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2. A kereskedés céljából hozzáférhető részvényopciókat a Kereskedés fül alatt az Termékkeresőre 
kattintva a Részvényopciók alatt találja.

1. Első lépésként nyisson egy új nézetet, hogy legyen üres munkafelülete – a Munkafelület 
lehetőségnél az Üres munkafelületre kattintva.

A Saxo Bank üdvözli Önt a részvényopciós kereskedés útmutatóval. 

http://cy.saxobank.com/demo-account/
http://cy.saxobank.com/open-account/
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3. Az itt felsorolt eszközök hozzáférhetők kereskedés céljából. Hamarosan még több részvényopciót 
adunk hozzá az eddigiekhez.

http://www.saxobank.com/
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4. A „Keresés” mezőbe írt részvény nevével vagy tickerrel is megtalálhatja a kereskedni kívánt 
eszközt.

Példa: írja je a „Deutsche Bank” vagy a „DBK” kifejezések egyikét a mezőbe. Győződjön meg róla, 
hogy a „Részvényopciók” között felsorolt eszközt választja.

5. Jobb egérkattintással a kiválasztott részvényopcióra megnyitja a kereskedés ablakot.

http://cy.saxobank.com/demo-account/
http://cy.saxobank.com/open-account/
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6. A kereskedés ablakban megjelennek a részvényopció legfontosabb adatai, melyek segítenek a 
megbízás elhelyezésében.

Lejárat: Az opció lejáratának dátuma

Strike: Az opció kötési ára

Call/Put:

Call: A mögöttes részvény vételi joga a 
meghatározott áron és időpontban

Put: A mögöttes részvény eladási joga a 
meghatározott áron és időpontban

Mennyiség: Az eladni vagy megvásárolni 
kívánt kontraktusok száma

Vétel/Eladás: vételi vagy eladási pozíció nyi-
tása opciós kontraktusokban

Vétellel nyit: Olyan opciós ügylet, melyben 
nyitunk egy pozíciót azáltal, hogy vásárolunk 
egy opciós szerződést.

Eladással nyit: Nyitunk egy pozíciót azáltal, 
hogy eladunk egy opciós szerződést.

Bevitel típusa: Válassza ki a megbízás típusát

Ár: Válassza ki, milyen áron szeretne venni 
vagy eladni

Futamidő: Azt mutatja, mennyi ideig érvényes 
a megbízás „Day Order” – a megbízás a nap 
végéig marad érvényben

Take Profit / Stop Loss:
Kapcsolódó megbízás elhelyezése a pozíción 
vagy megbízás leállítása

Lejárati módszer:  Az opció típusa látható itt. 
Amerikai típusú opciók a lejáratig bármikor 
lehívhatóak, míg az európai típusúak csak a 
lejáratkor.

Mögöttes termék: Az opciós kontraktus 
mögöttes terméke

Kontraktus méret: A részvények száma kon-
traktusonként

FONTOS
Fontos: A részvényopciókhoz, valamint a mögöttes 
termékekhez 2 különböző előfizetés szükséges. Kérjük 
vegye figyelembe, hogy amerikai részvényopciókhoz 
előfizetés szükséges a késleltetett adatokhoz is. 

http://www.saxobank.com/
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7. Amennyiben a megbízását végrehajtották, a kereskedés konfirmációt láthatja lentebb. 

http://cy.saxobank.com/demo-account/
http://cy.saxobank.com/open-account/
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SZÁMLAÖSSZESÍTŐ
8. Ha Számla fülön megnyitja Számalösszesítő-jét, megtekintheti a Nyitott pozíciók keretében 
elhelyezett megbízását

FONTOS
A megnyitott pozíciójához lehetősége van kapcsolódó 
megbízásokat elhelyezni közvetlenül a számlájából. 

Pozíció bezárása
Kattintson a Pozíció 
zárása ikonra a pozíció 
azonnali bezárásához

Limit megbízás
Kattintson az ikonra, ha 
limit megbízást szeretne 
adni

Stop megbízás
Kattintson az ikonra, ha 
stop megbízást szeretne 
elhelyezni

Pozíciók 
kiegyenlítése

Kattintson pozíciói 
kiegyenlítéséhez

Opció lehívása
Kattintson a 
részvényopció 
lehívásához.

