
Eq

Saxo Bank A/S Headquarters
Philip Heymans Allé 15
DK - 2900 Hellerup, Denmark
Phone: +45 3977 4000
Fax: +45 3977 4200
Web: www.saxobank.hu

További információért kérjük lépjen kapcsolatba 
a prágai irodánkkal.
Tel.: +420 226 201 580
E-mail: hungariandesk@saxobank.com
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Gyors és egyszerű
A Saxo Bank a SaxoTraderGO platform tervezésénél kezdettől fogva a gyorsaságot és az egyszerű használatot tartotta szem 
előtt, így olyan webes platformot alkotott, amely bármilyen eszközön, bármilyen HTML5-kompatibilis webböngészővel 
használható.

Kiváló használhatóság minden eszközön
A SaxoTraderGO kitűnő felhasználói élményt kínál mindenféle eszközön, az asztali számítógépektől a táblagépeken át az 
okostelefonokig. A felhasználói élmény egységes, a figyelőlisták és beállítások követik Önt, amikor eszközt vált.

Mi A 

http://hu.saxobank.com/open-account/
http://hu.saxobank.com/demo-account/
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SEGÍTSÉG AZ ELSŐ HASZNÁLATBAVÉTELHEZ

Amikor először lép be, a platform néhány rövid lépésben végigvezeti Önt a saját igényei szerint 
testreszabható beállításokon. Ezek többek között:

•  A területi beállítások, a nyelv és a számformátumok

•  Kereskedési termékek és régióválasztás – figyelőlisták összeállítására szolgál a kiválasztott régió legnépszerűbb instrumen-
tumaiból, megkönnyítve az indulást.

Megjegyzés: a ki nem választott termékek a platform áttekinthetősége kedvéért rejtve maradnak.  Ezeket a kereskedési 
termékeket a Platform menü Kereskedési termékek menüpontja alatt engedélyezheti.

•  MifiD-kérdések a platformon engedélyezett termékekhez

Nyelvválasztás Területi beállítások

Ezek a beállítások a továbbiakban a Platform menüben elérhető Platform beállítások menüpont alatt módosíthatók        .

http://hu.saxobank.com
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Segítség az első használatbavételhez

* Ez a beállítás csak élő számlán érhető el.

Ezek a beállítások a továbbiakban a Platform menüben elérhető Platform beállításai menüpont alatt módosíthatók        .

http://hu.saxobank.com/open-account/
http://hu.saxobank.com/demo-account/
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A SAXOTRADER AZ ASZTALI SZÁMÍTÓGÉPEN

TermékkeresőSzámlaszolgál-
tatások

Számla eszköztár
az Ön rendelkezésre álló 
egyenlege és fedezete

Árfolyam figyelőlista
Itt figyelheti az instrumentumok 
árait.

Pozíció- és megbízáskezelés
Itt kezelheti nyitott kereskedési pozícióit 
és megbízásait.

Tájékoztató ablaktábla
A kiválasztott instrumentum 
aznapi ármozgásai, egyszerű 
grafikonja és Hírek gombja.

Kattintson a termékikonra a keresési találatok között 
a műveleteket tartalmazó menü megnyitásához.

A találat termékikonjára kattintva kereskedhet a termékkel, hozzáadhatja a 
figyelőlistához, megnyithatja a grafikonját, valamint árriasztást állíthat be.

A SaxoTraderGO platform azonnali hozzáférést kínál a keresőhöz, 
amellyel gyorsan kikereshetők az instrumentumok.

ÚJ INSTRUMENTUMOK KERESÉSE

http://hu.saxobank.com
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A FIGYELŐLISTA

Figyelőlista választó
testreszabott vagy standard 
figyelőlista gyors kiválasztása

Figyelőlista szerkesztése
Új instrumentumok hozzáadása és 
az aktuális figyelőlista testreszabása.

Saját figyelőlista
Az Ön saját, testreszabott 
figyelőlistája.

Új figyelőlista
Új (üres) figyelőlista létrehozása 
testreszabott lista összeállításához.

Standard figyelőlisták
Választhat egy tőzsde vagy egy régió 
előre beállított figyelőlistái közül.

A Figyelőlistán nyomon követheti az Önt érdeklő instrumentumokat.

