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A SaxoSelect befektetés kezelése Nyisson számlát ma  > Először próbálja ki a demót  >Nézze meg inkább a videót

  A kereskedési stratégiák kezdeti lépései 
  
Ezt a prémium szolgáltatást e négy egyszerű lépésben veheti igénybe:

“A SaxoSelect befektetés kezelése” útmutató a negyedik lépést mutatja be. Az első három 
lépésről való bővebb információért, hogyan kezdjen befektetni a SaxoSelect szolgáltatással, 
kattintson ide:
“SaxoSelect kezdeti lépései” útmutató >

Stratégiák értékelése Végezze el az MiFID 
megfelelőségi tesztet

Befektetés nagysága 
és -védelem beállítása

A befektetések 
követése
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További információkA portfólió teljesítményének követése A befektetés követéseA portfólió teljesítményének követése

Miután allokálta az összeget a SaxoSelect stratégiákhoz, a befektetés áttekinthető a platform 
„Portfolios” részében. 

Ebben a részben kényelmesen áttekinthetők a befektetések státuszai, beleértve a teljes megtérülést,  
a számlaértéket és a befektetés-védelem szintjeit az egyes stratégiákra vonatkozóan. Minden új stratégia 
ebben a részben látható és az ügyfél tetszés szerint kezelheti azokat.

Most áttekintjük, hogyan követhető és kontrollálható a befektetés a SaxoSelect-ben. 

1

mailto:hungariandesk%40saxobank.com?subject=
http://hu.saxobank.com/
http://hu.saxobank.com/campaigns/trading-strategies
https://hu.saxobank.com/open-account/
https://hu.saxobank.com/demo-account/
http://hu.saxobank.com/
http://cy.saxobank.com/education/video/managing-your-saxoselect-investment


Saxo Bank A/S | Tel.: +420 226 201 580| E-mail: hungariandesk@saxobank.com | Weboldal: www.saxobank.hu

PAGE 43

A SaxoSelect befektetés kezelése Nyisson számlát ma  > Először próbálja ki a demót  >Nézze meg inkább a videót
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 Az egyes számlák korábbi 
teljesítményei a Számla 
fül Számla áttekintő 
menüjében is követhetők. 

Ebben a részben részletes 
összegzés található 
a számlaérték változásáról 
és az egyes alszámlák 
százalékos megtérüléséről, 
így a felhasználók időben 
követhetik a befektetés 
teljesítményét. 
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További információkA portfólió teljesítményének követése A befektetés követéseA befektetés követése

Ha szeretné módosítani az adott stratégiába befektetett 
összeget, kattintson a „KEZEL” gombra a Befektetés 
kezelése ablak megnyitásához. 
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További információkA portfólió teljesítményének követése A befektetés követéseA befektetés követése

Itt növelhető vagy csökkenthető az adott stratégiába 
befektetett összeg, illetve szerkeszthető a Befektetés-
védelem értéke. 

Megjegyzendő, hogy egy aktív stratégiában a letétek és 
a kifizetések a portfólió kiegyensúlyozását és a további 
ügyletek teljesítését eredményezhetik. 
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A letéthez vagy a kifizetéshez használt alszámla a „Számla” mezőben választható ki. 
Ha a célszámla devizája eltér a stratégia devizájától, átváltásra kerül sor.
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További információkA portfólió teljesítményének követése A befektetés követéseA befektetés követése

Megjegyzendő, hogy az érték minden stratégia 
esetében egyedi, és nem befolyásol más 
alszámlákon végzett befektetéseket.  

6 A Befektetés-védelem értéke bármikor 
módosítható. 

Ha a számlaérték eléri a befektetés-védelem szintjét, 
a stratégiára mutató hivatkozás megszakításra kerül, 
és az összes pozíció piaci áron kerül lezárásra.  
Ezt a funkciót alapvetően további kockázatkezelési 
intézkedésnek szántuk, amellyel a befektetők 
korlátozhatják a potenciális veszteségüket. 
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Az ügyfelek mindig teljes kontrollt gyakorolhatnak 
a SaxoSelect befektetéseik felett. Ha nem szeretné 
folytatni a befektetést, kattintson a „Stop” gombra. 
Amint megerősítette, hogy szeretné leállítani a 
befektetést és lezárni az összes pozíciót, a stratégiára 
mutató hivatkozás megszakításra kerül, majd 
kifizetheti a pénzt a fő számlájára. 
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E funkciók páratlan szabadságot nyújtanak az 
ügyfeleknek befektetéseikkel kapcsolatban. 
Ennek eredményeképpen a SaxoSelect 
befektetők saját belátásuk szerint kontrollálhatják 
a befektetések idejét, méretét és allokálását 
az egyes stratégiákra vonatkozóan, személyes 
igényeiknek és preferenciáiknak megfelelően.
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További információkA portfólió teljesítményének követése A befektetés követése További információk

