
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το γραφείο μας στην Κύπρο:
Τηλ.:  +357 250 21 121 | Email: cyprusdesk@saxobank.com

Κεντρικά γραφεία Saxo Bank A/S | Philip Heymans Allé 15 | DK - 2900 Hellerup, Denmark
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Εισαγωγή στο SaxoSelect Ανοίξτε λογαριασμό > Δοκιμάστε το δωρεάν Demo >Δείτε το βίντεο

  Εισαγωγή στο πρόγραμμα Trading Strategies 
  
Η πρόσβαση σε αυτή την προνομιακή υπηρεσία πραγματοποιείται σε τέσσερα απλά βήματα:

Εξετάστε  
τις στρατηγικές

Συμπληρώστε το τεστ 
καταλληλότητας MiFID

Ορίστε το μέγεθος της 
επένδυσης & την ασπίδα

Παρακολουθήστε 
την επένδυσή σας

Ο Οδηγός "Εισαγωγή στο SaxoSelect" θα παρουσιάσει τα πρώτα 3 βήματα που απαιτούνται για την είσοδο 
στην υπηρεσία SaxoSelect. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το βήμα 4 κάντε κλικ στον Οδηγό: 
Διαχείριση της επένδυσης SaxoSelect >
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Εξετάστε τις στρατηγικές

Καλωσορίσατε 

Το SaxoSelect αποτελεί μια πλήρως αυτοματοποιημένη υπηρεσία 
επενδυτικής στρατηγικής, η οποία επιτρέπει στους πελάτες 
να ελέγχουν και να παρακολουθούν τις επενδύσεις τους σε 
πραγματικό χρόνο, μέσα από τους λογαριασμούς που διαθέτουν 
ήδη. Όλες οι ενέργειες εκτελούνται διαδικτυακά απευθείας από 
την πλατφόρμα.

Κάθε στρατηγική επιλέχθηκε με προσοχή, με βάση ένα 
εντυπωσιακό ιστορικό αποδόσεων και αυστηρές διαδικασίες 
διαχείρισης κινδύνου. 

1 Καταρχήν συνδεθείτε στον 
υπάρχον λογαριασμό σας 
μέσω της SaxoTraderGO
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Εξετάστε τις στρατηγικές

Βρείτε την επιλογή SaxoSelect  
στην καρτέλα ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ*

* Αν η συγκεκριμένη επιλογή δεν εμφανίζεται στην  πλατφόρμα σας, 
   παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο του λογαριασμού σας 
   και ζητήστε να ενεργοποιηθεί.

Εξετάστε τις διαθέσιμες στρατηγικές 

2

3
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Εξετάστε τις στρατηγικές

Πατήστε στη στρατιγική για να εμφανιστεί  
περιληπτικά το περιεχόμενο, η απόδοση και τα 
στατιστικά της εν λόγω στρατηγικής.

Όταν επιλέξετε την στρατηγική που 
προτιμάτε, πατήστε στο κουμπί 
"ΕΠΕΝΔΥΣΗ”.

5
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Τεστ καταλληλότητας MiFID

Όταν ολοκληρώσετε με επιτυχία το τεστ καταλληλότητας, το σύστημα θα σας ζητήσει να παρέχετε 
εξουσιοδότηση στη Saxo Bank και να αποδεχθείτε τους Όρους & Προϋποθέσεις της υπηρεσίας, 
προτού πραγματοποιήσετε κάποια επένδυση. 

Την πρώτη φορά που θα δοκιμάσετε να πραγματοποιήσετε μια επένδυση, η πλατφόρμα θα σας 
προσκαλέσει να συμπληρώσετε ένα τεστ καταλληλότητας. Το σύντομο, αυτό, τεστ έχει σκοπό να εξετάσει 
την καταλληλότητα της υπηρεσίας ως προς τους επενδυτικούς στόχους και τον βαθμό εμπειρίας σας. 
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Τεστ καταλληλότητας MiFID

Στη συνέχεια θα λάβετε μια επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων 
του τεστ σας και θα μπορέσετε να προχωρήσετε στο παράθυρο 
πραγματοποίησης επένδυσης.
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   Μέγεθος επένδυσης & ασπίδα

Όταν είστε έτοιμοι να συνεχίσετε,  
πατήστε “ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ”. 

9 Πληκτρολογήστε τον λογαριασμό χρηματοδότησης 
και το ποσό στα σχετικά πεδία.  

