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1. Fejezet: A Fio-broker applikációról  

 
A Fio-broker a Fio Pénzügyi Csoport által fejlesztett intelligens applikáció, mely lehetıvé teszi 

az értékpapír kereskedést reális idıben, bármely internettel felszerelt számítógépen keresztül. Az 
értékpapírokkal így akár otthonról vagy az irodából is lehet kereskedni. Az applikáció több nyelven 
elérhetı (cseh, angol, lengyel, magyar, szlovák). Segítségével láthatóak a német, amerikai, cseh és 
lengyel értékpapírok real-time árfolyamai. A Fio-brokeren keresztül reális idıben léphetünk a cseh, 
amerikai, német és lengyel tıkepiacokra. 
Az applikáció mindenki számára elérhetı. A Fio Pénzügyi Csoport ingyenesen bocsátja 
rendelkezésre. Elsısorban azoknak az ügyfeleknek ajánlja, akik csupán a saját szükségletükre 
kereskednek értékpapírokkal.  

 
A Fio-broker internetes applikáció kínálata: 

• Ingyenes aktuális árfolyamok a következı piacokról: NASDAQ, NYSE, AMEX, XETRA, Burza 
cenných papírů Praha (Prágai Értéktızsde), Warsaw Stock Exchange – WSE (Varsói tızsde). 

• Lehetıség reális idıben megbízásokat adni e piacokra 
• A portfolió fejlıdésének és értékváltozásának figyelése 
• Az árfolyamok fejlıdésének figyelése és különbözı értékpapírok összehasonlítása 
• Áttekintés a megadott megbízásokról, elszámolt tranzakciókról és a pénzeszközök állapotáról 
• A kockázat kiszámítása – kockázatérték az egyes értékpapíroknál, amelyek a múltbeli 

adatokból a volatilitás alapján vannak kiszámítva, és az egész portfoliónál is, ahol az egyes 
értékpapírok közötti korreláció van kiszámítva 

• Professzionális információs segítség – jelentések, elemzések, ajánlások, aktuális információk 
a piacokról 

• Eszközök a pénzügyi tranzakciók effektív kezelésére, beleértve a pénzeszközök átutalását 
különbözı devizanemek és számlák között 

 
A Fio-broker elınye nem csak abban rejlik, hogy belépést biztosít különbözı országok 

piacaira. A legfıbb elınye, hogy az ügyfél bejuthat az összes piacra egy rendszeren keresztül, anélkül 
hogy különbözı brókerekhez kellene fordulnia, és törıdnie kellene a pénzügyi eszközök átutalásával, 
amely néhány napig is eltarthat. A Fio-broker applikációnak köszönhetıen lehetıség van például 
értékpapírokat eladni a cseh tızsdén és néhány másodpercen belül az így szerzett pénzeszközökön 
értékpapírokat vásárolni az USA-ban. Ez mind azonnal és gond nélkül történik. Azokkal a 
nehézségekkel, amelyek a pénzeszközök átutalásához kapcsolódnak (különbözı devizanemek és 
bankok között), nem kell az ügyfélnek törıdnie.  

A Fio-broker további funkciókat is tartalmaz, amelyek sikerorientált közvetítıvé és 
tanácsadóvá teszik a Fio-brokert. Nagyon fontosnak tartjuk a kommunikáció átdolgozott kódolását az 
egész applikációban. 

A Fio-broker folyamatosan modernizálva és dinamikusan fejlesztve van a piac változása és az 
ügyfelek kívánságai szerint. 

Sok sikert kívánunk a Fio-broker applikáció használatához! 
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1.1. A rendszer követelményei 

 

A Fio-broker applikáció használatához nincsenek nagy technikai követelmények. Az ügyfélnek 
mindössze internet hozzáférésre van szüksége és valamelyikre a következı böngészık közül: 
INTERNET EXPLORER (MSIE) 5.5 vagy fejlettebb, Netscape 6.x, Opera 6.x vagy Mozilla 1.x. A Fio-
broker applikáció az Internet Explorer-hez van optimalizálva a gyorsaság szempontjából, de a Fio 
szeretné figyelmeztetni a lehetséges veszélyekre. Az Internet Explorer standard beállításai lehetıvé 
teszik, hogy a rendszer megjegyezze a jelszót, ami csökkentheti a kommunikáció biztonságát. Ezért 
ajánljuk kikapcsolni e funkciót. 

Az információátvitel gyorsasága az internet hozzáféréstıl és a számítógép technikai felszerelésétıl 
függ. 

Minimális követelmények: 
• PC IBM kompatibilis 
• Celeron 300 processzor 
• 128 MB RAM 
• 100 MB üres hely a merevlemezen 
• grafikus kártya, minimum 1024 x 768 felbontású monitor 
• a dial-up kapcsolatnál modem minimum 28,8 KB/s gyorsasággal 

A Fio-broker applikációt a https://www.fio.co.hu/scgi-bin/hermes/e-broker.cgi?lng=3 oldalról érhetjük 
el, illetve a www.fio.hu oldalról, a Fio-broker ikonra kattintva (jobb felsı sarok). 
 
 

1.2. Biztonság  
 

A kommunikáció a számítógépe és a központi szerver között kódolva történik. Amennyiben be 
van jelentkezve a Fio-brokerbe, az összes fogadott és küldött információ kódolva van. A kódolásra 56 
bites illetve 128 bites rejtjel van használva, a böngészıje szintjétıl függıen.  

A következı védelem a jelszó, amellyel a kereskedési rendszerbe kell bejelentkezni. A jelszót 
meg lehet bármikor változtatni. Ez a változtatás kódolva kerül bejegyzésre a Fio szerverén, ezzel 
biztosítva, hogy a jelszót a Fio alkalmazottai sem ismerik. Miután beírta a nevét és jelszavát, a Fio 
szervere kigenerálja a „cookie“ – t, amely egyértelmően azonosítja az ügyfelet. A „cookie“ néhány 
byte-os adat, amelyet a WWW szerver küldött a böngészınek. Ezen adatok egy bizonyos ideig tárolva 
vannak a böngészıben és visszaküldésre kerülnek a szervernek minden újabb WWW oldal 
követelményével. E tárolt információkat csupán azon böngészı ismeri, amelynek el voltak küldve, 
valamint általában annak szervernek vannak még elküldve, amely elküldte ezen adatokat. Ebben az 
esetben csak a Fio központi szerverére van elküldve. 

Ez a cookie minden követelménnyel együtt elküldésre kerül, az érvényessége korlátozott. Ezt 
az érvényességet a Fio-brokerben be lehet állítani az ügyfél kívánsága szerint. Ez azt jelenti, hogy ha 
az Ön által beállított idıben nem kap a cookie új követelményt, akkor törlıdik, és automatikusan ki van 
jelentve a rendszerbıl. Továbbá a cookie akkor is törlésre kerül, hogyha kijelentkezik a rendszerbıl. 

A cookie használata rendkívül biztonságos. A cookie nem szolgáltat semmilyen adatot a 
merevlemezérıl a szervernek, nem továbbítja sem az e-mail címét, sem más adatot a böngészı 
felhasználójáról. A cookie átvitele kódolással történik, nincs a merevlemezen, úgyhogy senki nem 
férhet hozzá az adataihoz sem a merevlemezrıl, sem átvitel közben. Minden cookie-nak van egy 
létrehozási ideje és csak rövid ideig érvényes. Ezután érvénytelenné válik. 

A cookie használata a legtöbb böngészınél megengedett a telepítés után. Ha mégsem, elég, 
ha engedélyezzük a böngészınkben az „Accept Cookies“ választást az „Options“ vagy a 
„Preferences“ menüben. 
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2. Fejezet: Fejléc 
E fejezetnek a célja ismertetni a Fio-broker azon funkcióit, amelyek minden esetben láthatóak. 

Ezek alkotják az úgynevezett Fımenüt, a Fıpanelt és az Oldalpanelt. A Fımenüben a következı 
ikonok találhatóak: Cseh, USA, Német, Lengyel és Minden piac, Globális beállítások, Üzeneteim, Fio 
szerviz, Kijelentkezés, cseh, angol, lengyel, szlovák és magyar nyelv választási lehetısége. A Fı 
panelben a következı menüpontok közül lehet választani: Megbízások, Tranzakciók, Pénz, Portfolió, 
Értékpapírok, Pénzügyi jelentések, Áttekintések, Keresés, Streamer és Figyelmeztetık. Az Oldal 
panelben az értékpapírok egyszerő keresése lehetséges és egyéb funkciók a fı paneltıl függıen.   

 

2.1. Cseh, USA, Német, Lengyel és Minden piac  
Az egyes fımenüben található részek (CZ, USA, GER, PLN és Minden piac) a legfontosabb 
információkat tartalmazzák e piacokról: a piac rövidítése (CZ, USA, GER, PLN), amelynek az adatait 
láthatja, az aktuális dátum vagy idı, a megfelelı piac indexének az aktuális értéke (PX, Dow Jones, 
DAX, WIG20) és az index százalékos változása az elızı naphoz képest. A lefelé irányuló nyíl azt 
jelenti, hogy az adott piac részvényindexe csökken, és a felfelé irányuló nyíl a részvényindex 
növekedését mutatja. Amennyiben a piac indexe növekszik, az információk világoskék színnel vannak 
ábrázolva sötétkék alapon, és ha a piac indexe csökken, akkor piros színnel vannak ábrázolva sötét 
kék alapon. Ez a megkülönböztetés rögtön felhívja a figyelmét a piac aktuális állására. Az egyes 
piacokra kattintva egy szőrın keresztül az aktuális adatok csak a konkrét piacra láthatók. Ha például a 
Megbízásokat nézi, és rákattint az USA-ra, csak azok a megbízások jelennek meg amelyek az 
amerikai piacra érvényesek. Ha ezután rákattint az Minden-re, a szőrı megszőnik, és az összes adat 
jelen lesz. E szőrıket a Fio-broker applikáció majdnem minden oldalára lehetséges alkalmazni. 

 

 
 
 

2.2. Globális beállítások 
Ezen az oldalon az általános beállításokat tudja elvégezni a Fio-broker rendszerben, és itt 

lehetséges regisztrálni néhány szolgáltatást. Három részre van osztva: Információk a 
felhasználóról, Az applikáció globális beállításai, Az ábrázolt adatok beállítása. Ha változtatni 
szeretne valamely paraméteren, itt szükséges beállítani, és a „Mentés” ikonnal elmenteni. 
Információk a felhasználóról  

Információkat közvetít a felhasználóról – a nevét, kereskedési számláját, a jelszó idıbeli 
érvényességét, számlaszámát az SCP -nél, UNIVYC – ben,.... Némely számlaszámot így lehet 
beállítani. 

 
Az applikáció globális beállításai  

Itt megváltoztathatja a belépési jelszót a Fio-brokerbe, beállíthatja az automatikus kilépés 
idejét, továbbá az oldalt, amely megjelenik a belépés után, korszerősítheti személyes adatait, és 
kiválaszthatja, hogy megjelenjen-e a grafikus fımenü (az oldal fenti része, a Fio-broker jelével). 
Gyakorlottabb felhasználók beállíthatják az új megbízások ábrázolását az amerikai piacról 
(intelligens utasítások használata esetén). 
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Ha meg szeretné 
változtatni a jelszót, elıször 
be kell írni a régi jelszót és 
kétszer az újat. Ha az 
automatikus kijelentkezés 
ideje nem megfelelı, a 
legördíthetı menüpontban 
be lehet állítani más idıt. A 
Fio szeretné figyelmeztetni 
arra a kockázatra, amely a 
hosszú idıre beállított 
automatikus 
kijelentkezéssel függ össze. 
A kijelentkezési idı 
kiválasztásánál ügyeljen az 
adatok biztonságára, és 
arra, hogy a 
számítógépéhez 
illetéktelenek ne 
férhessenek hozzá. 

 
 
 
 
 

Ezen a helyen lehet beállítani, hogy ne legyen ábrázolva a Fımenü. 

 

 

Ezt a Fio azon ügyfeleknek ajánlja, akik kis felbontású monitorral rendelkeznek. Így egyszerre több 
információt lehet ábrázolni. 

