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Bevezetés
Kereskedési Tippek Technikai Alapon
by AutoChartist
Az AutoChartist egy sokoldalú árszint és alakzat felismerő szoftver, amely a
beállított keresési kritériumok alapján vizsgálja a piacot és jelzi a különféle
technikai trend alakzatok mint a háromszög, zászló, alj, csúcs stb. kialakulását.
Kereskedési stílustól függetlenül az AutoChartist az eszközök széles tárházával
valamennyi kezdő és profi felhasználónak hasznos segítséget nyújt a
kereskedési döntés meghozatalában.
Az eszközt beépítettük a kereskedési felületbe, így nem kell külön alkalmazást
megnyitnia, vagy telepítenie. Ha szeretne egy tippet lekereskedni, akkor azt
közvetlenül a kereskedési tipp oldaláról megteheti, sőt, egy kattintással
hozzárendelheti a tippen szereplő take profit és stop loss szinteket is.
Kérjük olvassa el a Kereskedési Tippekkel kapcsolatos teljes jogi
nyilatkozatot jelen dokumentum 15. oldalán vagy a kereskedési felületen!
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Főablak
Elérési út:
Hírek és
Elemzések / Az
ügyletek jelei
A baloldali részen van
lehetősége szűrők
alkalmazására, illetve itt
található a
Teljesítménystatisztikák és
a Jogi nyilatkozat linkje is.
A jobb oldali részen
jelennek meg a szűrés
utáni Kereskedési Tipp
találatok.
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Szűrők alkalmazása
A kereskedhető terméktípusok kiválaszthatóak a jobb felső sarokban található fogaskerék ikonra kattintva:
Beállítások / Kereskedési termékek résznél.

 Eszközcsoport: Deviza, CFD részvények, Részvények, CFD Indexek
 Valószínűség: A sikeresség valószínűségére lehetőség van szűrni. (Bizonyos jelzések, mint például a
különböző szintek vagy a Fibonacci alakzatok, nem rendelkeznek ilyen mutatóval, így ha például a 60%
vagy a feletti valószínűségre rászűr, akkor ezek a jelzések nem fognak megjelenni.)
 Grafikon alakzatai: éppen kirajzolódik (fejlődik), vagy kitört egy kirajzolódott alakzatból. (kitörés)
 Kulcsszintek alakzatai: az árfolyam megközelít egy támasz/ellenállás szintet (közeledő) vagy áttörte azt
(kitörés)
 Fibonacci alakzatok: az árfolyam megközelít egy Fibonacci szintet (fejlődő) vagy áttörte azt (befejezett)
 Intervallum: a vizsgált grafikon idősíkja (Részvény és részvény CFD termékek csak 60 perc vagy annál
hosszabb idősíkra elérhetőek)
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Oszlopnevek

 Termék: A termék neve, amelyben az alakzat kirajzolódott. Az oszlop fejlécre kattintva ABC sorrendbe rendezhetőek. A termék neve
előtti ikon jelöli a termékosztályt. (Deviza FX, CFD stb.) A termék nevétől jobbra található kör alakú ikon három háttérszíne az
alábbiakat jelöli:
1) Szürke: Fejlődő/Közeledő alakzat
2) Kék: A minta kirajzolódott vagy áttört és az árfolyam várhatóan felfelé mozdul el
3) Piros: A minta kirajzolódott vagy áttört és az árfolyam várhatóan lefelé mozdul el
 Intervallum: a vizsgált grafikon idősíkja
 Alakzat neve: megjelenő alakzat (pl. csatorna, háromszög, zászló, ék), szint (pl. támasz/támogatás, ellenállás) vagy Fibonacci szint
 Meghatározott: A dátum és időpont amikor az alakzatot a rendszer azonosította
 Típus: Megmutatja, hogy az alakzat közeledő/kirajzolódó vagy már kirajzolódott/kitört
 Kor: Az eltelt gyertyák száma: közeledő/kirajzolódó alakzatoknál az azonosítás óta, kirajzolódott/kitört alakzatoknál a kitörés óta
 Hossz: az alakzat hossza gyertyákban kifejezve. Például 20 gyertya egy 4 órás intervallumnál 80 órának felel meg.

 Valószínűség: Az alakzat sikerességének valószínűsége, az elmúlt 180 napra és az adott instrumentumra vonatkoztatva.
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Oszlopnevek II.

