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Etikátlan kereskedési stratégiák jegyzéke 

 

Az eBrókerház Zrt. az alábbi kereskedési stratégiákat tekinti a fennálló etikus piaci gyakorlattal ellentétesnek. Ezen 

stratégiák közül akár egynek az Ügyfél általi megvalósítása is súlyos szerződésszegésnek minősül, amelyre tekintettel a 

Társaság az Ügyféllel szemben jogosult a súlyos szerződésszegés Üzletszabályzatban foglalt jogkövetkezményeit 

alkalmazni. 

 

Skalpolás egy olyan kereskedési stratégia, amelynek során a kereskedő kis árfolyamváltozásokból próbál nagy profitra 

szert tenni. Az ilyen módon eljáró kereskedők napi tíztől akár napi több száz ügyletet kötnek abban bízva, hogy a kisebb 

árfolyamváltozásokat könnyebb követni, mint a nagyobbakat. 

 

Pip-vadászat egy a skalpoláshoz hasonló olyan kereskedési stratégia, amikor a kereskedő rendkívüli rövid időn belül nyit 

és zár pozíciókat annak érdekében, hogy a nyitó és záróár közötti kismértékű árfolyameltérésből realizáljon nyereséget. 

 

Az algoritmikus kereskedés során a kereskedő különböző elektronikus eszközöket használ arra, hogy egy algoritmuson 

alapuló megbízásait elküldje, melyek előzetesen programozott, a kereskedésre vonatkozó utasításokat tartalmaznak. Ezek 

a megbízás időzítésétől kezdve az áron át és a mennyiségig és egyéb tényezőkig sokféle módon változhatnak. Az ilyen 

jellegű megbízásokat gyakran úgynevezett „robot” segítségével kezdeményezik emberi beavatkozás nélkül. 

 

Az API kereskedés (application programming interface) egy programozási felület alkalmazását jelenti, és minden olyan 

esetet magában foglal, melynek során a kereskedő a kereskedés során egy szoftvert használ arra, hogy más programokkal 

kapcsolatot teremtsen. Az API ebben az esetben egyfajta közvetítőként lép fel, szükség szerint megbízásokat továbbít és 

adatokat olvas be. 

 

A többszörös számlanyitás során egy kereskedő abból a célból nyit kettő, vagy annál több számlát, hogy az egyes 

számlákhoz kapcsolódó kedvezményeket és bónuszokat ilyen módon jogosulatlanul megtöbbszörözze. 

 

Visszaélésszerű kereskedési stratégia, aminek során 

 

a) az Ügyfél a magas szinten automatizált kereskedési rendszer működési sajátosságaival él vissza, különösen az 

abban rejlő esetleges hibákat, működési zavarokat, téves ármegjelöléseket, egyéb technikai jellegű sajátosságokat 

kihasználva törekszik jogtalan előnyszerzésre az Ügyletek folyamatos nyitása és zárása révén; 

 

b) az Ügyfél egyéb tisztességtelen vagy visszaélésszerű kereskedési gyakorlatot folytat, így különösen, de nem 

kizárólagosan az Ügyfél 

 

- csalást vagy más jogellenes cselekményt követ el, 

- adott pénzügyi eszközt érintő gazdasági hír nyilvánosságra hozatalát közvetlenül megelőzően, a gazdasági 

hírre vonatkozó előzetes (nem nyilvános) ismereteivel visszaélve köt ügyletet, 
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- arbitrázs (különösen a swap- látencia-, bónusz arbitrázs, rendszerhibákat kihasználó arbitrázs) ügyleteket 

köt, 

- a vele kapcsolatban lévő másik ügyféllel összehangolt tranzakciókat hajt végre, abból a célból, hogy a 

rendszer hibáit, az abban előforduló késéseket vagy frissítéseket kihasználják, 

- akár egyedül akár másokkal összehangoltan olyan tranzakciókat köt, amelynek célja a kereskedési rendszer, 

illetve az árak manipulációja, 

-  a negatív egyenleg elleni védelemmel visszaél akként, hogy hedge-elt tranzakciókat nyit két vagy több 

egymással szembenálló számlán, függetlenül attól, hogy azok mindegyike az ügyfél ellenőrzése alatt áll, 

vagy azok az ügyfél és harmadik személy(ek) ellenőrzése alatt állnak, és az ügyfél számára biztosított 

tőkeáttétel teljes kihasználásával gyakorlatilag kockázatmentes kereskedést tesznek számára lehetővé. 

 

Amennyiben a Társasággal kötött valamely (keret)szerződés maga is tartalmaz az etikátlan kereskedési stratégiákra 

vonatkozó jegyzéket, illetve maga is rögzít az etikátlan kereskedési gyakorlatot folytató Ügyfelekkel szemben 

alkalmazandó jogkövetkezményeket, úgy eltérés esetén a vonatkozó (keret)szerződés rendelkezései irányadók. 
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