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1. Online kereskedés
Az otthoni munkával való pénzkereset egyik legnépszerűbb módszere az
online kereskedés. Egészen mostanáig, a globális piacokat a nemzetközi
lakosság túlnyomó többsége előtt különösen magas belépési díjjal zárták el,
illetve azzal, hogy túlságosan összetett ügyleti technikákat kellett elsajátítani
hozzájuk. Mint sok más területen, az Internet behozta ide is a versenyt, a
belépési díjakat csökkentette és olyan irányba sodorta a kereskedési
folyamatot, melynek következtében bárki részese lehet a globális piacnak.
Az online kereskedés mindenki számára az egész világon, esélyt biztosít arra,
hogy olyan lehetőséget élvezzenek, melyek korábban a profi kereskedők
számára

voltak

csak

kizárólagosan

elérhetők.

Mindehhez

csak

egy

számítógépre, internet hozzáférésre és bankszámlára van szükség és máris
készen állsz, elkezdhetsz kereskedni. A kereskedésnek ezt az egyszerű módját
három opció közül egyet kiválasztva gyakorolhatod. Ez a könyv az egyik
legnépszerűbb kereskedési típusra helyezi a hangsúlyt – a bináris opción való
kereskedésre.
Azonban, mielőtt belekezdenél a bináris opción való kereskedésbe, erősen
ajánljuk, szánj egy kis időt ennek az eBook-nak az elolvasására és ismerkedj
meg a bináris opciókon történő kereskedés különböző aspektusaival annak
érdekében, hogy a lehető legkisebb kockázattal kezdhess el befektetni.
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2. Mi is az a bináris opció?
A „bináris” azt jelenti „egyedülálló” vagy „egy”, az opciók jelentése választás,
választási lehetőség. A pénzügyi világban, amikor bináris opción fektetsz be,
egy eszköznek, árunak, részvénynek vagy devizának az elvárható irányba
való elmozdulásába fektetsz be. A bináris opciónak számos különböző
elnevezése létezik, beleértve a „mindent-vagy-semmit” opciókat és a
„digitális opciókat” is. Minden egyes fenti elnevezés a bináris opció mögött
rejlő alapkoncepciót képviseli – egyértelmű igen/nem választás egy előre
meghatározott százalékos kifizetéssel.
A bináris opción való kereskedést könnyen meg lehet tanulni és a készséget is
gyorsan el lehet sajátítani. Ezzel az egyszerű, az adott eszközre vonatkozó
igen/nem

döntéssel

lehetővé

válik

még

azok

számára

is

a

gyors

haszonszerzés, akik nem rendelkeznek előzetes tapasztalattal. Valamint az
optionFair® a kereskedőknek sok előnyt is biztosít a piaci kereskedés egyéb
formáin túl, mint például a magasabb kifizetések, 60 másodperces ügyletek
és a mobil kereskedés.
Minden egyes bináris opción történő ügyletnek előre meghatározott a lejárati
ideje. Amint elérjük a lejárati időt, az opció három pozíció közül az egyiknek
megfelelően

zárul

be:

“In-the-money”

(=jó

fogadás),

ahol

az

előre

meghatározott profitot sikeresen megszereztük, “out-of-the-money” (=rossz
fogadás), melyben elvesztettük a befektetett összeget, vagy nagyon ritkán a
bináris opció lejárhat “at-the-money”(=a fogadás pillanatában rögzített ár
egyenlő a lejárati árral) pozícióban is, melynek esetén a befektetés teljes
mértékben megtérül, nem teszel szert nyereségre, de nem is veszítesz.
Az optionFair® a kereskedőit különleges képességgel ruházza fel, melynek
segítségével rövid időn belül nagy profitra tehetnek szert sok jól ismert eszköz
felhasználásával

(beleértve

a

devizát,

indexeket,
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és
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árucikkeket), mindezt egy egyszerű, a TechFinancials által létrehozott
felhasználói interfésszel biztosítja. Gyakran a kereskedők a felhasználni kívánt
instrumentumokat saját kereskedési jártasságuk és befektetői tudásuk alapján
választják ki.
A bináris opciókon befektető kereskedők számára három különböző
kereskedési instrumentum áll rendelkezésre:
1. Fel/Le (HIGH/LOW) – Ez egy olyan instrumentum, melyet a trader arra
használ, hogy megállapítsa, az adott eszköz értéke a megcélzott ár
alatt vagy felett lesz lejáratkor.

2. Kívül/Belül (IN/OUT OF BOUNDARY)- egy instrumentum, mellyel a trader
a szóban forgó eszköz értékét az előre meghatározott értéken belül
vagy kívül várja lejáratkor (a magasabb vagy alacsonyabb kötési ár
alakítja ki).
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3. Érinti/Nen érinti (Touch/No Touch)- egy olyan instrumentum, amit a
kereskedő annak megítélésére alkalmaz, vajon az adott eszköz eléri-e a
célként kitűzött árat (Touch) (érinti), vagy nem éri el a célként kitűzött
árat (No Touch) (nem érinti) a bináris opció időszaka alatt.

