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Ahogy a farmereknek termékeny 
talajra van szükségük, a 
kereskedőknek is biztos alapok, 
azaz tudás és tapasztalat kell 
ahhoz, hogy befektetéseik nőni 
tudjanak. Kurzusunk segítségével 
megismerheti a kereskedés 
csínját-bínját, így magabiztosan 
teheti majd meg első lépéseit a 
nemzetközi devizapiacon.  

A KURZUSBAN 
A KÖVETKEZŐKET ÉRINTJÜK:

A forexpiac története és előnyei
Handelssessionen 
Kereskedési órák 
Kereskedési instrumentumok 
(devizapárok és CFD-k)
Tőkeáttétel és margin
Kereskedési platformok
Forex-grafikonok és időkeretek
Megbízástípusok 
Elemzésfajták



A Foreign Exchange market – röviden Forex – 
akkor jött létre, amikor 1971-ben Richard Nixon 
elnök bejelentette, hogy az amerikai dollár többé 
már nem aranyfedezetű lesz. A fix valutarendszert 
lecserélték a szabadon mozgó árfolyamok. A 
valuták értéke innentől a kereslet-kínálat aránya 
által meghatározott piaci viszonyoktól függ.
A Forex-piac mindig lépést tartott a modern 
technológiákkal. Mára már bárki számára 
elérhető, ha rendelkezik számítógéppel és 
internetkapcsolattal.

MIKOR JELENT MEG 
A FOREX ELSŐKÉNT? 

MIÉRT OLYAN NÉPSZERŰ 
A FOREX?

1. Hozzáférhetőség
Ahogy már említettük, bárki kereshet a 
devizaárfolyamok ingadozásán, aki rendelkezik 
internetkapcsolattal. 

2. Magas likviditás
A Forex napi forgalma óriási, nagyjából 6000 
milliárd dollár. Emellett kisebb hatással vannak rá a 
válságok, mivel a pénzkereslet mindig magas. Ha 
egy devizapár egyik tagjának értéke csökken, a 
másiké emelkedik.   

3. Éjjel-nappali működés
A Forex hétfő reggeltől péntek estig megállás 
nélkül működik, így a kereskedés könnyedén 
kombinálható munkával, tanulással, vagy akár 
utazással.

Możesz zacząć handlować na rynku Forex już teraz! Załóż 
konto rzeczywiste lub konto demo 



A Forex-piac csak hétvégéken és nemzetközi ünnepnapokon van 
zárva, például karácsonykor (december 25) és Újévkor (január 1). 
Tudjon meg többet a nemzetközi tőzsdék nyitvatartásáról.

FONTOS TUDNI, HOGY NÉMELY DEVIZA 
VOLATILITÁSA JÓVAL MAGASABB BIZONYOS 
IDŐSZAKOKBAN:

MELYEK A FOREX-
KERESKEDÉSI ÓRÁK?

Az ázsiai munkamenetben, a tokiói és sydneyi 
tőzsdék nyitvatartásakor a legnagyobb 
forgalmat a japán jen, az ausztrál dollár és az 
új-zélandi dollár hozza.

Az európai munkamenetben, a frankfurti és 
londoni tőzsdék nyitvatartásakor az EUR/USD, 
a GBP/USD és az USD/CHF veszi át a vezető 
szerepet. A nyitvatartás első 2-3 órájában erős 
árfolyamingadozás figyelhető meg.

A piac újraéled, amikor a New York-i 
tőzsdék megnyitnak. Az összes fő devizapár 
kereskedése az amerikai dollárhoz viszonyítva 
történik, így ebben a napszakban általában 
magas a volatilitás.

Możesz zacząć handlować na rynku Forex już teraz! Załóż 
konto rzeczywiste lub konto demo 

https://www.instaforex.eu/de/stock_clocks


MILYEN 
INSTRUMENTUMOKKAL 
KERESKEDNEK A FOREXEN?