 

Az ábrázolt adatok beállítása  
E szekcióban kiválasztathatja azt a piacot, melynek az árfolyamával a portfoliója kiértékelésre 

kerül (e funkció a cseh piaccal függ össze, ahol az értékpapírok több piacon vannak jelen).  Továbbá 
itt aktiválhatja a német, az amerikai és a lengyel értékpapírok real–time árfolyamait, amelyek a 
standard beállítások alapján késéssel jelennek meg. Kipipálja a megfelelı ablakot, azon piacra, amely 
real-time adatait szeretné látni, megjelenik egy új ablak, kitölti az őrlapot és elküldi. Ezennel a Fio 
szeretné megkérni tisztelt Ügyfeleit, hogy amennyiben változás következik be bármilyen adattal 
kapcsolatban, kérjük, változtassa meg az őrlapban és így frissítse adatait. A Fio-brokerben real-time 
árfolyamokat szolgáltatunk, és a Fio kötelessége az őrlapban feltüntetett információkat az 
adatszolgáltatónak továbbítani.  

Ugyanitt beállíthatja, mely pénznemben kerüljön kiértékelésre a portfoliója (tehát nem csak 
CZK-ban, hanem például EUR-ban, HUF-ban vagy USD-ban.) A további beállítható adatok közé 
tartozik az egyes jelentések megjelenése egy bizonyos idıintervallumban, a látható megbízások 
listája, és az ajánlati könyv beállítása az ECN ISLAND CP US –re. 
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2.3. Beállítás 
Minden oldalon egyedi beállítást választhat, attól függıen, milyen adatokat szeretne látni az 

adott táblázatban. A beállításért a jobb felsı sarokban lévı Beállítás ikonra kell kattintani (a Fımenü 
alatt). 

 

2.4. Kijelentkezés a Fio-broker applikációból . 

Ha rákattint a jobb felsı sarokban található Kijelentkezés ikonra, kijelentkezik a Fio-brokerbıl. 
 

2.5. Fio szerviz  
Ez a rész az ügyfél és a központ közötti kommunikációra szolgál. Itt elküldheti javaslatait, 

észrevételeit, amelyek a Fio-brokerrel és az on-line kereskedéssel függenek össze. Ha beírja e-mail 
címét, akkor folyamatosan tájékoztatva lesz a javaslat vagy a probléma megoldásáról. 

 

2.6. Súgó 
Ha rákattint a súgóra, megjelenik egy új ablak, amely az aktuális oldal leírását tartalmazza. Ez 

a használati útmutató rövidebb változata. 

 

2.7. Üzeneteim 
Az Üzeneteim rész levelezıládaként funkcionál - személyes, egyedi illetve tömeges 

üzeneteket kaphat ide (pl. rendszer karbantartásáról), különbözı figyelmeztetések változásokról; a 
jövıben, pedig a számlakivonata is ilyen üzenet formájában érkezik. 

 

2.8. Bal függ ıleges navigációs panel 
Az oldalpanelen rendelkezésre áll az értékpapír-keresés funkció (amely két különbözı 

kritérium szerint teszi lehetıvé az értékpapír kikeresését), portfolió választása és különbözı 
jellegzetes funkciók az aktuális oldaltól függıen. E jellegzetes funkciók az egyes fejezetekben 
olvashatóak. 

Az értékpapír keresése itt két módon lehetséges: vagy a Ticker / szimbólum szerint, vagy az 
értékpapír megnevezése szerint. Ezen kívül értékpapírt a „Keresés” menüpontban is lehetséges 
keresni, amely szofisztikáltabb értékpapír keresést nyújt. Több információt a 3.8. Keresés – fejezetben 
találhat. 
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Az értékpapír kódja  – értékpapír kikeresése a szimbólum szerint (BIC, Ticker) 
vagy az ID szerint. Ha a szimbólum több mint egy piacon is megtalálható (azonos 
ticker), akkor az elsı talált piacról jelennek meg az információk az értékpapírról. Ha 
pontosan ismeri a társaság ID – jét, e szerint is kereshet, így elkerülheti, hogy több 
értékpapír ugyanolyan szimbólummal jelenjen meg (az ID-t, vagyis az értékpapír 
ISIN-jét a Megnevezés mezıbe kell írni). 
Az értékpapír megnevezése  – értékpapír kikeresése a megnevezése alapján. 
Elég ha beírja a társaság vagy az értékpapír megnevezését, és megjelenik egy 
lista azokkal az értékpapírokkal amelyek megfelelnek a kritériumoknak.  

 
Ha rákattint az „OK”  gombra, mindkét esetben az Értékpapír – Általános áttekintés 
vagy a Portfolió - Befektetések oldalra jut, és itt találhatók az információk az adott 
értékpapírról. 
 
 
 

Portfoliók átkapcsolása  
A következı funkció, amely az oldalpanelben található az egyes portfoliók 

közötti átkapcsolásra szolgál. A Fio-broker több portfoliót is felkínál: az Ön 
portfoliója (felhasználói neve alatt), PortFio, DAX30, Dow Jones 30 és Nasdaq 100 
portfoliók. Standardként az ügyfél portfoliója van beállítva (a képen invex név alatt), 

esetleg a modell PortFio. Ezen kívül még a DAX30-ba tartozó részvényeket soroljuk fel, illetve a Dow 
Jones 30-ba és a Nasdaq 100-ba tartozó összes részvényt lehet megtekinteni. 
 

Figyelmeztetés!  
Ha a Fio-broker más portfolióra van átkapcsolva, akkor nincs lehetıség az Ön megbízásait, 

tranzakcióit vagy a pénzeszközök állapotát megnézni. Ez újra akkor látható, ha a saját felhasználói 
nevére kattint. 

Néhány oldalon, a bal navigációs panelben található egy ablak az ábrázolt adatok idıbeli 
korlátozására. Például a Portfolió – Változás – oldalon idıben korlátozhatja az ábrázolt portfolió 
változását. Továbbá, pl. a Pénzügyi jelentések oldalon, meg tudja határozni a jelentések idejét, össze 
is tudja hasonlítani egy másik vállalattal. 
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3. Fejezet: Fımenü 

 

E navigációs panel belépést nyújt a Fio-broker fı oldalaihoz. Az egyes alfejezetekben 
részletesen le vannak írva az egyes ikonok. 

 

3.1. Megbízások 
 
E fejezetben leírjuk, hogyan lehetséges áttekinteni a megbízásokat, amelyeket a piacra 

küldött, hogyan lehet a leggyorsabban és a legkényelmesebben megadni egy megbízást a megfelelı 
piacra és azt, hogy megbízásadás melyik formáját választja. 

 

3.1.1 A megadott megbízások áttekintése  
 
Van néhány oldal, amelyeken áttekinthetjük az általunk megadott megbízásokat. A 

legrészletesebb információkat a Megbízások menüpontra (Fımenü) való kattintás után látja. 
Alacsonyabb rendő navigációval ezen az oldalon választhatja, hogy csak az aktív megbízások (Aktív) 
vagy az összes megbízás (Minden) jelenjen meg. 

A standard beállításoknál, ha rákattint a Megbízásokra, akkor az összes megadott megbízás 
jelenik meg. 

 

Az adatok a megbízásokról, amelyek a képen láthatóak a standard konfiguráció látószögébıl 
vannak ábrázolva. Minden felhasználónak lehetısége van részletesebb információkat szerezni a 
megadott megbízásokról saját beállításai alapján – kattintson a Beállítás ikonra a táblázat felett. Itt 
kiválaszthatja, mely oszlopokat szeretné látni. 
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 Ha rákattint az értékpapír szimbólumára, a megbízások áttekintésében megjelenik a Portfolió 
– Befektetések oldal részletes információkkal a választott értékpapírról. Ha rákattint a megbízás ID 
ikonra, a megvalósult tranzakció részletesebb adatait lehetséges megtekinteni, és ezzel a Tranzakciók 
menüpontba jut át. 

 
Az oldalpanelben a standardan ábrázolt értékpapír keresésen kívül mezık jelennek meg az 

ábrázolt adatok szőrésére. Az adatokat a megadás dátuma szerint lehet szőrni, ha beállítja a 
megadás kezdetét, illetve végét. Ugyanúgy ki lehet keresni az összes megbízást, amely egy 
szimbólumhoz (értékpapír) főzıdik, vagy korlátozni az ábrázolt megbízásokat csak egy piacra (SPAD, 
BCPP, RMS, NYSE, NASDAQ, AMEX, XETRA). Azon megbízások, amelyek megfelelnek a 
kritériumnak, láthatók lesznek az OK ikonra való kattintás után. Az ábrázolt megbízásokat korlátozni 
lehet egy piacra, ha a Fımenüben kiválasztja a megfelelı piacot (CZ, USA, GER, PLN). 

 

A Megbízások oldalon beállítható adatok:  
 
� Ár 

Limit ár. 
� A feladás dátuma 

Dátum, amelyen a 
megbízásunk beérkezett 
feldolgozásra 

� Részletezés 
A megbízás részletei 

� Árfolyam  
Az értékpapír árfolyama, 
leggyakrabban az utolsó 
kereskedés árfolyama, a 
SPAD értékpapíroknál a 
spread közepe, azon 
értékpapíroknál, amelyek 
több piacon vannak 
kereskedve a legfontosabb 
piacról való árfolyam van 
feltüntetve (ebben a 
sorrendben: SPAD, AOS 
BCPP, RMS) 

� Mennyiség 
Az értékpapír szükséges 
mennyisége 

� Megnevezés 
Az értékpapír 
megnevezése  

� Érvényesség 
A megbízás érvényessége 

� Érvényesség kezdete 
A megbízás 
érvényességének kezdete 

� A megbízási ID  
A megbízás egyértelmő 
identifikációja a Fioban 

� Irány  
A megbízás iránya – 
eladás, vétel, visszavonás 

� A megbízás állapota 
A megbízás aktuális 
állapota 

� Stop ár 
Aktivációs ár a Stop loss 
megbízásnál 

� Szimbólum 
Az értékpapír szimbóluma 
(BIC, Ticker, stb.) 

� Fio Szöveg 
A FIO magyarázó 
megjegyzései 

� Piac 
A piac identifikációja, 
amelyre a megbízás volt 
beadva (BCPP, RMS, 
NYSE, Nasdaq, Xetra, 
Fio,...) 

� Típus 
Az megbízás típusa – limit, 
market, stop limit, stop 
market, átutalás (pénz, 
értékpapír), BCPP 
blokkolás, RMS blokkolás 

� Teljesítve 
Az értékpapírok 
mennyisége, amely már 
meg lett véve/el lett adva 

� Felhasználói identifikáció 
Az Ön megjegyzése/ 
kommentárja. 

� Marad 
Azok az értékpapírok, 
amelyeket még meg kell 
venni/eladni (a megbízás 
még nem teljesült része) 

� Változás  
Az aktuális árfolyam 
változása az utolsó zárási 
árfolyamhoz képest 
abszolút összegben (CZK, 
USD, EUR) 

� Változás (%) 
Az aktuális árfolyam 
változása az utolsó zárási 
árfolyamhoz képest 
százalékban. 

� Aktuális Limit ár  
Aktuális limit ár a Trailing 
Stop utasításnál (Trailing 
Limit tulajdonsággal) 

� Aktuális Stop ár  
Aktuális stop ár a Trailing 
Stop utasításnál 

� Alsó ár (Bracket) 
Eladás esetében: (nem 
kötelezı) limit ár a 
veszteséges pozíció 
zárására, vétel esetében: 
(kötelezı) limit ár a 
nyereség 
megvalósítására 

� Alsó Stop ár (Bracket) 
Csupán az eladás 
esetében: (kötelezı) 
aktivációs árfolyamérték a 
veszteséges pozíció 
zárására 

� Felsı ár (Bracket) 
Eladás esetében: 
(kötelezı) limit ár a 
nyereség 
megvalósítására, vétel 
esetében (nem kötelezı) 
limit ár a veszteséges 
pozíció zárására 

� Felsı Stop ár (Bracket) 
Csupán a vétel esetében: 
(kötelezı) aktivációs 
árfolyam a pozíció 
zárására
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3.1.2. Megbízásadás 
Az elején szeretnénk figyelmeztetni, hogy nem lehetséges teszt megbízás 

megadása. Minden megbízás, amelyet a Fio-brokeren keresztül ad, feldolgozásra kerül. 
Megbízásokat ezen oldalakról lehetséges adni: 
• Fı panel – Áttekintés 
• Fı panel – Portfolió – Állapot szekció 
• Fı panel – Portfolió – Befektetések szekció 
• Fı panel – Portfolió – Változás szekció  
• Fı panel – Értékpapírok 
Létezik néhány alternatíva a megbízásadásra – az úgynevezett gyors megbízásadás az 

elıre kitöltött őrlappal vagy a standard megbízásadás, ahol az adatok nincsenek elıre 
kitöltve. 

A megbízás adására a vételnél szükséges hogy a kiválasztott értékpapírnál rákattintson a 
zöld nyílra, ha eladni készül, akkor a piros nyílra kell kattintani. Ezután megjelenik egy új 
ablak, amelyben kitölti az eladási vagy a vételi őrlapot. 