Kattintson a plusz 
ikonra további részletek 
megjelenítéséhez

Kattintson a pozíció 
részleteinek megtekintéséhez

http://www.saxobank.com/
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RÉSZVÉNYOPCIÓ MEGBÍZÁS ELHELYEZÉSE 
A CONTRACT OPTIONS CHAIN SEGÍTSÉGÉVEL

9. A Stock Options Chain megnyitásához a Kereskedés fül alatt kattintson az Opciós kereskedés lehetőségre

10. Ha beírja a kívánt részvényopció nevét vagy tőzsdei jelét az eszközmezőbe, megjelenik az adott eszközre 
vonatkozó Stock Options Chain.

A ContractOptionsChain modul lehetővé teszi, hogy Ön folyamatosan figyelje az opciók árát. Ez nem más, mint  
a „Bid” és „Ask” opciós árak táblája, melyet a rendszer a lehívási szintek és a lejárati dátum szerint rendez. A 
kiválasztott kontraktus „Put Opciók” árai a jobb oldalon, a „Call Opciók” árai a bal oldalon találhatók.

A lejárati dátumok az árrács fölött jelennek meg. A lejárati dátumok meghatározott időpontok, vagyis nem 
változnak naponta. A mozgatható lista segítségével vagy a nyíl ikonra történő kattintással érheti el a további 
dátumokat.

http://cy.saxobank.com/demo-account/
http://cy.saxobank.com/open-account/
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GRAFIKON MODUL
11. A mögöttes részvényhez tartozó Grafikon modul megnyitásához kattintson a Kereskedés fül alatt 
az Új grafikon lehetőségre. Válassza ki az Önt érdeklő mögöttes terméket.

Az eszköz kiválasztásához használja az Eszközök szétnyitható menüt a modul bal felső részében

A lehívási árat a képernyő közepén találja

A modul közepén lévő nyilak lehetővé teszik a lehívási ár fel-le irányú görgetését. A mező középre rendezése 
a jelenlegi at-the-money (ATM) lehívási ár szerint úgy lehetséges, hogy megnyomja a modul tetején lévő 
Reset (ATM) gombot. További lehívási árak a „Strikes” legördülő menüben érhetők el.

A kereskedéshez kattintson az árat megjelenítő gombra az Ön által választott lehívási ár és lejárat eléréséhez. 
Megjelenik a ContractOptions Trade (Opciós kereskedés) modul, az előre kitöltött információkkal. Ezeket a 
PlaceOrder (Megbízást ad) megnyomásával hagyhatja jóvá.

A rács minden sora az adott lehívási szint és lejárati dátum kombinációjához tartozó információt és árgombot 
tartalmazza. Az árak valós időben frissülnek. A piac alakulásával mindig új lehívási árak jelennek meg és 
aktivizálódnak. A piacmozgások nyomán a régiek rendszeresen törlődnek annak függvényében, ahogy 
egyre mélyebben a nyereséges (in-themoney) vagy veszteséges (out-of-the-money) tartományba kerülnek.

http://www.saxobank.com/
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TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Tudjon meg 
többet a 
részvényopciókról

Részvényopciók 
árai

Részvényopciók 
kereskedési költségei

Részvényopciós 
stratégiák

Ügyfélbetétek 
védelme

Általános 
oktatás

Olvasson többet a részvény opciókról a TradingFloor.com oldalon

http://cy.saxobank.com/demo-account/
http://cy.saxobank.com/open-account/
http://hu.saxobank.com/stock-options/
http://www.saxobank.com/prices/stock-options/commissions
http://www.saxobank.com/prices/stock-options/trading-conditions
http://www.saxobank.com/prices/stock-options/stock-options-strategies
http://hu.saxobank.com/support/legal-documentation/investor-fund-guarantee
http://hu.saxobank.com/education/
https://www.tradingfloor.com/subjects/stock-options
http://hu.saxobank.com/support/legal-documentation/investor-fund-guarantee
http://hu.saxobank.com/education/
http://hu.saxobank.com/stock-options/
http://www.saxobank.com/prices/stock-options/commissions
http://www.saxobank.com/prices/stock-options/trading-conditions
http://www.saxobank.com/prices/stock-options/stock-options-strategies
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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 termékeket 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 kereskedés 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://www.saxobank.com/
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TÖBB TERMÉKET KERES?
Gyorsaság. Végrehajtás. 

Instrumentumok széles köre.

Próbáljon ki egy díjmentes demo számlát
hu.saxobank.com
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http://cy.saxobank.com/demo-account/
http://cy.saxobank.com/open-account/
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/
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Bővebb információért keressen meg 
bennünket a prágai irodában
+420 226 201 580

http://www.saxobank.com/
http://hu.saxobank.com/