Az optionFair® kiterjesztette az instrumentum katalógusát, a bináris opción
kereskedők számára a fent megnevezett instrumentumoknak további 3
magasan jövedelmező variációját kínálva. Ezek a “High-Yield Touch” (Magas
hozamú „érintés”), “Above/Below” (Felett/Alatt) és a “High-Yield Boundary”
(Magas hozamú határkereskedés). Ezeknek a további instrumentumoknak
mindegyike nagyobb változatosságot, valamint magasabb lehetséges
profitot tesz lehetővé a kereskedésekben.

3. Miért kereskedjünk bináris opción?
A bináris opción való kereskedés három szempontból is előnyös:
1. A kereskedés egyszerű a könnyen használható eszközök segítségével
2. A befektetések gyorsan és azonnal megtérülnek
3. Profit lehetséges függetlenül attól, hogy a trendek felfelé vagy lefelé
mozognak
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Az előnyök részleteinek megértése nem csak segít a befektetőknek az okos
kereskedésben, hanem azt is segít jobban megértetni velük, pontosan mibe is
fektetnek be.
1. A kereskedés egyszerűsége könnyen használható eszközökkel
Az egyik legfontosabb oka annak, hogy a bináris opciók ilyen gyorsan ekkora
népszerűségre tettek szert, az annak egyszerűsége, mennyire könnyen lehet
az eszközökkel kereskedni. A bináris opción történő kereskedésnek sikerül
leegyszerűsíteni a többi kereskedési típus által kínált sokrétűséget. Annak
biztosításával, hogy a kereskedést a legalapvetőbb elemekre sikerült
leegyszerűsíteni,

a

bináris

opciók

a

kereskedésnek

megközelíthető

formájává

váltak,

mely

olyan

könnyen

összehasonlíthatatlanul

nagy

könnyebbséget kínál.
A bináris opciók által kínált különleges egyszerűség azt is biztosítani tudja,
hogy tekintet nélkül a pénzügyi hátteredre, a bináris opciók könnyen
elsajátíthatók.

Bár az interfész a különböző brókerek miatt változatos, az

optionFair®-t a ‘TechFinancials’ támogatja, amely egyike a vezető online
kereskedői szolgáltatóknak és nagy figyelmet fordít annak biztosítására, hogy
a kereskedési platform mögött ne csak megbízható, hanem mindenki által
könnyen használható, a minőséget fontosnak tartó szolgáltatások legyenek.
Sok más, viszonylag nagy kezdőtőkét igénylő kereskedési formától eltérően,
az optionFair® minimális befizetésként 250$-t jelöl meg, különböző háttérrel
rendelkező ambiciózus üzletemberek számára felajánlva annak lehetőségét,
hogy belépjenek az online kereskedés izgalmas és sikerélményt nyújtó
világába. Továbbá, a bináris opciók sokkal hatékonyabb kockázati kontrollt
nyújtanak az egyéb kereskedési formákkal összehasonlítva.
Az optionFair® a bináris opciókon való kereskedéshez egy teljesen kiépített
pénzügyi szolgáltatást biztosít. Elkötelezett támogató csapatunk által nyújtott
gondoskodás és támogatás mellett az optionFair® áttekinthető környezetet
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tart fent a kereskedésre terhelt mindenféle rejtett költségek vagy jutalékok
nélkül.
2. A befektetések gyorsan és azonnal megtérülnek
Talán egyike a bináris opciókon való kereskedés legcsábítóbb előnyeinek, a
bankoktól (amint azt a korábbiakban kifejtettük), vagy egyéb megszokott
eszköz befektetésektől eltérően, hogy egyetlen perc alatt 85%-nyi haszonra
tehetünk szert. A 60 másodperces kereskedési eszköz, valamint a „nap végi
lejáratú” opciók, melyek a nap végén járnak le, a „hétvége” opciók, melyek
hétfőtől péntekig tartanak és a „hétvége” opciók, melyek szombaton
kezdődnek és hétfőn záródnak be, a kereskedőknek lehetőséget adnak arra,
hogy ők maguk döntsék el, mikor akarnak kereskedést eszközölni a
befektetéseikhez.
3. Profit lehetséges függetlenül attól, hogy a trendek felfelé vagy lefelé
mozognak
A bináris opciók egy nagyon vonzó koncepciót is kínálnak, melyben a
kereskedők a piaci tevékenységtől függetlenül is képesek profitra szert tenni.
Még ha az eszközök árfolyama éppen lefelé megy, a bináris opciók
kereskedői éppen olyan könnyen képesek profitálni, mint a növekvő eszközérték esetén. Miközben ez egyszerűnek tűnik, talán ez a legfontosabb és
legkülönlegesebb előnye a bináris opciókkal való kereskedésnek, mivel a
napjainkban gyakran hanyatló gazdasági környzetben is képesek profitra
szert tenni még a leglehangolóbb időszakokban is, vagy talán akkor még
többet is nyerhetnek.
Éppen azon vagy, hogy egy olyan, lehetőségekkel teli izgalmas világba lépj
be, ahol tanulhatsz és profitálhatsz. A bináris opciókkal való kereskedés egy
ideális belépő pont a globális piacokra és népszerűségét meg tudja tartani
mind a veterán, mind pedig a kezdő kereskedők körében is.
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4. Bináris opciók: A kereskedés alapjai
Amint azt már a korábbiakban kifejtettük, a bináris opciók egyike az online
kereskedés legegyszerűbb és legprofitálóbb formáinak. Annak megértéséhez,
miről is szól a bináris opció, tekintsük végig a következő szituációt:
Feltételezzük, hogy 1000$ áll rendelkezésedre befektetési célból. Az általában
felkínált sztandard

