодно да купиш нещо, но сега цената е висока и ако 
спадне малко, тогава да го купиш на по-ниската, по-изгодна 
цена. Залагаш отложен ордер на желаната цена Buy Limit и 
само и единствено, ако цената достигне до желаната от 
теб, тогава ще има сделка. Респективно, ако искаш да 
продадеш нещо срещу повече, а не срещу текущата цена, 
може да заложиш Sell Limit на желаното ниво.  
 

Buy Stop / Sell Stop  – използваш Buy Stop, ако искаш да 
купиш, когато цената поскъпне до желано ниво. 
 
Чудиш се защо ще искаш да купуваш по-скъпо? Представи 
си, че искаш да купуваш злато, обаче не си сигурен дали в 
момента цената не е спекулативно висока. И ти трябва 
някакъв по-ясен сигнал, че тенденцията е нагоре, като 
например да премине определено ключово според теб 
ниво. Точно тогава би използвал Buy Stop. 
 
Stop Sell се използва аналогично, ако желаеш да продадеш, 
когато цената спадне до по-ниско, желано ниво. По същия 
начин, готов си да понесеш загуба до определени размери, 
но стигне ли конкретно ниво, искаш да продаваш. 

Take Profit / Stop Loss (TP/SL) – това са видове поръчки с 
отложено действие, които са обвързани с бъдещия резултат 
на отворени позиции. При TP задаваш нивото, на което 
автоматично да прибереш печалбата, когато и ако цената 
достигне желаното ниво. При SL задаваш ниво, при което 
отворената позиция да се затвори на ограничена загуба, за да 
не понесеш по-голяма. 
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В Your favourites подреждаш символите, с които 
искаш да търгуваш – злато, петрол, индекси, 
валути. Избираш ги от основните менюта: 
 
• CFD Commodities – злато и петрол; 
• Indexes – най-известните фондови пазари в 

света – S&P500, NASDAQ, DAX, FTSE; 
• FX Real – 26 най-популярни валутни двойки; 
 
Кликваш върху съответното меню. Посочваш 
символите, с които искаш да търгуваш и те се 
подреждат в списъка Your Favourites. 
 
Използвай стрелката в дясно от всеки добавен 
символ, за да го отвориш в панелите за 
търговия. 

Your Favourites 

Orders Tab 
Trading Tab 

History Tab 

В таба ORDERS виждаш всички отложени поръчки, които още чакат да  
се изпълнят. Когато пазарът стигне твоите Take Profits или Stop Loss нива  
поръчката ще бъде изпълнена и ще се отвори в Списъка с отворени  
позиции в таба Trading. 
 

В таба HISTORY разглеждаш всички затворени сделки през 

различни периоди.  
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www.bono.bg 


