FONTOS KERESKEDÉSI INFORMÁCIÓK
Devizakeresztek
Vételi és ajánlati ár közti árrés (Bid/Ask spread)
Az árrések a devizapároktól és a kereskedési mennyiségtől függenek, nagyobb
kereskedett mennyiség esetén tágulhatnak.
Különleges piaci körülmények esetén, például fontos gazdasági adatok kibocsátása
előtt és után, illikvid időszakban, paic nyitásnál, korai ázsiai időzónában, késői newyork-i időzónában, értéknap váltásnál a spreadek szélesebbek lehetnek a szokásosnál.
Árjegyzés színek
A Concorde Trader kereskedési rendszerében az árjegyzésnél színkódok jelzik a
rendelkezésére álló árajánlat minőségét.
Zöld - élő,valós idejű árak állnak rendelkezésre automatikus teljesítéshez.
Sárga - az árak a RFQ (request for quote) alapján állnak rendelkezésre. A CFD kiíró
partner manuálisan jegyez árat az adott termékre.
Lila - a piac zárva (a kereskedés és az RFQ nem áll rendelkezésre).
Kereskedés árjegyzés alapján
A Concorde Trader rendszerében a kereskedésre az elsődleges kereskedési módszer a
„Kereskedés jegyzett ár alapján”.
Amikor egy zöld színű kereskedhető árra rákattint, a tranzakciója azon a bizonyos áron
lesz teljesítve, vagy - nagyon ritka esetben - egyáltalán nem teljesül.
Ha a megbízást követően a teljesítéskori ár jelentősen elmozdul bármely irányba, akkor
a CFD kiíró partner a megbízást nem teljesíti. Ez jelentősen kedvezőbb egy sima piaci
áras megbízáshoz képest, ahol a teljesített ár elmozdulása akár jelentős is lehet.
Kereskedési mennyiség és spread összefüggése
Minden kereskedést követően a rendszer „újratölti” az árjegyzést a kereskedett
devizapárra, ez hozzávetőleg 20 másodpercig tart. Ezt követően újra elérhető lesz a
teljes likviditás és a normál spreadek. Ha az újratöltési periódus alatt egymás után folytat
kereskedelmi tevékenységet ugyanazzal a devizapárral a spreadek a fix spreaden túl
kiszélesedhetnek, az elérhető likviditás lecsökkenése miatt.
Napon túli pozíciók
A napon túl nyitva tartott deviza pozíciók esetén a kereskedési rendszer ún. Tom/Next
Rollover díjat terhel be vagy ír jóvá. Ez a terhelés/jóváírás minden kereskedési napon
17:00 EST (New York) történik meg.
A terhelés két összetevőből áll: egyrészt az adott devizapár long/short swap pontjából,
másrészt a pozíción elért nyitott nyereség/veszteség finanszírozási költségéből. A két

tétel eredőjeként adódó terhelés/jóváírás a nyitott pozíció nyitóárából vonódik le ill.
adódik hozzá.
A nem realizált nyereség és veszteség kamata
Bármilyen deviza pozícióban lévő nem realizált nyereség vagy veszteség után ami
átgörgetésre kerül a következő értéknapra, a rendszer kamatot számít fel vagy ír jóvá.
Ezek a swap pontokhoz adódnak hozzá.
A nem realizált nyereség vagy veszteség a nyitóár és a kereskedett devizapár
záróárának (New yorki idő szerinti) különbsége.
A speciális piaci feltételekkel forgalmazott devizákra a 08:15 CET-on kereskedett
devizapárok ára érvényes.
Swap pontok
Az adott devizakeresztre érvényes aznapi long/short swap pontoknál a CFD kiíró
partner a legnagyobb bankházak által jegyzett swaprátákból indul ki, ezért ezek napi
szinten változnak.
Minimális kereskedhető mennyiség, küszöbérték
Minden devizapárhoz tartozik egy küszöbérték, amely alatt 10 dollár adminisztrációs
díjat számol fel a rendszer. A legtöbb devizapárra a küszöbérték 50,00 egység a
bázisdevizánként, de eltérések tapasztalhatók (lásd táblázat). Nemesfémek esetén 1
uncia a minimális kereskedhető mennyiség.
A minimális kereskedhető mennyiség alatti mennyiségekkel nem lehet pozíciót nyitni.
Forex kereskedési idő
A devizák kereskedé from Monday morning 5:00 local Sydney time to Friday afternoon
17:00 Eastern Standard Time (New York time).
A ConcordeTrader-ben a devizák kereskedési ideje Sydney idő szerint hétfő 5:00-től
péntek New York-i idő szerinti 17:00-ig tart.
Néhány devizapárnak azonban speciális kereskedési ideje van, ami az alábbi
táblázatban látható.
Devizakeresztek kereskedési ideje
 RON 08:15 - 17:00 CET
 JOD 08:00 - 16:00 CET
 ILS
07:00 - 17:00 CET
 OMR, KWD, SAR, AED, BHD - 07:00 - 15:00 CET
 LTL 07:00 - 14:00 CET
 QAR 04:00 - 15:00 CET
 Nemesfémek (XAU, XAG, XPD, XPT * - 18:00 - 17:15 EST (New York-i idő)
 RUB 07:00 GMT - 16:00 GMT **
 HRK 07:00 - 15:00 GMT

