Kontraktus specifikáció
A nem amerikai dollárban végrehajtott, számlára történő befizetéseket valamint pénz kiutalásokat amerikai dollárban
mutatjuk ki, banki váltási árfolyamon átszámítva. Az Ügyfél pénzkiutalások a Társaság szokásos gyakorlata szerint
ugyanabban a devizanemben történik, mint amely devizanemben a számlára történő befizetés eredetileg történt.

Kereskedési Feltételek áttekintése a TradeGM MT4 felhasználók számára
A TradeGM nagy sebességű végrehajtási és fejlett kereskedési környezete az összes megfelelő eszközt az Ön
rendelkezésére bocsátja, hogy Ön – a CFD kereskedése során – maximalizálni tudja a kereskedési potenciálját az áruk,
az indexek, a részvények és a Forex devizák kereskedési piacain.
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Kereskedés minimális
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0,01 lot

0,01 lot

0,01 – 0,1 lot*

0,01 lot

0,01 lot

A jutalékot fix összegként vagy pedig az alapul szolgáló eszköz árának százalékában határoztuk meg.
A jutalék képlete százalékos arány esetében → eszköz nyitó ára * jutalék * volumen
Példa: Tegyük fel, hogy az Amazon részvény árfolyama 1850,50 USD, Ön 0,1 lot mennyiséget szeretne kereskedni, a
jutalék 7%
Jutalék

Fizetett jutalék = 1850,50 USD * 7% * 0,1 = 12,95 USD
A jutalék képlete fix összeg esetében → jutalék * volumen
Példa: Tegyük fel, hogy a Tesla részvény árfolyama 422, Ön 0,1 lot mennyiséget szeretne kereskedni, a jutalék 30
EUR
Fizetett jutalék = 30 EUR * 0,1 = 3 EUR

Minimális, számlára
történő kezdeti
befizetés

250 USD vagy egyenértékű EUR vagy GBP vagy CZK vagy HUF

Fizetési módok

Banki átutalással, Bank/Hitel kártyával (főbb kártyaszolgáltatókon keresztül)

Kereskedési
Platformok

Meta Trader 4 (Desktop, iOS, Android, Web), TradeGM WebTrader

További információ

A Limit és a Stop szint nem garantált

Platform működési
ideje
Személyes élő
támogatás

Hétfőtől szombatig 24 órában
Elérhetőügyfélszolgálat a hét 5 munkanapján.

Számla devizaneme

EUR, USD, GBP, CZK, HUF

Kereskedés „lot”
mérete

Stratégiájának megfelelően meghatározhatja a „lot” méretét (minimum 0,01 lot-tól)
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Piacvezető árak
Töredék PIP

A szűk spreadek biztosítása érdekében folyamatosan figyeljük a piacot.
Az árakat az ötödik tizedesjegyig adjuk meg, ami mégjobban lehetővé teszi az előnyök kihasználását

Gyors végrehajtási és
átfogó kereskedési
eszközök

A TradeGM biztonságos rendszereket kínál ügyfeleinek, az ügyleteik végrehajtására.

* 0,1 lot az index határidős CFD-kereskedésre vonatkozik
** Az idő intervallum a piaci viszonyoktól függően változhat

Online kereskedés aTradeGM MT4 felhasznűlók számára
Versenyképes árak és spread-ek:
A TradeGM büszke arra, hogy versenyképes spread-et kínál az összes devizapárra. A főbb devizapárok esetében, mint az
EUR/USD, a GBP/USD és az USD/JPY, a spread 0,1 pip-nél kezdődik.
Kereskedési órák:
Valamennyi instrumentum elérhető a kereskedési idő alatt, amely az adott terméknél megtekinthető.
Megbízás nagysága:
A megbízás minimális nagysága 0,01 lot. A kontraktusok száma az alapul szolgáló instrumentumtól függ. Kérjük, további
részletekért tekintse meg az alábbi táblázatot.
Megbízás típusai:
Két fő típusú megbízás létezik:

1.