befektetési útvonalat alkalmazva, azt fontolgatjuk,

betesszük a bankba azért, hogy a kamatokból profitáljunk, amit azért kapunk,
mert a bank a pénzünket kezeli. Ha ez a bank 5%-nyi éves kamatot kínál, 50$ra számíthatunk az év végén.
Vagy választhatjuk a bináris opciókba való befektetést. Tipikusan, a bináris
opciók maximálisan 85%-nyi fix kifizetést kínálnak egy-egy befektetésre
perceken belül, ami azt jelenti, a kezdeti 1000$ 1850$-ra nő mindössze annyi
idő alatt, amíg visszatérsz a kávészünetedből!
A példát egyértelműbbé téve, használjunk egy életszerű helyzetet az adott
pont illusztrálására. A bináris opciók egyik legvonzóbb eszköze az „olaj”. Egy
tipikus bináris opció esetén választhatunk, az olaj ára felfelé vagy lefelé fog
elmozdulni az elkövetkezendő 15 percen belül.

Elvárásainkra alapozva

választhatjuk a “high” (magas) vagy “low” (alacsony) opciót és megadhatjuk
a befektetni kívánt összeget (1000$). Ha az elvárásaink bejönnek, 850$-ra
teszünk szert 15 perc leforgása alatt.
Azonban a lehető legnagyobb siker érdekében; a kereskedőknek többet kell
tenniük annál, hogy egyszerűen kitalálják a megfelelő irányt. Például, ha
tudjuk, az OPEC (Olaj Exportáló Országok Szervezete) új pénzügyi szankciókat
készül bevezetni az olajat exportáló országokkal szemben és ezt a bejelentést
ma 15:00 órára időzítették, számíthatunk reakcióra az olaj árában. Általában
az ilyenfajta szituációk az olaj árának emelkedését okozzák az olaj készletére
vonatkozó kompromisszumoktól való félelem miatt, ami jó lehetőséget biztosít
számunkra

egy

gyors

profithoz

jutáshoz.

Ismereteinket

A pénzügyi kereskedés kozckázatos, amivel az összes befizetett tőkéjét elveszítheti.
Kattintson ide a kockázatok részletes megismeréséhez.

felhasználva

8

kiválaszthatjuk a

„low” (alacsony)

opciót a ‘High/Low’ eszközből

a

nyilvánosságra hozatal után, mivel nagyobb a valószínűsége annak, hogy az
elvárásaink bejönnek. Ha létezik egy OPEC bejelentés, de a pozíciójuk
tisztázatlan a tárggyal kapcsolatban, kihasználhatjuk a piacnak az esemény
miatt kialakult volatilitását, és a határkereskedés eszközének alkalmazásával
kiválasztjuk az „out” opciót (az árak egy bizonyos értékén kívül). Amikor a
bináris opciókon kereskedünk, valójában nem vásároljuk meg az eszközöket,
egyszerűen csak annak árára spekulálunk. A fejezet elején megadott két
példát összehasonlítva és megértve, tekintsük át őket a 3 kulcsfontosságú
tényező alapján:
1. ROI (befektetés megtérülése) – az elvárt profit százaléka. Ha a bankba

fektetünk be, évi 5%-os haszonra teszünk szert. Ha bináris opciókba
fektetünk, lehetőségünk van 85%-os haszonra, akár perceken belül.
2. Lock-In Period (bezárt időszak) – Az az időszak, amikor a befektetésed

„zárva” marad, mielőtt profitálhatnál belőle. Ha a bankba fektetünk
be, nem nyúlhatunk a pénzhez az 5%-os profit csökkenése nélkül.
Azonban, a bináris opciók befektetései csak a szerződés lejártáig
vannak zárolva, ami általában percekben mérhető.
3. Kockázat

–

befektetésünk

lehetséges

vesztesége.