  Saxo Bank Oktatóanyag   
  
A Saxo Bank oktatóanyagok széles tárházával Ön elkezdheti és fejlesztheti a kereskedést. 
Válassza ki  az Ön tanulási stílusának megfelelő anyagot.

Akadémia

Az ügyfelek pénzének 
védelme

Részletek: TradingFloor.com

EseményekVideós anyagÍrott anyag
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További információkA portfólió teljesítményének követése A befektetés követése További információk

Forex
180+ devizapár

Részvények
19 000+ 
instrumentum

Határidős 
termékek
200 kontraktus

Devizaopciók
45 devizapár

Részvényopciók
200 opció

Kötvények
6000+ instrumentum

CFD-k
9000+ kontraktus

ETF-ek/ETC-k
2500+ instrumentum

Tőzsdei kontraktus opciók
70 tőzsdei kontraktus opciók

Több terméket keres?
  Gyorsaság. Teljesítés. Instrumentumok választéka.
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További információkA portfólió teljesítményének követése A befektetés követése További információk

Tájékoztatjuk, hogy a fedezeti ráták és a kereskedési feltételek változhatnak. 
A pontos ráták itt találhatók: www.saxobank.com
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További információkA portfólió teljesítményének követése A befektetés követése További információk

Tájékoztatjuk, hogy a fedezeti ráták és a kereskedési feltételek változhatnak. 
A pontos ráták itt találhatók: www.saxobank.com

TERMÉKKOCKÁZAT: A dániai pénzügyi vállalatok a Befektetési termékek kockázat-besorolásáról szóló rendelet értelmében kötelesek (zöld, sárga vagy piros) kategóriába sorolni a lakossági ügyfeleknek 
kínált befektetési termékeket. A kategóriába sorolás a Dán Pénzügyi Felügyelőség besorolásának megfelelően történik, és tükrözi a letét elvesztésének kockázatát. A táblázatban a Saxo Bank Group 
termékei szerepelnek, amelyekkel a kereskedési platformokon vagy telefonon kereskedhet.

ÁLTALÁNOS NYILATKOZAT: Az itt szereplő információk nem minősülnek ajánlatnak (vagy ajánlatadásnak) devizák, termékek vagy pénzügyi instrumentumok vétele vagy eladása tekintetében, 
amelyek célja a befektetés vagy kereskedési stratégiákban való részvétel. Ez az anyag kizárólag marketing és/vagy tájékoztatási célokat szolgál. A Saxo Bank A/S és tulajdonosai, leányvállalatai és 
partnerei – függetlenül attól, hogy közvetlenül vagy fiókokon keresztül tevékenykednek (Saxo Bank) – nem tesznek kijelentést vagy nyújtanak garanciát, valamint nem vállalnak felelősséget az itt 
szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért. A Saxo Bank a jelen anyag megírásakor nem vette figyelembe egy konkrét címzett befektetési céljait, speciális befektetési célkitűzéseit, pénzügyi 
helyzetét, konkrét igényeit. Az itt leírtak egyike sem minősül ajánlásnak konkrét befektetéssel vagy annak kivonásával kapcsolatban. A Saxo Bank nem vállal felelősséget azért, hogy a címzett veszteséget 
szenved el amiatt, mert ezen ajánlás alapján kereskedik. Minden befektetés kockázatos: nyereséget és veszteséget is eredményezhet. Különösen a tőkeáttételes termékekbe – többek között devizákba, 
derivatívákba és árucikkekbe – való befektetések nagyon spekulatívak lehetnek, továbbá a nyereség és a veszteség jelentősen és gyorsan változhat. A spekulatív kereskedés nem minden befektetőnek 
alkalmas. A címzettnek alaposan figyelembe kell vennie a pénzügyi helyzetét, és befektetés, befektetés kivonása vagy bármilyen ügylet előtt pénzügyi tanácsadóval kell konzultálnia a kockázatok 
megismeréséhez és helyzetének felméréséhez. Az itt említett kockázatok (ha vannak) nem minősülnek és nem minősíthetők átfogó kockázati nyilatkozatnak, sem azok ismertetésének. Előfordulhat, 
hogy a véleménynyilvánítások a szerző sajátjai, és nem tükrözik a Saxo Bank véleményét. Minden véleménynyilvánítás (előzetes vagy utólagos) értesítés nélkül változhat. A nyilatkozatra a Saxo Bank teljes 
nyilatkozata vonatkozik: www.saxobank.com/disclaimer.
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SAXOSELECT NYILATKOZAT

