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Az Order kötelező deviza érvényű megrendelés az Ön által 
kért árfolyamot - szintet,  amely által szeretné végrehajtani 

a deviza váltást.
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Az automatikus devizaváltás előnyei

Időt takarít meg
A nyereségképzés vagy az árfolyamveszteségek korlátozása 
miatt nem kell többé folyamatosan figyelemmel kísérnie 
az árfolyamváltozásokat. A Deviza Order napi 24 órában, 
a hét 5 napján felügyeli Ön helyett az árfolyamot.

Alacsony határértékek 
Deviza Order kiadására már 10.000 EUR-tól vagy 10.000 
USD-tól lehetősége nyílik, a kiválasztott devizanemben, 
vagy egyenértékű ezekből a kötelékekből a kiválasztott 
pénznemekben.

Pénzváltás 16 devizanemre
Az ordert a következő devizanemekben kötheti meg: EUR, USD, 
PLN, GBP, CHF, CZK, NOK, SEK, DKK, HUF, JPY, CAD, AUD, RUB, RON, 
CNY.

Állítsa be a határokat
Két fogalom, a TAKE PROFIT és a STOP LOSS határozzák meg 
az automatikus devizavásárlási vagy eladási megbízásait 
az Ön által preferált vagy még elfogadható legrosszabb 
árfolyamokon.

Hogyan működik mindez

Hívja a dealing osztályt. Az árfolyam bizonyos időszakon belüli, 
kötelező hatályú figyelemmel követéséről szóló szerződést köt.

Ezt követően visszaigazolást kap a dealing osztálytól
e-mailben a szerződés tárgyát képező orderről.
 

A Citfin pontosan az Ön követelményeinek megfelelően figyeli
Ön helyett a devizaárfolyamok változását. Akár egész évben.

Az order végrehajtására a devizaárfolyam kívánt szintjének 
elérésekor automatikusan kerül sor. Az order végrehajtásáról 
e-mailben kap tájékoztatást.

A kereskedő felveszi Önnel telefonon a kapcsolatot, 
és megbeszélik a már végrehajtott order elszámolásának 
feltételeit.

Ha az árfolyam nem éri el az Ön által meghatározott 
szintet a Deviza Order érvényét veszti.



Deviza Order kötelező hatályú devizaváltási 
megrendelés  típusai

TAKE PROFIT ORDER 

• Aktuális árfolyam EUR vétele HUF eladása  340,800 EURHUF.

• Az ügyfél kedvezőbb árfolyamot akar, ezért kötelező  devizaváltási  

megrendelést köt a EUR vételére HUF eladásará az árfolyam 

340,800 EURHUF.

• Az order végrehajtására akkor kerül, mikor a devizaárfolyam elérte 

a kívánt szintet. 

STOP LOSS ORDER 

• Aktuális árfolyam EUR vétele HUF eladása  340,800 EURHUF.

• Az ügyfél még nem akar vásárolni EUR  - HUF-ból, aggódik  

hogy a forint gyengülhet.

• Ezért kötelező  devizaváltási  megrendelést köt EUR vételénel 

HUF eladásanal 341,300, ami még elfogadható legrosszabb 

értéke az  árfolyamon. Igyi biztosítja magát, hogy nem fog 

vásárolni rosszabbul mint a megrendeléskori  árfolyamon.

• Az order végrehajtására akkor kerül sor amikor a forint  

gyengítette az árfolyamot és elérte a 341,300 EURHUF szintjét.

Kombináció TAKE PROFIT és a STOP LOSS

• Aktuális árfolyam EUR vétele HUF eladása  340,800 EURHUF.

• Az ügyfél ideális árfolyamot akar, ezért kötelező  devizaváltási  

megrendelést köt a EUR vételére HUF eladásará az árfolyam 

340,400 EURHUF (TAKE PROFIT ORDER). 

• De ha gyengülne a forint árfolyama, az ügyfél által még 

elfogadható legrosszabb árfolyam értéke 341,300 EURHUF 

lehet (STOP LOSS ORDER).

• Clientul, prin urmare, negociază o combinație de Ordin Valutar.

• Az ügyfél ezért Kombinációs kötelező  devizaváltási  megrendelést 

köt.

• Az order végrehajtására akkor kerül sor mikor a forint erősített 

340,400 EURHUF elérte a szintjét  vagy gyengített  a 341,300 EURHUF 

elérte a szintjét.

• Ha forint árfolyama nem éri el az Ön által meghatározott mindkét 

szintet - árfolyamok kombinációját, a Deviza Order érvényét veszti.

TAKE PROFIT ORDIN

340,400 EURHUF

AKTUÁLIS DEVIZAÁRFOLYAM STOP LOSS ORDIN

340,800 EURHUF 341,300 EURHUF 
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