A

bankban

elhelyezett pénz minimális kockázattal jár, ugyanakkor a befektetés
megtérülése is minimális. Másrészről azonban, a bináris opcióba való
befektetés

mindig

magában

hordozza

a

befektetett

pénz

elvesztésének kockázatát. Összefoglalva, biztonsággal állíthatjuk „minél
nagyobb a kockázat, annál nagyobb a jutalom”. Ahogy azt fentebb
illusztráltuk

már,

az

opciókkal

való

kereskedés

előnyökkel

és

hátrányokkal is jár. A bankok biztos, nagyon hosszú időre vonatkozó, de
nagyon alacsony bevételt kínálnak. A bináris opciókkal való kereskedés
jelentősen magasabb bevételt eredményez rövid időn belül, miközben
a befektetéshez kockázat társul.
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5. Kezdjünk bele!
Egyszerűen megfogalmazva, a bináris opciók segítségével a siker elérése
semmi másról nem szól, mint annak a bölcs spekulációjáról, hogy egy
bizonyos eszköz nagy valószínűség szerint melyik irányba mozdul el. Az
eszközöket valójában nem vásárlod meg, ez csak a kereskedésnek egy
leegyszerűsített formája, amely lehetővé teszi a kereskedők számára a
limitált költségvetési keret és ehhez hasonló speciális követelmények
mellett is a profitot.
Mielőtt bármit is tennél, először is be kell jelentkezned az optionFair®-re.
Ehhez látogass el a www.optionFair.com oldalra. Ezt követően, add meg
az adataidat az oldal jobb felső részében. A bináris opciókon való
kereskedés bemutatásához először ki kell választanunk az eszközöket. Az
optionFair®-nél

rendelkezésre

álló eszközök

között szerepel

deviza,

részvény, indexek és áruk. Ezt a listát rendszeresen bővítik.
Bemutatónkhoz

a

NASDAQ-future

index-et

választottuk.

Az

eszköz

kiválasztásánál ki kell választani a bináris opciókhoz használható, általunk
használni kívánt opció típusát. Ebben az esetben, mi a “high/low” opciót
választottuk. Ha ezt a bináris opció instrumentumot használjuk, a
kereskedőnek azzal kapcsolatban kell spekulálnia, hogy az eszköz ára
vajon magasabb vagy alacsonyabb lesz lejáratkor a megcélzott
árfolyamnál.
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Négy elsődleges adatra van szükség a kereskedés megkezdéséhez (itt, a
EUR/USD-t tekintjük eszközként)
1. lejárati idő – pl. 15 percen belül
2. az eszköz vásárláskori értéke - 1,25679
3. Befektetett összeg - $1000
4. Megtérülés - 85%

Ezen a ponton két dolog közül választhatunk – vásárolhatunk vagy egy „high
(FEL)”, vagy egy „low (LE)” opciót.
A. Low/LE – A cél ár adott: 1,25679. Ha az eszköz a lejáratkor ez alatt a cél
ár alatt van, az opció lejáratkor “in-the-money”-t (profit) fog mutatni,
azaz a spekulációnk jó volt. Ha az eszköz lejáratkor efelett a cél ár felett
áll, akkor az opció “out-of-the-money” (veszteség) lesz, azaz rossz volt a
döntésünk.
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B. High/FEL – A cél ár adott: 1,25679. Ha az eszköz a lejáratkor e felett a
cél ár felett van, az opció lejáratkor “in-the-money”-t (profit) fog
mutatni, azaz a spekulációnk jó volt. Ha az eszköz lejáratkor ez alatt a
cél ár alatt áll, akkor az opció “out-of-the-money” (veszteség) lesz, azaz
rossz volt a választásunk.

Különböző instrumentumok
Ha a „Touch”/”Érinti” instrumentumot alkalmazzuk, a „touch”-ot akkor
választjuk, ha abban hiszünk, hogy a piac eléri a megcélzott árat bármikor
a lejárati idő előtt, illetve a „No Touch”/”Nem Érinti”-t akkor, ha azt
gondoljuk, a piaci ár nem éri el a megcélzott árat a lejárati idő előtt.
Ha a sáv-kereskedés (IN/OUT of Boundary)/”Kívül/Belül egy adott sávon”
instrumentumot alkalmaznánk,

az

„in”/”belül”-t abban

az

esetben

választanánk, ha azt hinnénk, hogy a piaci ár a felső és alsó rögzített
árakon belül lesz lejáratkor, illetve az „out”-ot/”kívül-t”, ha abban hinnénk,
hogy a piaci ár kívül fog zárni az alsó és felső rögzített árakon.
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Ez a példa a bináris opciókon való kereskedés egyszerűségét, illetve az
alap koncepciót demonstrálja. Először is ki kell választanunk egy eszközt, a
bináris opciók instrumentumának típusát, az irányt, merre gondoljuk az
eszköz elmozdulását, és végezetül a befektetésre szánt összeget. Ezekkel
az egyszerű lépésekkel a kereskedők képesek lesznek az ügyleteket
végrehajtani megnövelt kockázati ellenőrzés mellett nagyobb profit
lehetőségével.

