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Instrumentum
(EURUSD)
Megjeleníti a kereskedni 
kívánt instrumentumot.

mennYIsÉG
A kereskedni kívánt 
bázisdeviza összege. 
Ha nagy mennyiséggel 
kereskedik, megbízása 
részben is teljesülhet. Ez azt 
jelenti, hogyha nem tudjuk 
teljesíteni a teljes megbízást, 
az elérhető legmagasabb 
összegre teljesül a megbízás

KeresŐ IKon 
Lehetővé teszi, hogy böngésszen 
az instrumentumok széles 
választéka között. Ha kiválasztotta 
a kereskedni kívánt instrumentumot, 
a kereskedési jegy frissül és 
megjeleníti azt.

Fx opCIós termÉK IKon 
Segítségével válthat a spot FX és 

FX opciók között              

A forex gyorskereskedési jegy felépítése

VÉtelI/elaDásI áraK
Előre meghatározott Árérzékenységgel rendelkező 
Limit megbízás megadásához kattintson a Vétel 
vagy az Eladás gombra. Az Árérzékenység opció 
biztosítja, hogy, hogy megbízása egy olyan 
tartományban teljesüljön, amit Ön elfogad (lásd: 
Árérzékenység opció szerkesztése). Eladásnál 
a minimum ár és vásárlásnál a maximum ár 
megjelenik a Trade Ticketen a Spot Ár alatt azaz 
‘Limit @ x.xxxx’ formátumban.

típus
Válassza ki azt a megbízás 
típust, amivel pozíciót 
szeretne fölvenni.
 
• A gyorskereskedési 
megbízást a rendszer 
azonnal végrehajtja 
előre meghatározott 
Árérzékenységgel, 
vagy anélkül.
 
• A nem feltétlenül 
azonnal teljesülő Limit, 
Piaci és Stop megbízások 
hosszabb időszakra (napi, 
visszavonásig érvényes 
ajánlatok

Forex



az árÉrzÉKenYsÉG szerKesztÉse
Az  Árérzékenyég beállítása lehetővé teszi, hogy meghatározza 
azt a minimum árat (eladásnál) vagy azt a maximum árat 
(vételnél) ami Önnek elfogadható, lényegében egy aktuális 
piaci árból kalkulált limit áras megbízást tud megadni.

Pl: Ha az EURUSD  árjegyzése  1.11660 / 1.11662, és az 
Árérzékenység opciót 1.0 pip-re állítja, a minimum ár amin 
egy eladás teljesülhet 1.11650 (1.11660 – 0.00010), a maximum 
ár amin egy  vétel teljesülhet  1.11672 (1.11662 + 0.00010).

árÉrzÉKenYsÉG szerKesztÉse 
(„x” IKon)
Ennek segítségével eltávolíthatja a beállított 
Árérzékenységet. Ez a művelet a gyorskereskedési 
megbízást Limit megbízásból Piaci 
megbízássá módosítja.

ÉrtÉKnap
A kötés értéknapja

proFIt taKe/ stop loss HozzáaDása
Lehetősége van megbízásához kapcsolódó Stop Loss és/vagy Profit take megbízást kapcsolni

FeDezetI Hatás
Megjelenik az adott ajánlat várható fedezeti igénye

Be/KIKapCsolás 
 Árérzékenység 

engedélyezése/kikapcsolása

meGBízás típusa
Jelzi, hogy ajánlatai Limit megbízásként fognak működni

IDŐtartam
Az I.O.C jelentése: azonnali, vagy visszavonás. Az összes 
gyorskereskedési megbízás I.O.C  időtartammal bír.

ár
Megmutatja a bid/ask árat, melyben benne van 
az előre meghatározott különbözet.

százalÉK
Árérzékenység 
beállítása 
százalékban 
kifejezve.

pIpeK
Árérzékenység beállítása pip-
ben (árfolyam pontban) kifejezve.



Instrumentum 
(GER30.I) 
Megjeleníti a kereskedni 
kívánt instrumentumot.

KeresŐ IKon
Lehetővé teszi, hogy böngésszen az 

instrumentumok széles választéka között 
. Ha kiválasztotta a kereskedni kívánt 

instrumentumot, a kereskedési jegy frissül 
és megjeleníti azt.

típus
• Válassza ki azt a 

megbízás típust, amivel 
pozíciót szeretne 
fölvenni.

•  A gyorskereskedési 
megbízást a rendszer 
azonnal végrehajtja 
előre meghatározott 
Árérzékenységgel, vagy 
anélkül.

•  A nem feltétlenül azonnal 
teljesülő Limit, Piaci 
és Stop megbízások 
hosszabb időszakra 
(napi, visszavonásig 
érvényes ajánlatok

mennYIsÉG
A kereskedni kívánt 
mennyiség. Amennyiben 
az Árérzékenység be 
van kapcsolva és Ön 
nagy mennyiséggel 
kereskedik, előfordulhat, 
hogy megbízása csak 
részben teljesül. Ez azt 
jelenti, hogy amennyiben 
nem tudjuk teljesíteni 
a teljes megbízást, 
a rendelkezésre álló 
maximális összeg teljesül.

