
INVESTUOTOJO ATMINTINĖ



Atsakomybės apribojimas

Šiame pristatyme yra pateikiama informacija apie Interactive Brokers ir jų siūlomą prekybos platformą tiems investuotojams, kurie domisi
investavimu ir prekyba įvairiais finansiniais instrumentais. Informacija nėra išsamus, nepriklausomas ar pilnas tyrimas. Tai nėra siūlymas ar
rekomendacija investuoti. Vien tik šio pranešimo pagrindu negali būti priimamas investicinis sprendimas ar sudaromas sandoris. Investavimas
neatsiejamas nuo rizikos, todėl rekomenduojama pasitarti su savo finansų patarėju. Informacija yra aktuali jos pateikimo metu ir gali keistis.

2



4. UAB FMĮ „Myriad capital“

5. Informacija apie investavimo platformą

6. Investavimo platformos TWS instaliavimas

7. Prisijungimas prie TWS platformos

8. TWS platforma. Mosaic ir Classic aplinkos

9. TWS Mosaic

13. TWS Classic

15. Sąskaitos valdymas (Account management)

16. Sąskaitos papildymas

18. Lėšų išvedimas

19. Prekybos ataskaitos

20. Prekybos leidimai. Konfigūravimas

21. Demo sąskaitos susikūrimas (Paper Trading Account)

22. Pavedimų tipai ir galiojimo laikai

23. Registracija platformos demo versijai

24. Mokymai ir video medžiaga

25. Kontaktai

Turinys

3



Danijos investicinis bankas

ES bankinė licencija

Daugiau nei 35 tūkst. finansinių instrumentų

Viena didžiausių finansinių institucijų

Įkurtas 1978 m.

~ 25 mlrd. USD rinkos kapitalizacija

UAB FMĮ „Myriad capital“
• Lietuvos Banko licencijuota C kategorijos finansų maklerio įmonė

• Pagrindiniai įmonės partneriai – investicinis bankas „Interactive Brokers” ir Danijos investicinis bankas „Saxo Bank“

• Pristatomos investavimo platformos: Interactive Brokers - Trader Workstation TWS ir Saxo Bank - SaxoTraderGo
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Savarankiškas investavimas naudojant investavimo platformą. Ar verta susipažinti plačiau ?

• Investavimo platforma – tai paprastiems investuotojams 
prieinamas profesionalus įrankis, kuris suteikia galimybę 
patogiai ir realiuoju laiku dalyvauti pasaulio finansų rinkose.

• Pagrindiniai privalumai savarankiškai investuojant naudojantis 
investavimo platforma:

• Didelis kiekis įvairių finansinių instrumentų (akcijos, 
obligacijos, žaliavos, ateities sandoriai, opcionai ir kt.)

• Mažesni tarpininkavimo mokesčiai
• Kainų pokyčiai realiuoju laiku
• Automatizuota prekyba
• Rinkos naujienų, įmonių finansinių ataskaitų informacijos 

pirminis šaltinis
• Daug galimybių atlikti analizei, mokytis, tobulėti ir plėsti 

akiratį
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• IB Trader Workstation (TWS) yra pagrindinė Interactive
Brokers siūloma profesionali prekybos platforma

• TWS platformą galite parsisiųsti iš oficialaus IB puslapio: 
https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=16040

• Rekomenduojama rinktis TWS Latest, t.y. naujausią 
programos versiją

• Instrukciją, kaip instaliuoti programą į kompiuterį rasite: 
https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=17353

• TWS platforma tinkama šioms operacinėms sistemoms:
• Windows
• MAC OS
• Linux 
• Apple IOS
• Google Android 

• Prekybos platforma TWS yra nemokama

• Jos pagalba galite:
• Pasiekti daugiau nei 100 įvairių pasaulio biržų
• Stebėti realiu laiku vykstančią prekybą
• Gauti naujausias analitikų apžvalgas, naujienas ir analitiką
• Naudoti profesionalius rizikos, portfelio valdymo ir techninės analizės 

įrankius

TWS (Trader Workstation) prekybos platformos instaliavimas
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• Pabaigus programos instaliavimą, darbalaukyje rasite Trader Workstation 
platformos piktogramą:

• Įjungus programą, atsiranda Login langas:
• User name – prisijungimo vardas (sugalvotas registracijos metu)
• Password – slaptažodis
• Trading Mode (Prekybos režimas): 

• Live Trading – reali prekyba
• Paper Trading – demo (netikra) prekyba

• Color Palette – spalvų paletė:
• Classic – klasikinės spalvos
• Dark – tamsios spalvos
• Light – šviesios spalvos

• Use/store settings on server – pažymėjus varnelę visi platformos nustatymai bus 
išsaugoti 

• Use SSL – papildomi saugumo nustatymai
• Paspaudus ant vėliavos ikonos galima keisti platformos kalbos nustatymus:

• Anglų k.
• Vokiečių k.
• Prancūzų k.
• Rusų k. ir t.t.