* Nemesfémek esetén speciális kereskedési időszakra kell számítani USA nemzeti
ünnepek idején a mögöttes termékek korlátozott kereskedhetősége miatt.
**Ha az adott deviza piacán lecsökken a likviditás, akkor a nyitvatartási idő még
rövidebb lehet.
Értéknapok
A legtöbb FX pozíció értéknapja T+2. Ez azt jelenti, hogy a megbízás megadásától
számolt 2 munkanapon belül számolják el. Van azonban néhány kivétel: USDTRY,
USDRUB és USDCAD, melyeknek értéknapja T+1.
A ConcordeTraderben a deviza pozíciók nap végén nem kerülnek elszámolásra.
Ehelyett a kereskedési nap végéig tartott nyitott pozíciókat átgörgetik a következő spot
értéknapra, ahogyan az a „Napon túli pozíciók”-nál le van írva.
A nem realizált nyereség és veszteség kamata
Bármilyen deviza pozícióban lévő nem realizált nyereség vagy veszteség után ami
átgörgetésre kerül a következő értéknapra, a rendszer kamatot számít fel vagy ír jóvá.
Ezek a swap pontokhoz adódnak hozzá.
A nem realizált nyereség vagy veszteség a nyitóár és a kereskedett devizapár
záróárának (New York-i idő szerinti) különbsége.
A speciális piaci feltételekkel forgalmazott devizákra a 08:15 CET-on kereskedett
devizapárok ára érvényes.

Általános:
Minimális / Maximális kötésméretek: a maximális kötésméretek folyamatosan változnak
az adott mögöttes termék likviditásától, az általános piaci körülményektől és attól
függően, hogy a mögöttes termék piacán éppen folyik-e kereskedés, vagy kereskedési
időn kívüli árjegyzésről van szó. A kereskedés nyitó és záró szakaszában /a piaci
helyzettől függően/ elképzelhető, hogy a CFD kiírója további korlátozásokat alkalmaz a
maximális kötésméretre.
A kereskedési táblázatok a szokásos minimális és maximális kötésméreteket GBP-ben
határozzák meg.
A kereskedés során az árjegyzés minden esetben a mögöttes termék devizájában
történik.
Kereskedési idő: a feltüntetett kereskedési idők az adott piacon szokásos nyitvatartásra
vontatkoznak. A táblázatban nem szerepelnek a kereskedési szünnapok, óraátállításból
származó eltolódások. Ezekről kérjük tájékozódjon a kereskedést megelőzően.

