cash prices pokladní kurzy
cash transaction pokladní obchod
cash value hodnota v hotovosti
central bank ústřední banka, centrální banka
certificate of deposit depozitní certifikát, vkladový
certifikát, vkladový list
charges výdaje
check šek, kontrola
cheque šek
civil legal proceeding občanské soudní řízení
classification of securities klasifikace cenných papírů
clearing centre clearingové centrum
clearing house zúčtovací banka
clearing system žirové zúčtování cenných papírů
close Časový úsek na konci obchodovací seance, kdy
všechny příchozí příkazy jsou exekuovány za tuto
uzavírací cenu. (2) Co udělá brokerský dům s vaším
obchodním účtem, nepošlete-li na něj včas
požadovanou částku.
collective list souhrnná listina
commercial bulletin obchodní věstník
commercial code obchodní zákoník
commercial paper obchodní list, formulář
commission provize,Poplatek, marže, komise, poplatek za nákup či prodej futures kontraktu nebo
opce vašemu brokerovi. Jedna komise zahrnuje jeden
kompletní obchod, tj. nákup + prodej (tzv. roundturn).
commodity exchange komoditní, zbožová burza
common stock základní akcie, kmenová akcie
company limited akciová společnost
company limited by shares společnost kapitálové
účasti, akciová společnost
compound interest úrok z úroků, složitý úrok
compulsory publication povinné noviny
confirmated surety stvrzená jistota
consecutive quotation postupné kotování
consignment notes náložní listy
consols obligace bez doby splatnosti, státní dluhopisy
continuous trading plynulé obchodování
contract month Měsíc, ve kterém jsou příslušné
futures kontrakty vypořádány dodáním/odběrem
faktické komodity, jinými slovy kdy vyprší platnost
těchto futures kontraktů.
convertible bond obligace s možností výměny za
akcie
corporate tax daň korporací
coulisse neoficiální trh s cennými papíry na Pařížské
burze
coupon tax kupónová daň
courtage poplatek makléři
covering loans krycí půjčky
creation of money tvorba peněz
credit on real estate realitní úvěr, úvěr na
nemovitosti
crowd-out effect efekt vytěsnění
curb market volný obchod

currency option měnová opce
currency stability měnová stabilita
current bearing interest běžné zúročení
current yield běžná výnosnost
daily netting denní vyrovnání
day order Obchodní příkaz, který automaticky vyprší
na konci dne, pokud nebyl tento den exekuován.
day trade Obchod, který je uzavřen stejný den, kdy
byl otevřen.
deal in shares obchodovat s akciemi
dealer dealer, prodejce
debenture dluhopis
debenture bond dluhopis, obligace, zástavní list
debenture loan půjčka na dlužní listině
debit transaction pasivní obchod
debt service dluhová služba
decline pokles
deflation deflace
delivery notice Obsílka k převzetí/dodání specifické
komodity v daném množství při vypořádání futures
kontraktů. (2) Pár zbývajících dní k nalezení
vhodného místa pro uskladnění 5000 bušlů sojových
bobů.
demand overhang převis poptávky
denominations nominální hodnoty
deposit vklad
deposit at notice peníze (vklad) na výpověď
deposit bank depozitní banka
deposit book vkladní knížka
deposit duties depozitní poplatky
deposit on giro account žirové peníze
depot deponování
depot in a wrapper deponování s křížovou páskou
depreciation of money znehodnocení peněz
depression deprese
derivative market trh s odvozenými cennými papíry
derivatives odvozené cenné papíry
devaluation of currency devalvace měny
deviation odchylka
direct sale přímý obchod
discount house eskontní banka
discount rate diskontní sazba
discounted bill směnka (eskont)
discounted returns diskontované výnosy
discounting stanovení současné hodnoty cenného
papíru na základě známé budoucí
disperse rozptyl
dispersed rozptýlený
dividend dividendy
dividend coupon dividendový kupón
dividend yield běžná výnosnost akcie, dividendová
výnosnost
double taxation dvojí zdanění
earning zisk
efficient portfolio efektivní portfolio
elasticity of supply elasticita (pružnost) poptávka
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employee stock zaměstnanecké akcie
endorsement rubopis (indosament)
equalisation dodatečná akcie
equities obyčejná akcie, akcie
equity základní jmění,Dolarová hodnota vašeho
obchodního účtu.