TWS prekybos platforma. Prisijungimas.
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TWS platforma. Mosaic ir Classic aplinkos. 

• TWS platforma turi du pagrindinius
vaizdus/aplinkas: Mosaic ir Classic
(pavyzdyje – Mosaic)

• Mosaic:
• Naujausia platformos versija
• Viename lange galima matyti daug

informacijos (grafikai, naujienos, aktyvūs
pavedimai ir t.t.)

• Lengva keisti langų išdėliojimą, pritaikyti pagal 
poreikius

• Classic:
• Klasikinė platformos aplinkos versija
• Paprasta naudoti
• Geriausia, kai reikia tiesiog sudaryti sandorį

• Aplinkos tipą galite keisti apatiniame 
kairiajame lango kampe

• Yra ir daugiau galimų platformos vaizdo 
variantų. Juos galima rasti paspaudus + 
(kiti variantai skirti patyrusiems
prekiautojams)

• Atkreipiame dėmesį, kad kainų pokyčiai 
platformoje 15 min. atsilieka nuo realių rinkos 
duomenų!
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TWS platforma. Mosaic aplinka. 

Pasirinkę Mosaic aplinką, gausite standartinį 
išdėstymą (kaip ir pvz.). Matome tokius langus:

1. Monitor

- Portfolio – atidarytos/turimos pozicijos. 
- Daily – visos sąskaitos vertės dienos pokytis
- Unrealized – nerealizuotas pelnas/nuostolis
- Net Liq – bendra sąskaitos vertė
- P&L – einamosios dienos pelnas/nuostolis
- POS – pozicijos dydis
- MKT VAL – dabartinė bendra pozicijos vertė 

rinkos kaina
- AVG PX – kainos vidurkis (įskaičiuoti komisiniai)
- LAST – paskutinė kaina rinkoje
- Change – dienos kainos pokytis

- Favorites – populiariausių instrumentų sąrašas

- US Movers – filtruotas JAV akcijų sąrašas 
(didžiausi kainos pokyčiai)

- Watchlist – galima susikurti stebimų instrumentų 
sąrašą

1
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TWS platforma. Mosaic aplinka. 

2. Order Entry – pavedimo suformavimas.

- Baltame langelyje matomas instrumento 
trumpinys (AMZN)

- BUY (perkame) arba SELL (parduodame)

- QTY – perkamo instrumento kiekis

- LMT – pavedimo tipas (žr. xx psl.)

- Price – pirkimo/pardavimo kaina

- Day – pavedimo galiojimo trukmė (žr. xx psl.)

- Bid/Ask – Aukščiausia siūloma kaina / Žemiausia 
prašoma kaina

- Submit – tvirtinti pavedimą

2
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TWS platforma. Mosaic aplinka. 

3. Fundamentali informacija apie
pasirinktą instrumentą:

- Finansiniai rodikliai (EPS, P/E ir t.t.)

- Istoriniai duomenys (52 H/L ir t.t.)

4. Techninė informacija apie pasirinktą 
instrumentą:

- Instrumento kainos grafikas

- Galima rinktis skirtingus grafiko 
laikotarpius:

3 4
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TWS platforma. Mosaic aplinka. 

5. Activity – prekybos veiksmai

- Orders – vykdomi pavedimai. Neįvykdytus 
pavedimus galima koreguoti ir atšaukti.

- Trades – sudaryti sandoriai (įvykdyti 
pavedimai)

- Summary – sudarytų sandorių ir vykdomų 
pavedimų santrauka

6. News – naujienos/informacija

- Market – bendros visos rinkos naujienos

- Portfolio – filtruotos naujienos apie turimas 
pozicijas

- AMZN (pvz.) – filtruotos naujienos susijusios tik
su pasirinktu instrumentu

5 6
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TWS platforma. Classic aplinka.

• Klasikinė aplinka yra ganėtinai paprasta ir 
patogi

• Ši aplinka yra labiausiai tinkama tiesiog 
sudaryti sandorį ar atidaryti poziciją (tiems 
investuotojams, kurie nedaro išsamių 
analizių)

• Tuščiame lange kairėje (Financial Instrument) 
vedame ieškomo instrumento pavadinimą 
arba trumpinį (tickerį). Platforma parodys 
visus su įvestu raktažodžiu susijusius 
produktus:

• Stock – akcijos
• Futures – ateities sandoriai
• Options – pasirinkimo sandoriai
• Warrants – garantijos
• CFD – kontraktai dėl kainų skirtumų

• Kai kurios akcijos listinguojamos keliose 
biržose, tad galime pasirinkti, kurioje biržoje 
norime sudaryti sandorį (geriausiai rinktis 
SMART, kadangi tuomet brokeris ieškos 
geriausios kainos tarp visų biržų)
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Classic aplinka. Sandorio sudarymas.

