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Ask (Legjobb eladó) 

Hívják offer árnak is. Az adott instrumentumra a legjobb eladási ár. Ezen az árfolyamon nyithatunk long pozíciót. 

Példaként véve a deviza kereskedést, ezen az áron vehető meg a fix deviza a változó devizával szemben. Például 100.000 EURHUF vételénél, 

100.000 eurót vesz a befektető forint ellenében. 

 

Auto-execution (Automatikusan kereskedhető mennyiség)  

Az a maximálisan elérhető mennyiség az egyes értékpapíroknál, ami még automatikusan kereskedhető. Azaz nincs szükség manuálisan kereskedő 

jóváhagyására. 

 

Bid price (Legjobb Vevő) 

Legjobb vételár egy értékpapírban. Devizakereskedésben ezen az áron lehet a bázis devizát eladni a változó devizáért cserébe. Például: 100.000 

EURUSD eladásánál, 100.000 eurót ad el dollár vételével. 

 

Buy Offer (Vétel az eladási áron) 

Vételi limit áras megbízás az éppen aktuális legjobb eladótól. 

 

Contingent order (Kapcsolódó megbízások) 

Úgynevezett szolga megbízás, csak akkor válik aktívvá, ha az elsődleges megbízás leteljesül. 

 

Day trade (Napon belüli kereskedés) 

A kereskedési napon megnyitott pozíciót ugyanaznap le is zárja a befektető. Nem viszi át napon túlra. 

 

O.C.O (One cancels the other) 

Ha két megbízás egymással O.C.O kapcsolatban van, akkor az egyik megbízás teljesülése a másik megbízást automatikusan törli. Alkalmas lehet 

take profit és stop loss megbízás egyidejű bevitelére. 

 

Close a position (Pozíció zárás) 

Nyitott pozíció zárása ellentétes irányú ügylet megadásával. Például ha veszünk 100.000 USDJPY deviza fx-et azt 100.000 USDJPY deviza fx 

eladásával tudjuk zárni. 
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Day order; DO (Napi megbízás) 

A megbízás az adott kereskedési nap végéig érvényes. Ha ezen időszak alatt a megbízás nem teljesül, akkor automatikusan törlődik a 

rendszerből. Devizakereskedelem esetén a kereskedési nap Greenwich-i idő szerint 22 órakor végződik. Részvény és futures esetén a megbízás 

lejárata az adott tőzsde kereskedési napjának vége. 

 

Good till cancelled; G.T.C. (Visszavonásig érvényes ) 

Visszavonásig érvényes limitáras ajánlat. Napon túl is aktív ajánlat marad, egészen addig míg a befektető a visszavonást nem végzi el. 

 

Good till date; G.T.D (Adott dátumig érvényes) 

Adott dátumig érvényes ajánlat. 

 

Half turn (nyitás vagy zárás) 

A half turn alatt egy tranzakciót értünk (nyitás vagy zárás). Nyereség realizálásához két tranzakció szükséges. A pozíciót meg kell nyitni és le kell 

zárni, hogy realizálhassuk az eredményt. A jutalék általában a pozíció nyitásakor és zárásakor is felszámításra kerül. 

 

If Done Order 

Az If-Done-Order két megbízásból épül fel: Az elsődleges megbízás teljesül, amint a piaci kondíciók azt lehetővé teszik. A másodlagos megbízás 

csak akkor lép érvénybe, ha az elsődleges megbízás teljesült. 

 

Join bid 

Limitáras vételi megbízás, ami a megbízás bevitelekor aktuális legjobb vételi árfolyamhoz állítja be a limitárat. 

 

Join offer 

Limitáras eladási megbízás, ami a megbízás bevitelekor aktuális legjobb eladási megbízáshoz állítja be a limitárat. 

 

Limit order (Limitáras megbízás) 

A limitáras megbízás egyaránt használható a pozíció nyitására és zárására is. A limitáras vétel lényege, hogy az aktuális piaci ár alatt adhatunk 

vételi ajánlatot. Amikor a legjobb eladó ajánlata találkozik az általunk megadott limitáras vétellel, akkor a megbízás leteljesül. Eladásnál az 

aktuális piaci ár felett tudunk eladási ajánlatot megadni. Ha a legjobb vevő ajánlata találkozik az általunk beadott ajánlattal, akkor a megbízás 

leteljesül. 
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Market order (Piaci megbízás) 

A piaci vételi vagy eladási megbízás a piacon elérhető árfolyamon teljesül, amint az leghamarabb lehetséges. Piaci megbízás agresszív limitáras 

megbízással is megadható. 

 

Offer Price (Eladási ár) 

Az az árfolyam, ahol az adott értékpapírt meg lehet vásárolni. Devizakereskedésnél offer ár az, ahol a fix devizát (a devizapár első tagját) meg 

lehet venni a változó devizáért cserébe. Például EURHUF deviza fxnél az offer áron eurót vásárolhatunk, fizetni pedig forinttal fogunk. 

