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1. Első belépés a Netboon kereskedési rendszerbe
A Netboon kereskedési rendszer a webes alapú, bármely internetkapcsolattal
rendelkező számítógépről elérhető a világ minden pontján. Amennyiben
nyilvános helyről lép be számlájára, vagy munkahelyi számítógépén nem teszik
lehetővé a körülmények a Randi program letöltését és telepítését, a Netboon
tökéletes alternatívát jelent.

A www.randomcapital.hu oldalon kattintson a Netboon ikon alatt található
Belépés gombra.

Belépéskor írja be az előregisztráció /számlanyitás
alkalmával megadott felhasználónevét, majd az ideiglenes
jelszavát – amelyet azonnal meg kell változtatnia.

2. A Netboon menüpontjai
2.1.

Villámkötés

A Villámkötés a Netboon felület kezdőoldala. Azért hoztuk létre, hogy, kezdőtől a profi
befektetőig mindenki könnyen és gyorsan hajthasson végre tőzsdei tranzakciókat. A Villámkötés
felületen egyszerre 11 értékpapír adatainak a megjelenítésére van lehetőség. A Lista
szerkesztése gombra kattintva állíthatjuk be, hogy mely értékpapírokat szeretnénk látni. A Limit
gombra limitáras megbízást adhatunk be kiválasztva az érvényességi időt, míg a Villám gombra
kattintva a piacon lévő legjobb áron tudunk vásárolni, illetve eladni, de csak az ajánlati könyvben
szereplő darabszám erejéig. Amennyiben nincs elegendő értékpapír a legjobb árszinten a
megbízásunk részteljesül, majd visszavont státuszba kerül. A villámáras ajánlat érvényességi
ideje kizárólag aznapi lehet.
FIGYELEM!
A villámkötés megfelelő használatához elengedhetetlen a valós idejű
adatszolgáltatásra történő előfizetés, hiszen enélkül a 15 perccel korábbi
adatokat látjuk legjobb ajánlatként, ajánlatunk azonban a jelenlegi legjobb
áron teljesül.

2.2.

Kereskedés

A. Vétel Normál/daytrade
Ebben az ablakban tud normál vételi ajánlatot megadni. A normál és daytrade ajánlat között
kizárólag jutalék szempontjából van különbség. Amennyiben az adott napon lezárja vételi
megbízását egy eladással, a kereskedés végét követően a rendszer átszámítja a jutalékot
kedvezményes, napon belüli jutalékká.
Az ajánlattételkor megjelölheti, hogy limitáras, vagy piaci áras megbízást szeretne megadni,
illetve, hogy meddig legyen érvényes az ajánlata.
Az eladási és vételi megbízások minden típusánál lehetőség van arra, hogy a teljesülésről
szóló visszaigazolások formáját egyedileg megválassza.

B. Vétel TDT
A Normál és TDT ajánlat közötti különbségek:
 lehetősége van tőkeáttétellel kereskedni
 kizárólag napon belül kereskedhet – amennyiben nem zárja le a pozícióját, a rendszer
automatikusan megteszi a kereskedés vége előtt
 nyithatja eladással is a pozícióját, annak ellenére, hogy nem rendelkezik az
értékpapírral
 fedezetül nem csak készpénz, hanem értékpapírok is szolgálhatnak

C. Eladás normál/daytrade
Normál eladási ajánlatnál kizárólag olyan értékpapírokat adhatunk el, amelyek a
számlánkon találhatóak.

D. Eladás TDT
TDT eladási megbízás esetén lehetőségünk van olyan értékpapírok eladására is, amelyekkel
nem rendelkezünk, így pozíció nyitható eladással is.

E. Tranzakciók
A Tranzakciók ablakban kérdezheti le egy adott időszak szerződéseit. Leszűkítheti csak
bizonyos értékpapírokra, vagy megadhatja, hogy mely állapotú (teljesült, visszavont stb.)
szerződéseket szeretné látni. Amennyiben bekattintja a Bővített opciót, részletesen láthatja a
tranzakciók adatait, ideértve a felszámított jutalék összegét is.