• Norint sudaryti sandorį reikėtų pasirinkti 
norimą finansinį instrumentą (Fin. Instrument
stulpelis) ir spausti „Order“

• Atsiradusioje Order Ticket lentelėje reikia 
supildyti baltus langelius:

• Action – perkame (Buy) arba parduodame (Sell)
• Outstanding Qty – pozicijos dydis
• Order Type – pavedimos tipas
• Destination – birža, kurioje bus vykdomas 

pavedimas (SMART ieško geriausios kainos)
• Time in Force – pavedimo  galiojimo laikas

• Suvedus informaciją spaudžiame 
„Transmit“

• Po pateikimo gausime pavedimo 
patvirtinimo lentelę (Order Confirmation)

• Atkreipiame dėmesį, kad kainų pokyčiai platformoje 15 min. 
atsilieka nuo realių rinkos duomenų! (realias kainas prieš 
perkant galima pasitikrint https://finance.yahoo.com/)
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Sąskaitos valdymas. Account management.

• Pagrindinę informaciją apie sąskaitą, lėšų pervedimus, 
nustatymus ir kitus parametrus rasite prisijungus prie account
management interactivebrokers.com puslapyje:         
https://gdcdyn.interactivebrokers.com/sso/Login

• Galimi pasirinkimai (paspaudus ant kiekvieno išsiskleis keli 
papildomi variantai):

• Home – pagrindinis langas (trumpa sąskaitos, turimų pozicijų 
santrauka)

• Trading – prekyba per naršyklę (prekybai rekomenduojame 
atsisiųsti TWS platformą, žr. kituose psl.)

• Reports - sąskaitos, prekybos ataskaitos (Analizei, 
mokesčių deklaravimui)

• Portfolio analyst – portfelio ir prekybos analizė 
• Statements – prekybos ataskaitos, sąskaitos balansas

• Transfer & Pay – lėšų / pozicijų pervedimas ir išvedimas
• Transaction History – lėšų pervedimų istorija
• Transfer Funds – lėšų pervedimas ir išvedimas
• Transfer Positions – pozicijos (Akcijų ir t.t.) pervedimas ir 

išvedimas

• Settings – nustatymai
• Account Settings – sąskaitos nustatymai. Informacija 

apie finansus, prekybos leidimai, sąskaitos tipas, valiuta, 
demo prekybos sąskaita

• User Settings – vartotojo nustatymai. Slaptažodžio, 
kontaktinės informacijos keitimas. Realių rinkos duomenų 
užsakymas
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Sąskaitos papildymas. Pavedimo nurodymo sukūrimas.

• Lėšų pervedimą galima atlikti account management
skiltyje „Transfer & Pay“       

• Transfer & Pay -> Transfer Funds
• Transaction Type - Deposit (lėšų įnešimas)
• Currency – valiutos pasirinkimas. Sąskaitoje galima 

laikyti didelį kiekį skirtingų valiutų. Patogiausias 
pavedimas EUR (SEPA).

• Method – SEPA mokėjimas

• Bank information:
• Save Bank Information - pasirenkame, ar norėtume 

išsaugoti pervedimo duomenis sekantiems pervedimams
• Bank Information Name – susikuriame pavedimo 

pavadinimą
• Sending Institution – banko, iš kurio bus daromas 

pavedimas pavadinimas (pvz. Swedbank AB)
• Account Number – sąskaitos nr., iš kurios bus daromas 

pavedimas (LT...)

• Suvedus informaciją pasirodys pavedimo rekvizitai 
kuriuos reikės panaudoti banke (žr. kitame psl.)

• Atkreipiame dėmesį, kad EUR pavedimas bus daromas į 
Vokietiją. USD – JAV. 
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Sąskaitos papildymas. Pavedimo rekvizitai.

• Bank Name – Interactive Brokers banko pavadinimas

• Bank Adress - Interactive Brokers banko adresas

• SWIFT – banko kodas

• Bank Account Title – gavėjo pavadinimas 

• Bank Account Address – gavėjo sąskaitos adresas

• IBAN – Interactive Brokers sąskaitos nr.

• Message to the recipient – mokėjimo paskirtis (Jūsų 
vardas/pavardė ir sąskaitos nr. U...)