Figyelőlista-választó
A Figyelőlista-választóval hozzáférhet saját figyelőlistáihoz és azon instrumentumok előre beállított figyelőlistáihoz, 
amelyeket az indítás során engedélyezett a platformon.

http://hu.saxobank.com/open-account/
http://hu.saxobank.com/demo-account/


7

Saxo Bank A/S | T: +420 226 201 580 | E: hungariandesk@saxobank.com | W: www.saxobank.hu

Egyéni figyelőlisták
A Másolás a saját figyelőlistáim közé paranccsal másolatot készíthet az előre meghatározott figyelőlistákról, amelyet 
szerkeszthet.

Figyelőlista szerkesztése
A figyelőlista szerkesztésének megkezdéséhez válassza a Szerkesztés gombot.

Az új instrumentumok hozzáadásához használja a Termék hozzáadása gombot, majd keresse meg az instrumentumokat:

Termék hozzáadása

Az instrumentumokat húzás-
sal rendezheti át.

Instrumentum eltávolítása

Helyezze az instrumentumot feljebb vagy  lejjebb a sor húzásával.

Törölje az instrumentumot a listából az Eltávolítás (X) gombra kattintva.

A FIGYELŐLISTA

A Figyelőlistán nyomon követheti az Önt érdeklő instrumentumokat.

http://hu.saxobank.com


Eq

NYISSON ÉLES
SZÁMLÁT

NYISSON DEMO
SZÁMLÁT

8

RÖVID BEVEZETÉS A SAXOTRADERGO PLATFORM RÉSZVÉNYKERESKEDÉSBEN VALÓ HASZNÁLATÁBA.

Saxo Bank A/S | T: +420 226 201 580 | E: hungariandesk@saxobank.com | W: www.saxobank.hu

Figyelőlista listázási módja 
A figyelőlista típusának és oszlopainak módosításához kattintson a Szerkesztés menü Elrendezés pontjára:

•  Kétsoros lista 
A  dupla soros listában több információt jeleníthet meg az instrumentumokról a korlátozott képernyőterületen.

A FIGYELŐLISTA

A Figyelőlistán nyomon követheti az Önt érdeklő instrumentumokat.

Elrendezés > Egy sor 
Az instrumentumok 
megjelenítése egy sorban

Elrendezés > Dupla sor
Az instrumentumok megjelení-
tése két sorban

•  Egysoros lista (csak asztali gépeken) 
Az egysoros módban a lehető legtöbb instrumentumot jelenítheti meg egyszerre.

http://hu.saxobank.com/open-account/
http://hu.saxobank.com/demo-account/
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A Kereskedési ticket területen kereskedhet és megbízásokat adhat a kiválasztott 
instrumentummal, valamint az ügyletet védő stop-loss és take profit megbízásokat adhat, 
amelyek akkor teljesülnek, ha a nyitott pozíció eléri a célárat.

A Figyelőlistában szereplő instrumentumokkal az ár mező gombjára kattintva kereskedhet.

A FIGYELŐLISTA

ÜGYLETEK ÉS MEGBÍZÁSOK

A Figyelőlistán nyomon követheti az Önt érdeklő instrumentumokat.

A Kereskedési ticketet úgy is megnyithatja, hogy rákeres egy instrumentumra, és kiválasztja. Ezzel megnyitja az 
instrumentumot az Áttekintés területen, ahol a fejlécsorban a Kereskedés gombra kattinthat.

Kereskedés a kiválasztott 
instrumentummal az 
Áttekintés ablaktáblában
Válasszon egy instrumentu-
mot a: Keresés, Figyelőlista, 
Pozíciók vagy Megbízások 
területen, és kattintson a 
Kereskedés gombra.

Mutatott oszlopok
A kijelölt oszlopok megjelennek a figyelőlistában.

Oszlopok hozzáadása 
Húzza az oszlopokat az Elérhető oszlopok mezőből a Mutatott 
oszlopok mezőbe.

Elrejtett oszlopok
Azok az oszlopok, amelyek nem jeleníthetők meg az elérhető 
szélességben.

Oszlopok eltávolítása  
Húzza az oszlopokat a Mutatott oszlopok mezőből az Elérhető 
oszlopok mezőbe.