 

Szimbólumok az értékpapír eladására és vételére:  

    vétel 
 

   eladás 
 
 

Ha az értékpapírral több piacon, illetve a piac több szegmensében kereskednek (CZ 
piac) az elıre kitöltött adatok az aktuálisan kiválasztott piachoz főzıdnek. Továbbá 
közvetlenül reagálhat egy konkrét legjobb ajánlatra, vételre/eladásra az Ajánlati könyvbıl. Ezt 
az áttekintést a Minden piacnál találja – a Vásárlói könyv kattintására (CZ piac). 

 
 

 Ha el szeretne adni egy értékpapírt, amely a portfoliójában van, a megbízás adását 
gyorsítani tudja, ha rákattint a vétel/eladás jelére, amely mindegyik értékpapírnál jelen van. A 
portfolió áttekintése több helyen található – Portfolió – Állapot, Befektetések, Változás. 

 
A standard megbízásokat az elıre kitöltött adatok nélkül bármely Portfolió oldalról 

meg lehet adni, elég rákattintani a vétel/eladás jelre az utolsó sorban. Ebben a sorban 
összefoglaló információkat találhatunk az egész portfolió állásáról. Ezeket az áttekintéseket a 
Portfolió – Állapot, Befektetés, Változás oldalakon találhatja. 
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Az egyes mez ık jelentése a megbízásadásnál:  
 
• Ticker – egyértelmő értékpapír 

identifikáció az egyes piacokon, pl. a 
BCPP BIC (Bohemian Identification 
Code) szimbólumot használ,  ISIN 

• Piac – válassza ki a piacot – SPAD, 
BCPP, USA, Xetra 

• Mennyiség – írja be a kívánt 
mennyiséget 

• Érvényesség (-tól – -ig) – írja be a 
megbízás érvényességének dátumát, a 
BCPP–en a megbízás bármeddig lehet 
érvényes 1 és 30 nap között, az 
amerikai piacokon 1 – 30 nap között, 
tekintet nélkül a piacok lehetıségeire 

• Ár – írja be a maximális árat, amelyért 
hajlandó vásárolni, vagy a minimális 
árat, amelyért hajlandó eladni (vagyis 
limit ár), ár nélkül: Market, vagyis piaci 
ár. 

• Számla az elszámoláshoz (a fenti 
őrlapokon nem látható) – válasszon 
devizanemet, amelyben a tranzakció 
elszámolásra kerül. Ha pl. megad egy 
megbízást értékpapír vételére az 
amerikai piacon és nincs elég 
pénzeszköze a dollárszámlán, elég 
kiválasztani a kereskedés elszámolását 
a forint számláról, és automatikusan át 
lesz konvertálva a megfelelı pénz 
mennyiség a forint számláról (dollárra). 
Devizahitel esetében a Devizadebet – 

XXX számlát válassza, vagyis azt a 
devizanemet, amely fedezetként 
szolgál 

• Az Ön megjelölése – egyértelmő 
identifikáció az Ön által megadott 
megbízásról, az ügyfélnek szolgál 

• Elküld – elküldi a megbízást a piacra 
• Törölni – ha rákattint, az összes beírt 

adat törölve lesz, de az őrlap nyitva 
marad 

• Storno - a megbízás stornózva lesz, és 
az ablak az őrlappal a megbízás 
adására eltőnik 

• Különlegességek – ha a Ticker 
kitöltése és a megfelelı piac 
kiválasztása után rákattint a 
Különlegességek ikonra, megjelenik 
egy részletesebb őrlap speciális 
paraméterekkel, az adott piactól 
függıen 

• Bracket – itt egy megbízással be tud 
állítani egy felsı limit árat (eladás 
esetében) ahol szeretné realizálni a 
profitot, illetve egy alsó stop árat, 
amennyiben a részvény csökkenni 
kezdene. Több információ a 
http://www.fiobroker.hu/inteligentni_pok
yny.itml oldalon. 

 
 
 
Az őrlap egyes kitöltésre alkalmas mezıi azonosak az összes piacnál. De az egyes 

piacok rendelkeznek bizonyos speciális paraméterekkel, amelyeket lehet választani. Ezek a 
paraméterek akkor jelennek meg, ha kiválasztja a piacot, kitölti a Ticker-t és rákattint a 
Különlegességekre. 

 

Az egyes piacok különlegességei:  
 

SPAD – BCPP 
� ALF 
Lehetıvé teszi több lottal egyszerre egy megbízáson belül kereskedni, az Ön által megadott 
árban. Nagyobb mennyiségő értékpapír eladására/vételére használatos, és el tud küldeni a 
piacokra egyes vételi és eladási megbízásokat a jelenlegi és az érkezı ajánlatok ellenében, 
amelyek sokkal gyorsabbak, mint egy bróker. 
� STEPPER 
Automatikusan Ön helyett elad és vesz értékpapírokat a legjobb áron, anélkül hogy 
feleslegesen emelné, vagy csökkentené az árat. Az intelligencia abban rejlik, hogy képes a 
piacon elhelyezni egy ajánlatot az Ön kívánsága szerint, és mindig egy lépéssel jobb, mint a 
konkurencia. Az ajánlat generálása gyorsabb, mint bármely emberi reakció. Használni lehet 
vételre/eladásra egy vagy több lotra.  Bıvebben a 
http://www.fiobroker.hu/inteligentni_pokyny.itml oldalon. 
� STOPLOSS 
Ez az intelligens utasítás a befektetési kockázat csökkentésére szolgál a lehetı leggyorsabb 
reakcióra a hirtelen változásra a piacon és hozzásegít a veszteségek megelızéséhez. 
Szükséges meghatározni a Stop árat és a Stop mennyiséget. A Stop mennyiség a 
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vétel/eladás ajánlat mennyiségét jelenti, amelyeknek aktuálisan a piacon kellene lenni 
magasabb/alacsonyabb árért, mint a stop ár. Ha az ajánlatok mennyisége a piacon eléri a 
Stop mennyiséget, a Stoploss aktiválódik. A Stop ár az az ár, amely meghatározza azt a 
szituációt, amikor a Stoploss aktiválódik, amennyiben az aktuális vételi/eladási ajánlat a 
piacon magasabb/alacsonyabb, mint a Stop ár. (pl. Stop ár 700, stop mennyiség 2 azt jelenti, 
hogy a piacon legalább két ajánlat lesz jelen, amely a 700 árnál elıbb helyezkedik az ajánlati 
könyvben, vagyis, két ajánlat lesz az Ön megbízása elıtt.) 
 
Egyéb intelligens utasítások leírása a http://www.fiobroker.hu/inteligentni_pokyny.itml oldalon 
található. 
 
 
BCPP 
• Ábrázolt mennyiség 

Azt jelenti, hány darab értékpapír az egész ajánlatból jelenjen meg a tızsde 
rendszerében. Ez a mennyiség szükséges, hogy magasabb vagy egyenlı legyen a 
minimális mennyiséggel. A többnapos megbízásnál ezzel a paraméterrel szükséges beírni 
„csupán Kobos“, különben a tızsde elutasítja. 

• Minimális mennyiség 
Azt jelenti mennyi minimális darab értékpapírt az ajánlatból kell teljesíteni egy tranzakción 
belül. A több napos megbízásnál ezzel a paraméterrel szükséges feltüntetni, hogy „csupán 
Kobos“, különben a tızsde elutasítja. 

• Azonnal kereskedni, különben stornó 
Akkor használja, ha az ajánlatot a Kobos-ba irányítja. Az ajánlat e paraméterrel a felvétel 
után a tızsde rendszerébe azonnal párosítva lesz, és ha a párosítás nem lehetséges, ki 
lesz zárva a kereskedésbıl. 

A többi lehetséges paraméter 
a. Csupán Fixing – ha megbízást ilyen paraméterrel ad meg, a megbízás nem teljesített 

része nem megy át a Fixingbıl a Kobos-ba. 
b. Csupán Kobos – a megbízás ezzel a paraméterrel a Kobos kereskedelmi fázisába 

lesz besorolva. A többnapos érvényességnél a nem teljesített része nem lesz 
áthelyezve a Fixing-be. 
 
 
 

SCP 
• Blokkolás (OA1) 

Az értékpapírok blokkolása a BCPP számára 
• Deblokkolás (OA3) – csupán a BCPP-rıl 

Értékpapírok deblokkolása a BCPP számára, a mővelet végrehajtása után az 
értékpapírok státusza megváltozik szabadra, de a kezelési jog fel lesz függesztve a 
kereskedı javára 

• Deblokkolás (OA3) – BCPP-rıl, és a Fioból 
Az értékpapírok deblokkolása a BCPP-ról és a Fioból, a mővelet végrehajtása után 
az értékpapírok státusza megváltozik szabadra. 
 
 
Az amerikai piacok 

• Short Sell 
A bejelöléssel a kereskedı tudtára adja, hogy az eladási megbízással rövid pozíciót 
akar nyitni 

• Extended hours 
A bejelöléssel a megbízás be lesz sorolva az Extended hours kereskedésbe 
(Kereskedési idın kívüli kereskedés), vagyis 8:00 -tól 9:30 -ig am ET (USA-beli idı) 
és 4:00 -tıl 8:00 -ig pm ET. 
 
A tapasztaltabb befektetık kihasználhatják a lehetıséget, megbízásokat adni egy 

konkrét ECN-en keresztül (Electronic Communication Network). Ezek elektronikus párosítási 
rendszerek, amelyek párosítják a megbízásokat. Standardan ez a funkció ki van kapcsolva, 
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és a kereskedési rendszer maga választja az optimális utat a leghatékonyabb megbízás 
teljesítésre. 

 
E szélesebb körő lehetıségek 

beállítására szükséges a Globális beállításokban 
elıször is kiválasztani az applikáció Teljes 
verzióját, ezen kívül engedélyezni e 
tulajdonságokat – szükséges beállítani a „Az 
USA megbízások új tulajdonságainak 
engedélyezése“ tételt, kattintson rá az Igen-re, és 
mentse el a beállítást. Ez után a vételi vagy az 
eladási őrlapban a Különlegességek ikon 
rákattintása után megjelennek további tételek: 

• Az ECN-re irányítani 
Nyolc ECN társaság közül választhatunk, 
amelyekre lehet a megbízásokat 
irányítani – AMEX, ARCA, ATD, INET, 
ISLD, MLX, NYSE, SUMO 

• Ábrázolt mennyiség – darabszám, amely 
látható az ajánlati könyvben. 

• Speciális érvényesség  
Két lehetıség közül lehet választani – Fill 
or Kill (kereskedni mindent vagy semmit, 
ez esetben megszőnik a megbízás) és 
Immediate or Cancel (azonnal 
kereskedni, még ha csak egy részét is).  

• További lehetséges paraméterek 
Itt adhat egy megfelelı intelligens 
utasítást, amely megfelel az adott ECN-
nek. 
 

Figyelmeztetés: mielıtt e megbízásokat megadná, gondosan olvassa át az egyes intelligens 
utasítások leírását, és a további információkat az egyes ECN-ekrıl a  
http://www.fiobroker.hu/inteligentni_pokyny.itml  oldalon. Néhány intelligens utasításnak 
azonos lehet a megnevezése több ECN-nél, de más lehet a funkciója. 

 
 

3.2. Tranzakciók 
 

E fejezetben megtalálja az áttekintések leírását, ahol részletes adatokat találhat a 
megvalósított tranzakciókról, beleértve a tranzakciók elszámolását, és akármilyen 
megvalósított mőveletet és szolgáltatást. 

Létezik néhány oldal, amelyeken átnézheti a megvalósult tranzakciókat. A 
legrészletesebb információkat akkor kapja, ha rákattint a Tranzakciók menüpontra a Fı 
panelben. A standard látótér az összes megvalósult tranzakciót ábrázolja. 
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Az adatok a megvalósított tranzakciókról, amelyek a képen láthatóak, a standard beállítás 
alapján vannak ábrázolva. Részletesebb információkat a tranzakcióról úgy is kaphat, ha saját 
látóteret választ, a Beállítás ikonra való kattintás után. Részletesebb információkat a 2.3 
Beállítás fejezetben találhat. 

Az aktuálisan ábrázolt adatokat a táblázatban CSV formátumba exportálhatja (ezután 
MS Excelben lehet feldolgozni). Az ábrázolt adatok mennyiségét szőrıvel – bal lenti rész - (a 
megbízás érvényessége szerint, az értékpapír szimbóluma szerint, az ID vagy a piac szerint) 
lehet korlátozni. A feltételek megadása után és az OK ikonra való kattintás után, ábrázolva 
lesz a megvalósított tranzakciók áttekintése, amelyek az Ön által megadott kritériumoknak 
felelnek meg. 

