A Portfolio Global Trader kereskedési rendszer
használati útmutatója
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A kereskedési felület
1. Testre szabható nézetek
A Portfolio Global a legkifinomultabb és a leginkább testre szabható kereskedési felület a három
elérhető platform közül. A beépített professzionális grafikonrajzoló a technikai elemzéshez szükséges
minden funkcióval rendelkezik.
Az egyedi nézetek létrehozásával lehetősége nyílik arra, hogy a különböző füleken más és más
termékkörökre fókuszálva helyezzen el paneleket. Így egy olyan munkafelületet hozhat létre, mintha
több monitort nézne egyszerre. Nézzünk pár példát lehetséges összeállításokra:
•

•

•

Kereskedési panel: a gyakran kereskedett instrumentumokat gyűjti össze egy
árfolyamtáblába, megjeleníti a leggyakrabban használt megbízás beviteli paneleket és a
nyitott pozíciók, valamint élő megbízások listáját.
Számlaegyenleg panel: amelyben a számlájával kapcsolatos kimutatásokat helyezi el,
könnyedén áttekinthetővé téve margin-kihasználtságát, és a lezárt pozíciók
eredményességét.
Elemzés panel: ahol a rendszerben elérhető elemzéseket tekintheti át, megkönnyítve ezzel a
pillanatnyi információk, napi makroadatok követését.

2. Dokumentumok és Panelek
Az Portfolio Global Trader kereskedési rendszerben az elemzési eszközök és modulok különböző
formátumban érhetőek el. Ezek lehetnek dokumentumok, vagy panelek.
•

•

Dokumentumok : általában nagyobb modulok, több információt tartalmazó eszközök
helyezhetőek el benne (pl.: árfolyamtábla). A dokumentumok általában az egész képernyőt
kitöltik és egy adott nézet alapvető egységei.
Panelek : a dokumentumoknál jóval könnyebben alakítható és méretezhető egységek a
munkafelületen. A képernyőn könnyedén áthelyezhetőek, valamint egy kattintással az
oldalsó vagy alsó szegély mellé zárhatóak, ahonnan ugyancsak egy kattintással jeleníthetőek
meg újra (pl.: Termékkereső).
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Az alábbi ábrán láthatja a nézet váltó füleket, bal oldalon egy panelt, amely a termékkeresőt, jobb
oldalon pedig egy dokumentumot, ami pedig az árfolyamtáblát tartalmazza.
Itt a dokumentumnál észrevehető, hogy több, fülekkel váltható lapot is tartalmaz. Jelen esetben az
árfolyamtábla mellett egy EURHUF grafikon is helyet kapott. Ehhez hasonlóan a panelek
helyezhetőek egy képernyőterületen belül különböző fülekre:
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Árfolyamtábla
Az árfolyamtábla segítségével egy táblába rendezhetőek azok a termékek, melyekkel a befektető
kereskedni szeretne. Az árfolyamtáblán belül kétféle módon is megjeleníthetőek a bid/ask oldalak. Az
árra kattintva egyszerűen felvehető a kívánt pozíció.

A Portfolio Global Traderben elérhető árfolyamtábla a legkényelmesebb megoldás akár nagyobb
számú instrumentum szimultán figyelemmel követésére. A táblázat soraiban a folyamatosan frissülő
élő árak egyszerű megbízásadást tesznek lehetővé.
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1. Gyors és közvetlen ajánlatbevitel
A táblázat egyes soraiban megjelenő instrumentumokra egy kattintással megbízást rögzíthet, ha
azokat kereskedésre aktiválja:

Használata egyszerű:
•
•
•

Pipálja ki a Trade oszlopot az adott instrumentumnál
Írja be a kívánt ügyletméretet
Kattintson a Bid (eladást eredményez) vagy az Ask (vételt eredményez) árra

2. Kétféle nézet
A listázó nézet (Price list) helyett választhatja a kevesebb instrumentumot megjelenítő, de
könnyebben átlátható elrendezést is (Trade board), amelyben a bid/ask árak nagyobb méretben
kerülnek megjelenítésre és szintén egy kattintással rögzíthető megbízás a rendszerben.