Σε αυτό το στάδιο, μπορείτε επίσης να ορίσετε το όριο της 
ΑΣΠΊΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΘΩΡΑΚΊΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ). Η ασπίδα 
επενδύσεων αποτελεί ένα επιπλέον εργαλείο διαχείρισης 
κινδύνου, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες του SaxoSelect να 
διατηρούν ανά πάσα στιγμή τον έλεγχο των επενδύσεών τους.

11
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   Μέγεθος επένδυσης & ασπίδα

Στη συνέχεια, επιλέξτε το κουτάκι 
επιβεβαίωσης και πατήστε “ΕΠΊΒΕΒΑΊΩΣΗ” 
για να πραγματοποιήσετε την επένδυση.
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   Μέγεθος επένδυσης & ασπίδα

Θα δημιουργηθεί ένας νέος επιμέρους λογαριασμός, 
ο οποίος θα εμφανίζεται στο πεδίο “Portfolios”.
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Περισσότερες πληροφορίες

  Εκπαιδευτικό υλικό Saxo Bank  
  
Η Saxo Bank προσφέρει πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό ώστε να σας βοηθήσει να ξεκινήσετε και να αναβαθμίσετε τις επενδύσεις σας. 
Επιλέξτε  το υλικό που είναι κατάλληλο για τις εκπαιδευτικές σας ανάγκες.

Saxo Academy

Προστασία κεφαλαίων
Διαβάστε περισσότερα στο TradingFloor.com

ΣεμινάριαΒίντεοΈντυπο υλικό
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Περισσότερες πληροφορίες

Forex
180+ ζεύγη

Μετοχές
19.000+ τίτλοι

Futures
200 συμβόλαια

FX Options
45 ζεύγη

Stock Options
200 Options

Ομόλογα
6.000+ τίτλοι

CFDs
9.000+ συμβόλαια

ETFs/ETCs
2.500+ τίτλοι

Contract Options
70 συμβόλαια

Μήπως ενδιαφέρεστε για περισσότερα προϊόντα;
  Ταχύτητα. Εκτέλεση. Εύρος προϊόντων.
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Περισσότερες πληροφορίες

Τονίζεται ότι τα περιθώρια ασφάλισης και οι όροι συναλλαγών μπορεί να αλλάξουν. 
Για τα ακριβή περιθώρια ασφάλισης να ανατρέχετε πάντα στη διεύθυνση www.saxobank.com
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Περισσότερες πληροφορίες
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Εκτελεστικής Αρχής για την Κατηγοριοποίηση Επενδυτικών Προϊόντων Βάσει Κινδύνου, τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα στη Δανία 
υποχρεούνται να κατηγοριοποιούν τα επενδυτικά προϊόντα που απευθύνονται σε ιδιώτες πελάτες με τις χρωματικές ενδείξεις πράσινο, κίτρινο και κόκκινο. Η κατηγοριοποίηση γίνεται σύμφωνα με τη διαβάθμιση της Εποπτικής 
Αρχής Χρηματοοικονομικού Τομέα της Δανίας, η οποία αποτυπώνει τον κίνδυνο απώλειας της κατάθεσης. Ο πίνακας παρουσιάζει τα προϊόντα που είναι διαθέσιμα προς συναλλαγή στον Όμιλο Saxo Bank μέσω της πλατφόρμας 
συναλλαγών ή μέσω τηλεφώνου.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: Καμία από τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δεν αποτελεί προσφορά (ή υποκίνηση προσφοράς) για αγορά ή πώληση νομισμάτων, χρηματοοικονομικών προϊόντων ή εργαλείων, 
για πραγματοποίηση επένδυσης ή για συμμετοχή σε συγκεκριμένη επενδυτική στρατηγική. Το παρόν υλικό συντάχθηκε αποκλειστικά για σκοπούς μάρκετινγκ ή/και ενημέρωσης, και η Saxo Bank A/S, καθώς και οι ιδιοκτήτες της, 
οι θυγατρικές της και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες που δραστηριοποιούνται είτε άμεσα είτε μέσω υποκαταστημάτων (εφεξής «Saxo Bank»), δεν πραγματοποιούν οποιαδήποτε δήλωση, δεν παρέχουν οποιαδήποτε εγγύηση, 
ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη για την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν. Κατά τη σύνταξη του παρόντος υλικού, η Saxo Bank δεν έλαβε υπόψη της τους επενδυτικούς σκοπούς, 
τους ειδικούς επενδυτικούς στόχους, την οικονομική κατάσταση και τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις οποιουδήποτε αποδέκτη, και τίποτα από αυτά που περιέχονται στο παρόν δεν αποτελεί σύσταση προς τους αποδέκτες για 
επένδυση ή αποεπένδυση με συγκεκριμένο τρόπο. Η Saxo Bank δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημία οποιουδήποτε αποδέκτη, ο οποίος εκλάβει το παρόν ως σύσταση. Όλες οι επενδύσεις εμπεριέχουν κίνδυνο και ενδέχεται να 
οδηγήσουν τόσο σε κέρδη όσο και σε ζημίες. Ειδικότερα, οι επενδύσεις σε προϊόντα με μόχλευση, συμπεριλαμβανομένου, αλλά όχι αποκλειστικά, του ξένου συναλλάγματος, των παραγώγων και των εμπορευμάτων, μπορεί να έχουν 
ιδιαίτερα κερδοσκοπικό χαρακτήρα, και τα κέρδη και οι ζημίες ενδέχεται να παρουσιάσουν ακραίες και γρήγορες διακυμάνσεις. Οι κερδοσκοπικές συναλλαγές δεν είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές και όλοι οι αποδέκτες 
πρέπει να λάβουν προσεκτικά υπόψη τη χρηματοοικονομική τους κατάσταση και να ζητήσουν τη βοήθεια χρηματοοικονομικών συμβούλων, προκειμένου να κατανοήσουν τους κινδύνους και να βεβαιωθούν για την καταλληλότητα 
της κατάστασής τους προτού προβούν σε οποιαδήποτε επένδυση ή αποεπένδυση ή πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε συναλλαγή. Τυχόν αναφορά κινδύνων στο παρόν, εφόσον περιλαμβάνεται, δεν αποτελεί, ούτε πρέπει να θεωρηθεί 
ολοκληρωμένη καταγραφή των κινδύνων ή ολοκληρωμένη περιγραφή των εν λόγω κινδύνων. Κάθε άποψη που εκφράζεται αποτελεί προσωπική γνώμη του συγγραφέως και δεν αντανακλά απαραίτητα τις απόψεις της Saxo Bank, ενώ 
ενδέχεται οποιαδήποτε άποψη να αλλάξει χωρίς ειδοποίηση (είτε πριν είτε έπειτα από την αλλαγή). Η παρούσα δήλωση αποτελεί τμήμα της αναφοράς Αποποίησης Ευθύνης της Saxo Bank, η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση 
www.saxobank.com/disclaimer.
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ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ SAXOSELECT