Ha az értékpapír szimbólumára kattint, akkor a Portfolió – Befektetések oldal jelenik 
meg, részletes információkkal a kiválasztott értékpapírról.  

További információkat a megvalósult tranzakciókról a Portfolió oldalon az Állapot, 
Befektetések és Változás szekciókban találhat.  

 

Beállítható adatok a Tranzakciók oldalon : 
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� Ár 
Ár, amelyen a tranzakció 
megvalósult 

� A tranzakció dátuma 
A tranzakció 
megvalósulásának a 
dátuma 

� Az elszámolás dátuma 
A tranzakció 
elszámolásának a 
dátuma (az idı helyett 
néha a sorrendet írja be - 
SPAD) 

� Devizanem 
Információ arról milyen 
devizanemben van 
feltüntetve az ár 

� Az értékpapír 
megnevezése 

� Mennyiség CZK – ban 
A tranzakció mennyisége 
CZK – ban  

� Mennyiség EUR – ban 
A tranzakció mennyisége 
EUR – ban  

� Mennyiség USD – ban 
A tranzakció mennyisége 
USD – ban  

� Mennyiség 
A megvalósult tranzakció 
mennyisége 

� ID megbízás 
A megbízás egyértelmő 
identifikációja a Fio-n 
belül, amely alapján a 
tranzakció megvalósult 

� Illeték 
A tranzakció díja 

� Irány 
A tranzakció iránya – 
vétel, eladás, 
visszavonás 

� Állapot 
A megbízás aktuális 
állása 

� Szimbólum 
Az értékpapír 
szimbóluma (BIC, ticker, 
stb.) 

� Fio szöveg 
A Fio magyarázata 

� Piac 
A piac identifikációja, 
amelyen a tranzakció 
megvalósult (BCPP, 
RMS, NYSE, Nasdaq, 
FIO, Xetra,...) v 

� A felhasználó 
identifikációja 

Az Ön megjegyzései 

 

 

3.3. Pénz 
 

A Pénz oldalon részletes információkhoz juthat pénzeszközeirıl, a számlájáról. Ezen oldalon 
található a Kereskedési számla táblázat tételeinek leírása. Az egyes tételek (oszlopok) ábrázolását 
beállíthatja az őrlapban, amely a Beállításokra való kattintás után jelenik meg.  

 

Ezen kívül itt tudja pénzeszközeit átváltani más devizanemre. Elıtte kérem, mindig ellenırizze 
az átváltási árfolyamot! 
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A pénzeszközök áttekintése az egyes számlákon külön van vezetve. Ezek egyedi számlák. A 
többi sorban a számlák állását az egyes devizanemekben láthatja. 

A deviza számlák vezetését fıleg azon ügyfelek értékelik, akik külföldön kereskednek. Ha 
például az USA-ban kereskedik, nem kell feltétlenül, hogy rendelkezzen dollár számlával. A 
pénzeszközöket a kereskedésre letétbe helyezheti a kereskedelmi számlára CZK – ban, EUR – ban, 
HUF-ban vagy USD – ban. Minden megadott megbízás a deviza számla ellenırzése után történhet. 
Ha egy megbízást pl. vételre az USA piacra ad, és a dollár számlán nincs elegendı pénzeszköze, a 
megbízás elutasításra kerül, abban az esetben is, ha a forint vagy más számlán van elegendı 
pénzeszköz. Ahogy elızıleg olvashatta, ezek egyedi számlák. 

A következı táblázat – Az Ön számlája, az aktuális állást ábrázolja a számlán más 
társaságoknál a Fio, Pénzügyi Csoporton belül, amelyektıl különbözı hiteleket vehet igénybe. 

• Leírás – a társaság és a hitelszámla neve 
• Devizanem – a hitelszámla (vagy az alszámla) devizaneme 
• Maradék – a hitelszámla (vagy az alszámla) egyenlege 

Ha aláírta a „Hitel- és kölcsönszerzıdés a befektetési eszközökkel folytatott kereskedéshez és az 
ehhez kapcsolódó szolgáltatásokhoz “, akkor egy táblázat az aktuális vásárlóerıvel is látható az 
oldalon. 

 

Az Ön hitelei – táblázat információkat ad a hiteleirıl (Devizahitel, Befektetési hitel), ha aláírta a 
megfelelı szerzıdéseket. 

Ha külföldi piacra szeretne megbízást adni, és aláírta a „Devizahitel szerzıdést “, választhatja 
a tranzakció elszámolását más devizanemben, mint amelyben a vásárolt/eladott részvények 
denominálva vannak. Ez pedig már kölcsön más devizanemben, amelyért megfelelı pénzeszközök 
más devizanemben szolgálhatnak fedezetül. 
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A más devizanemben lévı hitel kezelése Az Ön hitelei – táblázat fenti részében lévı ikonok 
segítségével történik. Ha rákattint az ikonokra, egy őrlap jelenik meg, ahol speciális megbízásokat 
adhat, amelyek a más devizanemben lévı hitellel függnek össze: 

 

  a devizahitel törlesztése a fedezetbıl 

  a fedezet csökkentése a más devizanemben lévı számlán 

  a hitel felvétele 

  a hitel törlesztése a kereskedési számláról 

  a fedezet kiegészítése 
 
A táblázat tételeinek leírása  
� Leírás  – hitel típus (ha rákattint valamelyik tételre, egy új ablakban áttekintés jelenik meg minden 

mőveletrıl a számlán) 
� A hitel szolgáltatója  – a társaság neve, amellyel szerzıdött 
� Devizanem  – a hitelszámla pénzneme 
� Hitelkeret – a hitel maximális összege a szerzıdés feltételei alapján 
� Hitelfelvétel  – a felvett hitel aktuális nagysága a hitelkerten belül, a megfelelı hitelszámláról és a 

megfelelı devizanemben. Ha a hitelfelvétel értéke egyenlı a nullával, nem használja a hitelt. Az 
esetleges pozitív egyenleg az egyes számlák (vagy alszámlák) szerint van ábrázolva Az Ön számlái 
táblázatban. 

� Short pozíció – a rövid pozíciók összege 
� Fedezet  – a pénzügyi eszközök aktuális állása a fedezetnél a hitelszerzıdés feltételei szerint 
� A szükséges fedezet  – a kívánt fedezet aktuális minimális értéke a hitelszerzıdés feltételei 

szerint 
� A fedezet százaléka  – a fedezet/szükséges fedezet aránya 
� Következ ı felújítás – fordulónap, amikor a hitel megújul, ez automatikusan történik, a felbontást 

szükséges jelezni 
 

 ez az ikon, amely több helyen is megtalálható, az adatok exportálását a megfelelı táblázatból a 
CSV formátumú dokumentumba (amelyet például MS Excellel tudunk kinyitni) szimbolizálja. 

Az utolsó táblázat a kiválasztott devizanemek keresztárfolyamait ábrázolja. 

 
Beállítható adatok a Pénz oldalon : 
 
� Összesen  

az összes pénzeszköze a tranzakciók 
elszámolása után 
� Short power 

Short vásárlóerı 
� Vásárlóerı  

az összes pénzeszköze, amelyet értékpapír 
vételre használhatunk a hitelszerzıdés 
feltételei szerint 
� Vásárlóerı 2  

CZK esetében a vásárlóerı T+3, USD 
esetében a csökkentett fedezető papírok 
vásárlóereje 
� Devizanem  

devizanem (CZK, USD, EUR, PLN) 

� Úton 
az összeg, amely az összes tranzakció 

elszámolása után áll teljesen a rendelkezésére 
� Rendelkezésre álló pénz  

mekkora összeget vehet ki jelenleg a 
portfoliójából. Nem tartalmazza a mostanáig 
nem elszámolt értékpapírok eladását, és a ma 
elszámolt eladásokat (ezeket egynapos 
késéssel lehet kivenni) 
� Vételben  

a pénzeszközök mennyisége, amelyek 
blokkolva vannak a vételi megbízásokra 
� Eladásban  
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a pénzeszközök mennyisége, amelyeket az 
eladási megbízások megvalósításával 

szerezhet  

 
 
 

 
 
 

3.4. Portfolió 
 

E fejezetben információkat találhat arról, hogyan tud a leghatékonyabban adatokat szerezni a 
portfolió állapotáról, változásáról, illetve részletes információkat a tulajdonában lévı értékpapírokról. 
Ha rákattint a Portfolió ikonra a Fı panelben, tovább választhat ezekbıl az oldalakból: Portfolió – 
Állapot, Befektetések, Változás, e-SPAD, Easy Click (mindkettı a cseh piachoz kapcsolódik) vagy US 
Futures. 

Az értékpapírok, amelyeket a portfolióban talál olyan értékpapírok, amelyeket a Fio által 
vásárolt. Ha látni szeretné az összes értékpapírt, ami a tulajdonában van, vagyis azokat is, amelyeket 
más kereskedın keresztül vásárolt, be kell ıket fiktíven „tennünk“ a portfolióba. Az őrlapot a portfolióba 
való bevitelre/eltávolításra ezen oldalakról nyithatja ki: Portfolió – Állapot, Befektetések, Változás, 
továbbá az Áttekintés oldalról, vagy Értékpapírok – Általános áttekintés.    

                         
 
                 Jel az értékpapírok fiktív bevitelére       
 
 
             Jel az értékpapírok fiktív 

eltávolítására 
 
 

A portfolióba fiktíven elhelyezhet olyan 
értékpapírt is, amely nincs a tulajdonában, de 
szeretné figyelemmel kísérni fejlıdését. Ezt úgy 
tudja beállítani, ha az értékpapír bevitelre kattint, 
és az őrlapot üresen hagyja. Ekkor nem értékeli a 
rendszer az adott papírt úgy, mintha megvásárolta 
volna. Maximálisan 30 értékpapírt tehet így be a 
portfolióba, havi díj ellenében ezt a mennyiséget 
növelni lehet. 
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3.4.1. Portfolió – Állapot 

 

Létezik néhány oldal, ahol áttekinthetjük a portfoliónk állapotát. Legrészletesebb 
információkat a Portfolió – Állapot oldalon kaphat. Itt egy táblázat jelenik meg a portfoliójával, 
részletes információkkal. 

 

A standard beállításoknál azon információk láthatók, amelyeket a képen is 
szemléltethetık. A fı táblázat egyes tételei leírása (oszlopai) a Beállítás ikonra való 
kattintással olvashatóak. Szintén itt kell beállítani ezen adatokat. Több a 2.3. Beállítás 
fejezetben.  

Ha gyorsan szeretne információkhoz jutni egy adott értékpapírról, amely a 
tulajdonában van, elég, ha rákattint az értékpapír szimbólumára, vagy a nevére, ezután a 
Portfolió – Befektetések oldal jelenik meg részletes információkkal a megadott értékpapírról 
az oldal bal felén. 

Az ábrázolt információkat korlátozni lehet csupán egy megadott országra, ha rákattint 
egy ikonra a fenti navigációs panelben (CZ, USA, GER, PLN, Minden), több a 2.3. Beállítás 
fejezetben. 

A bal alsó részben tömör áttekintés található a tranzakciókról és a megbízásokról, 
amelyeknél lehetséges választani az aktuális megbízásokat és tranzakciókat vagy az 
összest. A jobb alsó részben a hírek és a várható események áttekintése található. 

 

3.4.2. Portfolió – Befektetések 

 

A Portfolió – Befektetések oldalra úgy juthat, ha a Fı panelben a Portfolióra kattint, 
ezen belül pedig a Befektetések almenüpontra. Ez az oldal tömör áttekintést nyújt a portfoliója 
állapotáról, és az adott értékpapír részleteirıl. Ugyanúgy ábrázolja a Fio aktuális híreit (Hírek, 
Várható események). 
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Ezt az oldalt elsısorban az aktívan kereskedı ügyfelek értékelik, akiknek fontos, 
hogy az aktuális információk mindig rendelkezésre álljanak. Több helyrıl lehetséges a 
vételi/eladási megbízásokat megadni, ill. eltávolítani vagy behelyezni az értékpapírokat a 
portfolióba. 

A bal részben információk találhatók az adott értékpapírról. 

 

  

A fiktív bevitel, eltávolítás jelei után a társaság megnevezése szerepel, zárójelben a 
piac/piacok, amelyen történik a kereskedés és a részvény tickere. Ez után található még egy 
„M” esetleg „S” jel (M – marginable, vagyis hitelre lehet venni, fedezetként szolgál, S – 
shortable, shortolni lehet  a részvényt). Ezek után található a jobb szélén a vétel illetve eladás 
ikonja. A táblázatban, pedig a legfontosabb adatok: árfolyam, változás, forgalom, kereslet, 
kínálat, és a legfontosabb fundamentális adatok. 