Oszlopok kiválasztása
A figyelőlistában megjelenített oszlopok módosításához kattintson a 
Szerkesztés menü Elrendezés pontjára:

A Megjelenített oszlopok listában láthatók a figyelőlista aktuális oszlopai. A kiemelt 
oszlopok azok, amelyek a figyelőlista számára rendelkezésre álló szélességben 
jelenleg láthatók. Ha egy oszlopot hozzá szeretne adni a Megjelenített oszlopok 
listához, akkor húzza a listában a kívánt pozícióba.

Kereskedés a figyelőlistából
Kattintson az árgombokra.

http://hu.saxobank.com
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Részvénykereskedési megbízás adása
Ha részvénykereskedési megbízást szeretne adni, akkor válassza ki a megbízás típusát a Kereskedés/megbízás 
választólistából.

PLACING TRADES AND ORDERS

Instrumentum ára
Az aktuális és az aznapi legmagasabb/
legalacsonyabb árat mutatja.

Megbízás típusa
A megbízás típusának kiválasztása a 
Kereskedés/megbízás legördülő listából.

Stop loss / Take profit megbízás
A hivatkozásra kattintva Stop loss és/
vagy Take profit megbízást adhat a 
kereskedési megbízásához.

Limit megbízás hozzáadása
Válassza a Limit megbízástípust a pozíció 
take profit megbízással való lezárásához

Stop megbízás hozzáadása
Válassza a Stop megbízástípust a pozíció 
stop loss megbízással való védelméhez

http://hu.saxobank.com/open-account/
http://hu.saxobank.com/demo-account/
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PLACING TRADES AND ORDERS

Visszaigazolt pozíciónyitások / megbízások
A platform minden pozíciónyitást és megbízást 
gyorsan visszaigazol a feladás után

Pozíciónyitások és megbízások visszaigazolása
A platform minden pozíciónyitást és megbízást gyorsan visszaigazol a feladás után.

http://hu.saxobank.com
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NYITOTT POZÍCIÓK KEZELÉSE

NYITOTT MEGBÍZÁSOK KEZELÉSE

Nyitott megbízások kezelése

A Pozíciókezelés ablaktáblában szem előtt tarthatja a nyitott pozíciókat, és kezelheti 
ügyleteit.

A Megbízáskezelés ablaktáblában figyelemmel követheti és kezelheti a nyitott kereskedési 
megbízásait.

A Számla eszköztárban láthatja a 
számlaegyenlegét, amelyet a teljes 
számlaértékből új készpénzes pozíciók 
nyitására használhat, valamint a 
fedezetet, amelyekkel új fedezeti 
pozíciókat nyithat.

Pozíció lezárása
A Zárás oszlopból

Kereskedési pozíciók nyitása
Itt kezelheti nyitott kereskedési pozícióit.

Stop és limitek kezelése
Itt adhat meg, távolíthat el 
és szerkeszthet a pozíciókhoz 
kapcsolódó stopot és limiteket.

Valós idejű 
nyereség vagy 
veszteség

A pozíció 
minden 
részlete

Nyitott kereskedési megbízások
Itt kezelheti nyitott kereskedési megbízásait.

A megbízás 
minden 
részlete

Nyitott megbízás szerkesztése
A Szerkeszt gombra kattintva módosíthatja 
a még nem teljesített megbízást.

Megbízás visszavonása
Ezzel visszavonhatja a még nem teljesített megbízásokat.

http://hu.saxobank.com/open-account/
http://hu.saxobank.com/demo-account/
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PIACI ÁTTEKINTÉS

A Piaci áttekintés ablaktáblán át-
tekintheti azon instrumentumok piaci 
árait, grafikonjait és híreit, amelyeket 
kiválasztott a következő helyeken:

• Keresés mező

• Árfolyam figyelőlista

• Pozíciók listája

• Megbízások listája

A piaci áttekintés a következőket jeleníti meg:
•  az ármozgást, azon belül az utolsó kereskedett árat, a vételi 

és eladási árat, az aznapi minimum- és maximumárat, a piac 
állapotát és részvények esetén a vételi és eladási mennyiséget;

•  az ár grafikonját a kiválasztott időtartományban, amely 1 
naptól 5 évig terjedhet;  

•  a kapcsolódó híreket;

•  vállalati pillanatképet, amely képet ad a vállalat fundamentu-
mairól.