 Minőség: A rendszer öt mutatót használ az egyes alakzatok minősítésére:
1. egyértelműség

2. kezdeti trend
3. forgalom
4. egyenletesség
5. kitörés ereje.
A minőségi mutatók az alakzat vizuális megjelenését minősítik, hogy mennyire jól definiálható az alakzat ezen paraméterek között.
A minőségi alakzatok arányosak és szimmetrikusak. Az összesített minőség ezeknek a szempontoknak az átlaga egy 10 fokú skálán.
Felhívjuk figyelmét, hogy a jel minősége nem a hatékonyság értékelése vagy a várható nyereség/veszteség valószínűsége
egy alakzatból!
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Részletek elemzés ablak
A Részletek elemzés szövegre kattintva
megjelennek a kereskedési tipp részletei
a bal oldalon és a megbízás ablak a
jobb oldalon ahonnan a pozíció
közvetlenül megnyitható.
Elérhető információk:
 Grafikon zoom és scroll funkciókkal
 Berajzolt alakzat
 A nyíl(ak) melyek az árfolyammozgás
várható irányát jelzik.
 A célszintet jelölő két vízszintes vonal
„Take profit” szint, amely a célszint
legközelebbi árfolyamát jelöli
„Stop loss” szint, az esetleges
veszteség korlátozásához
A Take profit és stop loss szintek a
„Hozzáadás a jegyhez” gombra kattintva
megjelennek a jobb oldali megbízási
ablakon. (Értékük utólag módosítható.)
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Részletek elemzés ablak II.
A jobb oldali megbízás ablak
funkcionalitását tekintve megegyezik a
kereskedési felületen elérhető
hagyományos megbízás ablakkal, az
alábbi különbségekkel:
 A megbízás típusa alapértelmezetten
Piaci (és nem „Gyors kereskedés”), de
természetesen módosítható.

 Vételi és eladási irányba csak addig
helyezhető el megbízás amíg a
Kereskedési Tippben meghatározott
Take Profit vagy Stop Loss szint nincs
hozzáadva a megbízáshoz. Hozzáadás
után csak a Kereskedési Tippben
meghatározott irányba lehet ebből az
ablakból pozíciót nyitni. (Például ha az
irány „Fel”, akkor csak vételi megbízás
adható, long pozíció nyitásához.)
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Take profit és stop loss meghatározás
Árfolyam emelkedést jelző
alakzatok esetén:
„Take profit” szint: minden alakzat esetén
egyedileg kerül meghatározásra, a célszint
legközelebbi árfolyamát jelöli. A grafikonon
a pontozott téglalap alsó oldalához tartozó
árszint. (Ebben az esetben 1,1786)
 „Stop loss” szint: a kitörést megelőző
legalacsonyabb árszint

Árfolyam csökkenést jelző
alakzatok esetén:
 „Stop loss” szint: a kitörést megelőző
legmagasabb árszint
 „Take Profit” szint: minden alakzat
esetén egyedileg kerül meghatározásra.
A „Take Profit” és „Stop Loss” szintek
kizárólag tájékoztató jellegűek. Kérjük
olvassa el a teljes jogi nyilatkozatot
jelen dokumentum végén!
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Take profit és stop loss meghatározás II.
Szintek megközelítése
esetén:
„Take profit” szint: minden esetben a
vízszintes kék vonallal jelölt kulcsszint
 „Stop loss” szint: ellenállás esetén, a
stop loss szint a kirajzolódott alakzat
legalacsonyabb árszintje. Támasz esetén
a stop loss szint a kirajzolódott alakzat
legmagasabb árszintje. Az alakzat hosszát
mindig a vízszintes kék vonal jelzi.