Index követő CFD-k
Pont
érték**

Index követő CFD

Letéti igény

Kereskedési Idő***

US Tech 100 NAS

2%

USD 1

18:01 - 16:00 (22 órás)

US 30 Wall Street

2%

USD 1

18:01 - 16:00 (22 órás)

US 500

2%

USD 1

18:01 - 16:00 (22 órás)

Belgium 20

5%

EUR 1

09:10 - 17:25

Denmark 20

5%

DKK 1

09:10 - 16:55

EU Stocks 50

5%

EUR 1

08:01 - 21:55

France 40

3%

EUR 1

08:01 - 21:55

Germany 30

3%

EUR 1

08:01 - 21:55

Germany Mid-Cap 50

5%

EUR 1

09:10 - 17:25

Germany Tech 30

5%

EUR 1

09:10 - 17:25

Italy 40*

5%

EUR 1

09:01 - 17:25

Netherlands 25

3%

EUR 1

08:01 - 21:55

Norway 25

5%

NOK 1

09:10 - 16:15

Portugal 20

10%

EUR 1

08:10 - 16:25

South Africa 40

10%

ZAR 1

08:31 - 17:25

Spain 35

5%

EUR 1

09:01 - 19:55

Sweden 30

5%

SEK 1

09:01 - 17:24

Switzerland 20

4%

CHF 1

08:01 - 21:55

UK 100

2%

GBP 1

07:01 - 20.55

UK Mid 250

5%

GBP 1

08:10 - 16.25

Australia 200

2%

AUD 1

09:51 - 05:55***

Hong Kong

5%

HKD 1

09:16 - 22:55***

Japan 225

3%

Index követő CFD
(lejárattal rendelkező)

Letéti igény

Pont
érték**

US2000

5%

USD 1

20:00-16:00 EST

China 50

10%

USD 1

09:01 - 01:55

India 50

10%

USD 1

09:01 - 01:55

Singapore

10%

SGD 1

08:31 - 01:55

Taiwan

10%

USD 1

08:46 - 01:55

JPY 1

08:46 - 02:55***

Kereskedési Idő***

* Italy 40: Az olasz származtatott termékekre mind az eladás, mind a vétel tekintetében az Olasz
Tranzakciós Adó (IFTT) vonatkozik.
Továbbá az IFTT értelmében a kereskedésből 2(0.02%) bázispontnak megfelelő összeg fizetendő
a CFD kiíró partner megnövekedett végrehajtási és fedezeti költségeire.
Olasz tranzakció adó: Olasz tranzakciós adót (IFTT) kell fizetni minden olasz mögöttes termékkel
bíró CFD után.
Az adó független az ügyfél lakhelyétől vagy a kereskedési helyszínétől,
mindenki számára kötelező.
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** Egy kontraktus pontértéke: ez az az árfolyamkockázat, ami egy részvényindex egy pontos
elmozdulása esetén felmerül.
*** A kereskedési időt a mögöttes piac tőzsdei kereskedése határozza meg, az idők helyi
időszámítás szerint értendők. Kérjük, vegye figyelembe hogy a hong kong-i részvénykereskedés
12:00-13:00 óra és 16:10-17:00 között szünetet tart, a Japán Tőzsde (Japan 225) délután 3:204:15-ig tart zárva, az Ausztrál Tőzsdén(Australia 200) pedig 16:25-17:10 között nincs kereskedés.

A kereskedési rendszerben elérhető nyersanyag CFD-k mögöttes termékei:

Instrumentum név

Szimbólum

Mögöttes termék piaca

CO2 Emissions
Corn
Gas Oil
Gasoline US
Gold
Heating Oil
Live Cattle
NY Cocoa
NY Coffee
NY Sugar No. 11
Palladium
Platinum
Silver
Soybeans
UK Crude
US Copper
US Crude
US Natural Gas
Wheat

EMISSIONS
CORN
GASOLINEUK
GASOLINEUS
GOLD
HEATINGOIL
LIVECATTLE
COCOA
COFFEE
SUGARNY
PALLADIUM
PLATINUM
SILVER
SOYBEANS
OILUK
COPPERUS
OILUS
NATGAS
WHEAT

ICE
CBOT
ICE
NYMEX
COMEX
NYMEX
CME
ICE NYBOT
ICE NYBOT
ICE NYBOT
NYMEX
NYMEX
COMEX
CBOT
ICE
COMEX
NYMEX
NYMEX
CBOT

Mögöttes
termék
szimbóluma
CFI
ZC
FP
RB
GC
HO
LE
CC
KC
SB
PA
PL
SI
ZS
LCO
HG
CL
NG
ZW

