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Portfolio Terminál
A Portfolio Terminál t zsdei árfolyam-szolgáltatást tartalmaz webes felületen (elérhet  a portfolio.hu

oldalról). A Budapesti Értékt zsde valós idej  árfolyamaira el fizethet  legjobb, vagy 5 legjobb
ajánlat adatmélységével. Választható adatok továbbá a Bécsi Értékt zsde ATX20 indexének tagjai,
illetve a Xetra/Frankfurt DAX30 indexének tagjai valós id ben, ajánlati könyvvel.

Az el fizetés magában foglalja a hírarchívum és a Portfolio iPhone/Android alkalmazás, vagy a
mobilra optimalizált http://m.portfolio.hu használatát is.

Az el fizetéshez minimum egy, valós idej  piac megrendelése szükséges.

zsde Adatmin ség Magánszemély Vállalat

Portfolio Terminál alapdíj 700 Ft + ÁFA 700 Ft + ÁFA
Választható valós idej  adatok havi díjai a Portfolio Terminálhoz

Budapesti Értékt zsde
real time
(legjobb ajánlattal) 1.990 Ft + ÁFA 5.290 Ft + ÁFA

Budapesti Értékt zsde real time
(legjobb 5 ajánlattal)

2.290 Ft + ÁFA 8.290 Ft + ÁFA

Bécsi Értékt zsde
(ATX20 tagok)

real time
 (legjobb ajánlattal) 1490 Ft + ÁFA -

Bécsi Értékt zsde
(ATX20 tagok)

real time
(legjobb 10 ajánlattal)

1790 Ft + ÁFA -

Xetra (DAX30 tagok)
real time
(legjobb ajánlattal) 6990 Ft + ÁFA -

Xetra (DAX30 tagok)
real time
(legjobb 10 ajánlattal) 8390 Ft + ÁFA -

Markers
A hazai igényeknek megfelel en fejlesztett, interaktív grafikonrajzoló program. A szoftver egyszer en
használható, mégis rendelkezik a leggyakrabban használt indikátorok teljes skálájával. A felhasználó
egyszerre több részvény elemzését is végezheti, a kialakított beállítások elmenthet k.

Real-time adatokkal megrendelve a Portfolio Terminál, a hírarchívum és a Portfolio iPhone/Android
alkalmazás, és a mobilra optimalizált http://m.portfolio.hu alkalmazás is elérhet .

Az el fizetéshez minimum egy, választható adatcsomag megrendelése szükséges.

zsde Adatmin ség Magánszemély Vállalat

Markers alapdíj 1000 Ft + ÁFA 1000 Ft + ÁFA

Választható késleltetett/valós idej  adatok havi díjai a Markershez

Portfolio Terminál, Markers, Prémium
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Markers késleltetett adat 15 perccel késleltetett 750 Ft + ÁFA 750 Ft + ÁFA

Budapesti Értékt zsde
real time
(legjobb ajánlattal) 2.990 Ft + ÁFA 6.690 Ft + ÁFA

Budapesti Értékt zsde
real time
(legjobb 5 ajánlattal)

3.290 Ft + ÁFA 9.690 Ft + ÁFA

Bécsi Értékt zsde
(ATX20 tagok)

real time
(legjobb ajánlattal)

1490 Ft + ÁFA -

Bécsi Értékt zsde
(ATX20 tagok)

real time
 (legjobb 10 ajánlattal) 1790 Ft + ÁFA -

Xetra (DAX30 tagok)
real time
(legjobb ajánlattal) 6990 Ft + ÁFA -

Xetra (DAX30 tagok) real time
(legjobb 10 ajánlattal)

8390 Ft + ÁFA -

Kedvezmények real time el fizet i díjakból periódus szerint

1 hó 3 hó 6 hó 12 hó

N/A nincs kedvezmény - 100 Ft/hó - 150 Ft/hó

Portfolio Prémium
Porfolio Prémium szolgáltatásunk segítségével felhasználóink a következ  tartalmakat érhetik el:

 Hírarchívum: több mint 10 év teljes anyaga, közel 100 ezer cikk
 Kötéslisták: BÉT napon belüli kötéslisták két évre visszamen leg

Termék Adatmin ség Magánszemély Vállalat

Portfolio Prémium - 1215 Ft + ÁFA 1650 Ft + ÁFA

Kedvezmények real time el fizet i díjakból periódus szerint

3 hó 6 hó 12 hó

Magánszemély nincs kedvezmény -150 Ft/hó -390 Ft/hó

Vállalat nincs kedvezmény - 160 Ft/hó - 325 Ft/hó

A díjak valamennyi esetben havi díjak és az ÁFA-t nem tartalmazzák.  A díjmódosítás jogát a Portfolio-
Teletrader Kft. mindenkor fenntartja, különös tekintettel a harmadik felek (pl. értékt zsdék) díjainak
módosulása esetén.
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