1. Devizapárok 
A devizapár két deviza egymáshoz viszonyított 
árfolyama. Például, az EUR/USD két tagja közül az 
euró a bázisdeviza, míg az amerikai dollár a jegyzett 
deviza. Ez a pár azt jelzi, hogy mennyi dollárt lehet 
egy euróért megvásárolni.

A legnépszerűbb és legtöbbet kereskedett párok a 
fő devizapárok, melyek mindegyikében szerepel az 
amerikai dollár:
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USD/
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3. A devizapárok harmadik 
osztályát egzotikus pároknak 
hívjuk.
Ezek általában egy fejlődő ország pénznemét és 
egy fő devizát tartalmaznak. Volatilitásuk magas, 
de likviditásuk alacsony, így nagy nyereséggel, de 
szintén nagy kockázattal járnak.

2. Vannak kisebb, 
„keresztdevizának” nevezett 
párok, amelyek a fejlett 
országok pénznemeit 
tartalmazzák, kivéve az 
amerikai dollárt.
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A különbözeti szerződések olyan derivatív 
kereskedési instrumentumok, amelyekkel a 
részvények, indexek, árucikkek, nyersanyagok, 
kriptovaluták és egyéb eszközök árváltozásain 
lehet pénzt keresni anélkül, hogy azokat meg 
kelljen vásárolnunk. A CFD alapelve elég egyszerű: 
nyereségszerzéshez előre kell látni, hogy az aktuális 
és a jövőbeni ár különbsége pozitív vagy negatív 
lesz-e. A CFD-k közepes és rövidtávú kereskedésre 
alkalmasak.
A CFD-knek számos előnye van, például nem 
igényelnek nagy kezdeti befizetést, számos 
mögöttes eszközre érhetők el, alkalmasak 
kockázatfedezésre stb. Ezek megismeréséhez 
kattintson ide. 

A CFD-k egyik fő előnye az, hogy lehetőséget 
nyújtanak a portfólió diverzifikálására. A CFD-k 
mögöttes eszközeinek széles körébe beletartoznak 
az árucikkek, részvények, nemesfémek, indexek és 
kriptovaluták is.

2. KÜLÖNBÖZETI 
SZERZŐDÉSEK – 
CONTRACTS FOR 
DIFFERENCE (CFDS)

Możesz zacząć handlować na rynku Forex już teraz! Załóż 
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https://www.instaforex.eu/de/cfd_trading
http://Одно из ключевых преимуществ контрактов на разницу заключается в том, что они дают возможность дивер


NYERSOLAJ

A nyersolaj talán az egyik leginkább kereskedett 
árucikk. Az olajárak nagymértékben függenek 
számos tényezőtől, így folyamatos mozgásban 
vannak, emiatt az olaj-CFD-k ideálisak közepes és 
rövidtávú befektetésekhez.
Milyen tényezők befolyásolják az olajárakat?
A legfontosabb a kereslet-kínálat aránya. A kínálat 
hiánya magasabb keresletet és magasabb árakat 
okoz, míg a túl nagy kínálat a kereslet és az 
árfolyam csökkenését hozhatja. Az olajkészleteket 
pedig a makrogazdasági és geopolitikai tényezők 
befolyásolják, például az olajexportáló országok 
közötti kapcsolatok. 

Biztosan hallottak olyan óriáscégekről, mint 
a Google, a Microsoft, az Apple, a Tesla vagy 
a Facebook. Ezek számos további vállalattal 
egyetemben részvényeket bocsájtanak 
ki, amelyekkel az adott cég egy darabját 
megvásárolhatjuk. Azonban ezeknek a 
részvényeknek a megvásárlásához sok pénzre 
van szükség, ezért rengeteg befektető inkább 
a részvény-CFD-k kereskedését választja. Így a 
részvény tulajdonlása nélkül is pénzt kereshetünk 
az árak ingadozásán.

