
A Gyors Kötjegy felépítése
A Gyors Ügylet segítségével jobban kontrollálható és átlátható a 
megbízással való kereskedés módja.  

CFD-KFOREX



INSTRUMENTUM
(EUR/USD)
Megjeleníti azt az 
instrumentumot, amellyel 
kereskedni kíván.

KERESÉS IKON 
Segítségével böngészhetünk és 
válogathatunk az instrumentumok 
gazdag tárházában. A választással 
frissül a Kötjegy, amelyen az ügylet 
tárgyát képező instrumentum 
szerepel.

FX OPCIÓK 
TERMÉKIKON

Segítségével az 
FX Opciók Kötjegy 

és az FX Spot 
Kötjegy indítható 

és ezek között 
váltogathatunk.

TÍPUS
Válassza ki a pozícióba való 
belépéshez használandó 
megbízástípust: 
• Gyors Ügylet 

megbízások azonnali 
teljesítésre, előre 
meghatározott 
Ártoleranciával vagy 
anélkül. 

• Függőben lévő limitáras, 
piaci áras és stop 
megbízások hosszabb 
időtartamra, pl. napi 
megbízás, Good Til 
(törlésig) stb.

ÖSSZEG
A (bázisdeviza) forgalmi 
értéke, amellyel kereskedni 
kíván. Nagy volumenben 
történő kereskedés 
esetén mostantól lehetővé 
tesszük a részleges 
teljesítést. Eszerint ha nem 
tudjuk teljesíteni a teljes 
megbízást, a teljesítés 
a maximális elérhető 
összegen fog történni.

Az FX Gyors Kötjegy felépítése.

ELADÁSI/VÉTELI ÁRFOLYAMOK
Kattintson a Vétel vagy Eladás gombra a 
limitáras megbízás előre meghatározott 
Ártoleranciával való elhelyezéséhez. Az 
Ártolerancia hozzáadása biztosítja, hogy az 
Ön megbízása olyan tartományon belül fog 
teljesítésre kerülni, amely Önnek megfelelő (lásd 
Ártolerancia szerkesztése). A minimum árfolyam 
(eladáskor) és a maximum árfolyam (vételkor) a 
kötjegyen, a Spot ár alatt jelenik meg, pl. Limit @ 
x,xxxx’.
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ÁRTOLERANCIA SZERKESZTÉSE
Az Ártolerancia segítségével meghatározható a minimum 
árfolyam (eladáskor) vagy a maximum árfolyam (vételkor), 
amely elfogadható Önnek (pl. limitáras megbízás) a pozícióba 
való belépéskor. Az Ártolerancia kifejezhető pipekben (pl. 0,1 
pip) vagy százalékban (pl. 0,01%). Az alapértelmezett beállítás 
a spot ár 0,01%-a minden devizapár esetében, de ez az adott 
devizapár szintje szerint konfigurálható.

Pl. ha az EUR/USD árfolyama 1,11660 / 1,11668 és Ön 1,0 
pip Ártoleranciát ad hozzá, a fizetendő minimum eladási 
árfolyam 1,11650 (1,11660 – 0,00010), a maximum vételi 
árfolyam pedig 1,11678 (1,11668+0,00010).

ÁRTOLERANCIA SZERKESZTÉSE (X 
IKON)
Ezáltal eltávolítható az Ártolerancia hozzáadása 
lehetőség. Ez limitáras megbízásról piaci áras 
megbízásra módosítja a Gyors Ügylet megbízást. 

FEDEZETI HATÁS
Ez megjeleníti, hogy a rendelkezésre álló fedezet hányad részét használja fel 
a bázisdeviza kiválasztott forgalmi összegéhez, amellyel kereskedni kíván.

BE/KI 
 Az ártolerancia 

bekapcsolása (Be) vagy 
kikapcsolása (Ki)

MEGBÍZÁSTÍPUS
Egyértelműen limitáras megbízásként jelöli meg a megbízást.

IDŐTARTAM
Az I.O.C jelentése Immediate or Cancel (azonnali vagy törlés). 
Minden Gyors Ügylet megbízásnak van I.O.C. időtartama.

ÁR
Az eladási/vételi árfolyamot mutatja, az előre meghatározott 
ártoleranciával együtt.

SZÁZALÉK
A tolerancia 
beállítása 
százalékban, 
0,01 százalék 
növekménnyel (1 
százalék század 
része vagy 1 
bázispont).