1. Válasszon eszkö

2. Válasszon irányt

3. Írja be az összeget és
vásárolja meg

6. A bináris opciók eszközei
A bináris opciók egyik legvonzóbb tulajdonsága az, hogy szinte bármilyen
eszközt alkalmazni lehet. Az optionFair® lehetőséget biztosít kereskedői
számára, azaz szinte a piac minden eszközével tapasztalatot gyűjthetnek egy
olyan leegyszerűsített interfészen keresztül, amely a nagyobb kockázati
kontroll és magasabb profit felé irányul.
A bináris opciókon használt eszközöket 4 kategóriába lehet sorolni:
Deviza: Nagyon hasonlóan a deviza-üzlethez, a bináris opciók lehetőséget
biztosítanak a devizapár alakulásán alapuló spekulációra. A valuta-üzlettől
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eltérően azonban a bináris opciók nagyobb profitot biztosítanak rövidebb idő
alatt és mindez annak biztosítása mellett történik, hogy a befektetett összeg a
végső összeg és még akkor sem jelentkeznek további veszteségek, ha a
befektetett összeg elveszett. Az optionFair® a bináris opciókra a valuták
kivételesen széles választékát nyújtja, beleértve a főbb típusokat (mint például
EUR/USD, GBP/USD, EUR/JPY és még továbbiakat is), valamint néhány exotikus
devizapárt, mint például a USD/TRY és EUR/NOK.
Részvények – A bináris opciókhoz rendelkezésre álló részvények listája a
különböző brókerek esetében nagyon különbözők lehetnek, az optionFair®
büszke arra, hogy a piacon az egyik legnagyobb listával rendelkezik. A bináris
opciókkal kombinálva, olyan részvények, mint például a Google, Facebook,
BP és az Apple egyre nagyobb nyereséggel számoló befektetésekké váltak és
mindegyik készen áll arra, hogy elérhető legyen az optionFair® kereskedési
szolgáltatásai között.
Áruk, nyersanyagok – Az árupiac az egyik legérdekesebb, köszönhető mindez
a geopolitikai klíma kettős kapcsolatának. Az optionFair® alkalmazásával a
kereskedők képesek lesznek olyan eszközökkel gyorsan kereskedni, mint
például az arany, ezüst és a nyersolaj, amely változatosság máshol sehol nem
létezik.
Indexek – Az indexeket gyakran tekintik a bináris opciókon való kereskedés
hatékony eszközének. Az indexek állandó likviditása szintén ideális választássá
teszik a kockázat csökkentése (hedging), valamint az alacsony adózási
politika miatt, amely miatt ez az eszköz biztosan mindig kedvelt kategória lesz.
A hat legnevesebb index:
• Dow Jones – Industrial Average, mely a 30 leginkább forgalmazott ipari
részvényt tartalmazza a New York-i tőzsdén, olyanokat, mint pl. a Coca
Cola, Amex és a Microsoft, csak néhányat megemlítve közülük.
• NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated
Quotations)- sokan ezt tekintik a legnagyobb indexnek. Az összsített
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index több mint 3000 komponenst foglal magába és a technológiai
teljesítmény, valamint a vállalkozások részvényeinek növekedésének
indikátoraként tekinthető.
• S&P (Standard & Poor's) 500- ez egy részvénypiaci index, amely 500, az
amerikai vállalkozások által leginkább forgalmazott normál részvény
árára épül.
• DAX (Deutscher Aktien IndeX) 30 – ez egy blue chip részvénypiaci
index, mely a frankfurti tőzsde 30 fő részvényét tartalmazza.
• FTSE (Financial Times Stock Exchange) 100 – egy részvényindex, a
londoni tőzsdén a legnagyobb piaci tőkével bejegyzett 100 cég
részvényeivel. Ez az egyik legszélesebb körben használt részvény index
és az üzleti fellendülés mutatójaként tekintenek rá.
• Nikkei 225 – a tokiói tőzsde részvény indexe. A Nikkei japán tőke
legszélesebb körben alkalmazott indexe, hasonlóan az amerikai Dow
Jones-hoz.

7. Mi befolyásolja a bináris opciókat?
A bináris opciókba való befektetés nem szól másról, csak arról a
képességedről, meg tudod-e előre mondani a piaci trendekről, vajon azok
felfelé, vagy lefelé mozognak-e. Először is meg kell határoznunk, mikor
alacsony egy ár és mikor magas. Ez a rész néhány olyan különböző technikát
részletez, melyeket a piacok elemzésére és olyan globális trendeket
meghatározó események elemzésére használnak, melyek drasztikus hatással
lehetnek a piacokra.
Fundamentális elemzés
A fundamentális elemzés valódi adatok felhasználásáról szól az eszköz
értékének meghatározásához. Bár a legtöbb elemző a fundamentális
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elemzést a részvények értékelésére alkalmazza, az értékelésnek ez a
módszere bármilyen eszköz értékelésére alkalmas.
Például, egy befektető fundamentális elemzést végezhet a részvényeken a
bevételek, jövőbeli növekedés, tőke megtérülése, profit szint és más adatok
felhasználásával. Ezzel meg tudja határozni a vállalkozás aktuális értékét és a
lehetséges jövőbeli növekedését.
Technikai elemzés
A technikai elemzés egy olyan folyamatra utal, amely a korábbi kereskedési
adatokat és ármozdulásokat használja fel annak meghatározására, hogyan
viselkedett egy hasonló befektetés hasonló ármozgás esetén. Amint a sémát
nyomon