Piaci megbízás
A piaci megbízás egy értékpapír aktuális piaci áron történő vételére vagy eladására irányuló megbízás. A megbízás
teljesülésekor kereskedési pozíció nyílik. A vételi pozíciók ASK (eladási) áron, míg az eladási pozíciók BID
(vételi) áron nyílnak meg. A Stop Loss és Take Profit megbízások (az alábbiakban leírtak szerint) beállíthatók a
piaci megbízásokhoz.

2.

Függő megbízás
A függő megbízás az ügyfél rendelkezése, hogy egy előre meghatározott áron a jövőben vételi vagy eladási
pozíciója nyíljon meg. Ez a típusú megbízás egy pozíció nyitására vagy zárására szolgál, feltéve, hogy a jövőbeli
árfolyamok elérik az előre meghatározott szintet. Négyféle függő megbízás áll rendelkezésre a kereskedési
felületen:

•

Limit vétel (Buy Limit) - vétel, feltéve, hogy a jövőbeli "ASK” (eladási) ár eléri az előre meghatározott
értéket. A megbízás megadásakor az aktuális árszint magasabb, mint a megbízásban rögzített érték. Az
ilyen típusú megbízásokat általában azzal a várakozással adják meg, hogy az instrumentum ára egy
bizonyos szintre történő csökkenés után emelkedni fog.
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•

Vétel stop (Buy Stop) - vétel, feltéve, hogy a jövőbeli "ASK” (eladási) ár eléri az előre meghatározott
értéket. A megbízás megadásakor az aktuális árszint alacsonyabb, mint a megbízásban rögzített érték. Az
ilyen típusú vételi megbízások akkor teljesülnek, ha az instrumentum ára eléri az előre meghatározott
mértéket.

•

Limit eladás (Sell Limit) - eladás, feltéve, hogy a jövőbeni "BID” (vételi) ár eléri az előre meghatározott
értéket. A megbízás megadásakor az aktuális árszint alacsonyabb, mint a megbízásban rögzített érték. Az
ilyen típusú megbízásokat általában azzal a várakozással adják meg, hogy az instrumentum ára egy
bizonyos szintre történő emelkedés után csökkenni fog.

•

Eladás stop (Sell Stop) - eladás, feltéve, hogy a jövőbeni "BID” (vételi) ár eléri az előre meghatározott
értéket . A megbízás megadásakor az aktuális árszint magasabb, mint a megbízásban rögzített érték. Az
ilyen típusú eladási megbízások akkor teljesülnek, ha az instrumentum ára eléri az előre meghatározott
mértéket.

•

Stop Loss - Ezt a megbízást a veszteségek minimalizálására használják. Ha az instrumentum ára a
veszteséges irányba kezd el mozogni és eléri a beállított szintet, a pozíció automatikusan bezárul. Az ilyen
típusú megbízást nyitott pozícióhoz vagy pedig függő megbízáshoz lehet megadni. A kereskedési platform
BID (vételi) áron figyeli a ’long’ pozíciókat a ’Stop loss’ teljesüléséhez (a stop loss értéke az aktuális BID
ár alatt kerül meghatározásra), illetve a ’short’ pozíciókat pedig ASK (eladási) áron (a stop loss értéke az
aktuális ASK ár felett kerül meghatározásra ). A ’Stop Loss’ megbízás árának megfelelő automatizálásához
használhatja a ’Trailing Stop’ (követő/csúszó stop) lehetőséget.
Trailing Stop (Csúszó stop) - A Stop Loss célja a veszteségek korlátozása, ha az instrumentum ára
veszteséges irányban mozog. Ha a pozíció nyereségessé válik, a Stop Loss manuálisan áthelyezhető egy új
szintre. A folyamat automatizálásához hozták létre a Trailing Stop megbízást. Ez az eszköz különösen
abban az esetben hasznos, amikor az ár erősen ugyanabba az irányba változik, vagy ha valamilyen okból
lehetetlen folyamatosan figyelni a piacot.
A Trailing Stop mindig egy nyitott pozícióhoz kapcsolódik, és az ügyfélterminálban működik, nem pedig
a kiszolgáló szerveren, mint például a Stop Loss. A trailing stop beállításához végre kell hajtani az azonos
nevű nyitott pozíció helyi menü parancsot a "Terminál" ablakban. Ezután ki kell választani a Stop Loss
szint és az aktuális ár közötti távolság kívánt értékét a megnyitott listában. Minden nyitott pozícióhoz csak
egy trailling stop állítható be.
A fenti műveletek végrehajtását követően, új árak érkezésekor a terminál ellenőrzi, hogy a nyitott pozíció
vajon nyereséges-e. Amint a pontokban elért nyereség pontosan megegyezik vagy meghaladja a megadott
szintet, automatikusan megadják a Stop Loss megbízás megadására vonatkozó utasítást. A megbízás szintje
az aktuális ártól a meghatározott távolságra van beállítva. Akkor, ha az ár nyereséges irányba változik,
akkor a trailing stop hatására a Stop Loss szint automatikusan követi az árat, viszont ha az árfolyam
veszteséges irányba mozog, akkor a Stop Loss megbízás nem módosul. Így, a kereskedési pozíció profitja
automatikusan rögzül.
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-