PIPEK
A tolerancia beállítása 
pipekben, 0,1 pip 
növekménnyel (egy pip tized 
része).



INSTRUMENTUM 
(GER30.I) 
Megjeleníti azt az 
instrumentumot, amellyel 
kereskedni kíván.

KERESÉS IKON 
Segítségével böngészhetünk és 

válogathatunk az instrumentumok 
gazdag tárházában. A választással 

frissül a Kötjegy, amelyen az ügylet 
tárgyát képező instrumentum szerepel.

TÍPUS
Válassza ki a pozícióba való 
belépéshez használandó 
megbízástípust: 
• Gyors Ügylet 

megbízások 
azonnali teljesítésre, 
Ártoleranciával vagy 
anélkül. 

• Függőben lévő 
limitáras, piaci áras 
és stop megbízások 
hosszabb időtartamra, 
pl. napi megbízás, Good 
Til (törlésig) stb.

MENNYISÉG
Megjeleníti azt a 
mennyiséget, amellyel 
kereskedni kíván. Ha 
az Ártolerancia be van 
kapcsolva és Ön nagy 
volumenben kereskedik, 
lehetővé tesszük a 
részleges teljesítést. 
Eszerint ha nem tudjuk 
teljesíteni a teljes 
megbízást, a teljesítés 
a maximális elérhető 
összegen fog történni.

ELADÁSI/VÉTELI ÁRFOLYAMOK
A piaci áras megbízás elhelyezéséhez kattintson a Vétel 
vagy az Eladás gombra. Az Ártolerancia hozzáadása 
limitáras IOC megbízásra változtatja a megbízást, amely 
biztosítja, hogy az Ön megbízása olyan tartományon 
belül fog teljesítésre kerülni, amely Önnek megfelelő (lásd 
Ártolerancia szerkesztése). A minimum árfolyam (eladáskor) 
és a maximum árfolyam (vételkor) a kötjegyen, a Spot ár alatt 
jelenik meg, pl. Limit @ x,xxxx’.

A CFD Gyors Kötjegy felépítéseCFD-K



ÉRTÉKNAP
Folyamatosan kereskedett CFD esetén ez megjeleníti a Spot 
dátumot (értéknap).

NÉVÉRTÉK
A névérték megjeleníti a megbízás tőkeáttételes piaci 
kitettségét; kiszámítása: Eladási/Vételi árfolyam x 
kontraktusok száma.

BE/KI
Az ártolerancia 

bekapcsolása (Be) vagy 
kikapcsolása (Ki).

MEGBÍZÁSTÍPUS
Egyértelműen limitáras megbízásként jelöli meg a megbízást.

IDŐTARTAM
Az I.O.C jelentése Immediate or Cancel (azonnali vagy törlés). 
Indexek és lejáró CFD-k esetében minden Gyors Ügylet 
megbízásnak van I.O.C. időtartama.

ÁR
Az Eladási/Vételi árfolyam megjelenítése (VWAP).

SZÁZALÉK
A tolerancia 
beállítása 
százalékban, 
0,01 százalék 
növekménnyel (1 
százalék század 
része vagy 1 
bázispont).

TICK-EK
A tolerancia 1 tick 
növekménnyel beállítható tick-
ekben.

ÁRTOLERANCIA SZERKESZTÉSE
Az Ártolerancia segítségével meghatározható a 
minimum árfolyam (eladáskor) vagy a maximum 
árfolyam (vételkor), amely elfogadható Önnek (pl. 
limitáras megbízás) a pozícióba való belépéskor. Az 
Ártolerancia tick-ben vagy százalékban határozható 
meg (pl. 0,01%).

Pl. ha a DAX 30 árfolyama 10 516,82 / 10 518,82 és 
Ön 0,01%-os Ártoleranciát ad hozzá, a fizetendő 
minimum eladási árfolyam 10 515,82 (10 516,82 – 
0,01%), a maximum vételi árfolyam pedig 10 519,82 
(10 518,82 + 0,01%).

ÁRTOLERANCIA SZERKESZTÉSE (X 
IKON) 
Ezáltal eltávolítható az Ártolerancia hozzáadása 
lehetőség. Ez limitáras megbízásról piaci áras 
megbízásra módosítja vissza a Gyors Ügylet megbízást. 



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, amennyiben ezt ajánlásként értelmezi és ez 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.

www.saxobank.com/disclaimer.

