Concorde WebTrader kezelési útmutató

Rövid ismertető a ConcordeWebTrader kereskedési rendszerhez

Mi a Concorde WebTrader?
Gyors és egyszerű
A Concorde által biztosított Concorde WebTrader egy egyszerűen kezelhető és gyors,
bármely HTML5 kompatibilis böngészőből, bármilyen eszközről elérhető kereskedési
platform
Több eszközön egy hozzáféréssel elérhető

A Concorde WebTrader megőrzi figyelőlistáit és preferenciáit, így ugyanazt a
felhasználói élményt nyújtja számítógépén, táblagépén és okostelefonján is.

Első lépések
Első bejelentkezésnél pár lépésben saját igényeihez igazíthatja a kereskedési rendszert:
 Régió beállítások, nyelvbeállítások, szám formátumok
 Kereskedni kívánt termékek és Régió preferenciák, amelyek segítségével
elkészítheti az Ön által kiválasztott régióban lévő legnépszerűbb instrumentumok
figyelőlistáit.
Kérjük vegye figyelembe, hogy azok a termékcsoportok, amelyeket itt nem
választ ki, el lesznek rejtve a platformon. Az elrejtett termékeket a Platform
menüben található Kereskedési Termékek opció segítségével aktiválhatja újra.

Nyelv beállítása

Régió
beállítások

Kereskedhető
termékek

Értesítések

Befejezés

Ezek a beállítások később módosíthatók a Platform menüből elérhető Platform
Beállítások opciók segítségével.

Kereskedési fő képernyő

Instrumentum
kereső
Számla
információk

Figyelőlista
Melynek segítségével nyomon
követheti az instrumentumok árait

Információs Panel
Ármozgások az adott napon,a
kiválasztott instrumentum chart-ja és az
ehhez kapcsolódó hírek

Pozíciók és Megízások
Nyitott pozíciói és megbízásai
kezeléséhez

Számla toolbar
Elérhető egyenleg és
fedezettség

Új Instrumentumok keresése
A Concorde WebTrader fejlécében lehetőség van az instrumentumok közötti gyors
keresésre.
Klikkeljen egy kereskedett termék ikonjára, adja a Figyelőlistához, nyissa meg a chart-ját
vagy adjon hozzá árfigyelőt.

A Figyelőlista
A Figyelőlista segítségével folyamatosan figyelheti az Ön által kiválasztott
instrumentumok árjegyzését
Figyelőlista választó
A Figyelőlista választó lehetővé teszi hogy, hozzáférjen saját figyelőlistájához, valamint a
platform indításakor aktivált, előre meghatározott listákhoz.
Figyelőlista szerkesztése
új instrumentumok hozzáadása és a
jelenlegi Figyelőlista testreszabása

Figyelőlista választó
Saját vagy rendszerbe épített
Figyelőlista kiválasztása
Saját Figyelőlistáim
Az Ön egyéni listái
Új Figyelőlista
Új (üres), vagy egyéni
Figyelőlista létrehozása
Beépített Figyelőlisták
Rendszerbe épített (default)
figyelőlisták
Előző Figyelőlisták
A közelmúltban kiválasztott
Figyelőlisták

Custom Watchlists
Készíthet másolatot egy rendszerbe épített Figyelőlistából, szerkessze, majd válassza a
Másolás a saját Figyelőlistáimba opciót.
Vagy választhatja az Új Lista opciót a Figyelőlista választóból, ekkor egy üres lista
generálódik.
Editing a Watchlist
A Figyelőlista szerkesztéséhez válassza a Szerkesztés opciót.
Az Instrumentum hozzáadása gomb és a kereső segítségével adjon a listához új
instrumenumokat.

Új instrumentum
hozzáadása

Instrumentum eltávolítása
Kattintson az X ikonra az
instrumentum törléséhez

Sorrend megadása
Drag&Drop módszerrel
átrendezheti az instrumentumok
sorrendjét
Mozgassa az instrumentumokat fel vagy le a listában a nyilakra kattintva és az
egérgombot lenyomva tartva.
Törölje az instrumentumokat a listából a Törlés ikon (X) segítségével.
Figyelőlista Lista mód
A Szerkesztés opcióban klikkeljen az Elrendezésre, így megváltoztathatja a Figyelőlista
tipusát és az oszlopokat.