RÉSZVÉNYEK
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Az arany a legtöbbet kereskedett nemesfém. 
Biztonságos menedékként tekintenek rá, jól lehet 
vele védekezni a gazdasági zavarok, például 
a defláció és recesszió ellen. Az arany-CFD-k 
kereskedése számos előnnyel jár. Például nem kell 
kifizetni az eszköz értékét ahhoz, hogy nyerhessünk 
az árfolyam változásain. Az arany-CFD-knek emellett 
nincs lejárati idejük, így bármikor bezárhatjuk az 
erre nyitott pozíciókat. Rengeteg kereskedő tekint 
az aranyra biztonságos befektetésként, így jó 
eszköze a portfólió diverzifikálásának.

NEMESFÉMEK INDEXEK

A részvényindexek a tőzsdék mozgását tükröző 
mutatók. A részvénytőzsdék és indexek a 
következők:

Az index-CFD-k kereskedésével diverzifikáltabb 
portfóliót érhetünk el, mintha egyenként vennénk 
részvényeket, mivel az indexek árának alakulása 
több tényezőtől függ

az amerikai tőzsde: S&P 500, NASDAQ és a 
Dow Jones Ipari Átlag
a brit tőzsde: FTSE 100 index
német tőzsde: DAX index
japán tőzsde: Nikkei 225 index
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A kriptovaluta olyan virtuális pénz, amelynek 
nincs fizikai megfelelője. Használható adás-
vétel lebonyolítására, utalható számlák között 
és beváltható fiat pénzre is. A fő sajátosságai 
az anonimitás, decentralizáció, átláthatóság és 
a biztonság. A befektetők körében éppen ezen 
tulajdonságok miatt rendkívüli népszerűségnek 
örvend. Mindenki hallott már a Bitcoinról, de számos 
egyéb kriptovaluta létezik, például az Ethereum, a 
Litecoin, a Ripple és a Bitcoin Cash. Az InstaForex 
kínálatában megtalálja az ezekre alapuló CFD-ket is.

KRIPTOVALUTÁK
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Leegyszerűsítve: a tőkeáttétel egy olyan kölcsön, 
amelyet a bróker ad Önnek, hogy nagyobb 
összegekkel kereskedhessen. A margin (fedezet) 
pedig az Ön befizetett vagyonának egy része, 
amelyet a bróker lefoglal a tőkeáttétel fedezése 
érdekében.
A tőkeáttétel nagyobb összegű kereskedést tesz 
lehetővé, de a kockázatot is megnöveli. Tegyük fel, 
hogy kereskedőként 100 dollár befizetésre 1:10-es 
tőkeáttételt választunk. Ebben az esetben az egy 
pontnyi ármozgás 0,10 dollárnyi változást hoz (ha 
az ügylet mérete 0,1 lot). Másszóval, ha a pozíciónk 
ellen 100 pontot mozog az árfolyam, 10 dollárt 
veszítünk.

MI AZ A TŐKEÁTTÉTEL 
ÉS MARGIN?
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A Forex-kereskedés egy speciális szoftveren, 
a kereskedési platformon keresztül történik. 
Ezeknek számos különböző fajtája elérhető, de a 
legnépszerűbb a MetaTrader 4 (MT4) és az utódja, a 
MetaTrader 5.

Az InstaForexnél az MT4-re alapuló InstaTrader 
platform is elérhető. Számos nyelvet, 
grafikoneszközt és beépített indikátorokat kínál, 
így sokféle feladat elvégzésére alkalmas. Emellett 
gazdasági hírekkel és sok egyéb funkcióval szolgál.
Az asztali verziók mellett okostelefonon elérhető 
platformok is vannak (iOS és Android), valamint 
a WebTrader segítségével közvetlenül az 
internetböngészővel is kereskedhetünk.

MI AZ A KERESKEDÉSI 
PLATFORM?

Możesz zacząć handlować na rynku Forex już teraz! Załóż 
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Miután kereskedési számlát nyit nálunk, 
automatikusan elküldjük a belépéshez 
szükséges adatokat emailfiókjára. A kereskedés 
megkezdéséhez csupán töltse le a platformot 
innét  és telepítse fel számítógépére. Ezután indítsa 
el a programot, majd írja be felhasználónevét és 
jelszavát a felugró ablakban. Győződjön meg róla, 
hogy a megfelelő szervert választja ki demó- vagy 
élőszámlától függően, majd kattintson a Login 
gombra.
Az InstaForexnél ingyenesen nyithat demószámlát. 
Kezdőként ez nagy segítségére lehet a kereskedés 
megismeréséhez és stratégiák kipróbálásához, saját 
pénze kockáztatása helyett virtuális összegekkel. 
A demószámlákat főként azoknak ajánljuk, akik 
teljesen újak a Forex világában. 