3. Teljes mértékben testre szabható
Az árfolyamtábla az oszlopok sorrendjének és megjelenítésének / elrejtésének köszönhetően
könnyen átalakítható, így mindig az Ön számára legfontosabb adatok jelennek csak meg benne.
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Termékkereső
A termékkereső lehetővé teszi, hogy gyorsan és egyszerűen megtalálja a befektető a számára
érdekes instrumentumokat. Ezáltal a több ezer termék bármelyike könnyen elérhető. Szűrni lehet
termékcsoport szerint (deviza, CFD, részvény, határidő, ETF), vagy a név, névrészlet beírásával is.

1. Keresés és szűrés az instrumentumok között
A Termékkereső számos nagyszerű lehetőséget nyújt az instrumentumok közti kereséshez, azok
szűréséhez, valamint áttekinthető listázásához:
•
•
•

Pár karakter begépelése után a gyorskereső funkció megkeresi és listázza a beadott
karaktereket tartalmazó instrumentum neveket
Az egyes csoportokba tartozó instrumentumokat csoportosan is hozzáadhatja az
Árfolyamtáblához, de könnyedén ki is vehet egy-egy terméket, amelyet nem szeretne listázni
Az instrumentumokat szektoronként is listázhatja
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2. Funkciók gyors elérése
Egy vagy több instrumentum együttes kiválasztása után jobb egérgombra kattintva több lehetőség
közül is választhat:
•
•
•
•
•

Grafikon megjelenítése
Megbízási jegy nyitása
Azonnali üzletkötés
Árfolyamtáblába mozgatás
Technikai elemzések elérése

Funkciók gyors elérése

3. Kedvenc instrumentumok mentése
A kényelmes és egyszerű használat mellett arra is van lehetőség, hogy egyes
instrumentumokat kedvencként elmentsen. A Favorites könyvtár alatt további saját
könyvtárakat hozhat létre. A saját könyvtárak mellett egy alapértelmezett is található, ebben
a legutóbb kereskedett termékkör érhető el.
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Grafikonok
Grafikonelemzési lehetőség real-time adatokkal. A kitörési/letörési pontok azonnal láthatóak, így
gyors reagálásra van lehetőség. Az indikátorok használata további elemzésekre ad lehetőséget.

1. Profi chart rendszer
Az Portfolio Global Trader grafikonrajzoló rendszere szinte minden olyan funkcionalitást tartalmaz,
amelyet más professzionális, de előfizetéshez kötött szolgáltatás nyújt. Nagyszerű és
felhasználóbarát funkcionalitással támogatja a historikus árfolyamelemzést is.

2. Drag & Zoom
A grafikonelemző modulban könnyedén kezelhetjük a következőket:
•
•
•

Grafikon mozgatása a korábbi historikus adatok megjelenítésére (méretarány megtartása
mellett)
Mozgatás a tengelyek mentén, így egy adott grafikon vízszintesen tömöríthető, vagy
széthúzható
Egy adott grafikon szakasz nagyítása kijelöléssel
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3. Technikai elemzések
A Portfolio Global Trader grafikonkezelő rendszere az összes lényeges elemzési eszközt és módszert
biztosítja a felhasználók számára:

•
•

Trendvonalak berajzolása, egyéb figyelmeztetések, információk kijelzése
Népszerű mozgóátlagok és indikátorok, valamint más újdonságnak számító tanulmányok
egyszerű alkalmazása

4. Pozíciók kijelzése
A grafikonon megjeleníthetőek az adott termékben nyitott pozíciók nyitási árfolyamai és iránya, az
egér jobb gombjával pedig olyan gyorsfunkciók érhetőek el a charton, mint az azonnali
megbízásadás.
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5. Több termék egy grafikon felületen
A fejlett grafikonkezelő rendszer lehetővé teszi, hogy egy grafikonterületre több termék
árfolyamdiagramja is elhelyezhető legyen, így referenciapontok beszúrásával összehasonlíthatóvá
válnak az egyes instrumentumok.
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