A Trailing Stop az ügyfélterminálban működik, nem a szerveren (például Stop Loss vagy Take Profit
esetében). Ezért a fenti megbízásokkal ellentétben, ha a terminál ki van kapcsolva, a Trailing Stop
nem működik. Ebben az esetben, csak a Stop Loss megbízás biztosítja a védelmet, amelyet a trailing
stop állított be.

-

A Trailing Stop rövidebb távon, adott pillanatban csak egyszer kerül feldolgozásra. Ha egy
szimbólumhoz több Trailing Stop megbízás van nyitva, akkor csak a legutóbbi nyitott megbízás
Trailing Stop-ja kerül feldolgozásra.

•

Take Profit - A Take Profit megbízást a nyereség realizálására szolgál. Ha az instrumentum ára a
nyereséges irányba kezd el mozogni és eléri a beállított szintet, a pozíció automatikusan bezárul. Az ilyen
típusú megbízást nyitott pozícióhoz vagy pedig függő megbízáshoz lehet megadni. A kereskedési platform
BID (vételi) áron figyeli a ’long’ pozíciókat a ’Take Profit’ teljesüléséhez (a take profit értéke az aktuális
BID ár felett kerül meghatározásra), illetve a ’short’ pozíciókat pedig ASK (eladási) áron (a take profit
értéke az aktuális ASK ár alatt kerül meghatározásra ).

Kérjük, vegye figyelembe:

•

A Stop Loss és a Take Profit csak nyitott pozíciók esetén teljesül, függő megbízásoknál nem;

•

A táblázatok csak a platform BID (vételi) áraira vonatkoznak. Ekkor a diagramokban megjelenő megbízások egy
részét az ASK (eladási) árakra bontják. Az ASK sáv megjelenítéséhez a platform beállításaiban be kell jelölni a
"Show Ask line" lehetőséget.

Swap költség:
Ha egy pozíció napon túl is nyitva marad, akkor az adott pozícióra swap díj számolódik el. Kiszámítása az alapul szolgáló
instrumentum kereskedett devizájához kapcsolódó egynapos kamatlábak különbségeként történik, a pozíció típusától
(long / short) függően.
Fontos megjegyezni, hogy a swap költség, lehet jóváírás és lehet terhelés is. Lehetséges, hogy egyes instrumentumok
negatív swap értékekkel rendelkeznek mindkét irányban.
A kereskedési terminálban a ’swap’ automatikusan átváltásra kerül az egyenleg pénznemére. A műveletet GMT idő
szerint 20:30 és 00:00 között végzik. Szerdánként háromszoros ’swap’ kerül felszámításra. A swap meghatározása
történhet pontokban vagy százalékban.
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Százalékos Swap számítási képlete:

Csak Forex →

Pozíció mérete*Lot nagysága*Swap mértéke
100

360

Minden instrumentum a Forex kivételével →

Pozíció mérete*Lot nagysága * Kötési ár *Swap mértéke
100

360

Fedezeti követelmény / Tőkeáttétel:
A tőkeáttétel segítségével jelentősen megnövelheti vásárlóerejét. Bizonyos CFD instrumentumokkal akár 1:30 arányú
tőkeáttétellel is kereskedhet. Ez azt jelenti, hogy 500 dollár befizetésével akár 15 000 dollárral is kereskedhet.
A CFD-k fedezeti követelménye a kereskedési számlán alkalmazott tőkeáttételtől függ, és a következő képlet segítségével
számolható:

Forex eszközök →

Lot(ok) * Pozíció nagysága
Tőkeáttétel

Minden instrumentum a Forex kivételével →

Lot(ok) * Pozíció nagysága * Instrumentumok ára
Tőkeáttétel

A lakossági ügyfelek által alkalmazható maximális tőkeáttétel 1:30. A szakmai ügyfelek magasabb tőkeáttételt
igényelhetnek.