 
A cseh értékpapírok számára ezen oldalon még a Vásárlói könyv található, és a 

megvalósult tranzakciók áttekintése. 
 

A tételek leírása az oldal bal részében  
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� Árfolyam 
az aktuális árfolyam a piacon, a dátum 
vagy az idı feltüntetésével, a cseh 
piacokon az árfolyamon kívül rákattinthat a 
Vásárlói könyvre, akkor átjut egy új 
ablakba, ahol megjelenik a könyv 

� Változás  
változás/változás százalékban az elızı 
záráshoz képest  

� Mennyiség (ezer db) 
a megvalósult tranzakciók mennyisége 
ezer darabban 

� Napi sáv 
a napi minimális és maximális árfolyam 

� Kereslet 
az aktuálisan legmagasabb kereslet 

� Kínálat 
az aktuálisan legalacsonyabb kínálat 

� Átlagos mennyiség (ezer db) 
átlagos napi mennyiség a megvalósult 
kereskedésekbıl ezer darabban 

� Éves terjedelem 
minimális és maximális árfolyam az elızı 
évben 

� Osztalék 
A legutolsó kifizetett osztalék összege 

� P/E 
a részvény árfolyama és a részvényre esı 
nyereség hányadosa 

� Tıkésítés (milliókban) 
a kibocsátott részvények mennyisége 
szorozva a piaci árral 

 
 

 
 

Az értékpapír árfolyamának grafikonját több idıszakban lehet ábrázolni: 1, 2, 5 nap, 1, 3, 9 
hónap, vagy 1, 2, 5 év, továbbá az értékpapír árfolyamának grafikonját össze lehet hasonlítani más 
értékpapírral, és pedig úgy hogy beírja az értékpapír szimbólumát és rákattint a GO! Ikonra (a grafikon 
alatt). Ezt százalékban is megtehetjük.  

Ha rákattint a nagyító szimbólumára, megjelenik egy új ablak az aktuális grafikonnal, nagyobb 
méretben, több részletet tud így figyelni. Itt ugyanúgy megadhatja az idıt, amely alatt szeretné 

látni az értékpapír alakulását, és össze lehet hasonlítani egy másik értékpapírral. Az ablak alsó 
részében beállíthatja a grafikon terjedelmét (pixelekben), és hozzáigazíthatja a monitor felbontásához. 
Az alapbeállítás 600 pont szélességben és 400 pont magasságban. Bármilyen új érték megadásakor 
kattintsunk az OK ikonra, az oldal frissítéséhez. 

 

 

A bal alsó rész tömör áttekintést tartalmaz a megbízásokról, amit még korlátozni lehet a csak 
aktív megbízásokra. Átkapcsolhat a tömör áttekintésre a megvalósított tranzakciókról. 

A portfolió táblázatban általános információk vannak a portfoliójában lévı értékpapírokról és a 
pénzeszközök állapotáról. Az említett információk a következık: az értékpapír szimbóluma, aktuális 
árfolyam, változás az elızı zárási árfolyamhoz képest százalékban, aktuális napi nyereség, a 
megvalósított tranzakciók napi mennyisége ezer darabban, a portfoliónkban lévı értékpapírok 
darabszáma és a vagyona értékének kiszámítása (darabszám * aktuális árfolyam). Ha rákattint az 
értékpapír szimbólumára, a portfolió áttekintésében az összes információ, beleértve az értékpapír 
grafikonját, látható lesz. 

A Portfolió - Befektetések oldal utolsó része a Hírek. A jobb alsó sarokban található.  

3.4.3. Portfolió – Változás  
 

Ezen az oldalon az Ön portfoliójának alakulását láthatja egy megadott idıszakon belül (bal 
oldali panel alsó része -tól,-ig). Az oldal három részbıl áll – fı táblázat a portfolió alakulásával, alatta 
egy kisebb táblázat a megadott megbízásokkal és tranzakciókkal, valamint a portfolió alakulását 
szemléltetı grafikon. 
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A portfolió alakulását szemléltetı fı táblázat 5 szerkezeti egységbıl áll. A táblázat minden 
adata a beállított idıszakra vonatkozik. Amennyiben nem definiálja az idıszakot, idıkorlát nélkül 
megjelenik minden adat az Ön összes befektetésérıl. A portfolió alakulásának a következı összetevıi 
vannak: 

 

 

• Az értékpapírok listája  – egymás alatt helyezkednek el az értékpapírok, amelyek az adott 
idıszakban megjelentek az Ön portfoliójában. A lista tartalmazza a vételi ill. az eladási 
megbízás jelét és amennyiben a tickerre kattint, a Portfolió – Befektetések oldal jelenik meg. 

• A portfolió kezdeti állapota  – ebben a szerkezeti egységben található a portfolió kezdeti 
állapota. A Részvény oszlopban látható, hogy melyik részvénybıl milyen mennyiség volt a 
tulajdonában az adott idıszak elején. Az Árfolyam az adott részvény árfolyamát mutatja 
ugyanabban a periódusban, a Vagyon oszlop pedig a részvények száma és árfolyama 
szorzatát mutatja az adott idıszakban. Az értékpapírok alatt a pénzeszközöket lehet nyomon 
követni az adott devizanemben. Az utolsó sorban a teljes vagyon látható a nyomon követett 
idıszak elején, s megegyezik a Vagyon oszlopban található pénzmennyiség összegével. 

• A portfolió változása  – a harmadik szerkezeti egység foglalja össze azokat a folyamatokat, 
amelyek el lettek számolva a megfigyelt idıszakban és a portfolió változását eredményezték. 
A Darab oszlopban látható az adott részvények számának változása a tárgy idıszakban, 
valamint a változás megfigyelhetı az egyes devizanemeknél is. A részvény kezdeti 
darabszáma + a változás darabszáma adja meg az idıszak végén a részvények 
darabszámának összegét. A Vétel oszlop mutatja a megvásárolt részvények értékét a 
megvalósított tranzakció után fizetett díjat is beleértve. Az Eladás oszlop az eladott 
részvények értékét mutatja a megvalósított tranzakció után járó díjjal egyetemben. A Haszon 
oszlopban a részvényekbıl származó nyereség van feltüntetve az osztalékkal, felosztással, 
stb. együtt. Az egyes devizanemeknél látható összeg a pénzügyi mőveletek után járó díjat 
valamint azokat a díjakat összegzi, amelyek nem a részvényvásárláshoz kapcsolódnak. 

• A portfolió végs ı állapota  – a negyedik szerkezeti egység a definiált idıszak végérıl nyújt 
áttekintést. A Részvény oszlopban látni, hogy az adott idıponthoz melyik részvénybıl milyen 
mennyiség volt a tulajdonában. Az Árfolyam oszlop mutatja a részvény árfolyamát, a Vagyon 
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oszlopban pedig a részvények száma és az árfolyam szorzata jelenik meg. Az értékpapírok 
alatt a pénzeszközöket lehet nyomon követni az adott devizanemben. Az utolsó sorban a 
teljes vagyon látható a nyomon követett idıszak elején, s megegyezik a Vagyon oszlopban 
található pénzmennyiség összegével. 

• Eredmény – az ötödik szerkezeti egységben az adott idıszak befektetéseinek 
eredményességét követhetjük figyelemmel. Az elsı oszlop az egyes részvényekbıl származó 
nyereséget mutatja (nyereség = vagyon a portfolió végsı állapotában – vagyon a portfolió 
kezdeti állapotában –vétel + eladás + hozam). A második oszlopban a százalékos nyereséget 
figyelheti meg (nyereség = nyereség / (vagyon a portfolió kezdeti állapotában + vételek)). Az 
utolsó sorban megkapott érték a portfolió teljes nyeresége a definiált idıszakban (portfolió 
nyereség = vagyon a portfolió végsı állapotában - vagyon a portfolió kezdeti állapotában - a 
tranzakciók összege, ahol a tranzakciók összege az értékpapírok adás-vételének értékét, a 
devizavásárlás adás-vételének értékét, a betétek számlán való mozgásának értékét fejezi ki 
az adott devizanemben, valamint ez egyes díjakat). 

 

A legutolsó oszlopban levı ikonra (?) kattintva részletesen megjelenik az adott értékpapírral 
összefüggı mindennemő tranzakció. 

 
 

3.4.4. Portfolió – e-SPAD  
 

Ez az oldal csupán a Prágai Értéktızsde SPAD szegmensérıl nyújt információt. Egy 
táblázatban van összefoglalva az összes SPAD részvény, valamint látható a választott értékpapír 
kereskedési grafikonja és vásárlói könyv. Az itt jelenlévı komplex információk elsısorban az aktív 
kereskedıknek nyújtanak segítséget. 

 

3.4.5. Portfolió – Easy Click  
 
Ez az oldal csupán a Prágai Értéktızsdére vonatkozik. 

 

3.4.6. Portfolió – US Futures  
 

Ez az oldal az amerikai határidıs kereskedésre vonatkozik. Jobb oldalt láthatja az összes, 
cégünk által kínált határidıs terméket, a megnevezését, a tickert, az árfolyamot és a változást. A bal 
oldali kék sávban tudja korlátozni e termékek megjelenését a következı csoportokra: Index (indexek: 
SP500, Nasdaq, Dow Jones, Nikkei, Russel2000), Currency (árfolyamok: EUR/USD, YEN/USD, 
GBP/USD), Energy (kıolaj), Metal (réz, arany, ezüst), Meat, Soft (kakaó, kávé), Agricultural (szója, 
kukorica, búza).  

 

Az oldal bal oldalán információk találhatók az adott termékrıl. Itt látható az aktuális árfolyam, 
változás, kötési mennyiségek, kereslet, kínálat, letét és a pontérték, vagyis a szorzó. A grafikont 
ugyanúgy különbözı idıszakon belül lehet szemléltetni. 

 

Viszont különbség van a keresésben. Amennyiben egy adott futures-t szeretne megtalálni, a 
bal oldali keresıben nem az egész tickert kell beírni (pl. E7U8), mivel ez változik a lejárati idıtıl 
függıen, hanem a grafikon felett található rövidítést (pl. F-E7). 

 

A grafikon alatt rövid jellemzést találhat az adott termékrıl. 
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FIGYELEM: A következı menüpontokat csak a Teljes verzióra való átállás után láthatja! 

 

3.5. Értékpapírok  
 

Az Értékpapírok menüpont alatt részletes információkat kaphat a kiválasztott értékpapírról, 
amely tartalmazza a technikai és a fundamentális elemzést, melyek döntıen befolyásolhatják 
vételi/eladási szándékát. Az Értékpapírok menüpont három almenüpontot tartalmaz – Általános 
áttekintés, Technikai elemzés, Fundamentális elemzé s. 
 

3.5.1. Értékpapírok – Általános áttekintés 
 

E menüpont célja, hogy minél több információt nyújtson az adott értékpapírról, ide értve a 
kibocsátóról szóló információkat, a gazdasági mutatókat és a brókeri ajánlásokat is. 

 
Az oldal bal felsı része, amely a kiválasztott értékpapírról nyújt információt, megegyezik a 

Portfolió - Befektetések oldallal, amelyet a 3.4.2 fejezetben tárgyaltunk. A felsı sorban az értékpapír 
megnevezése látható. Zárójelben következik az információ az adott értékpapír vételi/eladási helyérıl, 
valamint az értékpapír speciális szimbóluma (BIC, TICKER). 

 

 

A jobboldalon a kiválasztott amerikai társaság gazdasági mutatói szerepelnek, melyek forrása 
a Zacks hírügynökség. A kibocsátóról szóló információk tömören összefoglalják az adott társaság 
tevékenységét. Ezen információk angol nyelvőek. Ezt az adott társaság gazdasági mutatói 
közzétételének idıpontja követi az utolsó negyedévre, valamint a gazdasági év végét jelzı dátum. A 
Gazdasági mutatók részben néhány fundamentális adat, valamint az adott ágazatban tevékenykedı 
egyéb vállalattal való összehasonlítás szerepel. 