equity capital akciový kapitál, kmenový kapitál
establish register zřídit registr
European option evropská opce
exchange brokers burzovní makléři
exchange inspection burzovní dozor
exchange order burzovní příkaz
exchange prospectus burzovní prospekt
exchange quotations burzovní kotování
exchange rules and regulations burzovní řád
exercise limits limity využití opce
exercise price základní cena (např. při opčních
transakcích)
exercise procedure procedura využití opce
exercising an option Vstup na trh proměnou držené
opce ve futures kontrakt na úrovni STRIKE price
nebo kdekoli nad touto úrovní (v případě držené call
opce), anebo kdekoli pod touto úrovní (v případě
držené put opce).
expansion scheme rozvojový plán
expected return očekávaný výnos
expected value očekávaná hodnota
expenses výdaje
expiration date Datum, kdy držená opce vyprší na
platnosti. (2) Datum, kdy tato opce, nebýt její
expirace, by začala dramaticky nabývat na hodnotě...
extra income extra (zvláštní) příjem (např. při
opčních transakcích)
fade Záměrný obchod uskutečněný opačným směrem,
než udávají technické signály. (2) Staré džínsy a
vzpomínky.
fall pokles, baisse
fibonacci retracements Pořadí čísel začínajících
číslem 1, ve kterém se každé další číslo v řadě rovná
součtu předchozích dvou čísel. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21,
34, 55, 89, 144, 233 atd. Obvykle se používá
k prognóze pohybu cen.
file archiv, složka
financial bodies for tax proceedings finanční orgány
ve věci daňového řízení
financial claim finanční nárok
financial market protection ochrana finančního trhu
first notice day (fnd) První den, kdy může být
zaslána obsílka o dodání faktické komodity oproti
vypršivšímu futures kontraktu. Spekulant musí
zlikvidovat veškeré své LONG pozice před FND.
first-class bank prvotřídní banka
fixed deposit pevné peníze
fixing of prices stanovení kurzů
floor trader Člen Burzy, který exekuuje obchodní
příkazy na svůj vlastní účet svojí osobní přítomností

v obchodní aréně pitu burzy
foreign bill of exchange cizí směnka
foreign exchange devizové obchodování
foreign exchange futures contracts termínované
devizové obchody
foreign exchange market devizový trh
foreign loan zahraniční půjčka
forward deposit termínové peníze
forward exchange termínové obchody
forward exchange market termínový trh
forward market termínový trh
founders zakladatelé
founding contract zakladatelská smlouva
founding plan zakladatelský plán
fundamental analysis fundamentální analýza
fungible zaměnitelný, zastupitelný
futures termínový obchod,Termín používaný pro
všechny komoditní kontrakty, které se obchodují před
faktickým dodáním komodity v budoucnu.
futures exchange termínová burza
futures market trh s termínovými kontrakty
gap Cenové rozpětí, ve kterém se neuskutečnil žádný
obchod. (2) Proslulý butik prodávající extrémně drahé
džínsy.
general bank univerzální banka
gilt státní dluhopis
going rate of tax běžná sazba daně
gold cover zlaté krytí
gold option opce na zlato
gold reserve zlatá rezerva
government bond státní obligace
government supervision státní dozor
gross domestic product hrubý domácí produkt
gross national product hrubý národní produkt
gross outlet hrubý odbyt
gross return hrubý výnos
gtc (good till canceled) Instrukce brokerovi, aby
držel obchodní příkaz otevřený až do doby, kdy bude
buďto exekuován anebo příkazcem zrušen.
guarantor nositel ručení, ručitel
head and shoulders Formace na cenovém grafu,
která svými třemi vrcholy připomíná hlavu a ramena.