F. Nyitott szerződések
Amennyiben a szerződés számára kattint, módosítani tudja ajánlatát. Ha vissza szeretné
vonni, kattintson a visszavonás feliratra.

G. Technikai Daytrade kondíciók
Ebben a menüpontban kerül kihirdetésre, hogy az adott napon mely értékpapírokra adható
TDT megbízás és hányszoros tőkeáttétellel. A TDT beszámítás azt jelent, hogy az adott
értékpapír előző napi záró áron számolva hány százalékban számítható be a TDT pozíció
fedezetébe.

Mit jelent a tőkeáttételi szorzó?
Amikor tőkeáttétellel kereskedünk, a fedezetként rendelekzésre álló
pénzünk, vagy adott esetben értékpapírunk értékének többszöröséért
nyithatunk pozíciót. A különböző értékpapírokhoz kapcsolódó
tőkeáttételi szorzó azt mutatja, hogy a fedezet hányszorosáért vásárolhatunk, vagy
adhatunk el értékpapírt.

2.3.

Árfolyamok

H. Árfolyamok
Az Árfolyamok ablakban a kiválasztott értékpapírok ajánlati könyvében szereplő legjobb
eladóit és vevőit láthatjuk. Az értékpapír nevére kattintva felugrik a papír grafikonját,
ajánlati könyvét és egyéb kereskedési információit tartalmazó ablak. Az eladói, illetve vevői
oldalon lévő árfolyamra vagy darabszámra kattintva adható be ajánlat mind az árfolyamok,
mind pedig az ajánlati könyv ablakban.

Mit jelent az Ajánlati könyv?
Ajánlati könyv: itt láthatjuk - az előfizetésünktől függően – egy vagy öt ársáv
mélységben a vételi és eladási ajánlatokat.

I. Értékpapírok kiválasztása
Ebben az ablakban választhatjuk ki, hogy mely értékpapírok árfolyamát szeretnénk látni.
Először válasszuk ki az értékpapír típusát, majd válasszunk konkrét papírt, végül kattintsunk
a lap alján található Rendben gombra.

J. Kötéslista
A kötéslista a Budapesti Értéktőzsdén született 50 utolsó kötést tartalmazza. Egy értékpapír
nevére kattintva felugrik a papír kötéslistája.

K. Deviza keresztárfolyamok
Az aktuális deviza keresztárfolyamokat tartalmazza.

2.4.

Hírek

A legfrissebb gazdasági híreket találja a Hírek menüpont alatt, amelyek
segíthetik döntéseinek meghozatalában.

2.5.

Elemzések

Társaságunk kereskedési rendszereiből technikai elemzések érhetők el.

2.6.

Számlainformációk

L. Portfólió pénz
Portfólió Pénz
Ebben az ablakban láthatjuk, a rendelkezésünkre álló egyenleget és az elkülönítéseket a
szerint részletezve, hogy milyen típusú tranzakció mögé került elkülönítésre a pénz.
Technikai Daytrade
Az itt megjelenő értékpapírokra lehet aznap TDT megbízást megadni. A rendelkezésére álló
jogi egyenleg alapján kerül meghatározásra, hogy mekkora értékben nyithat TDT pozíciót a
különböző értékpapírok tőkeáttételi szorzójának használatával. Amennyiben a számláján
van olyan értékpapír, amely fedezetül szolgálhat a TDT pozíció mögé, a TDT papírfedezet
oszlopban látja ennek mértékét.

Határidő
Itt láthatja, hogy mekkora letét szükséges egy kontraktus megnyitásához, valamint, hogy a
számláján rendelkezésre álló pénz és értékpapírkészlet alapján hány kontraktust nyithat.
Továbbá itt tudja nyomon követni, hogy hogyan áll a fedezettségi szintje.