 
Az Átlag oszlopban az egyes mutatók az adott ágazatban tevékenykedı vállalatok értékének 

aritmetikai átlagát szemléltetik. A Vezetı vállalat oszlopban az adott ágazat élén álló vállalat adatai 
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szerepelnek. E vállalat tickerére való kattintással az Általános áttekintés menüpontban e vállalat 
adatai jelennek meg. A brókeri ajánlások szintén a Zacks hírügynökségtıl származnak. 1 és 5 közötti 
skálán van szemléltetve, hogy az adott értékpapírral hogyan kereskedjünk (1-mindenképp venni, 2-
venni, 3-tartani, 4-eladni, 5-mindenképp eladni). Az egyes sorokban látható azon brókerek száma, 
akik az adott skálán besorolták az értékpapírt az adott idıszakban. Az aktuális ajánlásokon kívül 
megtekinthetıek az egy hétre, egy hónapra, két hónapra, három hónapra visszamenı ajánlások is. Az 
utolsó sorban az átlagérték szerepel. 

 
A következı rész az utolsó negyedév EPS (Earnings per Share – egy részvényre jutó tiszta 

nyereség) adatát prognosztizálja, az utolsó elırejelzéstıl való eltérést, a jelenlegi negyedévre valamint 
ez évre és a jövı évre. Az utolsó adat az iparágazat megjelölése valamint az adott részvény 
iparágban való elhelyezkedésének sorszáma.  

 

3.5.2 Értékpapírok – Technikai elemzés  
  
A technikai analízis lényege, hogy múltbeli adatok alapján elırejelzi a részvényárfolyam 

jövıbeni alakulását. Ezen az oldalon többféle lehetıség közül választhatja ki, hogy az adott 
értékpapírt milyen módszerrel kívánja elemezni. Egyszerően beikszeli az adott mezıt a választott 
analízisszempont mellett és a GO parancsikon segítségével megjeleníti a kívánt elemzést. Az egyes 
szempontok szerinti analízis megjelenik az értékpapír grafikonjában, illetve a grafikon alatt megjelenik 
egy új grafikon az értékpapír árfolyamának változását szemléltetve. 

 
 
 
 
 

Az oldalon a következı analízisszempontok közül választhat: 
o Moving Average (MA) 
o Exponential Moving Average (EMA) 
o Bollinger Bands (BB) 
o Moving Average Convergence Divergence (MACD) 
o Money Flow Index (MFI) 
o Rate of Change (ROC) 
o Volume Oscillator (PVO) 
o Stochastic Oscillator Fast (SO) 
o Realtive Strenght Index (RSI) 

A Fio-broker Súgó részében részletes leírást talál az összes eszközrıl.  

 
A kiválasztott értékpapírnál bejelölheti, hogy mely idıszakra kivetítve mutassa a kívánt 

elemzést a kívánt indikátor által. Mindezt a legördíthetı menüpontban tehetjük meg, az adott indikátor 
mellett – az adatok napokban vannak megadva, pl. 10, ami 10 napot jelent. 
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Az Idıszak -tól/-ig menüpontban, pedig azt állíthatja be, hogy milyen idıszakban szeretné látni 
a kívánt elemzést. Az Összehasonlítás menüpontban beállíthatja, hogy mely értékpapírral illetve 
indexel szeretné összehasonítani a választott értékpapírt. A választott értékpapír görbéje kék színő, 
míg az értékpapír, mellyel összehasonlította, piros színben jelenik meg. 

A nagyítóra való kattintással megjelenik egy új ablak, melyben az aktuális grafikonunk látható 
nagyobb felbontásban. Így részletesebben láthatja a grafikon változásait. Az ablak alsó 

részében lehetıség nyílik egyedi beállítás megjelenítésére pontokban (pixelben), s így a monitorához 
igazíthatja a felbontást. Az alapbeállítás 600 pont szélességben és 400 pont magasságban. Bármely 
új érték megadásakor kattintson az OK ikonra, az oldal frissítése véghezviteléhez. 

 
 

3.5.3 Értékpapírok – Fundamentális elemzés  
 

A fundamentális elemzés az értékpapír-kibocsátó pénzügyi helyzetérıl ad képet. Pénzügyi 
mutatók és információk sokasága található ezen az oldalon, amelyeket elképzelései szerint rendezhet. 
Egyelıre ezek az adatok csupán az USA-ban kereskedhetı értékpapírokról állnak rendelkezésre. A 
választott vállalatról megjelennek az elıre definiált mutatók (lásd lejjebb a táblázatban), mint pl. az 
értékpapír kódja, árfolyama, P/E, forgalom stb. A táblázat minden oszlopát módosíthatja, és személyre 
szabhatja a Beállítások által. 

 
Minden sor egy adott idıszakban mutatja a kívánt adatokat. Az idıszak hosszát (negyedév, 

év), valamint, hogy mennyi idıszakot szeretne látni (min. 1, max. 20) a bal oldali navigációs panelen 
állíthatja be, s az OK ikonra való kattintással frissíti az oldalt. 

 
A választott vállalat adatait összehasonlíthatja egy másik vállalatéval. Az adatok ekkor 

felváltva jelennek meg soronként, úgy, hogy könnyen összehasonlíthatóak legyenek a gazdasági 
mutatók. Az összehasonlításra kiválasztott vállalatot a bal oldali navigációs panel alsó részen lévı 
Hasonlítsd össze mezıben állíthatja be. Ezután ismét az oldal frissítéséhez az OK ikonra kattintson. 

 
 
 

A táblázat lehetséges beállításai  
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• Likviditás   
(forgó 
aktívák/rövidtávú 
kötelezettségek); a 
standard érték a 2, 
azonban figyelembe 
kell venni a 
tevékenységi kört, 
mivel az értéket 
jelentısen 
befolyásolhatják a 
raktárkészletek. Az 1 -
nél nagyobb érték is 
elégséges lehet a 
forgó aktívák 
összetételétıl függıen. 

• Ár/CF   
az ár és a cashflow 
aránya egy részvényre 
vonatkoztatva. 
Amennyiben az arány 
kisebb, mint 20, a 
cashflow változása 
nem jelez kockázatot, 
azonban akkor a 
legkisebb a kockázat, 
amikor ez az érték 10 
alatt van. 

• Ár/forgalom   
az ár és a forgalom 
aránya egy részvényre 
vonatkoztatva. Ebben 
az esetben a 2 alatti 
érték a kívánatos, 
azonban nagy 
nyereségi mutatók 
mellett ehhez az 
értékhez nem kell 
ragaszkodni. 

• Ár/könyv szerinti 
érték   
a vállalat piaci helyzete 
a mértékadó a 
jövıbeni kilátásokkal 
és a vállalat 
közkedveltségével. 

• Tiszta nyereség  
a tiszta nyereség millió 
USD-ban az adott 
negyedévben/évben. 

• Éves tiszta nyereség   
a tiszta nyereség millió 
USD-ban az adott 
évben. 

• Nettó gazdasági 
vagyon  
Ez az érték 
megegyezik az egy 
részvényre esı könyv 
szerinti értékkel   

• Negyedéves osztalék   
egy részvényre esı 
osztalék USD-ban az 
adott negyedévben. 

• Osztalékjövedelem   
(a negyedévi 
osztalékok összege 
egy évben/egy 
részvény ára)*100; az 
éves jövedelem az 
osztalék-kifizetésekbıl 
a jelenlegi ár mellett. 

• Éves osztalék   
az egy részvényre esı 
osztalék összege 
USD-ban az adott 
évben. 

• Hosszú lejáratú 
adósság   
a hosszú lejáratú 
adósság értéke az 
adott idıszak végén 
millió USD-ban. 

• Követelésteljesítés   
átlagszám, hány nap 
alatt teljesülnek a 
követelések. 

• EBITDA   
nyereség a kamat, 
adó és leírások elıtt; 
az adott vállalat 
nyereségességének 
alapmutatója (millió 
USD-ban); gyakran a 
cash flow-t értik alatta. 

• Tıkeáttétel  
(aktívák/saját vagyon); 
a standard mutató 
ebben az esetben a 2 
– a cég egyenlı 
mértékben használ 
mind saját, mind 
idegen tıkét 

• Készpénz   
az adott idıszak 
végén a 

pénzeszközök állapota 
millió USD-ban. 

• Bruttó árrés 
nyereség  
(EBITDA/bevétel)*100; 
a bevétel 
százalékarányos 
kifejezése, ahol 
csupán a gyártási 
költség szerepel. Itt 
nincs standard érték, 
mivel a nagy forgalmú 
ágazatoknál elég lehet 
a 20% is, viszont a 
gépiparban pl. a 35% 
is kevés lehet. 

• Bruttó éves nyereség  
(bevétel-az eladott áru 
költsége); ez a 
legtágabb nyereségi 
kategória, ahol a 
költségek között nem 
szerepelnek a 
jóváírások sem. 

• ID  
az értékpapír 
kódszáma. 

• Záró dátum   
az az idıpont, 
amelyhez a pénzügyi 
eredmények 
kapcsolódnak. 

• Árfolyam   
a részvény utolsó 
ismert ára. 

• A visszatartott 
nyereség mértéke   
az a nyereség, melyet 
nem osztanak szét a 
részvényesek között.  

• Az eladott termékek 
költsége   
az eladott termékek 
abszolút költségértéke 
millió USD-ban. 

• Az értékpapír 
megnevezése   
az értékpapír 
megnevezése 

• A nem kifizetett 
nyereség  a nem 
kifizetett nyereség 
abszolút értéke millió 
USD-ban. 
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• Aktívák forgalma   
(bevétel/aktíva); ez az 
arány fejezi ki, hogy 
hányszor jelenik meg 
az aktíva a bevételben 
egy év alatt. 

• Követelések forgalma  
(bevétel/követelés); 
kifejezi, hogy hányszor 
alakul át a követelés 
pénzeszközzé egy év 
alatt. 

• Árukészlet forgalom   
az eladott áru 
költsége/tartalékok); 
azt mutatja, hogy 
hányszor alakulnak át 
a készletek más 
tulajdonformává egy év 
alatt. 

• Követelés kezdeti 
értéke  a követelések 
értéke az adott idıszak 
kezdetén millió USD-
ban. 

• Részvényszám   
az összes kibocsátott 
részvények 
darabszáma. 

• Készenléti 
likviditás/Pénzeszköz
arány  
(forgó aktívák - 
készletek/rövid távú 
kötelezettségek); itt az 
egynél nagyobb érték 
tekinthetı jónak 

• Átlag árukészlet az 
adott id ıszakban   
az árukészlet 
nagyságának 
átlagértéke az adott 
idıszakban 

• Átlagos kamat   
átlagos kamatmérték a 
kamatozó passzívák 
után 

• P/E  
az árfolyam és a 
nyereség aránya egy 
részvényre kivetítve. 
Nem lehet itt standard 
értéket megadni 
(ahogy az 

ár/könyvelési érték 
esetében sem). 
Különbözik az egyes 
ágazatoknál.  

• Az aktívák 
jövedelmez ısége   
(nyereség a kamatok 
és az adózás 
elıtt/tejes aktívák); ez 
az arány mutatja a 
teljes tıkébıl elért 
jövedelmezıséget. 

• A saját vagyon 
jövedelmez ısége   
(tiszta nyereség/saját 
vagyon); ez a mutató 
a részvényesek által 
befektetett tıke 
jövedelmezıségét 
mutatja. 

• Szimbólum   
az értékpapír 
szimbóluma (ticker 
vagy BIC) 

• Piac   
mely piacon történik a 
kereskedés az adott 
értékpapírral. 

• Árbevétel   
a bevétel abszolút 
értékben (millió USD-
ban) az adott 
idıszakban. 

• Részvénybevétel   
egy részvényre esı 
bevétel nagysága 
USD-ban. 

• Éves bevétel  
 a cég bevétele 
abszolút értékben 
(millió USD-ban) az 
adott évben. 

• Piaci t ıkésítés   
a részvény árfolyama 
* a kibocsátott 
részvények száma. 

• A részvény könyv 
szerinti értéke   
(a saját tulajdon könyv 
szerinti 
értéke/részvényszám) 

• A hitelkockázat 
mutatója  
(minden 
kötelezettség/összes 
aktíva)/*100; nem 
létezik „helyes” 
százalékarány, mivel a 
nagy eladósodottság 
is pozitív lehet a 
részvényes számára a 
cég magas 
jövedelmezısége 
mellett. 

• Kamatfedezet   
(nyereség a kamatok 
és az adózás 
elıtt/kamatköltségek); 
ez az arány mutatja, 
hogy a cég 
jövedelmezısége 
mennyivel haladja 
meg a 
kamatköltségeit. 

• Saját vagyon   
az egyik alapvetı 
passzívamutató, 
amely a cég saját 
tıkéjét fejezi ki. A 
másik a külsı 
források. 

• Kifizetési arány   
(egy részvényre esı 
osztalék/egy 
részvényre esı tiszta 
nyereség); a 
részvényeseknek 
kifizetett nyereséget 
jeleníti meg. 