HOGY LEHET 
BEJELENTKEZNI 
A PLATFORMBA 
ÉS MEGKEZDENI A 
KERESKEDÉST?

Ugyanazokkal a funkciókkal bírnak, mint az 
élőszámlák, de a valódi kereskedéshez utóbbira van 
szükség. 
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Miután megnyitotta a kereskedési platformot, 
árgrafikonokkal találja szembe magát. Az 
InstaTrader és az MT4 háromfajta grafikont kínál:

A FOREX-GRAFIKONOK 
TÍPUSAI

A vonalgrafikon egy adott időszak árait adja 
meg különböző felbontásokban, egy vonallal 
összekötve. Az alább látható M5 grafikonon ez a 
felbontás például ötperces, a különböző értékek 
összekötésével megállapítható az adott eszköz 
trendje.

VONALGRAFIKON 
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Az oszlopgrafikon egy adott időszak nyitó és 
záróárait, valamint a magas és mélypontokat mutatja 
meg. 
Az oszlop felső pontja a kiválasztott időszak 
legmagasabb, míg az alsó pontja a legalacsonyabb 
árát jelzi. A jobboldali vonal a záróárat, a baloldali a 
nyitóárat jelzi.

OSZLOPGRAFIKONOK

A japán gyertyaalakzatokon ugyanazok az adatok 
láthatók, mint az oszlopgrafikonokon, azonban 
egyszerűbbek és könnyebb velük dolgozni.
Ha az árfolyam emelkedik egy adott időszakban, a 
gyertya teste üres lesz. Ha csökken, akkor fekete. A 
gyertyaalakzat teste a nyitó- és záróárak közti sávot 
jelzi. Az InstaTrader felületén beállíthatja a használt 
színeket, a kényelmes kereskedés érdekében. 
Az alábbi képen például a zöld gyertya jelez 
növekedést, míg a vörös csökkenést.

JAPÁN 

GYERTYAALAKZATOK
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A következetes grafikonelemzéshez különböző 
időkeretek figyelése szükséges. Ezek a következők:

A szélesebb időkeretekkel hosszútávú trendeket 
elemezhet. A heti grafikonon például akár ötéves, 
míg a havin húszéves időtartamot is megnézhet. 
Így távlati elemzéseket is végezhet a piacon és az 
objektív adatokkal helyes előrejelzéseket készíthet.
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MIK AZOK A GRAFIKUS 
ESZKÖZÖK ÉS HOGYAN 
KELL ŐKET HASZNÁLNI?

A grafikus eszközök segítségével könnyebben 
azonosíthatja az árfolyam mozgásait a grafikonokon. 
Az InstaTrader felületén lévő eszköztár tartalmaz 
minden grafikus eszközt, például szöveget, 
alakzatokat, jeleket stb. Ezeket az elemeket 
hozzáadhatja a grafikon ablakához. A technikai 
elemzésben számos vonaleszközre van szükség 
a hatékony kereskedéshez, de ezeket később 
áttekintjük majd. 

A megbízás az, amikor brókerének egy adott 
instrumentum megvásárlására vagy eladására küld 
instrukciót. Vannak azonnali megbízások, amelyek 
rögtön a leadásuk után teljesülnek, valamint függő 
megbízások, amelyek a jövőben, bizonyos feltételek 
teljesülése után hajtódnak végre.
Ha szeretné megtudni, hogyan adhat le 
megbízásokat az InstaTrader felületén, tekintse meg 
oktatóvideónkat. 