Szintek áttörése esetén:
 „Take profit” szint: ellenállás áttörése
esetén az alakzat legmagasabb árszintje.
Támasz áttörése esetén az alakzat
legalacsonyabb árszintje.
 „Stop loss” szint: támasz áttörése esetén
a kirajzolódott alakzat legmagasabb
árszintje. Ellenállás áttörése esetén a
kirajzolódott alakzat legalacsonyabb
árszintje.
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Alternatív megjelenítési módok
Árfolyam figyelő listában:
Navigáljon az alábbi ablakra: Árfolyam
figyelő lista / Szerkesztés / elrendezés /
Elrendezések szerkesztése
Itt az egér nyomva tartása mellett húzza
fel a „Jelek” oszlopnevet a „Mutatott
oszlopok” közé. Ezután zárja be ezt az
ablakot az „X”-re kattintva, majd kattintson
a „KÉSZ”-re.
Ezután már az Árfolyam figyelő listából is
közvetlenül elérhető az adott termékhez
tartozó utolsó Kereskedési Tipp.
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Alternatív megjelenítési módok II.
Áttekintés ablakban:
Az Áttekintés ablak listáz minden
Kereskedési Tippet a kiválasztott
instrumentumhoz. A Kereskedési Tippre
kattintva megjelennek annak részletei és a
megbízás adás ablak.
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Kereskedési Tippek mobileszközökön
A Kereskedési Tippek
mobileszközökön is
megjeleníthetőek a jobb
felső sarokból elérhető
főmenün belül „Az
ügyletek jelei” menüre
kattintva.
A mobiltelefont
elforgatva több oszlop
megjelenítésére van
lehetőség.
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Kereskedési Tippek demó számlákon
A Kereskedési Tippek demó számlákon is elérhetőek, azonban csak késleltetéssel:
 1 napos intervallum (1D) esetén 1 gyertyányi késleltetés
 4 órás intervallum esetén (4H) 3 gyertyányi késleltetés
 1 órás intervallum esetén (4H) 4 gyertyányi késleltetés
 30 perces intervallum (30M) esetén 5 gyertyányi késleltetés

 15 perces intervallum esetén 5 gyertyányi késleltetés
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Jogi nyilatkozat
Az alábbi jogi nyilatkozatot kérjük a saját érdekében gondosan tanulmányozza át:
A jelen dokumentumban foglaltak kizárólag tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak, illetve
befektetésre való ösztönzésnek, befektetési tanácsadásnak vagy adótanácsadásnak. Megalapozott befektetői döntés csak az adott
pénzügyi eszköz teljes körű ismeretében hozható, ezzel kapcsolatban kérjük, vegye fel a kapcsolatot üzletkötőjével. Kérjük,
befektetési döntése előtt tájékozódjon az adott pénzügyi eszközzel kapcsolatos, valamint az értékpapírszámla vezetéséhez
kapcsolódó aktuális díjakról, továbbá óvatosan mérlegelje befektetése tárgyát, kockázatát és a befektetésekből származó esetleges
károkat. Tájékoztatjuk, hogy a kereskedés kiemelt kockázatokkal jár, valamint, hogy a befektetéseiből származó nyereségekért és
veszteségekért kizárólag Ön tartozik felelősséggel. Felhívjuk a figyelmét, hogy a múltbeli adatok alapján nem lehetséges a jövőbeni
teljesítményre vonatkozó megbízható információt levonni!
Az Erste Befektetési Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; tev. eng. szám: III/324/2008 és III/75.005-19/2002;
tőzsdetagság: BÉT és Deutsche Börse AG; „Társaság”) a jelen dokumentumot változtatás nélkül teszi közzé, azt az Autochartist
Limited, Cyprus (székhely: 5 Andrea Patsalides Street, Engomi, 2408, Nicosia, Cyprus; nyilvántartási szám: 304691) készítette, és a
készítő által hitelesnek tartott forrásokon alapul. A dokumentumban foglalt információk teljességéért, illetve pontosságáért, valamint
az információk felhasználásának eredményéért sem a Saxo Bank A/S, sem pedig a Társaság nem vállal felelősséget, az abban
foglaltak alapján velük szemben igény nem érvényesíthető. Tájékoztatjuk, hogy a jelen dokumentumban foglalt információk
pontosságának, teljességének illetve hasznosságának értékelését Önnek kell elvégeznie. A jelen dokumentumban foglaltak, illetve a
kapcsolódó indikátorok, befektetési stratégiák és cikkek befektetési célra történő felhasználásából eredő kockázatokat kizárólag Ön
viseli.
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Sikeres kereskedést kívánunk!
Amennyiben kérdése lenne a platform használatával vagy a kereskedhető termékekkel
kapcsolatban, forduljon bizalommal felkészült kollégáinkhoz.
Munkatársaink munkanapokon 8:30 és 17:00 óra között elérhetőek telefonon:
Ügyfélszolgálat
+36 1 235 5151
Honlap:
www.ersteinvestment.hu
www.erstemarket.hu
E-mail:
info@ersteinvestment.hu

Hrustinszki Balázs
+36 1 235 7567

Czirják Gábor
+36 1 235 7565
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