
Mennyiség …. Határozza meg a kereskedni kívánt kontraktus számot. 

Ár (body) … ne töltse ki! Csupán intelligens utasítás nélküli megbízások esetén használatos 
és a CME piacon stop loss utasítás adása során.

Stop ár (body) … írja be azt az árat, amelynél a piac bekerül a piacra. Eladás esetén a Stop 
ár legyen alacsonyabb, mint az aktuális piaci ár. Vétel esetén a Stop ár legyen magasabb az 
aktuális piaci árnál. Esetünkben a megbízás legkorábban abban a pillanatban aktiválódik, 
amikor a futures árfolyama 13000 vagy alacsonyabb lesz. 

Érvényesség tól, -ig … csupán egy napra érvényes megbízást adhat. 

Elszámolási számla… válassza ki a Fio-nál vezetett USD számlát a derivatív 
kereskedéshez (automatikusan kitöltõdik).

Az Ön megjelölése …. fakultatív, bármi lehet, ami segíti Önt.

Mennyiség …. Határozza meg a kereskedni kívánt kontraktus számot.  

Ár (body) … írja be a limit árat, ami azt az árat jelenti, amiért a legrosszabb esetben szeretne 
venni/eladni. Vétel esetén az ügylet az adott árért megy végbe, vagy olcsóbban. Jelen példán 
a futurest 1840 ért vagy olcsóbban adjuk el. A limit ár mindig legyen magasabb mit a Stop ár 
(eladás esetén), vagy vétel esetén legyen magasabb, mint a Stop ár. 

Stop ár (body) … adja meg az árat, amelyen a megbízás bekerül a piacra. Eladás esetén a 
Stop ár legyen alacsonyabb, mint az aktuális piaci ár. Vételi megbízás esetén a Stop ár 
legyen magasabb, mint az aktuális piaci ár.  Jelen esetben a megbízás legkorábban akkor 
aktiválódik, amikor a futures árfolyama 1850 lesz vagy alacsonyabb.

Érvényesség tól, -ig … csupán egy napra érvényes megbízást adhat.

Elszámolási számla… válassza ki a Fio-nál vezetett USD számlát a derivatív 
kereskedéshez (automatikusan kitöltõdik).

Az Ön megjelölése …. fakultatív, bármi lehet, ami segíti Önt.

Mennyiség…. Határozza meg a kereskedni kívánt kontraktus számot. Vegye figyelembe, 
hogy 1 kontraktus standard számú mögöttes terméket tartalmaz (pl. 20 db, 100 db, 1 000 
db,…). Jelen esetben 1 MINI NASDAQ futures vételével 20 darabról van szó. A pozíció 
nyitásához megkövetelt marzs mindig egy kontraktusra vonatkozik (sosem a teljes 
darabszámra). 

Ár (body)… írja be a limit árat, ami azt az árat jelenti, amiért a legrosszabb esetben szeretne 
venni/eladni. Vétel esetén az ügylet az adott árért megy végbe, vagy olcsóbban. Eladás 
esetén az ügylet az adott áron megy végbe vagy drágábban. Jelen példán a futurest 1900 ért 
vagy olcsóbban vesszük meg.

Stop ár (body)… csak abban az esetben töltse ki, amennyiben Stop loss megbízást kíván 
adni.

Érvényesség tól, -ig … csupán egy napra érvényes megbízást adhat. 

Elszámolási számla… válassza ki a Fio-nál vezetett USD számlát a derivatív kereskedéshez 
(automatikusan kitöltõdik).

Futures kereskedés vételi és eladási megbízása

Stop loss vételi vagy eladási megbízás adása a CBOT piacon kereskedett futuresekre

Stop loss vételi vagy eladási megbízás adása a CME piacon kereskedett futuresekre
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