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Base currency (Fix deviza) 

A devizapárban az a deviza, amit a befektető megvesz vagy elad. Például EURHUF devizakereszt esetén a fix deviza az euró. Megmutatja, hogy 

egy egység euró hány forintot ér, (itt a változó deviza a forint). Ha a befektető eurót vesz, akkor forinttal fog fizetni érte, ha pedig eurót ad el 

forintot kap cserébe. Az online rendszerben a kereskedett mennyiség mindig a fix devizára értendő. 

 

Counter currency (Elszámoló deviza) 

A devizakereskedésben az a pénznem, amelyben a befektető kifizeti vagy megkapja a kereskedés ellenértékét. Vegyük például az EURUSD 

devizakeresztet, melyben az elszámoló deviza a dollár. Euró vételénél dollárral fizet a befektető, euró eladásánál pedig dollárt kap. Az euró az 

előbbi példában a bázis deviza volt. 

 

Cross (Devizakereszt) 

A devizapárok a következőképpen épülnek fel: A devizakereszt első tagját fix értéknek, a második tagot változó értéknek nevezzük. Az ügylet 

mindig a fix valuta vételéből (ezt a valutát long-oljuk), és a változó valuta eladásából (ezt a valutát short-oljuk) épül fel. Az EURUSD long 

devizapozíció esetén például euró betétben vagyunk és dollár hitelben. Arra számítunk, hogy az euró erősödni fog a dollárral szemben, így az 

árfolyam nőni fog. Az EURUSD árfolyam, így azt mutatja, hogy egy euró mennyi dollárt ér. 

 

Forex trading Foreign Exchange trading (Devizakereskedés FX) 

Jelentése devizakereskedelem.  

 

Exchange rate (Átváltási árfolyam) 

Megmutatja egy deviza értékét egy másik devizában kifejezve. A devizákat spot piacon és határidős piacon egyaránt kereskedik. A spot piacon az 

elszámolás 2 munkanap, a határidős piacon a két deviza kamatláb különbségével módosul az árfolyam a spot piachoz képest. 

 

Foreign exchange trading (Devizakereskedés) 

Más szóval FX vagy Forex kereskedés, mindegyik kifejezés devizakereskedelmet jelent. Az ErsteTrader platformjai lehetőséget biztosítanak 

online devizakereskedésre. 

 

Market maker (Árjegyző) 

Az árjegyző az adott értékpapírban mind a vételi mind az eladói oldalon jelen van ajánlataival. Ezzel biztosítja az adott értékpapírban a likviditást. 

A vételi ajánlat és az eladási ajánlat árának különbségét spreadnek nevezik. 
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Pip 

A pip azt a legkisebb egységet jelenti, amivel egy devizakereszt árfolyama minimálisan változhat. A legtöbb devizapár árfolyamát négytizedesjegy 

pontossággal adják meg. Példa: Az EURUSD árfolyama 1,4124. Egy pipes emelkedés esetén az árfolyam 1,4125 lesz. Az EURHUF árfolyamát két 

tizedesjegy pontossággal jegyzik, ha az árfolyam 278.65 akkor egy pip emelkedés 278.66-ot fog eredményezni. 

 

Position 

Valamely instrumentumba való befektetés. Példa: Ha a befektető EURUSD devizapárt vásárol, akkor abban egy nyitott pozíciója lesz. Ha ezután 

ugyanerre a devizapárra ellentétes irányú ügyletet köt akkor zárja a pozícióját. 

 

Secondary currency (Másodlagos deviza) 

Devizakereskedelemnél a befektető ezzel a devizával fizet vagy ezt kapja meg amikor pozíciót nyit. Az EURUSD devizapárban a változó deviza az 

USD. Ha a befektető EUR-t vesz, akkor USD-vel fizet, ha EUR-t ad el akkor USD-t kap cserébe. Az EUR ebben a devizapárban a fix deviza (bázis 

deviza). 

 

Short Selling 

Devizakereskedelem esetén a shortolás azt jelenti, hogy a befektető a devizapárban a fix devizát adja el a változó deviza ellenében. Az ügylet 

akkor lesz nyereséges, ha a devizaárfolyam csökken. Az EURUSD short azt jelenti, hogy a befektető USD-t vásárol és EUR-t ad el. Részvényeket 

úgy lehet shortolni, hogy eladjuk az adott részvényt anélkül, hogy a tulajdonunkban lenne. Short pozícióval mindig az árfolyamok esésére spekulál 

a befektető. 

 

Swap 

Devizapár vétele vagy eladása. 

 

Swap price 

Két deviza kamatkülönbségének értéke a változó devizában kifejezve. A devizakereskedelemben napon túlra átvitt pozíciók esetében a bekerülési 

árat minden nap módosítják a swappontokkal. A korrigálás lehet jóváírás és terhelés is egyaránt. 

 

Variable currency 

Az EURUSD devizapárban a változó deviza az USD. A devizakereszt megmutatja, hogy egységnyi euró hány dollárt ér. Euró vételénél az 

ellenértéket dollárban kell kifizetni, euró eladásánál pedig dollárban folyik be az összeg. 

 

Vega 

Az opció értékének változását méri, a mögöttes termék volatilitásának függvényében. 