Egysoros lista (Csak számítógépen)
Az egysoros lista mód lehetővé teszi a legtöbb instrumentum egyidejű megjelenítését.

Szerkesztés>Elrendezés>
Egysoros lista

Duplasoros lista
A Duplasoros lista lehetővé teszi, hogy korlátozott képernyő felületen több információ
megjelenjen instrumentumokról.

Szerkesztés>Elrendezés>
Duplasoros lista

Kereskedési tábla (csempe nézet)
Ez a nézet lehetővé teszi a gyors kereskedést.

Szerkesztés>Elrendezés
>Kereskedési tábla

Oszlopok kiválasztása
A szerkesztésen belül kattintson az elrendezésre a megjelenített oszlopok
testreszabásához.

Megjelenített oszlopok
A kiemelt oszlopok
látszanak majd a
Figyelőlistában
Oszlopok hozzáadása
Húzza a kívánt oszlopokat
a megjelenített
oszlopokhoz
Oszlopok eltávolítása
Húzza a nem kívánt
oszlopokat a megjelenített
oszlopokból az Elérhető
Oszlopokba
Nem mutatott oszlopok
Oszlopok, amelyek nem
látszanak a rendelkezésre
álló méretben.

Kereskedés és megbízás
Kereskedés a Kereskedési Tábláról
Közvetlenül a Kereskedési Tábláról is tud kereskedni

Kereskedés a Figyelőlistából
Kattintson az ár gombokra
Klikkeljen az engedélyezésre
Ha aktiválta a 2 kattintásos
kereskedést, klikkeljen a Bid vagy
Ask csempére, hogy
kereskedhessen

Ha gombok zöld színűek, az ár élő (realtime), azonnal kereskedhető.
Kereskedés a Figyelőlistából
Kerskedhet közvetlenül a Figyelőlistából, Kattintson az ármezőben, ennek segítségével
megnyílik a megbízás panel.

Kereskedés az Áttekintés panelből
Megbízást úgy is adhat, hogy az instrumentum keresőben kiválasztja a kívánt
instrumentumot, megnyitja az áttekintő panelben és a fejlécen a Kereskedés gombra
kattint.

Kereskedés az Áttekintés panelből
kiválasztott instrumentummal
Válasszon ki egy instrumentumot a
Keresés, Figyelőlista, Pozíciók vagy
Megbízások opciókból és klikkeljen a
Kereskedés gombra.

A Kereskedési jegy
A Megbízás panel (trade ticket) segítségével az ön által kiválasztott instrumentummal
kereskedhet, megbízást adhat, valamint az ehhez kapcsolódó ügyleteket is
végrehajthatja (stop-loss megbízások és profit-take megbízások).
Kereskedési megbízás
Instrumentum ár
Az aktuális és az adott napi
legmagasabb/legalacsonyabb
árat mutatja
Megbízás tipusa
Válassza ki a megbízás tipusát a
Kötés/Megbízás legördülő
menüből
Megbízásdarabszám és ár
Adja meg a megbízás
darabszámát és (nem piaci
megbízás esetén) árát.

Please Buy or Sell order Vétel vagy
Eladási megbízás
Klikkeljen a Vétel vagy Eladás
opcióra a vételi/eladási megbízás
megadásához

Stop loss / Take profit
hozzáadása
Klikkeljen a linkre a
megbízáshoz kapcsolódó Stop
loss és/vagy Take profit
megbízás megadásához

Megbízásához kapcsolódó megbízásokat is adhat, ehhez kattintson a Kapcsolódó
megbízások hozzáadása linkre.
Limit megbízás hozzáadása
Válassza ki a Limit megbízást,
majd adja meg a kereskedéséhez
kapcsolódó take profit szintet.
Stop megbízás hozzáadása
Válassza ki a stop-loss megbízás
típusát és adja meg a stop loss
megbízást paramétereit
Kattintson az Alkalmaz gombra

Kereskedés és megbízás visszaigazolások
A kereskedések és megbízások rögtön visszaigazolásra kerülnek.