Margin Call:
Abban az esetben fordul elő, amikor a kereskedési számlán lévő pénzeszközök nem fedezik a nyitott ügyletekből
származó esetleges veszteségeket. Akkor történik, amikor a saját tőke a felhasznált fedezet alatti szintre esik. A Margin
Call akkor fordul elő, ha a számla fedezeti szintje egyenlő vagy kisebb, mint 70%.

Stop out szint:
Ezen a ponton a kereskedő egy, vagy akár az összes nyitott pozíciója automatikusan lezárul, mert a számla fedezeti szintje
olyan szintre esett, hogy az már a továbbiakban nem tudja fedezni a nyitott ügyletekből származó veszteségeket. Elsőként
a legnagyobb veszteséggel rendelkező ügyletek. A Stop out abban az esetben fordul elő, amikor a számla fedezeti szintje
egyenlő vagy kisebb, mint 50%.

Fedezeti szint képlete:

Saját tőke
Felhasznált fedezet

* 100
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MEGJEGYZÉS:

•

Az összes kereskedést a piaci végrehajtás szerint hajtják végre.

•

A Társaság minden eszközre ’Alacsony változó spread’-et kínál, amely közvetlenül a piacról származó
legalacsonyabb meglévő spread-et tükrözi. Azt javasoljuk az Ügyfeleknek, hogy kereskedés előtt ellenőrizzék a
spread-et.

•

A Társaság jogosult a kereskedési idő és a szerződés specifikációinak előzetes értesítés nélküli
megváltoztatására. A Társaság nem vonható felelősségre ilyen jellegű változásokért. Javasoljuk, hogy az
Ügyfelek ellenőrizzék a kereskedési órákat az MT4 kereskedési platformon.

•

A Társaságnak joga van a fenti spread árkülönbségeket a piaci feltételeknek megfelelően módosítani a
„Felhasználási feltételek” szerint.

Értesítés az ország szabályozási követelményeiről: A helyi szabályozási követelmények miatt előfordulhat, hogy a
Társaság nem köt szerződést bizonyos Ügyfelekkel, akik bizonyos országok állampolgárai, illetve ott rendelkeznek
lakóhellyel, beleértve, de nem kizárólag az Egyesült Államok, Kanada, stb. állampolgárait.
Kockázat figyelmeztetés:
A CFD összetett eszköz, és a tőkeáttétel miatt a hirtelen veszteség jelentős kockázatával jár. Fontolja meg, hogy érti-e a
CFD-k működését és hogy megengedheti-e magának a veszteség magas kockázatát. Továbbá kérjük, hogy bizonyosodjon
meg arról, hogy befektetéseinek aktív kezeléséhez elegendő idővel rendelkezik-e. A CFD-k származékos pénzügyi
eszközök, melyek árát annak a mögöttes terméknek az árából származtatják, amelyre a CFD vonatkozik (például deviza,
áru, indexek, részvény stb.). A származékos pénzügyi eszközök (pl. CFD) és az érintett piacok rendkívül volatilisek
lehetnek. A mögöttes termékek árai, és ezek hatására a CFD-k árai gyorsan és széles tartományban, előre nem látható
eseményekre, vagy a körülményekben bekövetkezett változásokra reagálva változhatnak, beleértve a gazdasági hatásokat,
melyek egyike sem ellenőrizhető sem az ügyfelek, sem az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. által. A feltüntetett
árak és információk a piaci körülmények függvényében gyorsan változhatnak. Amikor Ön a lakhelyétől különböző ország
devizájában denominált Forex, vagy CFD pozícióba fektet be, számolnia kell a különböző devizák közötti konverzióval,
melyek lehetnek akár pozitív, akár negatív hatásúak.
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