Kereskedési ticket megnyitása

Grafikon 
időtartományának 
kiválasztása

Áttekintő grafikon

Ársáv

Vállalati hírek

Vállalat fundamentumai
(részvényeknél)

Árriasztás hozzáadása

http://hu.saxobank.com
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GRAFIKONOK

A Grafikon területen a kiválasztott instrumentumok legfeljebb 4 grafikonja jeleníthető meg 
különféle grafikon típusokkal, időperiódusokkal és elemzésekkel.

Teljes képernyő/visszaállítás

Grafikontípus:
gyertya, vonal...

Kereskedés a 
grafikonban

Csatolás a 
figyelőlistához/
leválasztás

Technikai 
elemzések

Időperiódus 
kiválasztása

Rajzoló 
eszközök

Grafikonok hozzáadása/
eltávolítása

http://hu.saxobank.com/open-account/
http://hu.saxobank.com/demo-account/
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SZÁMLASZOLGÁLTATÁSOK

A számlaszolgáltatások a platform tetején, a  Számla fülön érhető el, és a következőket 
foglalják magukban:

•  Előfizetések kezelése – az élő tőzsdei árakra, hírszolgáltatásokra 
és részvényelemzésekre való előfizetések kezelése *

•  Instrumentumok kereskedési feltételei

•  Jelentések – kivonatok, végrehajtott megbízások, 
osztalékkifizetések stb.*

•  Tevékenységnapló

* a kimutatás csak élő számlán érhető el. 

• Számlaáttekintés

• Számlateljesítmény * 

•  Készpénzkezelés – a számlához kapcsolódó beté-
tek és kivétek *

http://hu.saxobank.com


Eq

NYISSON ÉLES
SZÁMLÁT

NYISSON DEMO
SZÁMLÁT

16

RÖVID BEVEZETÉS A SAXOTRADERGO PLATFORM RÉSZVÉNYKERESKEDÉSBEN VALÓ HASZNÁLATÁBA.

Saxo Bank A/S | T: +420 226 201 580 | E: hungariandesk@saxobank.com | W: www.saxobank.hu

On Tablets

okostelefonokon

Álló elrendezés
Áttekintés és grafikonok

Álló elrendezés
Figyelőlisták, pozíciók, megbízások és árriasztások

Fekvő 
elrendezés
all modules

Minden modul a menüből érhető el      .

Menü
A modulok a menün 
keresztül érhetők el

Fekvő elrendezés
ebben a tájolásban jobban 
látható a grafikon

http://hu.saxobank.com/open-account/
http://hu.saxobank.com/demo-account/
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RÉSZVÉNYMEGBÍZÁSOK TÍPUSAI

Piaci megbízás Vételi, illetve eladási megbízás, amely azonnal teljesül, ha az instrumentum elérhető lesz a piacon az adott áron.

Limitáras
megbízás

A limitáras megbízások általában a piacra való belépés során használatosak, illetve az egyes pozíciókból származó 
profit megadott árszinten történő kivételére.

• A limitáras vételi megbízások a jelenlegi piaci ár alatt kerülnek elhelyezésre, és akkor hajtódnak végre, ha a 
vételi ár eléri vagy áttöri a megadott árszintet. (A megbízás azonnal teljesül a legjobb elérhető áron, ha az a 
jelenlegi piaci ár felett került elhelyezésre.)

• A limitáras eladási megbízások a jelenlegi piaci ár felett kerülnek elhelyezésre, és akkor hajtódnak végre, ha az 
eladási ár eléri vagy áttöri a megadott árszintet. (A megbízás azonnal teljesül a legjobb elérhető áron, ha az a 
jelenlegi piaci ár alatt került elhelyezésre.)

Ha egy limitáras megbízás feltételei létrejönnek, akkor a megbízás azonnal teljesül a piacon elérhető legjobb 
áron. Ne feledje, a megbízás tényleges árfolyama eltérhet az Ön javára a megadott limitártól, amennyiben a nyi-
tási árfolyamok jobbak, mint az Ön által limitként megadott árak.