VÉtelI/elaDásI áraK
Előre meghatározott Árérzékenységgel rendelkező Limit 
megbízás megadásához kattintson a Vétel vagy az Eladás 
gombra. Az Árérzékenység opció biztosítja, hogy, hogy 
megbízása egy olyan tartományban teljesüljön, amit Ön elfogad 
(lásd: Árérzékenység opció szerkesztése). Eladásnál a minimum 
ár és vásárlásnál a maximum ár megjelenik a Trade Ticketen 
a Spot Ár alatt azaz ‘Limit @ x.xxxx’ formátumban.
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proFIt taKe/ stop loss HozzáaDása
Lehetősége van megbízásához kapcsolódó Stop Loss és/vagy Profit take megbízást kapcsolni

ÉrtÉKnap
A kötés értéknapja

FeDezetI Hatás
Megjelenik az adott ajánlat várható fedezeti igénye

nÉVleGes pozíCIómÉret
A Névleges pozícióméret kiszámítja a pozíció várható teljes tőkeáttételes piaci kitettségét.  
Kiszámításához szorozzuk meg a Bid/Ask árat a kontraktusok számával.

Be/KIKapCsolás
Árérzékenység opció 

engedélyezése/kikapcsolása

meGBízás típusa
Jelzi, hogy ajánlatai Limit megbízásként fognak működni

IDŐtartam
Az I.O.C jelentése: azonnali, vagy visszavonás. Az összes 
gyorskereskedési megbízás I.O.C  időtartammal bír.

ár
Megmutatja a bid/ask árat (VWAP).

százalÉK
Árérzékenység 
beállítása 
bázispontban 
(század-
százalékban) 
kifejezve

tICK
Árérzékenység beállítása 
tick-ben kifejezve

árÉrzÉKenYsÉG Beállítása
Az  Árérzékenyég beállítása lehetővé teszi, hogy 
meghatározza azt a minimum árat (eladásnál) vagy 
azt a maximum árat (vételnél) ami Önnek elfogadható, 
lényegében egy aktuális piaci árból kalkulált limit 
áras megbízást tud megadni. Az Árérzékenységet 
megadhatja tickekben, vagy százalékban (pl:0.01%).

Pl: ha a Germany 30 árjegyzése 10,516.82 / 10,518.82 
és az árérzékenység opcióban 0.01%-ot ad meg, a 
minimális ár, amin egy eladás teljesülhet  10,515.77 
(10,516.82 – 0.01%), a maximum ár amin egy vétel 
teljesülhet 10,519.87 (10,518.82 + 0.01%).

árÉrzÉKenYsÉG szerKesztÉse 
(„x” IKon)
Ennek segítségével eltávolíthatja a beállított 
Árérzékenységet. Ez a művelet a gyorskereskedési 
megbízást Limit megbízásból Piaci megbízássá 
módosítja.



A jelen kiadvány reklámnak minősül. A jelen kiadványban szereplő tartalom kizárólag tájékoztató jellegű, az érintett szolgáltatások és termékek 
főbb jellemzőit tartalmazza a teljesség igénye nélkül és kizárólag a figyelem felkeltését szolgálja. A kiadványban szereplő információk nem 
minősülnek szerződéses ajánlatnak, befektetési tanácsadásnak, illetve nyilvános ajánlattételnek, így a Concorde Értékpapír Zrt. részéről 
ajánlati kötöttséget sem eredményeznek. A tartalomban szereplő esetleges hibákért, pontatlanságokért, tévedésekért a Concorde 
Értékpapír Zrt. felelősségét kizárja. 

A kiadványban megjelenített grafikonok, számadatok és képek kizárólag illusztrációs célt szolgálnak, azok pontosságáért és teljességéért a 
Concorde Értékpapír Zrt. felelősséget nem vállal. Felhívjuk a figyelmet, hogy az itt feltüntetett információk a múltra vonatkoznak és a múltbeli 
adatokból és információkból nem lehetséges a jövőbeni hozamra, illetőleg változásra, vonatkozó megbízható következtetéseket levonni  
A kiadványban feltüntettet termékek és szolgáltatások adóügyi elszámolása és következménye pontosan csak az ügyfél egyedi körülményei 
alapján ítélhető meg és a jövőben változhat!

A kiadványban ismertetett szolgáltatások és termékek minden esetben eseti szerződéskötés alapján, a konkrét szerződéses feltételek 
szerint vehetők igénybe, melyek  módosításának jogát a Concorde Értékpapír Zrt. fenntartja. A kiadványban szereplő szolgáltatások és 
termékek részletes feltételeiről kérjük, érdeklődjön a megadott elérhetőségeken!

Jelen tájékoztató a közzétételének napján hatályos jogszabályi rendelkezéseken alapul, ezek esetleges jövőbeni változásából adódó 
jogkövetkezményekért a Concorde Értékpapír Zrt. nem vállal felelősséget. A jelen kiadvány a Concorde Értékpapír Zrt. szellemi tulajdona, 
amely jogi oltalom alatt áll.

A Concorde Értékpapír Zrt. a Budapesti Értéktőzsde, a Deutsche Börse és a Warsaw Stock Exchange tagja. Tevékenységi engedélyének 
száma: ÁÉF 70.076/1993.