M. Portfólió egyszerű
Itt találjuk, hogy az adott pillanatban mennyi pénz illetve értékpapír van a számlánkon.
Pénz
Jogi pénzegyenleg: a jogilag rendelkezésünkre álló pénzmennyiség. Ebből kereskedhetünk.
Fizikai pénzegyenleg: a fizikailag rendelkezésünkre álló pénzmennyiség. Ez az az összeg,
amelyet elutaltathatunk, vagy felvehetünk.
Normál elkülönítés: ha beadtunk egy megbízást értékpapír vételére, annak fedezete
elkülönítésre kerül a számlán, ameddig a megbízás nem teljesül, vagy visszavonásra nem
kerül.
Határidő elkülönítés: Határidős pozíció fedezetéül elkülönített pénz.
TDT elkülönített pénz: A TDT tranzakciónk fedezetéül szolgáló pénzösszeg.
Értékpapír
Jogi egyenleg: a számlánkon jogilag rendelkezésre álló értékpapír mennyiség. Erre adhatunk
eladási megbízást.
Fizikai egyenleg: a számlánkon fizikailag rendelkezésre álló értékpapír mennyiség. Ezt
transzferálhatjuk el.
Zárolva derivatív pozíciókra: A határidős pozíciónk fedezetéül zárolt értékpapír
mennyiség. Határidős pozíció fedezetéül csak T napos elszámolású állampapírok
szolgálhatnak.
Zárolva prompt pozíciókra: Ha eladási megbízást adunk be értékpapírra, akkor az
zárolásra kerül amíg a megbízás nem teljesül, vagy vissza nem vonódik.
Zárolva TDT pozíciókra: TDT pozíciók fedezetéül értékpapírok is szolgálhatnak, amelyek
itt kerülnek feltüntetésre.
TDT nettó pozíció: az eladási és vételi darabszámok nettósítva. Amennyiben 16.28-kor a
nettó pozíció nem 0, a rendszer automatikusan zárja a TDT pozíciókat.
Mi a különbség a jogi és fizikai egyenleg között?
A prompt piaci részvények elszámolása T+3 napos. Ez azt jelenti, hogy T
napon, vagyis a tranzakció napján már jogilag a tulajdonunkba kerülnek,
újra eladhatjuk őket, de fizikailag rendelkezni felettük (pl.
eltranszferáltatni) csak a tranzakciót követő harmadik napon lehetséges.

Amennyiben eladunk értékpapírt, az értékesítésből befolyt összegből azonnal
vehetünk másik értékpapírt, de elutaltatni, vagy készpénzben felvenni csak a
tranzakciót követő harmadik napon lehetséges.

N. Értékpapír részletes
A portfólió részletesben látja, hogy mely árfolyamon vásárolta meg az adott értékpapírt,
hány darabbal rendelkezik belőle, mikor került a tulajdonába jogilag és fizikailag.

O. Nettó pozíció
Állítsuk be, hogy milyen időtartamok között kerüljenek listázásra a tranzakciók. Ezen
időszak alatt kerülnek feltüntetésre a vételi és eladási darabszámaink. A Bruttó vételi, illetve
eladási érték, a vételi, illetve eladási érték jutalékkal növelt összege.

P. Elkülönítések
Ezen az oldalon találjuk tételesen felsorolva az elkülönítéseinket.

A fenti képen látható elkülönítések a következő nyitott szerződésekhez tartoznak:

Tehát a nyitott normál 1 db Econet vételi szerződésre, amelynek 80 Ft-os limitárat adtunk
meg, 179 Ft került elkülönítésre, amely a vételi árat és a jutalékot tartalmazza.
A 10 db Econet TDT vételi pozíció mögé - tekintettel arra, hogy elegendő pénzfedezet már
nem állt rendelkezésre - 138 Ft és egy darab Fotex részvény került elkülönítésre fedezetül.