• Atkreipiame dėmesį, kad vedant lėšas kitomis valiutomis sąskaitų 
rekvizitai skiriasi!
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Lėšų išvedimas

• Lėšų išvedimą taip pat galima atlikti account
management skiltyje „Transfer & Pay“      

• Transfer & Pay -> Transfer Funds
• Transaction Type - Withdrawal (lėšų išėmimas)
• Currency – išvedamos valiutos pasirinkimas
• Method – Wire / SEPA (jeigu EUR)

• Bank information:
• Bank Information Name – susikuriame pavedimo 

pavadinimą
• Are you sending these funds to a bank? – ar lėšos 

siunčiamos į banką?
• Bank Country – banko sąskaitos šalis
• Bank Account Type – banko sąskaitos tipas (dažniausiai 

IBAN)
• IBAN – Jūsų banko sąskaitos nr.
• Receiving Bank (Search) – banko paieška
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Sąskaitos ir prekybos ataskaitos

• Prekybos ir sąskaitos ataskaitas rasite skiltyje „Reports“

• Reports -> Statements
• Statement Type – ataskaitos tipas (geriausia rinktis Default

Statements)

• Period – pasirinkite ataskaitos periodą (dienos, mėnesio, 
šių metų ir t.t)

• Format – ataskaitos formatas (Naršyklėje (HTML/WEB; 
PDF, CSV)

• Language – ataskaitos kalba (deja, bet lietuvių k. nėra)
• Run Statement – generuoti ataskaitą
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Prekybos leidimai. Konfigūravimas. 

• Norint prekiauti platesniu kiekiu finansinių instrumentų (CFD, 
opcionai ir t.t.) ir didesnėje dalyje pasaulio biržų reikia 
nusistatyti atitinkamus prekybos leidimus. Tą taip pat galima 
padaryti prisijungus prie account management: 
https://gdcdyn.interactivebrokers.com/sso/Login

• Settings -> Account Settings -> Trading Permissions

• Pateiktame pavyzdyje yra leidžiama prekiauti tik JAV 
kotiruojamomis akcijomis ir keisti valiutą

• Paspaudus mėlyną ratuką bus galima pasirinkti platesnį kiekį 
instrumentų ir šalių 
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• Demo sąskaitą (Paper Trading Account) galima susikurti prisijungus prie 
account management: https://gdcdyn.interactivebrokers.com/sso/Login

• Settings -> Account settings -> Configuration -> Paper Trading Account -> 
Spausti ant ratuko

Demo sąskaitos susikūrimas (Paper Trading Account)

• Reikės susikurti naują prisijungimo vardą ir slaptažodį (nenaudokite 
realios sąskaitos duomenų)

• Jungdamiesi prie platformos nepamirškite prekybos režimą (Trading
Mode) nustatyti į Paper Trading!
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• Type – pavedimo tipas
• LMT (Limit) – pavedimas nustatyta kaina. Bus nupirkta/parduota ne aukštesne /žemesne nei 

nustatyta kaina
• MKT (Market) – pavedimos bus įvykdytas už geriausią kainą gautą rinkoje

• Duration – pavedimo galiojimo laikas
• G.T.C. (Good till cancelled) – pavedimas galios iki kol bus atšauktas
• Day – jei nebus įvykdytas, pavedimas dienos pabaigoje bus atšauktas

Pagrindiniai pavedimų tipai ir galiojimo laikai
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Investavimo platforma Interactive Brokers - Trader Workstation TWS
Norėdami išbandyti Trader Workstation TWS suaktyvinkite pelytės nuorodą ant paveikslėlio. Toliau atlikite tokius pačius veiksmus, kurie 
buvo nurodyti ankstesnėje skaidrėje.
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Myriad capital kiekvienos savaitės trečiadienį -19.00 valandą organizuoja mokymus. Mokymų užsiėmimai vyksta 
internetu (angl. – „webinar“) per GoToWebinar programėlę. 

Video temos:
- Kompanijų rodikliai
- Techninė grafikų analizė
- Monetarinė politika ir jos reikšmė akcijų kainoms
- Kaip užsidirbti iš dividendų?
- Investavimo platformos. SaxoTraderGo ir Trader Workstation TWS
- Akcijų biržų dalyviai ir jų poveikis kainoms

Nuoroda į video kanalą >>

Mokymai ir video medžiaga
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www.myriadcapital.lt

info@myriadcapital.lt

LIEPYNO VERSLO NAMAI
Liepyno g. 25A, V aukštas, Vilnius

Renginiai vyksta:

Konstitucijos pr. 21A, VI aukštas, Vilnius

Tel.: +370 645 30102

UAB FMĮ „Myriad capital“
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