Nejdříve cena vystoupá a vytvoří první vrchol (levé
rameno), klesne zpět aby opět vystoupala vzhůru a
vytvořila nejvyšší vrchol (hlavu), opět klesla dolů,
poté opět v
hedge zajišťovat
hedge ratio zajišťovací poměr
hedging krycí operace, ochrana proti kurzovému
riziku,Ochrana proti nepříznivému pohybu ceny
použitím opačné obchodní transakce, např. jištění
futures kontraktu nákupem opačné opce (tj. long
futures + put, nebo short futures + call). Farmáři,
majitelé a zpracovatelé komoditních surovin se běžně
ji
hoarding of money tezaurace
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holder of stocks akcionář, majitel akcií
holding držba
hot money horké peníze
IRR vnitřní výnosové procento, návratnost
(výnosnosti)
ISIN mezinárodní identifikace cenných papírů
immobilization vinkulace
immobilized securities imobilizované, vinkulované
cenné papíry
income statement výkaz zisků a ztrát, výsledovka
incorporated company akciová společnost
indexed loan indexovaná půjčka
industrial bond průmyslová obligace
industrials akcie průmyslových podniků
information right právo na informace
inscribed stock kniha dluhů
inside day Den, jehož celkové obchodované cenové
rozpětí je menší než celkové cenové rozpětí
předešlého dne. (2) Den strávený na příjemné pohovce
nicneděláním.
insider insider (má přístup k důvěrným informacím)
institutional investors institucionální investoři
interest coupon úrokový kupon
interest difference úrokové rozpětí
interest due splatný úrok
interest rate úroková míra
interest rate future contracts termínové obchody se
zúročitelnými finančními instrumenty
interest term úrokový termín
interim secondary market prozatímní sekundární trh
intermediary commissions agreement
komisionářská smlouva
internal financing Samofinancování marginu
přidávaných kontraktů použitím profitu kontraktů již
dříve zakoupených/prodaných.
internal rate of return vnitřní výnosové procento,
návratnost (výnosnosti)
International Securities Identification Number
mezinárodní identifikace cenných papírů
intrinsic value vnitřní hodnota
introduction uvedení (způsob uvedení emise CP na
veřejnost)
inverse interest structure inverzní struktura úroků
investment bank investiční banka
investment certificate podílový list
investment coupon investiční kupón
investment decision investiční rozhodování
investment loan investiční úvěr
investment trust investiční společnost
issue emise
issue approbation povolení emise
issue of shares limit meze obíhajícího množství
cenných papírů
issue price emisní cena
issuer emitent, výstavce
issuing company background information základní

informace o emitentovi
issuing company business activities údaje o
předmětu podnikání emitenta
issuing company financial position údaje o finanční
situaci emitenta
issuing house emisní ústav
jobber dohodce, jobber
joint stock company akciová společnost
jumbo account jumbo účet (typ účtu pro investory,
kteří investují v RM systému)
land bank pozemkový úvěrový ústav
land charge pozemkový dluh
landlien zástavní právo k pozemku
last trading day (ltd) Absolutně poslední obchodní
den, po němž se zbývající závazky vypořádávají
dodáním/odběrem fyzické komodity. Spekulant musí
zlikvidovat veškeré své SHORT pozice před LTD. (2)
Taktéž poslední den, kdy je nováčkovi dovoleno
obchodovat, než se do
legal framework právní rámec
level of interest úroková úroveň
leverage Pákový efekt, investice malé sumy za
účelem vydělání velké sumy peněz.
leverage effect pákový efekt (např. při opčních
transakcích), spekulace na zisk
liabilities pasiva, závazky
liability ručení, závazek
limit Maximálně přípustný cenový nárůst/pokles
příslušné komodity během jednoho obchodního dne,
během těchto limitních pohybů je nemožné vstoupit
na trh či vystoupit z trhu
linkage propojování
liquidation Uzavření pozice prodejem kontraktu
v LONG pozici, nebo nákupem kontraktu v SHORT
pozici. (2) Výprodej soukromého majetku
neúspěšného komoditního obchodníka za likvidační
ceny.
liquidity likvidita,Likvidní trh je takový, který dovolí
snadno vstoupit na pozici či vystoupit z pozice za
určenou cenu či velmi blízko této ceny. Aby byl trh
likvidní, potřebuje velké množství obchodníků
ochotných prodávat a nakupovat - tuto likviditu
indikuje O
list of prices kurzovní lístek
listed securities kotované cenné papíry
listed share kotovaná akcie
listing agreement dohoda o kotování
listing fee poplatek za kotování
loan in the form of convertible bonds výměnná
půjčka, půjčka ve formě konvertibilních obligací
local authority bond dluhopisy místních úřadů
Lombard loan lombardní úvěr
long Long pozice vznikne nákupem futures kontraktu.
long term investment dlouhodobé investice
loss of paper securities ztráta cenných papírů
lot Další termín pro "kontrakt". (2) Občas se používá
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