• Saját vagyon 
eladósodottsága  
(hosszútávú 
adósságok/saját 
vagyon); ez a mutató, 
csupán a hosszú távú 
tartozásokat veszi 
figyelembe (kiadott 
kötvények és banki 
hitelek) és mentes a 
rövid távú 
kötelezettségek 
befolyásától, melyek 
gyakran jelentısen 
befolyásolják a 
mutatókat. 

• Részvénynyereség   
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egy részvényre esı 
nyereség USD-ban. 

• Éves 
részvénynyereség  
egy részvényre esı 
nyereség USD-ban. 

• Árrés nyereség   
(tiszta 
nyereség/bevétel)*100
; a bevételbıl 
származó tiszta 

nyereség százalékos 
kifejezése. 

 
 

 

3.6 Pénzügyi jelentésék  
 

Ezen oldalak részletes adatokkal szolgálnak a kiválasztott vállalatok alapvetı 
gazdasági eredményeirıl. Három alapvetı könyvelési szempont szerint áll össze az oldal – 
Gazdasági mérleg, Zárszámadás, Cash-Flow. Ezen adatok csupán az amerikai tızsdéken 
kereskedhetı értékpapírokról állnak rendelkezésre. 

A fundamentális elemzés általánosságban a részvénykibocsátó gazdasági 
helyzetének áttekintésére szolgál. Az oldal jelentıs mennyiségő információt tartalmaz a 
gazdasági mutatókról, mely adatokat saját belátása szerint rendezheti. A kiválasztott 
vállalatról megjelenik az Ön által elıre meghatározott elemezési szempont szerint a kívánt 
adat. A táblázat minden oszlopát módosíthatja és testre szabhatja a Beállítások menüpontra 
való kattintással. A használt terminológia (a táblázat oszlopainak megnevezése) angol 
eredetibıl van fordítva. Az eredeti megnevezést a megjegyzésekre való kattintással 
tekinthetjük meg a már említett Beállítások menüpontban. Ez a leírás megtalálható az alább 
tárgyalt Gazdasági mérleg, Zárszámadás, Cash-Flow oldalakon is. 

 

A táblázat minden sora egy idıszakot jelenít meg. Az idıszak hosszát 
(negyedévente, évente), valamint az idıszakok számát (min.1, max. 20) a bal oldali 
navigációs panel alsó részében állíthatja be, és az OK ikonra való kattintással frissíti az 
oldalt. 

A megjelenített vállalat adatait összehasonlíthatja más vállalattal. Ekkor a két vállalat 
adatai soronként felváltva követik egymást, könnyebbé téve az összehasonlítást. Az 
összehasonlításra kiszemelt vállalatot az adott vállalat szimbólumának magadásával jeleníti 
meg, mely szimbólumot az Összehasonlítás  mezıbe írunk be a baloldali függıleges listán, 
majd az OK ikonra való kattintással frissítjük az adatokat.  

 
 

3.6.1 Pénzügyi jelentések – Gazdasági mérleg  
A Gazdasági mérleg a vállalat tulajdonának a struktúráját s a felhasználható 

forrásokat mutatja.  

 

3.6.2 Pénzügyi jelentések – Zárszámadás  
 

Ezen az oldalon a zárszámadás egyes tételei szerepelnek úgy, mint a könyvelési 
kimutatás, amely a vállalat gazdasági eredményességének mutatója egy adott idıszakban. A 
cég vagyonában történt változásokat szemlélteti, melynek eredményeképpen megmutatkozik 
a vállalat nyeresége/vesztesége. 

3.6.3 Pénzügyi jelentések – Cash flow  
 

A Cash flow oldal a készpénzmozgás idıbeli változását mutatja. Képet kaphat arról, 
hogy az adott vállalat képes-e az adott idıpontban eleget tenni a kötelezettségeinek. Az elızı 
két oldaltól eltérıen itt csupán egy évre visszamenıleg állnak rendelkezésre adatok. 
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3.7 Áttekintések  
 

Az Áttekintések menüpont komplex áttekintést nyújt a világ tıkepiacairól és 
indexeirıl. Mindez a fı panel Áttekintések menüpontjára való kattintással jeleníthetı meg. Az 
oldal a Portfolió – Befektetések menüpontban megjelenı oldalhoz hasonló. Ugyanúgy vannak 
ábrázolva az egyes információk az értékpapírokról, ide értve a grafikont, a 
megbízások/tranzakciók áttekintést, a piacról származó híreket és elemzéseket. A különbség 
abban van, hogy az Áttekintés szekcióban az ügyféli portfolió helyett tizenhat válogatott 
tızsdeindex szerepel a világ minden tájáról, valamint itt találhatóak azok az értékpapírok, 
melyek árfolyama a legnagyobb mértékben növekedett vagy csökkent, ill. amelyekkel a 
legnagyobb darabszámban kereskedtek. 

 
Az Áttekintések menüpont az aktív kereskedıknek egy helyen nyújtja a 

döntéshozatalhoz szükséges legtöbb információt, és magától értetıdı a gyors 
megbízásadást elısegítı elıkészített nyomtatvány, mely a Fio-brokerben több helyen is 
megtalálható. A formanyomtatványt a vételi/eladási megbízás ill. az értékpapír 
eltávolítás/bevitel megbízás megadásával bármikor elı lehet hívni a megfelelı ikonra való 
kattintással (bıvebben lásd 3.4 fejezet Portfolió). 

A kiválasztott értékpapírról szóló információ rész a grafikonnal egyetemben azonos a 
Portfolió – Befektetések áttekintéssel (bıvebben lásd. 3.4.2 fejezetben). 

 A 23 kiválasztott tızsdeindex az adott indexek árfolyamáról nyújt információt. Az 
index szimbólumára ill. nevére való kattintással az értékpapírról szóló információ részben 
megjelennek az adott indexrıl szóló adatok. A változás/százalékos változás oszlopban az 
árfolyam változásáról kapunk képet az elızı árfolyamlistához viszonyítva. 
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A jobb alsó sarokban vannak szemléltetve azon részvények, melyek a kiválasztott 
idıszakban a legnagyobb forgalmat könyvelhették el, ill. amelyeknek a legnagyobb 
mértékben változott az árfolyamuk. A táblázatban szereplı szempontokat testre szabhatja. 
További szempontként szerepelhet az értékpapír kereskedésnél a minimum tételszám 
megadása darabszámban. Az esés  ikonra való kattintással a táblázatban megjelenik az elsı 
tíz értékpapír, melyeknek árfolyama az utóbbi öt napban a legtöbbet csökkent. Ennek 
ellentétét mutatja a növekedés  menüpont, ahol az a tíz értékpapír szerepel, melyeknek 
árfolyama az utóbbi öt napban a legtöbbet nıtt. A szempontokat ugyanúgy változtathatja, 
mint a legnagyobb forgalom  esetében. Ezen felül a kívánt adatokat egy adott országra 
korlátozva is megtekinthetjük, lásd 2.1 fejezet Piacok CZ, USA, GER, PLN, Minden . 
Amennyiben csupán az amerikai tıkepiacon végbemenı legnagyobb részvényárfolyam 
emelkedésekre vagyunk kíváncsiak, elég ha a fı panel USA menüpontjára kattint. 

FIGYELMEZTETÉS: az itt feltüntetett értékpapírok a kevésbé likvid értékpapírok közé 
tartozhatnak, ami azt jelenti, hogy nincs megfelelı forgalma a papírnak, ami kockázatos lehet. 

 

3.8 Keresés  
 

A Keresés szekcióban lehetısége nyílik arra, hogy a megadott kritériumok alapján 
kikeresse a kívánt értékpapírt. Választhat a keresési kritériumok közül. A kitöltött keresési 
nyomtatványt elmentheti, és a késıbbiekben újra felhasználhatja pl. módosított keresés 
esetén, amikor már nem kell újra bevinni az összes adatot. A mentés úgy történik, hogy a 
Kritériumok mentése menüpont mellett található mezıbe beírja, hogy milyen név alatt kívánja 
elmenteni a formanyomtatványt, majd a Kritériumok mentése  ikonra kattint. Az elmentett 
formanyomtatványt a nevére való kattintással a jobb felsı sarokban tudja ismét elıhívni, a 
Kritériumok rész mellett. Többféle őrlapot is elmenthet. 

 

 
 
 
 
 



 

 34 

Fio Pénzügyi Csoport  
 

A Fio-broker használati útmutatója 
 

 

Az oldal a különféle kritériumok szerint három logikai egységre tagolódik: 
1. Technikai kritériumok  
2. Fundamentális kritériumok  (pillanatnyilag a fundamentális kritériumok szerinti keresés 

csupán az USA piacain kereskedhetı értékpapírok esetében adhatóak meg) 
3. Keresési kritériumok szerinti sorba állítás  

 
Az egyes tételek leírása  
 

1. Technikai kritériumok  

 
o Megnevezés  

amennyiben megnevezés alapján kívánja kikeresni az adott vállalatot, illetve 
a vállalat nevének rövidítése megadásával 

o Ország  
kiválaszthatja, mely országra szeretné korlátozni a keresést – választhatja 
vagy Mindet, vagy CZ, USA, GER, PLN ill. HUN 

o Idıszak  
beállítható, hogy milyen idıszakra visszamenıleg szeretné kikeresni az 
információt – egy naptól öt évig terjedhet a keresés. 

o Árfolyam  
megadható az értékpapír minimum és maximum árfolyama, s a keresés 
eredménye csak az e sávba tartozó értékpapírokat jeleníti meg  

o Százalékos árfolyamváltozás az adott id ıszakban  
definiálhatja a százalékos árfolyamváltozást az adott idıszakban 

o Kereskedési mennyiség (ezer db.) az adott id ıszakban  
megadható az értékpapír kereskedési forgalma az adott idıszakban 

o Forgalom az adott id ıszakban  
az értékpapír kereskedési mennyisége az adott idıszakban/az adott 
értékpapír éves kereskedési mennyisége. A választott ötnapos idıszak az év 
kereskedési napjainak 0.02 részét teszi ki. A kiválasztás során, pl. a nagy 
eséseknél, nagy mennyiségő kereskedés mellett a 0.02 sokszorosát kell 
megadnunk, mivel sok értékpapír esetében a likviditás hosszú idın keresztül 
alacsony lehet. Pl. az ötnapos idıszak mellett (0.1 , 50) széles intervallumot 
lehet választani. 

o Marginable  
beállítható, hogy az adott értékpapír Marginable vagy Nonmarginable legyen, 
amennyiben ez az érték nincs megadva, akkor a keresési kritérium ezt nem 
veszi figyelembe. 

 

2. Fundamentális kritériumok  

 
o Adatok  

beállítható, hogy negyedéves vagy éves adatokat szeretnénk-e látni 
o Iparágazat  

beállítható, hogy mely iparágat érintse a keresés  
o Piaci t ıkésítés   

a részvény árfolyama * a kibocsátott részvények száma. Ez az érték millió 
USD-ban van számolva. 

o P/E  
az ár és a nyereség aránya egy részvényre kivetítve. Nem lehet itt standard 
értéket megadni (azért az alacsony érték minden esetben figyelmeztetı jel 
lehet). Ha az „olcsó” részvényeket keressük, megadhatja pl. a keresıben a 
10-tıl 15-ig terjedı intervallumot. 

o Ár/könyv szerinti érték (P/BV)   
a vállalat piaci helyzete a mértékadó a jövıbeni kilátásokkal és a vállalat 
közkedveltségével. Ugyanúgy, mint a P/E esetében, az alacsony értéknek itt 
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is megvan a maga indoka, fıként ha ez az érték kisebb, mint 1. Ebben az 
esetben a kereskedés alacsonyabb áron történik, mint a könyvelési érték. 

o Ár/bevétel   
az ár és a bevétel aránya egy részvényre vonatkoztatva. Ebben az esetben a 
2 alatti érték a kívánatos, azonban nagy nyereségi mutatók mellett ehhez az 
értékhez nem kell ragaszkodni. Érdemes, mint kiegészítı adatot párosítani 
maximum 2-es értékkel a P/E értékhez, vagy mint párhuzamos kritériumot a 
P/BV értékhez a veszteséges cégek estében pl. 1,0 limitértéken.  

o A saját vagyon jövedelmez ısége %-ban  
(tiszta nyereség/saját vagyon); ez a mutató a részvényesek által befektetett 
tıke jövedelmezıségét mutatja. Érdemes a kifejezetten nyereséges 
vállalatokat keresni – pl. a 20%-nál nagyobb arány alacsony P/E érték mellett 
valamint egyidejőleg magas osztalékhozam mellett. 

o Osztalékhozam %-ban  
(éves osztalékfizetés összege/részvény ára)*100; jelenlegi árfolyam mellett 
az éves százalékos osztalékhozam. A gazdaság kamattarifáitól függ. 