Stop limit
megbízás

A stop limit megbízások akkor kerülnek végrehajtásra, amennyiben az Ön által megadott ár (vagy annál jobb) 
elérésre került a piacon. A stop ár elérésekor a stop limit megbízásból limitáras vételi (vagy eladási) megbízás lesz, 
amely az eredeti limitárat (vagy annál jobbat) fog örökölni. Lényegében ezek alvó megbízások, amelyek akkor 
aktivizálódnak, amikor a megadott limitárak elérésre kerülnek.

Követő stop
megbízás

A követő stop megbízások olyan stop megbízások, amelyek folyamatosan változó kitűzött árszintekkel 
rendelkeznek.

Ha long pozíciókkal rendelkezünk és a piaci árak emelkednek, akkor a követő stop megbízás stop ára is ugyanolyan 
mértékben nő, mint ahogy a piac teszi, de ha az ár csökken, akkor a stop ár változatlan marad. Az ilyen stop 
megbízások segítségével a befektetők korlátozhatják a veszteség maximális nagyságát, mindezt anélkül, hogy 
korlátozniuk kellene az esetlegesen realizálható profit nagyságát. Emellett, csökkentik az árak folyamatos 
ellenőrzésének szükségét is. Lényegében ezek olyan alvó megbízások, amelyeknél a megbízás kitűzött árszintje 
egy kezdeti szinten van megadva, adott távolságra a részvény vagy CFD piaci árától. Ennek köszönhetően a 
megbízás ára szabadon követheti a piaci árat növekedés esetén, és amennyiben az eléri a kitűzött árszintet, akkor 
piaci megbízás lesz belőle. 

Kapcsolódó
(feltételes)
megbízások

Számos különböző fajta kapcsolódó megbízás elérhető. A feltételes megbízások két külön megbízásból állnak: az 
egyik egy elsődleges megbízás, amely azonnal teljesül, ha a megfelelő piaci körülmények létrejönnek, a másik egy 
másodlagos megbízás, amely az első végrehajtása után lép életbe. A megbízások lehetnek egymást semlegesítők, 
amelynél ha az egyik teljesül, akkor a másik kapcsolódó megbízás törlésre kerül automatikusan. A háromirányú 
megbízások két másodlagos megbízással rendelkeznek az elsődleges életbe lépése után, ezek is az egymást 
semlegesítők kategóriájába tartoznak.

http://hu.saxobank.com
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TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

TUDJON MEG
TÖBBET A
RÉSZVÉNYEKRŐL

RÉSZVÉNY
ÁRAK

RÉSZVÉNY
KERESKEDÉSI
KONDÍCIÓK

RÉSZVÉNY
FIGYELŐ

ÜGYFÉLBETÉTEK
VÉDELME

ÁLTALÁNOS
OKTATÁS

Read more about Stocks on TradingFloor.com

http://hu.saxobank.com/open-account/
http://hu.saxobank.com/demo-account/
http://hu.saxobank.com/stocks/
http://hu.saxobank.com/prices/
http://hu.saxobank.com/prices/
http://hu.saxobank.com/stocks/#tab-2
http://hu.saxobank.com/support/legal-documentation/investor-fund-guarantee
http://hu.saxobank.com/education/
https://www.tradingfloor.com/equities
http://hu.saxobank.com/support/legal-documentation/investor-fund-guarantee
http://hu.saxobank.com/education/
http://hu.saxobank.com/stocks/
http://hu.saxobank.com/prices/
http://hu.saxobank.com/prices/
http://hu.saxobank.com/stocks/#tab-2
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Az pontos fedezeti igényekhez és a kereskedési feltételekhez kérjük keresse fel a www.saxobank.com 
weboldalunkat.

PRODUCT RISK: A DÁN BANKOK A LAKOSSÁGI ÜGYFELEKNEK KÍNÁLT TERMÉKEKET A TERMÉK ÖSSZETETT JELLEGE ÉS KOCKÁZATA ALAPJÁN KÖTELESEK HÁROM KATEGÓRIÁBA SOROLNI: 
A TERMÉK LEHET ZÖLD, SÁRGA ÉS PIROS.