Q. Egyenleg feltöltés bankkártyával
Számláját feltöltheti bankkártyával is, ez esetben a feltöltött összeg
azonnal megjelenik a jogi egyenlegében.
Első lépésként válassza ki, hogy mely számlájára szeretne befizetni,
majd írja be az összeget. Ezt követően adja meg bankkártyájának
számát, lejárati dátumát, és a biztonsági kódot, majd amennyiben a beütött adatok helyesek,
nyomja meg az Elküld gombot. Ezzel a fizetést végrehajtotta, az összeg pedig megjelent
számláján.
FIGYELEM!
A bankkártyával történő pénzfeltöltés banki díja (amely a mindenkori
kondíciós listában kerül kihirdetésre) a feltöltött összegből kerül levonásra.

2.7.

Számlamozgások

R. Forgalom
Beállíthatja, hogy mely időszakra vonatkoztatva szeretné látni és melyik értékpapírokra a
forgalmát.

S. Pénzforgalmi napló
A pénzforgalmi naplóban az adott időszak pénzmozgásait láthatja.

T. Értékpapír-forgalmi napló
Az értékpapír-forgalmi naplóban az adott időszak értékpapír mozgásait láthatja.

2.8.

Beállítások

U. Ügyféladatok
Itt találja ügyfélszámát, valamint számlaszámait, amelyekre beutalást kezdeményezhet.
TBSZ számlájára történő utaláskor kérjük, hogy írja be a közlemény rovatba ügyfélszámát és
a TBSZ megjegyzést.

V. Adatok módosítása
Ezen az oldalon tudja aktiválni a valós idejű adatszolgáltatást egy, vagy öt ársávon. Egy
ársáv esetén az ajánlati könyvben szereplő legjobb eladót és vevőt látja, míg öt ársáv esetén

az öt legjobb eladót és vevőt.
kondíciós lista tartalmazza.

A valós idejű adatszolgáltatás havidíját a mindenkori

FIGYELEM!
A valós idejű adatszolgáltatás havidíja a bekapcsoláskor kerül levonásra a
fizikai pénzegyenlegből. A szolgáltatásra történő előfizetés az adott hónap
utolsó napjáig tart. Amennyiben bekapcsolva tartja a szolgáltatást, a
következő hónap első napján ismét levonásra kerül a díja a számlájáról.
Amennyiben nincs elegendő fedezet a számláján, a szolgáltatás inaktívvá válik
és Önnek kell újra aktiválnia, amennyiben elegendő fedezet keletkezik.
E-mail címét és telefonszámát lehetősége van módosítani, azonban kérjük, hogy a
telefonszámot 36301234567 formátumban adja meg.
Önnek lehetősége van meghatározni, hogy a különböző ügyletek esetében milyen
sorrendben különítse el a rendszer a pénzügyi eszközöket fedezetként, valamint, hogy
milyen módon értesüljön a megbízásokról.

W. Megfelelési teszt
Amennyiben az első belépéskor nem töltötte ki a megfelelési tesztet, úgy a későbbiekben
ezen az oldalon teheti meg.

X. Határidős kereskedés
Amennyiben határidős kereskedést szeretne folytatni, kérjük, hogy fogadja el a Bizományosi
keretszerződést, amelyet ezen az oldalon talál. A szerződés elfogadása után kerül
megnyitásra a határidős alszámla a KELER-ben. Amennyiben hétköznap 16:30-ig elfogadja a
szerződést, úgy a következő kereskedési napon elérhetővé válik az Ön számára is a
határidős kereskedés.

2.9.

Üzenetek

Az üzenetek oldalon az elmúlt 14 kereskedési nap üzeneteit láthatja.

2. Ajánlati típusok
2.10.

Normál ajánlat

Normál ajánlat megadásakor kizárólag a számlánkon jogilag rendelkezésre álló szabad
pénzegyenlegből vásárolhatunk értékpapírt, illetve a számlánkon jogilag rendelkezésre álló
szabad értékpapír mennyiséget adhatjuk el. Normál megbízás esetén beállíthatjuk, hogy
ajánlatunk érvényessége kizárólag az adott napra, vagy visszavonásig szóljon.

2.11.