MILYEN MEGBÍZÁSTÍPUSOK 
VANNAK?
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A KÖVETKEZŐ TÍPUSÚ 
FÜGGŐ MEGBÍZÁSOK 
LÉTEZNEK:

Buy limit (vételi limit) megbízás: egy adott árszint alá kell 
helyezni. Tehát amikor a piac elemzése után arra jutunk, 
hogy az árfolyam emelkedni fog a közeljövőben, Buy 
Limit megbízást adunk a jelenlegi szint alatt.
Sell Limit (eladási limit) megbízás: ugyanaz, mint a 
Buy Limit, csak a megbízást az aktuális árszint fölé 
helyezzük.
Buy Stop és Sell Stop függő megbízások: különböznek 
a Limit-megbízásoktól, akkor használjuk őket, ha a trend 
folytatására, nem pedig megfordulására számítunk.

A Stop Loss és Take Profit megbízások elengedhetetlen 
eszközei a nyitott pozícióink menedzselésének. A 
Stop Loss megbízás a veszteség korlátozására van. 
Arra utasítjuk vele brókerünket, hogy azonnal zárja 
le pozíciónkat, ha az árfolyam egy bizonyos szintre, a 
stop-árra jut. Ebben a pillanatban a Stop Loss megbízás 
szokványos piaci megbízássá változik és az adott lehető 
legjobb áron teljesül. 

A Take Profit megbízásokat általában rövidtávú 
kereskedésben használjuk a nyereség beszedésére. 
A Stop Loss megbízásokhoz hasonlóan a Take Profit 
aktiválódik, amint az árfolyam elér egy bizonyos szintet, 
és a lehető legjobb áron teljesül.
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MILYEN TÍPUSÚ 
PIACELEMZÉSEK VANNAK?

Minden forex-kereskedőnek létfontosságú, 
hogy előre lássa az árfolyamok mozgását 
és így megfelelően tudjon dönteni. Erre való 
a piacelemzés, amelynek két fő típusa van: 
fundamentális és technikai. 

A fundamentális elemzés az adott ország 
gazdasági mutatóinak tanulmányozásával történik. 
Figyelni kell a GDP-vel, inflációval, alapkamattal 
és más statisztikákkal kapcsolatos hírekre, 
amelyekkel megjósolhatók a különböző devizák és 
instrumentumok ármozgásai. 

A technikai elemzés során az árfolyam jövőbeni 
mozgását jósoljuk meg a korábbi mozgásai alapján. 
A módszerrel azonosítani tudjuk a grafikonokon 
megjelenő különböző alakzatokat, valamint 
technikai indikátorokat használunk. Bármely 
kereskedési instrumentumra alkalmazható, legyen 
az részvény, deviza, kriptovaluta vagy egyéb. 
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Disclaimer:
Ezeket az információkat marketingkommunikációnk részeként küldjük el lakossági és professzionális ügyfeleink számára. 
Nem tartalmaznak és nem tekintendők befektetési tanácsnak vagy javaslatnak, sem bármilyen pénzügyi instrumentummal 
való tranzakcióra vagy kereskedési stratégia használatára irányuló ajánlatnak vagy felkérésnek. A korábbi teljesítmény 
nem garantálja vagy jósolja meg a jövőbenit. Az Instant Trading EU Ltd. nem képviseli vagy garantálja a szolgáltatott 
információk pontosságát vagy teljességét, illetve nem felelős bármely, az elemzéseken, előrejelzéseken vagy a Vállalat 
munkatársa által adott információkon alapuló befektetések esetleges veszteségéért. 

Ismerje meg a kereskedés világát megbízható partnerével, az 
InstaForex-szel!

Kockázati figyelmeztetés: A CFD-k összetett instrumentumok, melyek a tőkeáttétel miatt hirtelen 
bekövetkező, jelentős veszteséggel járhatnak. Az ennél a szolgáltatónál CFD-kereskedést folytató 
lakossági befektetők számláinak 73,78%-án veszteség keletkezik. Fontolja meg, hogy mennyire érti 
a CFD-k működését, és hogy megengedheti-e magának a veszteség magas kockázatát.