 

3. Keresési kritériumok szerinti sorba állítás  

 
Öt szőrıt lehet beállítani, amelyek szerint egyidejőleg a kikeresett adatok emelkedı 

illetve csökkenı sorrendben jelennek meg. Mindegyik szőrıben a következı paramétereket 
lehet beállítani: Ticker, Megnevezés, Ország, Árfolyam, Az árfolyam %-os változása az adott 
idıszakban, A tranzakció nagyságrendje ezer darabban az adott idıszakban, Forgalom az 
adott idıszakban, Iparágazat, Tıkésítés (milliós nagyságrendben), Ár/Könyv szerinti érték, 
Ár/Bevétel, Saját vagyon jövedelmezısége %-ban, Osztalékhozam %-ban.  

 

3.9 Streamer  
 

A menüpont a Streamer applikáció regisztrációs adatlapjához vezet, amely nem 
tartozik közvetlenül a Fio-brokerhez. A Streamer segítségével folyamatosan egyidejőleg több 
értékpapír változását figyelheti a Fio-broker kínálta összes piacról. Ezen applikáció fıként 
azon ügyfelek számára hasznos segítség, akik folyamatosan friss információkat kívánnak 
kapni az adott értékpapírról. A Fio-brokertıl eltérıen a Streamert telepíteni kell az ügyfél 
számítógépére. 

FIGYELMEZTETÉS: E szolgáltatás fizetıs! 
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A telepítés pontos leírása a http://www.fiobroker.hu/streamer_instalace.itml oldalon 

található. A szolgáltatás aktiválásához ki kell tölteni a jelentkezési lapot a 
https://www.fio.co.hu/scgi-bin/hermes/e-streamer_reg.cgi?lng=3 oldalon, mely a Fio-brokerbıl 
is elérhetı a Streamer menüpontra való kattintással 

 
 

3.10 Figyelmeztet ık 
 
E menüpont alatt kép típusú esemény figyelmeztetıt találhat: Figyelmeztetık az 

árfolyamtörésrıl és Kereskedés figyelmeztetık. 
 
3.10.1. Figyelmeztet ık az árfolyamtörésr ıl 
 
A „+” ikonra való kattintással (azonos jel, mint a fiktív bevitel) tud beállítani egy 

figyelmeztetıt az elért árfolyamról. Elıször is ki kell tölteni a részvény tickerét, a piacot, ahol 
jelen van a papír, a figyelt árfolyamot abszolút értékben (pl. 10 USD), illetve a figyelt eltérést, 
esetleg a figyelt eltérést százalékban. Továbbá be tudja állítani az érvényességet, amíg a 
rendszer figyeli az árfolyamot. A kapcsolattartás típusa jelen pillanatban, magyar ügyfelek 
számára kizárólag e-mail formájában lehetséges.  

 
 
3.10.2. Kereskedés figyelmeztet ı 

 
Itt egy folyamatban lévı, aktív megbízásra tud létrehozni figyelmeztetıt, mely e-

mailen értesíti Önt a megbízás teljesülésérıl (pl. egy limit áras megbízásnál, vagy akár egy 
stop-loss-nál). Az érvényes a megbízásra részben kell kiválasztani a kívánt megbízás ID-jét, 
amelyrıl szeretne figyelmeztetıt kapni.  
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4. fejezet – Lépésr ıl lépésre 

4.1. Kezdetek 

1. A www.fio.hu, www.fio.co.hu illetve a www.fiobroker.hu weboldalon a jobb felsı 
sarokban a Fio-broker ikonra kell kattintani 

 

2. Ezek után egy új ablak nyílik ki – a bejelentkezési őrlap . 

 

3. Az elsı bejelentkezés után meg kell változtatni a jelszót  (demóra nem érvényes). (A 
telefonos jelszót a hivatkozásra kattintva tudja megváltoztatni) 

 

4. Az amerikai, német és lengyel piacokról ingyenesen  biztosítjuk a real time adatokat.  
Határidıs kereskedés esetében kizárólag akkor ingyenesek a futuresek real time adatai, ha 
tranzakciókat hajt végre. 

Az ingyenes real time adat-szolgáltatásához ki kell töltenie személyes adatait és egyet kell 
értenie a piac összes feltételével, ami annyit jelent, hogy nem továbbítja ezen adatokat 
kereskedelmi célból, és csupán saját céljaira használja.  

 

5. További beállítások , melyeket érdemes beállítani 

Applikáció verziója  – Amennyiben a teljes verzióra állítja, megjelennek további menüpontok 
(Értékpapírok, Áttekintések, Keresés….) illetve a Megbízásadás őrlapján a „Különlegességek” 
lehetıség, mely lehetıvé tesz Stop loss utasítást adni, illetve Extended Hours-ba irányítani a 
megbízást. 
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Kezdılap  – kiválaszthatja, melyik oldalt szeretné elsınek látni a bejelentkezés után 

 

Intelligens utasítások  – Amennyiben szeretne intelligens utasításokat adni az USA piacra 
(pl. Trailing Stop), érdemes átállítani az USA megbízások új tulajdonságainak engedélyezése 
részt „Igen”-re. 

 

  

4.2. Elsı tranzakciók 

1. Értékpapír kikeresése. 

Amennyiben tudja a társaság tickerét , írja be az Értékpapír kódja mezıbe (pl. C), illetve Az 
értékpapír megnevezése mezıbe a társaság nevét  (pl. Citigroup). (A harmadik lehetıség a 
Keresés menüpont használata). 

 

Ezek után megnyílik egy új ablak a talált lehetıségekkel. 
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2. A részvényhez kapcsolódó információk áttekintése  

Ha rákattint a kiválasztott részvényre, akkor vagy a Portfolió - Befektetések  oldalra, vagy az 
Értékpapírok – Általános áttekintés  oldalra jut. Itt különbözı információkat olvashat az 
egyes értékpapírokról, melyek segíthetnek a befektetési döntésekben. 

 

3. Technikai, fundamentális elemzés 

Az Értékpapírok menüpontban Technikai és Fundamentális elemzés rész is található, itt 
különbözı adatokat állíthat be, elemezheti részvényeit, összehasonlíthatja más papírokkal. 

 

4. Vétel 

Az értékpapír kiválasztása és a befektetési döntés meghozatala után a papír megvásárlása 
következik. Az értékpapír megnevezése után található zöld nyílra  kell kattintani, amivel egy 
új ablak nyílik meg. Itt a következı adatokat lehet kitölteni: Mennyiség (darabszám), Ár (limit 
ár), esetleg Érvényesség. 
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5. A megbízás ellen ırzése 

Megbízásadás után a Megbízások  menüpontban ellenırizheti a megbízás állapotát. 
Teljesítve – a megbízás teljesült (adott esetben megvette a papírokat), Elutasított – 
valamilyen oknál fogva a megbízás elutasításra került (pl. nem elegendı a pénz a számláján, 
rosszul kitöltött dátum), Lejárt az érvényesség – a megbízás nem teljesült az adott idın belül. 

 

 

6. A tranzakció áttekintése 

A Tranzakciók  menüpontban tudja ellenırizni, pontosan milyen áron teljesült a megbízás, 
milyen díjat fizetett és mekkora összeg került le az Ön számlájáról  

 

7. Portfolió 

A megvásárlás után láthatja, hogy a részvény megjelent a Portfolió – Állapot illetve 
Befektetések menüpontban.  
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8. Eladás – Stop loss, Limit, Bracket 

Megvásárlás után, azonnal beállíthat egy Stop megbízást, egy Limit eladást, vagy a kettı 
kombinációját, a Bracket intelligens utasítást.  

 

 

Amennyiben Limit  eladást szeretne beállítani, az Ár mezıt kell kitölteni (az aktuális árnál 
magasabb) 

 

 

Amennyiben Stop loss  utasítást szeretne megadni, a Stop ár mezıt kell kitölteni (az aktuális 
árnál alacsonyabb ár) 

 

 

Illetve a Bracket  utasításra kattintva, teljesen megváltozik az őrlap. A felsı árba kell beírni a 
limit árat (magasabb mint az aktuális), az Alsó stop árba a stop loss-t (alacsonyabb mint az 
aktuális ár). 
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5. fejezet - Zárszó 

 

A Fio-broker applikáció állandó fejlesztés alatt áll, aminek következtében mindig a 
változó piaci körülményekhez és az ügyfelek észrevételeihez igazodik. Minden újításról 
rendszeresen tájékoztatjuk az ügyfeleket a www.fio.co.hu, www.fio.hu vagy 
www.fiobroker.hu weboldalon. 

 

A Fio-broker használatával kapcsolatos észrevételeiket megtehetik a FIO szerviz 
közvetítésével magában a Fio-brokerben , vagy üzenet küldésével a fio@fio.co.hu, 
fio@fio.hu esetleg az info@fiobroker.hu e-mail címre. 
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NÉHÁNY JÓ TANÁCS A VÉGÉRE 
 
1. Ha gyanús, hogy más részvényeket lát, mint amit már megvásárolt/fiktíven 

behelyezett a portfolióba, bal oldalt kattintson a saját felhasználói nevére.  
 
2. Ha csak egy piac részvényeit látja, miközben már mást is vásárolt, kattintson a Fı 

menüben a Minden piacra.  
 
3. Ha a pénzeszközök, amelyeket a Pénz oldalon lát, nem felelnek meg a 

valóságnak, kattintson át a saját portfoliójára (vagyis a saját felhasználói nevére) 
 
4. Ha a részvény árfolyama mellett (Portfolió - Befektetések oldal) valós idınél 

korábbi idıt lát (vagyis nem valós idejő az adat), kérem ellenırizze, hogy kitöltötte-e az 
ingyenes real-time adatok szolgáltatásának őrlapját. Amennyiben hamis adatokat tölt ki, a 
szolgáltatás megszőnik! 

 
5. Mindenképp azt tanácsoljuk, hogy a megbízásadásnál ellenırizze a megfelelı 

irányt, illetve, hogy a vétel helyett nem a fiktív bevitelre kattintott-e. A megbízásadás után 
pedig ellenırizze, hogy a megbízás milyen állapotba került, illetve, hogy tényleg 
vételrıl/eladásról volt szó. (Megbízások menüpont). 

 
6. Amennyiben úgy döntene, hogy forintot fizet be a kereskedési számlára, kérem 

elıször ellenırizze a Pénz oldalon az átváltási árfolyamokat! Banki árfolyamokról van szó, 
ezért nem biztos, hogy az Ön számára megfelelıek lesznek. Lehetséges más devizát is 
átutalni. 

 
7. FIGYELEM: A demó verzióban nem lehetséges vásárolni, csupán fiktíven betenni 

illetve eltávolítani a részvényeket a portfolióból! 
 
8. Minden oldalon található Súgó.  
 
9. A megbízás visszavonása nem a Storno-ra való kattintással valósul meg, hanem 

az Elküld gombra kell kattintani (Ezzel elküldi a visszavonó megbízást).  
 
10. Ha nem tud bejelentkezni, ellenırizze, nem maradt-e bekapcsolva a Caps Lock 

(fontos megkülönböztetni a kis és nagy betőket), illetve nem váltott-e át véletlenül angol 
billentyőzetre. 

 
11. Amennyiben nem elérhetı egyik honlap sem (www.fio.hu, www.fio.co.hu, 

www.fiobroker.hu ) kérem, próbálkozzon a másik szerverünkkel, a címe: www1.fio.cz , a cseh 
weboldalon, és már a bejelentkezési őrlapon magyarra tudja változtatni a nyelvet.  

 
12. Amennyiben elutasításra került a megbízása, kérem ellenırizze a következıket: 

van-e elegendı pénz a számláján, a megfelelı irányra kattintott-e, nincs-e már aktív 
megbízás az adott értékpapírra. 

 
13. Amennyiben részvényeket vásárolt, viszont nem lát változást a pénzeszközeiben, 

kérem ellenırizze, biztosan vételrıl volt-e szó, nem csupán fiktív bevitelrıl (Megbízások 
oldal). 

 
14. Az átutalható összeg a Rendelkezésre álló pénz mezıben található. 
 
15. Amennyiben a Portfolió – Változás oldalon kisebb profitot (illetve veszteséget) lát, 

miközben az Ön számításai szerint nagyobb nyereséget ért el, elég, ha a sor végén található 
kérdıjelre kattint, mivel itt nincs beleszámítva a forintra való konverzió.  


