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A ConcordeTradePRO platformot egynél több 
készülékre telepíti, akkor minden egyes telepítés 
automatikusan menti a saját külön munkaterületét, 
így az egyik megváltoztatása esetén a többi nem 
módosul











A ConcordeTradePRO platformon már ki és be lehet kapcsolni a gyors kereskedés 
(kötjegy is látható) gombjait.





A ConcordeTradePRO platform az intuitív navigációval kiegészülő továbbfejlesztett kötjegy előmyeit kínálja
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MEGBÍZÁS ÉRTÉKE INSTRUMENTUMONKÉNT VAGY ÁLTALÁBAN VÉVE

A ConcordeTradePRO új változata a megbízás elhelyezése után a megbízás alábbi értékeit menti, és ezeket 
automatikusan megjeleníti, amikor a kötjegy a legközelebbi alkalommal ugyanezt az instrumentumot tölti be.





A ConcordeTradePRO az instrumentum 
pénznemét automatikusan egy azonos pénznem-
ben vezetett számlával párosítja

A ConcordeTradePRO platform előnye, hogy automatikusan a megfelelő számlát választja ki
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A ConcordeTradePRO platform alkalmas algoritmikus megbízások elhelyezésére és kezelésére
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És ha rendelkezik
ConcordeTradePRO alkal-
mazással, a figyelmeztetést 
a mobiljára küldött üzenet-
ben is megkapja







legal

A jelen tájékoztatóban közölt információ nem minősül deviza, termék vagy pénzügyi instrumentum vételére vagy eladására, befektetésre vagy adott kereskedési 
stratégiában való részvételre vonatkozó ajánlatnak (illetve ajánlatkérésnek). Ez az anyag kizárólag marketing célra és/vagy tájékoztató jelleggel készült, így a jelen 
tanulmányban közreadott információ pontosságára, teljességére vonatkozóan a Concorde Értékpapír Zrt., tulajdonosai, leányvállalatai és kapcsolt vállalkozásai sem 
közvetlenül, sem azok közbenjárásával (továbbiakban: Concorde Értékpapír Zrt.) nem tesznek jogilag érvényes nyilatkozatot, azt nem szavatolják, azért felelősséggel
nem tartoznak. A Concorde Értékpapír Zrt. a jelen anyagot azzal bocsátja rendelkezésre, hogy annak elkészítése során nem vette �gyelembe az átvevő befektetési 
céljait, különleges befektetési célkitűzéseit, pénzügyi helyzetét, illetve különleges igényeit és követeléseit, így az anyag az átvevőre vonatkozóan nem tesz javaslatot 
semmiféle befektetésre, befektetés értékesítésére, és a Concorde Értékpapír Zrt. nem vállalja a felelősséget azért, ha a tanulmány átvevőjét a vélt javaslat alapján 
realizált ügylet során veszteség éri. A véleménynyilvánítás mindig a szerző személyes véleményét tükrözi, ami nem feltétlenül a Concorde Értékpapír Zrt. sajátja, és a
kinyilvánított vélemény (előzetes és utólagos) tájékoztatás nélkül változhat. A kiadványban megjelenített gra�konok, számadatok és képek kizárólag illusztrációs célt 
szolgálnak, azok pontosságáért és teljességéért a Concorde Értékpapír Zrt. felelősséget nem vállal. A Concorde Értékpapír Zrt. a Budapesti Értéktőzsde és a Bucharest 
Stock Exchange tagja. Tevékenységi engedélyének száma: ÁÉF 70.076/1993.