Termékkockázat: A befektetési termékek kockázati besorolásáról szóló végrehajtási rendelet alapján a dán pénzügyi vállalkozások kötelesek a lakossági ügyfeleknek befektetésre kínált ter-
mékeket zöld, sárga vagy vörös kategóriába sorolni. A besorolás a dán pénzügyi felügyelet által a letét elvesztésének kockázata alapján kialakított, azt jelző rendszer szerint történik. A táblázat 
a Saxo Bank Csoportnál a kereskedési platform használatával vagy telefonon kereskedhető termékeket tartalmazza.

ÁLT ALÁN OS FELELŐSSÉ GELHÁRÍTÁSI NYIL ATK OZAT: A jelen tanulmányban közölt információ nem minősül deviza, termék vagy pénzügyi instrumentum vételére vagy eladására, befektetésre 
vagy egy 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 Saxo Bank A/S, tulajdonosai, leányvállalatai és kapcsolt vállalkozásai (továbbiakban: Saxo Bank) sem közvetlenül, 
sem fiókok közbenjárásával nem tesznek jogilag érvényes nyilatkozatot, azt nem szavatolják, azért felelősséggel nem tartoznak. A Saxo Bank a jelen anyagot azzal bocsátja rendelkezésre, hogy 
annak elkészítése során nem vette figyelembe az átvevő befektetési céljait, különleges befektetési célkitűzéseit, pénzügyi helyzetét, illetve különleges igényeit és követeléseit, így az anyag az 
átvevőre vonatkozóan befektetésre, befektetés értékesítésére semmiféle javaslatot nem tesz, és a Saxo Bank nem vállalja a felelősséget azért, ha a tanulmány átvevőjét a vélt javaslat alapján 
realizált ügylet során veszteség éri. Minden befektetés kockázattal jár, lehet nyereséges, vagy veszteséges. Különösen a tőkeáttételes termékekben, így többek között a devizában, származékos 
termékekben és árutőzsdei árukban elhelyezett befektetés lehet kimondottan spekulatív jellegű, és mind a nyereség, mind a veszteség erőteljesen és gyorsan ingadozhat. A spekulatív kereske-
dés nem minden befektetőnek felel meg, ezért a tanulmány átvevőjének tanácsos saját pénzügyi helyzetét végiggondolnia, és a kapcsolódó kockázatok értelmezéséhez pénzügyi tanácsadó 
véleményét kikérnie, valamint helyzetének stabilizálásáról még a befektetés, az eszköz értékesítése vagy bármiféle tranzakcióba való belépés előtt gondoskodnia. Nem minősül és nem is 
tekinthető az adott kockázatra vonatkozó teljes körű tájékoztatásnak, illetve mindenre kiterjedő ismertetőnek az, ha a jelen tanulmány bármilyen kockázatot megemlít. A véleménynyilvánítást 
mindig a szerző személyes véleményét tükrözi, ami nem feltétlenül a Saxo Bank sajátja, és a kinyilvánított vélemény (előzetes és utólagos) tájékoztatás nélkül változhat. A jelen felelősségelhárítási 
nyilatkozatra a Saxo Bank Teljes felelősségelhárítási nyilatkozata vonatkozik, amely a www.saxobank.com/disclaimermenüpont alatt érhető el. 

http://hu.saxobank.com


TÖBB TERMÉKET KERES?

Gyorsaság. Végrehajtás.
Instrumentumok széles köre.

Próbáljon ki egy díjmentes demo számlát
hu.saxobank.com
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Forex
több mint 180
devizapár

Részvények
több mint 19 000 eszköz

Részvényopciók
200 opció

ETFs/ETCs
több mint 2 500 eszköz
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Devizaopciók
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CFDs
több mint 9000
kontraktus

Futures
200 kontraktus

Kötvények
több mint 6 000
eszköz
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http://hu.saxobank.com/
http://hu.saxobank.com/contract-options/
http://hu.saxobank.com/cfds/
http://hu.saxobank.com/stocks/
http://hu.saxobank.com/futures/
http://hu.saxobank.com/forex/
http://hu.saxobank.com/etfs/
http://hu.saxobank.com/stock-options/
http://hu.saxobank.com/forex-options/
http://hu.saxobank.com/bonds/


Kapcsolatfelvétel:

Telefon: +36 80 018 393

E-mail: hungariandesk@saxobank.com

http://hu.saxobank.com