A Saxo Bank A/S (a továbbiakban „Saxo Bank”) nem tesz kijelentést és nem vállal garanciát a SaxoSelect-en a befektető nevében lebonyolított ügyletek tényleges eredményéért. A Saxo Bank automatikusan teljesíti 
az ügyleteket a befektető nevében, ami megfelel az adott stratégiának megfelelően teljesített ügyletnek. Egyes stratégiák tőkeáttétellel működnek a fedezettel ellátott termékek használata, az egyes részvényekkel és 
részvényosztályokkal kapcsolatos kitettség és a nagyfokú diszkréció miatt, és a SaxoSelect ezért jelentős kockázatokat hordoz. A beépített Befektetés-védelem kialakítása révén korlátozza a potenciális veszteségeket, 
de nem garantálja, hogy a befektető csak az befektető által meghatározott összeget veszítheti el. A befektetés-védelem csak a fedezettel ellátott (nem pedig a készpénzes) termékekre vonatkozik, pl. részvények, 
kötvények és ETF-ek. 

Minden befektetés kockázatokat hordoz, valamint nyereséget és veszteséget is eredményezhet. Különösen a tőkeáttételes termékekbe – többek között devizákba, derivatívákba és árucikkekbe – való befektetések 
nagyon spekulatívak lehetnek, továbbá a nyereség és a veszteség jelentősen és gyorsan változhat. A spekulatív kereskedés nem minden befektetőnek alkalmas. A címzettnek alaposan figyelembe kell vennie a 
pénzügyi helyzetét, és befektetés, befektetés kivonása vagy bármilyen ügylet előtt pénzügyi tanácsadóval kell konzultálnia a kockázatok megismeréséhez és helyzetének felméréséhez. 

A múltbeli teljesítmény nem garancia a jövőbeli eredményekre, és nem képezhet kizárólagos tényezőt a befektetési portfólió vagy ETF választásakor. A befektetések ára emelkedhet vagy csökkenhet, és a befektető 
esetleg nem szerzi vissza a befektetett pénzt. Az Ön jövedelme nem fix és változhat. A más devizáknak való kitettséget magukban foglaló befektetéseket az árfolyamok változása befolyásolhatja. Ne feledje, hogy az 
adózás szintje és alapja, valamint az adómentesség változhat. 

A Saxo Bank nem vállal felelősséget (i) azon veszteségért, amelyet a befektető esetlegesen elszenved a kereskedés és a Saxo Bank által az ügyvédi meghatalmazás és a SaxoSelect feltételei (a „Feltételek”) szerint 
elvégzett tranzakciók következményeként; (ii) azon veszteségért, amelyet a befektető annak eredményeként vagy azzal kapcsolatban szenved el, hogy a Saxo Bank a SaxoSelectet nyújtja a Feltételek szerint, kivéve 
és olyan mértékig, amennyire az elszenvedett vagy felmerült veszteséget a Saxo Bank súlyos hanyagsága vagy szándékos károkozása okozta; (iii) azon veszteségért, amelyet a Saxo Bank a Feltételekben biztosított 
jogai szerint végzett cselekedet okozott; (iv) bármely olyan következményes vagy egyéb közvetett veszteségért (beleértve a nyereség és a jó hírnév elvesztését), amelyet a befektető a Saxo Bank hanyagsága vagy 
egyéb cselekedete miatt szenvedett el; illetve (v) olyan veszteségekért, amelyek meghaladják a Saxo Banknak a befektető befektetési számláján (számláin) generált bevételét bármely 12 hónapos időszakban azelőtt, 
hogy a befektető panaszt tett a Saxo Bankkal szemben. 

- A jelen nyilatkozatra a Saxo Bank teljes nyilatkozata (www.saxobank.com/disclaimer) és a teljes kockázati figyelmeztetés (www.tradingfloor.com/about/risk-warning) érvényes.

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