lehet

pontossággal),

követni,
vajon

a

a

kereskedő

befektetés

meg

kicsi

tudja

vagy

jósolni

nagy

(bizonyos

bizonyossággal

nyereséges lesz-e. Röviden összefoglalva, ez a fajta elemzés a korábban
látott sémák és hatásuk körül forog, arra számítva, hogy az adott esetben is
hasonló eredmény várható.
Geopolitika
A geopolitika a fundamentális elemzés egy formája és az eszközökre
befolyással lévő politikai, illetve kormányzati hatásokra koncentrál. Korábbi
eseményeket és azok piacra gyakorolt hatásait felhasználva, egy kereskedő
oda tud figyelni olyan társadalmi, gazdasági és politikai elemekre, melyek
növelhetik a kínálatot, keresztezhetik az igényeket és fordítva. Amikor az ilyen
típusú elemzéseket bemutatják, a kereskedők betekintést nyernek több
különböző gazdasági indikátorba, olyanokba, mint pl. a kamatráták, inflációs
ráták, GDP és sok minden más. Például, szánjunk egy percet annak
átgondolására,

milyen

hatása

lehet

egy

közép-keleti

háborúnak

a

világgazdaságra és ezen belül is leginkább az olaj árára.
Pénzügyi indikátorok
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Amint azt már korábban is kifejtettük, a jóslatokhoz készített fundamentális
elemzés nagymértékben függ a gazdasági indikátoroktól. A kamat ráták az
indikátorok elsődleges példáinak tekinthetők, ami alapvető fontossággal bír a
devizakereskedelem területén, mivel a deviza értékét befolyásolja. Ezen kívül
fontos lehet megismerni néhány jelenleg hatalmon lévő kormányzat politikai
/gazdasági programjával, mivel nagy valószínűséggel mindez megmutatja,
merre tart a pénzügyi politika és milyen hatása lesz ennek a deviza értékére.
Az európai

gazdaság jelenlegi

helyzete

pontosan

rámutat e

tudás

fontosságára. Még akkor is, ha egy kereskedő nem a világpolitikai vagy
gazdasági helyzet szakértője, ajánlatos a befektetés előtt rendelkeznie egy
általános képpel azokkal az ügyekkel kapcsolatban, amelyek hatást
gyakorolhatnak az eszközökre.

8. Kereskedési eszközök?
Az optionFair®-en való kereskedés esetén a kereskedőket a rendelkezésre álló
lehető legtöbb indikátorral támogatjuk. Ezek az indikátorok segítségükre
lehetnek a kereskedőknek a megfelelő választást a megfelelő időben
megtenni és fontos részét fogja képezni kereskedési sikereiknek.
Grafikonok/indikátorok
A grafikonok abszolút kötelezőnek tekinthetők, amikor a bináris opciókon való
kereskedésről van szó. A piaci adatok grafikai megjelenését biztosítják és segít
megértenünk az általános teljesítményt, illetve azt az irányt, melyet az adott
eszköz felvett. A technikai elemzések grafikonokra és grafikai megjelenítésekre
épülnek és bemutatják az adott eszköz helyzetének alakulását, ezzel az egyik
legfontosabb szemponttá válnak a bináris opciókon való kereskedés esetén.
Szignálok
A bináris opciók szignálja általában egy fizetős szolgáltatás, mely vagy egy
rendszer, vagy egy bizonyítottan tapasztalt létező kereskedő ügyleteinek
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tükrözésével működik, ezeket helyetted automatikusan végre is hajtja.
Nagyon fontos megbizonyosodni arról, hogy azok akik a szignálokat
biztosítják, megbízhatók-e és megfelelően tudják-e követni az eseményeket.
Máskülönben a kockázat messze túlmutat az esetleges előnyökön.
A média
A média az indexeket, devizát és árukat és különösen a részvényeket tekintve
nagyszerű információ-forrás. Egy fontos műszaki cégtől érkező bejelentés
nagy befolyással bír az adott részvény alakulására. Tipikus példa erre a szinte
azonnali részvényesés az Apple részvényei esetében egy új termék
bevezetésének

bejelentését

követően,

majd

az

érték

egyre

jobban

emelkedett, ahogy a termék valódi megjelenése egyre közelebbé került.
Továbbá, a média nagyszerű forrása bármilyen olyan fundamentális
elemzésnek, amely a piacot várhatóan befolyásoló politikai nyugtalansággal
vagy gazdasági feszültséggel áll kapcsolatban.