Η Saxo Bank A/S (εφεξής «Saxo Bank») δεν πραγματοποιεί οποιαδήποτε δήλωση, ούτε παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση αναφορικά με την πραγματική απόδοση των συναλλαγών που εκτελούνται για λογαριασμό 
του επενδυτή μέσω του προγράμματος SaxoSelect. Η Saxo Bank εκτελεί αυτόματα συναλλαγές στο όνομα του επενδυτή, οι οποίες αφορούν συναλλαγές που συνδέονται με την εκάστοτε στρατηγική. Ορισμένες 
στρατηγικές χρησιμοποιούν μόχλευση εξαιτίας της χρήσης προϊόντων με περιθώριο ασφάλισης, ενώ ενέχουν υψηλό βαθμό υποκειμενικότητας και έκθεσης σε συγκεκριμένους τίτλους και κατηγορίες προϊόντων. 
Ως εκ τούτου, το SaxoSelect ενδέχεται να εμπεριέχει σημαντικούς κινδύνους. Η ενσωματωμένη ασπίδα επενδύσεων έχει σχεδιαστεί ώστε να περιορίζει τις ενδεχόμενες ζημίες, ωστόσο δεν αποτελεί εγγύηση για 
τυχόν απώλεια μόνο του προκαθορισμένου ποσού που έχει ορίσει ο επενδυτής. Η ασπίδα επενδύσεων αφορά μόνο τα προϊόντα με περιθώριο ασφάλισης και όχι τα προϊόντα μετρητών, όπως είναι οι μετοχές, 
τα ομόλογα και τα ETFs. 