Kereskedés/megbízás visszaigazolások
Minden kereskedés és megbízás az
ügylet megadása után azonnal
visszaigazolásra kerül.

Pozíciók kezelése
A Pozíciók irányító panel segítségével megtekintheti és kezelheti megnyitott pozícióit.

Nyitott pozíciók megtekintése
Pozíció zárás
A Zárás oszlopban kattintva
Stop és Limit megbízások
kezelése
Adjon hozzá, törölje vagy
szerkessze a pozícióhoz tartozó
stop és limit megbízásokat
Valós idejű nyereség/veszteség
számítás
Pozíció részletei

Megbízások kezelése
A Megbízások panelen lehetősége van élő megbízásai kezelésére

Élő megbízások kezelése
Stop és Limit megbízások kezelése
A fő megbízáshoz tartozó stop/limit
megbízások szerkesztése
Élő megbízások szerkesztése
Klikkeljen a Szerkesztés gombra, hogy
módosítsa megbízásait a teljesülés
előtt
Megbízás törlése
Nem teljesült megbízások törlése
Megbízás részletei

Számla eszköztár
A Számla eszköztárban látható a különböző alszámláinak legfontosabb fedezeti
mutatói, mérőszámai.

Piaci áttekintő panel
The Market Overview panel gives an overview of price information, charts and news for
instruments selected from the:
Az Áttekintés panel segítségével információt kaphat az árakról, chartokról, és azokról az
instrumentumokról amiket az alábbi helyekről választ ki:
 Instrumentum kereső
 Figyelőlista
 Pozíció lista
 Megbízás lista

Az Áttekintés panelen a következőket tekintheti meg:
 Ármozgásokat, utolsó árat, Bid/Ask
 A kiválasztott időszakra vonatkozó ár chartját (max 5 évig)
 Híreket (amennyiben elérhető)

Hozzáadás a Figyelőlistához

Ár sáv

Ár riasztás hozzáadása

Időszak választó

Chart

Kereskedés
kezdeményezése

Hírek

Charts
A Chart funkció lehetővé teszi egy instrumentumhoz maximum 4 chart megjelenítését
különböző megjelenítési paraméterekkel, indikátorokkal.

Teljes képernyőre
váltás/visszaváltás

Időintervallum kiválasztása

Gyertya, vonal, stb. chart
tipusok

Rajzeszközök

Technikai indikátorok
Kereskedés
kezdedményezése

Chartok
hozzáadása/eltüntetése
Összekapcsolás/
különválasztás a
Figyelőlistával(tól)

Számla áttekintő
A képernyő legfelső részén található a Számla fül,ezen belül a Számla szolgáltatások:
 Számla áttekités
 Számla eredmény
 Pénzmozgások
 Feliratkozások-feliratkozások az élő árfolyamokra, hírszolgáltatásokra és
elemzésekre
 Kereskedés feltételek
 Riportok- ,végrehajtott ügyletek, osztalékfizetés stb.
 Aktivitás napló

Concorde WebTrader Táblagépen, Okostelefonon
Táblagépen és okostelefonon lehetősége van webApp-ként a Concorde WebTrader
ikonját elhelyezni a kezdőképernyőjén, így a későbbiekben egy App-hoz hasonlóan
tudja a Concorde WebTradert elérni
WebApp készítés Androidon
1. Lépjen be a Concorde WebTraderbe Chrome böngészővel.
2. Belépést követően kattintson a böngésző menu ikonjára (jobb felső sarokban).
3. Tapintson a “Hozzáadás kezdőképernyőhöz” menüpontra
4. A kezdőképernyőn a Concorde WebTrader webApp ikon
elkészül.

WebApp készítés iOS-en
1. Lépjen be a Concorde WebTraderbe Safari böngészővel.
2. Belépést követően kattintson a böngésző opciók menüpontjára
3. Tapintson a “Főképernyőhöz adás” menüpontra
A kezdőképernyőn a Concorde WebTrader webApp ikon elkészül.