Technikai Daytrade megbízás

Technikai Daytrade (TDT) esetén, a számlánkon jogilag rendelkezésre álló szabad
pénzösszeg többszöröséért is lehetőségünk van értékpapírt vásárolni, azonban ezt az
ügyletet napon belül zárnunk kell. A
portfólió pénz ablakban látjuk azoknak az
értékpapíroknak a listáját, amelyekre lehet TDT megbízást megadni. Ugyanebben az
ablakban látjuk az értékpapírokhoz kapcsolódó tőkeáttétel mértékét, valamint a tőkeáttétel
alapján a pénzünk fedezeti értékét. Ezen érték erejéig nyithatunk TDT pozíciót. TDT pozíció
fedezetéül nem csak pénz, hanem értékpapír is szolgál. A meghatározott részvények
fedezeti értéke szintén a portfólió pénz ablakban található. Amennyiben az automatikus
zárás kezdetekor még nyitott TDT pozíció van, úgy a nem teljesült ajánlatokat a rendszer
visszavonja és automatikusan zárja a pozíciókat ellenoldali ajánlattal. Amennyiben
értékpapír szolgált fedezetül és a számla a TDT zárást követően mínuszba került, úgy a
rendszer likvidál a zárolt értékpapírokból annyit, amennyivel ismét pozitív egyenlegű lesz a
számla. A Társaság üzletszabályzatának vonatkozó pontja alapján a TDT pozíciók zárása a
kereskedés szabad szakaszának utolsó 10 percében történik.
Lehet egyszerre nyitott TDT eladás és vételi pozícióm?

Nem, a vételi és eladási TDT pozíciók zárják egymást.

2.12.

Long és short
Long ajánlatnak azt nevezzük, amikor az árfolyamok emelkedésére számítva
részvényvásárlással indítunk, majd egy későbbi időpontban magasabb áron
adjuk el a papírokat.

Short ajánlat esetén arra számítunk, hogy az árfolyamok esni fognak és a
pozíciót részvény eladással nyitjuk , annak ellenére, hogy ezen
részvényekkel nem rendelkezünk. Ezeket a részvényeket a nap folyamán
vissza kell vásárolnunk így lesz végül változatlan, vagyis 0-s egyenlegű a
számlánk. A nyereségünk az eladási és vételi árfolyam közötti különbség.
Short ajánlat kizárólag TDT megbízás keretében adható.

2.13.

A piaci, villám, limitáras és stop limit megbízás

Y. Piaci áras megbízás
A piaci árasként megadott ajánlatok esetén az ügyfél nem ad meg limitárat, hanem azt a
Társaság számítógépes rendszere olyan módon rendeli hozzá automatikusan az ajánlathoz
(vételnél az adott napi felső felfüggesztési árat, eladásnál az adott napi alsó felfüggesztési
árat), hogy az ajánlat – amennyiben az ajánlati könyvben van megfelelő darabszám – ügyfél
által megadott teljes darabszámra haladéktalanul teljesüljön. Amennyiben az ajánlati
könyvben nincs elegendő darabszám, úgy a részteljesült ajánlat mindaddig az ajánlati
könyvben marad, amíg teljesülés, visszavonás vagy hatályának lejárta miatt onnan ki nem
kerül.

Mit is jelent ez a gyakorlatban?
Tegyük fel, hogy piaci áron szeretnénk vásárolni 100 db OTP részvényt.
Az ajánlati könyvben a következő adatokat látjuk:

Vételi
árfolyam
4880
4876
4875
4873
4872

Vételi
mennyiség
1373
41
127
250
150

Eladási
árfolyam
4881
4887
4888
4889
4895

Eladási
mennyiség
70
10
2500
60
3000

Amennyiben piaci árasként adjuk meg az ajánlatunkat, a következőképpen fog teljesülni:
70 db 4881 Ft-on
10 db 4887 Ft-on
20 db 4888 Ft-on

Z. Villám áras megbízás
A Társaság a rendszereiben villám ajánlatként megadott ajánlatok a Budapesti Értéktőzsde
Zrt. kereskedési szabályzatában meghatározottak szerinti piaci áras megbízásnak
tekintendők. A prompt piacon a BÉT szabályai szerinti piaci áras megbízások a BÉT
kereskedési rendszerébe kerülés pillanatában a nyilvános ajánlati könyvben szereplő
legjobb áron (vételnél a legalacsonyabb eladási árszinten, eladásnál a legmagasabb vételi
árszinten) kerülhetnek teljesítésre. A nem teljesült részük a kötés megkísérlése után
érvénytelenné válik, az ajánlat visszavont státuszba kerül.