 

Open Position (Nyitott pozíció) 

Olyan pozíció, melynél árfolyamkockázatot fut a befektető. A nyitott pozíciót egy ellenirányú tranzakcióval lehet zárni. Például 100.000 USDJPY 

deviza fx vételt 100.000 USDJPY deviza fx eladás zár le. 

 

Order (Megbízás) 

Vételi vagy eladási megbízás egy bizonyos instrumentumra. Fő típusok a limit áras, piaci áras és stop megbízások.  

 

Order duration (Megbízás érvényessége) 

A megbízás érvényességi idejét jelenti. Ez lehet például Day Order (DO) adott napon érvényes megbízás, és Good till Cancelled (GTC) 

visszavonásig érvényes megbízás. 

 

Primary order (Elsődleges megbízás) 

Az elsődleges megbízás kapcsolódó megbízásoknál (If Done és Three-way megbízások) használt fogalom. Egészen addig, míg az elsődleges 

megbízás nem teljesülés a másodlagos megbízás(ok) nem aktiválódik.  

 

Profit taking 

Egy pozíció zárása úgy, hogy az nyereséget biztosít. A befektetők a célár elérésekor zárja nyitott pozícióját. 

 

Quote 

Az aktuálisan legjobb eladási (offer, ask) ár egy instrumentumban. 
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Related order (Kapcsolódó megbízások) 

Úgynevezett szolga megbízás, If-Done kapcsolat esetén csak akkor válik aktívvá, ha az elsődleges megbízás leteljesül. O.C.O kapcsolat esetén 

ha a kettő megbízásból valamelyik leteljesül, akkor a másik automatikusan törlődik a rendszerből. 

Három kapcsolódó megbízás bevitelére szintén van lehetőség. Ha az elsődleges megbízás teljesül (if done), akkor kettő másik megbízás 

aktiválódik. A kettő aktivált megbízás O.C.O kapcsolatban van, az egyik lényegében egy stop loss a másik pedig a profit célt realizáló megbízás 

lesz. 

 

Round turn 

A round turn alatt egy pozíció nyitását és zárását értjük. A half-turnt ezzel szemben egy tranzakciót jelent, vaqy pozíció nyitást, vagy pozíció 

zárást. 

 

Secondary order 

Egyes kapcsolódó megbízásoknál (If done, Three-way megbízás) használatos fogalom. A másodlagos megbízás csak akkor válik aktívvá, ha az 

elsődleges megbízás teljesült. 

 

Sell bid 

Olyan eladási megbízás, aminek limitára az aktuális legjobb vételi árfolyamon kerül a részvénykönyvbe. 

 

Slave order 

Az If Done megbízás két megbízásból épül fel: Az elsődleges megbízás teljesül, ha a piaci feltételek azt lehetővé teszik. A másodlagos megbízás 

csak azután válik aktívvá, hogy az elsődleges megbízás teljesült. 

 

Spread 

A spread egy instrumentumban a legjobb vételi és legjobb eladói ajánlat közötti különbség. (Bid/ask különbség) 

 

Stop order 

A stop megbízásokat általában pozíciók zárásához használják a befektetők, azért hogy korlátozzák az esetleges árfolyamveszteséget, 

amennyiben a piac a felvett pozícióval ellentétes irányba menne. 

Az eladási stop (stop order to sell) megbízás biztosítja, hogy az aktuális piaci árnál alacsonyabban adjunk el. A megbízás akkor teljesül, ha a piaci 

ár eléri a megbízásban megadott árat. Ha a befektető longol egy instrumentumot eladási stop megbízást vihet be a rendszerbe arra az esetre, ha 

a részvény árfolyama zuhanna. 

A vételi stop (stop order to buy) megbízás lehetővé teszi, hogy az aktuális piaci árnál magasabb árfolyamon vásároljon a befektető. A vételi stop 

megbízás akkor teljesül, ha a piaci ár eléri a megbízásban megadott árat. Ha a befektető shortol vételi stop megbízást adhat meg, hogy a 

részvény áremelkedéséből fakadó veszteségét korlátozza. 
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Stop-If-Bid order 

Általában emelkedő piacon vételre használható megbízás.A Stop-If-Bid vételi megbízás akkor teljesül az offer áron, ha a megbízásban megadott 

árat a Bid árfolyam eléri. 

 

Stop-If-Offered order 

Általában eső piacon eladásra használható megbízás. A Stop-If-Offered eladási megbízás akkor teljesül a bid áron, ha a megbízásban megadott 

árat az Offer árfolyam eléri. 

 

Trailing stop (Követő stop) 

A követő stop megbízás esetén az aktiválási ár módosul a piaci árnak megfelelően. Long pozícióra rakott eladási stop megbízásnál, ha az 

árfolyam emelkedik, akkor vele együtt emelkedik az aktiválási ár is. Az árfolyam esésekor az aktiválási ár nem változik. A követő stop úgy tudja 

csökkenteni a veszteség mértékét, hogy közben a minél nagyobb nyereség elérésének lehetőségét nem zárja ki. Segítségével a befektetőnek 

nem kell állandóan stop megbízását módosítania. 