9. A legfontosabb kereskedési stratégiák
A lejárati időhöz közeli ügyletek
Ez a bináris opciókon történő kereskedési stratégia azt jelenti, hogy kivárjuk
a minimális időt az opció lejáratáig és akkor lépünk be az ügyletbe.
Általában, a bináris opciók sokkal az ügylet lezárása előtt megnyílhatnak;
ezzel

azok számára, akik az eszköz felvett irányára vonatkozóan

számítottak velemire, nagyobb bizonyosságot nyújt.
Az események által irányított ügyletek
Ez a kereskedési stratégia valójában a fundamentális elemzés egy
formája. Magában foglalja az olyan valós időben történt eseményekre
alapozott ügyleteket, melyek befolyásolhatják az eszköz értékét. Tipikus
példája ennek, amikor olyan fontos gazdasági bejelentések történnek,
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melyekről tudják, befolyással vannak az eszközre. Ilyenek például a
kamatlábakkal kapcsolatos bejelentések, munkanélküliségi ráták és sok
minden egyéb is.
Ellen-ügyletek- hedging (kockázat csökkentése)
Ez a kereskedési stratégia azt jelenti, hogy a te pozícióddal ellentétes
bináris opciót vásárolsz, ezzel tovább tudod csökkenteni a kockázatot.
Például, ha „magas” opcióban kereskedsz egy eszközzel, ennek a
stratégián alkalmazásával egy „alacsony” pozíciót is megjelölsz, ezzel
csökkentve a tőkédet terhelő kockázatot. Azonban meg kell jegyeznünk,
hogy miközben a kockázat csökken, ezzel együtt a profit is csökken. E
probléma megoldásának egyik módja az olyan

eszközökkel

való

kereskedés, amely lehetővé teszi számodra a „korai zárást” – megengedve
az ellentétes ügyletek bezárását, ha relatíve biztos vagy benne, az nagy
valószínűséggel egy bizonyos irányba mozdul el.
A határidős piacokra épülő kereskedés
Kereskedés minden időben zajlik, tekintettel arra, hogy a világon működő
kereskedési központok különböző időszakokban vannak nyitva. Ezt a
stratégiát alkalmazva, a kereskedők betekintést nyerhetnek a korábban
nyitó piacokra és azok eszközeire (mint pl. a NIKKEI, meg tudják határozni a
különböző eszközök várható reagálását, amint a kereskedés a világ egy
másik pontján beindul. Ne felejtsd el, ez a fajta stratégia csak a
piacnyitások idején releváns, később ez a hatás kisebb lesz, vagy akár
meg is szűnhet.
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10. Kereskedési tippek
Ismerkedj meg a mögöttes eszközökkel!
Amint azt már korábban kifejtettük, a bináris opciók értéke a mögöttes
eszközökből (mint pl. az olaj) származik. Ezért, tanácsos még mielőtt bármilyen
eszközzel belépnénk az ügyletbe, annyit megtudni az eszközről, amennyit
csak lehetséges: mi van rá hatással, hol kereskednek vele, illetve bármilyen
információt beszerezni róla, amely segít neked az adott eszköz viselkedését
előre megállapítani.

Használd bölcsen a korai zárást
A sikertelen ügyletek károsító hatásának minimalizálása egy nagyon fontos
feladat, ha egy hosszú, nyereséges karriert szeretnénk fenntartani. Ezért
ajánlott bezárni a veszteséges pozíciót, mivel ez csökkenti a veszteséget és
több sikeres ügyletet tesz számodra lehetővé a jövőben. Továbbá, idővel
meg fogod tanulni, hogyan lehet felismerni a helyes szituációkat, annak
érdekében, hogy ezt a lehetőséget használd, nagyban csökkentve ezzel
hosszú távon a veszteséget.
Kockázat a nyereséggel szemben
A bináris opciókkal való kereskedés magas jutalommal jár, de egyáltalán
nem mentes a kockázatoktól. Általánosságban megfogalmazva, minél
nagyobb egy bizonyos opción a kifizetés, annál nagyobb a befektetés
kockázata. Tehát a megfelelő stratégia az, minden egyes opció esetében
mérlegeljünk és gondoljuk végig a várható nyereség mellett a hozzá fűződő
kockázatot is.
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11. Konklúzió
A bináris opciókon való kereskedés mögött álló alapvető koncepció
meglehetősen egyszerű lehet, de van néhány olyan aspektus, melyek
befolyással vannak az eszközökre, tehát ezzel együtt a bináris opciók
kimenetére is. Erősen bátorítjuk a kereskedőket arra, hogy ennek a könyvnek
több technikai részét kétszer is olvassák el, mielőtt belekezdenének az
ügyletbe. Ezzel elkerülhetővé válnak az olyan veszteségek, melyek a
tapasztalat hiányából adódhatnak. Ha bármilyen kérdés merülne fel az
optionFair® szolgáltatásaival kapcsolatban, kérjük, gondolkodás nélkül lépj
velünk kapcsolatba a Customercare@optionfair.com címen.
A bináris opciókon való kereskedés világa egy izgalmas lehetőség azok
számára, akik új módot keresnek arra, hogyan lehet könnyűszerrel belépni a
globális piacra. Az optionFair® által biztosított interfész egyszerű és sokoldalú
és mindig készen áll minden fronton a segítségnyújtásra.
Az optionFair® platformját azért hozták létre, hogy a kereskedők számára a
bináris opciókhoz a lehető legjobb interfész álljon rendelkezésre. Az
optionFair® célja a végfelhasználó számára olyan széleskörű pénzügyi
instrumentumok és eszközök biztosítása, melyek a kereskedés élményét
biztosítják.
Az optionFair® maximum 85%-os hasznot kínál sok eszköz esetében, a 60
másodperces opció a gyors kereskedés kedvelőinek kedvez, az androidos és
iOs alkalmazások pedig azoknak az alkalmazóknak, akik menet közben is
kereskednek. Ezen kívül, az optionFair® mindig keresi az új módszereket,
hogyan nyújthat kereskedői számára nagyobb értéket, tehát mindenképpen
nézz bele időről időre az éppen aktuális promóciókba.
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12. Alapfogalmak
At-the-money= a döntés pillanatában cél ár egyenlő a lejárati árral. Ez egyike
a 3 kifejezésnek, melyek az opciók aktuális állapotát írják le, azt figyelembe
véve, milyen lehetőség van a profitszerzésre.