Hogyan is működik ez a gyakorlatban?
A fenti kereskedési könyv adataiból indulunk ki ismét és ugyancsak 100 db OTP részvényt
szeretnénk vásárolni villám áron. Ez esetben azonban csak 70 db fog teljesülni 4881 Ft-on,
majd az ajánlat részteljesült státuszba kerül és visszavonódik.

AA.

Limitáras megbízás

Limitáras megbízás esetén adja meg eladásnál azt a minimum árat, amelyért hajlandó eladni
a részvényt, vételnél azt a maximum árat, amelyet hajlandó fizetni a részvényért.

BB.

Stop limit megbízás
A stop limit megbízásnál a jelenlegi piaci árhoz viszonyítva magasabb
árfolyamon szeretnék vásárolni, illetve alacsonyabb árfolyamon szeretnék
eladni.
Vételnél az aktuális árfolyamhoz viszonyítva magasabb aktiválási árat kell
megadni, a limitárnak pedig ajánlott az aktiválási árnál magasabbnak lennie,

mivel feltételezhetően a két ár között fogjuk találni az ellenajánlatot.
A limit és az aktiválási ár között érték megadásánál célszerű figyelembe venni a papír
volumenének a nagyságát és az alapján meghatározni az árakat.
Eladásnál az éppen aktuális árfolyam alatt adunk meg egy aktiválási árat, a limit árat pedig
az aktiválási ár alatt adjuk meg.
Amennyiben eladási stop ajánlatot szeretne megadni, ahhoz a már meglévő
papírokra egy eladási megbízást kell adni.
A vásárlási stop ajánlat megadásánál, pedig vételi opciót kell választani.
1. Eladni részvényt, ha zuhanni kezd az ára (veszteség minimalizálása): Ezt az opciót
azoknak az ügyfeleknek ajánljuk, akik nem tudnak folyamatosan odafigyelni a tőzsdei
árfolyamváltozásokra.
Eladási Stop ajánlat megadása gyakorlatban: Eladási megbízásában meg kell határozni egy
aktiválási árat (az ajánlat addig nem kerül be az tőzsdei ajánlati könyvben, amíg az
aktiválási áron vagy alatta kötés nem születik). A Limitárnak kisebbnek vagy egyenlőnek
kell lennie, mint az aktiválási ár.
Ilyenkor a limitárat minimum, aktiválási árat maximum árként kell tekinteni. A megbízás
a megadott árakon vagy a kettő közötti áron fog teljesülni.

2. Vásárolni részvényt emelkedő tendenciában: Ez akkor történik meg, ha a befektető még
nem rendelkezik részvénnyel, de szeretne jó áron hozzájutni a részvényhez és egyelőre a
piaci tendencia még kiszámíthatatlan, viszont számít a piac növekedésére.
Vételi megbízás megadása a gyakorlatban: Vételi ajánlat megadása aktiválási árral. Az
ajánlat addig nem kerül be az ajánlati könyvbe, amíg a meghatározott aktiválási áron vagy
felette kötés nem születik. A limitárnak minden esetben nagyobbnak vagy egyenlőnek kell
lennie, mint az aktiválási árnak. Amint az aktiválási ár beaktiválódik a megbízás utána úgy
fog viselkedni, mint egy sima limitáras megbízás.
Ilyenkor a limitárat maximum, az aktiválási árat minimum árként kell tekinteni. A
megbízás a megadott árakon vagy közötte fog teljesülni.