Όλες οι επενδύσεις ενέχουν κινδύνους και είναι δυνατό να οδηγήσουν σε κέρδη, αλλά και σε ζημίες. Ειδικότερα, επενδύσεις σε μοχλευμένα προϊόντα, όπως, μεταξύ άλλων, το συνάλλαγμα, τα παράγωγα και τα 
εμπορεύματα είναι δυνατό να είναι πολύ αβέβαιες και τα κέρδη και οι ζημίες ενδέχεται να παρουσιάσουν απότομες και ταχείες διακυμάνσεις. Οι κερδοσκοπικές συναλλαγές δεν είναι κατάλληλες για όλους τους 
επενδυτές και όλοι οι αποδέκτες πρέπει να λάβουν προσεκτικά υπόψη τη χρηματοοικονομική τους κατάσταση και να ζητήσουν τη βοήθεια χρηματοοικονομικών συμβούλων, προκειμένου να κατανοήσουν τους 
κινδύνους και να βεβαιωθούν για την καταλληλότητα της κατάστασής τους προτού προβούν σε οποιαδήποτε επένδυση ή αποεπένδυση ή πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε συναλλαγή. 

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν δείκτη των μελλοντικών αποδόσεων και δεν πρέπει να αποτελούν τον μοναδικό παράγοντα απόφασης κατά την επιλογή ενός επενδυτικού χαρτοφυλακίου ή ενός 
ETF. Η αξία των επενδύσεων μπορεί να μεταβληθεί προς τα πάνω ή προς τα κάτω, και ο επενδυτής ενδέχεται να μην λάβει πίσω το ποσό που έχει επενδύσει. Τα έσοδά σας δεν είναι σταθερά και είναι πιθανό να 
παρουσιάσουν διακυμάνσεις. Η αξία των επενδύσεων που εμπλέκουν έκθεση σε ξένα νομίσματα ενδέχεται να επηρεαστούν από μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Σας υπενθυμίζουμε ότι οι φορολογικές 
κλίμακες και βάσεις, καθώς και οι φοροαπαλλαγές, μπορεί να αλλάξουν. 

Η Saxo Bank δεν θα φέρει ευθύνη για α) οποιαδήποτε ενδεχόμενη ζημία του επενδυτή ως συνέπεια των συναλλαγών που θα πραγματοποιήσει η Saxo Bank στο πλαίσιο του δικαιώματος αντιπροσώπευσης και 
των όρων και προϋποθέσεων του SaxoSelect (οι «Όροι»), β) οποιαδήποτε ζημία του επενδυτή ως συνέπεια ή επακόλουθο της παροχής των υπηρεσιών SaxoSelect από τη Saxo Bank σύμφωνα με τους Όρους, 
εξαιρουμένης της περίπτωσης και μέχρι τον βαθμό που η εν λόγω ζημία προκύψει ως αποτέλεσμα βαριάς αμέλειας ή εσκεμμένης ανάρμοστης συμπεριφοράς από τη Saxo Bank, γ) οποιαδήποτε ζημία εξαιτίας 
ενεργειών της Saxo Bank στο πλαίσιο των δικαιωμάτων της σύμφωνα με τους Όρους, δ) οποιαδήποτε επακόλουθη ή άλλη έμμεση ζημία (συμπεριλαμβανομένης της απώλειας κερδών και της απώλειας υπεραξίας) 
που θα προκύψει για τον επενδυτή είτε λόγω αμέλειας της Saxo Bank είτε με άλλον τρόπο, ή ε) οποιαδήποτε ζημία άνω του ποσού εσόδων της Saxo Bank από τον/τους επενδυτικό/ούς λογαριασμό/ούς του 
επενδυτή για οποιαδήποτε 12μηνη περίοδο πριν από την έκφραση της αξίωσης του επενδυτή κατά της Saxo Bank. 

- Η παρούσα δήλωση αποτελεί τμήμα της αναφοράς Αποποίησης Ευθύνης της Saxo Bank, η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση www.saxobank.com/disclaimer. Η πλήρης έκθεση Προειδοποίησης κινδύνων είναι 
διαθέσιμη στη διεύθυνση www.tradingfloor.com/about/risk-warning.

http://gr.saxobank.com/
mailto:cyprusdesk%40saxobank.com?subject=
http://gr.saxobank.com/campaigns/trading-strategies

	Button 13: 
	Button 18: 
	Page 2: Off

	Button 19: 
	Page 2: Off

	Button 10: 
	Page 3: Off
	Page 41: Off
	Page 52: Off
	Page 63: Off
	Page 74: Off
	Page 85: Off
	Page 96: Off
	Page 107: Off
	Page 118: Off
	Page 129: Off
	Page 1310: Off
	Page 1411: Off

	Button 11: 
	Page 3: Off
	Page 41: Off
	Page 52: Off
	Page 63: Off
	Page 74: Off
	Page 85: Off
	Page 96: Off
	Page 107: Off
	Page 118: Off
	Page 129: Off
	Page 1310: Off
	Page 1411: Off

	Button 15: 