Az at-the-money olyan

szituációkra utal, amikor az opció cél ára megegyezik az eszköz árával. Ha az
opció ebben az állapotban jár le, a befektetett összeg megtérül.
Bináris opciók – azok az eszközök, melyeket a piaci kereskedés olyan
speciális típusaiban alkalmaznak, amelyek fix kifizetést kínálnak az egyszerű
igen/nem pozíciók meghatározására. Például, egy tipikus bináris opció
megkérdezheti, vajon a mögöttes eszköz, mint pl. az arany értékében
csökkenni vagy emelkedni fog-e és 815-s megtérülést kínál egy helyes
válaszért. (ismerik ezt mindent-vagy-semmit, illetve digitális és exotikus
opcióként is)
Határkereskedés instrumentum – (boundary instrument) – egy olyan eszköz,
amelyet bináris opción való kereskedésben alkalmaznak. A kereskedőnek
azzal kapcsolatban kell megpróbálni megfogalmazni elvárásait, vajon a
mögöttes eszköz el fog-e érni egy bizonyos értéket, azaz az opció lejártakor
egy meghatározott skálán belül, vagy kívül fog-e esni.
Korai zárás (early closure) – Egy, az optionFair® által kínált jellemző, mely
lehetővé teszi a kereskedők számára a korábban meghatározott lejárati idő
előtti kilépést. Ez a megtérülési érték csökkenésével jár.
Lejárati szint (expiry level)- Egy specifikusan előre meghatározott óra, dátum,
amely egy eszköz irányának előre megadására adatott.
High/Low (Fel/Le) instrumentum – Egy bináris opcióban alkalmazott ügyleti
instrumentum, melyben a kereskedőnek azt kell előre megállapítania, vajon a
mögöttes eszköz értéke az opció lejártakor a kötési érték felett vagy alatt lesze.
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In-the-money (profit) - Ez egyike a 3 kifejezésnek, melyek az opciók aktuális
állapotát írják le, azt figyelembe véve, milyen lehetőség van a profitszerzésre.
Az in-the-money egy olyan szituációra utal, melyben a mögöttes eszköz
értéke nyereséget hoz. Például, amikor a magas/alacsony instrumentumon a
„magas”-t választjuk, az opció akkor lesz jó megállapításnak tekinthető, ha a
mögöttes eszköz értéke a kötési ár felett lesz.
Befektetett összeg – az egy bináris opcióba befektetett tőke nagysága.
Piaci ár – A mögöttes eszköz aktuális értéke.
One touch instrumentum (érintő instrumentum) – Egy bináris opción való
kereskedés instrumentuma, melynek során a kereskedőnek azt kell előre
megmondania, hogy az adott eszköz el fogja-e érni a kötési értéket a lejárat
előtt, vagy sem.
Out-of the- money (veszteség) - Ez egyike a 3 kifejezésnek, melyek az opciók
aktuális állapotát írják le, azt figyelembe véve, milyen lehetőség van a
profitszerzésre. Az „out-of-the-money” arra a szituációra utal, melyben a
mögöttes eszköz értéke olyan, amely nem fog profitot termelni. Például,
amikor a high/low instrumentumon a „high”-t választod ki, az opció akkor
bizonyul rossz fogadásnak, ha a mögöttes eszköz értéke a kötési ár alatt van.
Megtérülés – Az az összeg, amit a befektető visszakap az opció lejártakor.
Például, 1000 euró egy olyan opcióba befektetése esetén, amely 81%os
megtérülést kínál, a kereskedő 1810 eurót fog kapni (810 euró nyereség), ha
az opció jó fogadásnak bizonyul.
Cél ár – egy olyan kifejezés, ami azt az értéket képviseli, amelyet a mögöttes
eszköznek el kell érnie ahhoz, hogy végül az opció jó fogadásként záruljon le.
Például, amikor a „one touch” instrumentumot alkalmazzuk, és az „érint”-et
választjuk ki, az opció akkor fog jó fogadásként lezárulni, ha a mögöttes
eszköz érinti a cél árat.
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Mögöttes eszköz – Egy eszköz, melyet az optionFair® a bináris opción
alkalmaz. Például egy olyan bináris opcióban, amely az olaj árára spekulál, az
olaj a mögöttes eszköz. Az optionFair® olyan mögöttes eszközökön kínál
kereskedési lehetőséget, mint például a deviza, áruk (nyersanyagok), indexek
és részvények.
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