3. Kereskedés a Tartós Befektetési Számlán
Amennyiben már aktiválta TBSZ számláját (legalább 25.000 Ft jóváírás érkezett
rá) a bejelentkezéskor ki tudja választani, hogy normál, vagy TBSZ számlájára
szeretne-e belépni. A kereskedés ugyanúgy zajlik, ahogyan a normál számlán. A
törvényi előírások miatt azonban a TBSZ számlán nem érhetőek el olyan,
egyébként a BÉT-re bevezetett értékpapírok, amelyeknek a névértéke nem
forintban van meghatározva. (A részvények közül pl. ilyenek a következők: AAA, Fotex,
Graphisoft, Orco. A befektetési jegyek között is vannak olyanok, amelyeknek névértéke nem
forintban van meghatározva. Az egyes értékpapírok névértékét megtalálja a BÉT oldalán.)
FIGYELEM!
Amennyiben a 3 éves lekötési időszak lejárta előtt megszakítja
lekötését, a TBSZ számla megszűnik és a rajta található pénzügyi
eszközök átvezetésre kerülnek a normál számlára.

4. Kereskedés Nyugdíj-előtakarékossági számlán
Amennyiben már aktiválta NYESZ számláját (befizetésre kerül a vonatkozó jogszabályban
meghatározott minimum összeg) a bejelentkezéskor ki tudja választani, mely számlájára
szeretne belépni. A kereskedés ugyanúgy zajlik, ahogyan a normál számlán.

5. Határidős kereskedés

Társaságunk kereskedési rendszereiben a Budapesti Értéktőzsde hivatalos
indexe, a BUX érhető el decemberi lejárattal. A BUX1112 a 2011 december
hónapban kifutó BUX-ot jelöli. A határidős kereskedéshez el kell fogadnia a
Bizományosi keretszerződést, amely a Beállítások menüpontban érhető el.

A határidős pozíció fedezetszámítása a kontraktus árfolyamától független.
Határidős kereskedés esetén lehetősége van short pozíciót nyitni, vagyis eladással indítani. A

BUX határidős termékek alapletéti követelménye az elszámolóház mindenkori
leiratában kerül kihirdetésre. A fedezeti szükséglet a Társaság rendszerében a KELER
letéti követelmény 2-szerese egy kontraktusnál.
Ezen összegen alapul a figyelmeztetési szint és a kényszerlikvidálási szint.
Figyelmeztetési szint: KELER alapletéti követelmény * 1,75 (egy kontraktusnál)
Kényszerlikvidálási szint: KELER alapletéti követelmény * 1,5 (egy kontraktusnál)
A fedezet 1x-es KELER része, tehát a Társaságunk által kért fedezet fele lehet a határidős
instrumentum lejáratánál hosszabb állampapírban. Részvények nem képezhetik határidős
pozíció fedezetét, tekintettel arra, hogy a részvények T+3 napos elszámolásúak, míg a határidős
pozíció T+1 napos. Fedezetként az állampapírokon felül kizárólag az a fizikai pénzösszeg
szolgálhat, amely a következő 3 napban is rendelkezésre áll.

FIGYELEM!
Bankkártyás pénzfeltöltéssel nem egészíthető ki a határidős fedezet,
tekintettel arra, hogy ily módon a jogi pénzegyenleg kerül feltöltésre, azonban
a határidős kereskedés mögött kizárólag a fizikai egyenleg szolgálhat
fedezetül.

6. Elérhetőségek
További hasznos információért látogasson el weboldalainkra a
http://www.randomcapital.hu vagy a http://www.tozsdezz.hu oldalra, ahol
a
leggyakrabban
felmerülő
kérdésekre
is
választ
kap
a
http://www.randomcapital.hu/gyik.html, illetve a http://www.tozsdezz.hu/gyik.html linken.
Amennyiben további kérdése merülne fel, írjon e-mailt az info@randomcapital.hu vagy
az info@tozsdezz.hu címre.

Sikeres kereskedést kívánunk!

