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Bevezető:
2012. október 1.-től megváltozik a valós (real-time) árakra történő előfizetési
folyamat a QUAESTOR cégcsoportnál. A jelenleg érvényben lévő szerződések a
Portfólio-TeleTrader szolgáltatóval 2012. 09. 30. napján megszűntetésre kerülnek.
Ezzel a nappal az összes, a QUAESTOR Ügyfél által a Portfólio-TeleTrader (régi
nevén TDC) szolgáltatóval valós idejű adatra kötött szerződés érvényét veszíti.
Mi a teendő, ha valaki valós idejű adatot szeretne látni a WebBrókerben?
A real-time szolgáltatás körüli átállást úgy alakítottuk ki, hogy folyamatos és
fennakadás nélküli legyen. Tehát már e sorok olvasását követően is elő lehet fizetni a
QUAESTOR által nyújtott BÉT és Xetra® piacok valós idejű adataira. Ennek a
folyamata a következő:
A Tisztelt Ügyfeleknek a WebBróker kereskedési rendszerbe kell belépnie. A bal
oldali menüpontban a Szolgáltatások menüpontban kiválaszthatja azokat
szolgáltatás típusokat, amiket szeretne a számlájához kapcsolni. Ha a BÉT valós
idejű árait szeretné látni, akkor a „BÉT adatszolgáltatás” sor „Művelet” oszlopában
kell a „Megkötés” cellára klikkelni. Lásd 1.1 ábra.

1.1 ábra: a BÉT adatszolgáltatás megkötése a műveleti gombra klikkelve

A „Megkötés” gombra történő klikkelés után a BÉT Piacadat-terjesztési és
Információ-szolgáltatási Keretszerződés jelenik meg a web böngészőnkben. Ezt
olvassák el figyelmesen, és ha egyet értenek vele, a piros „A fentieket tudomásul
vettem, elfogadom” szöveg melletti jelölő négyzetbe egy pipát helyezzenek el. Lásd
1.2 ábra. A szolgáltatásra történő folyamatot a „Befejezés” gombra klikkelvén tudják
véglegesíteni. A „Mégsem” gombbal elutasítják, és egyben megszakítják a
regisztrációs folyamatot.
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1.2 ábra: a Piacadat-terjesztési és Információ-szolgáltatási Keretszerződés elfogadásának lépései

A keretszerződés sikeres megkötéséről egy új ablakban előugró üzenet
tájékoztatja a tisztelt Ügyfeleket. Itt olvasható a szerződés azonosító száma, és az
érvényességének kezdeti dátuma is. Lásd 1.3 ábra.

1.3 ábra: a keretszerződés sikeresen megköttetett

A valós idejű adatok a megkötést követő munkanaptól érhetőek el a
WebBrókerben a Tőzsdeadatok-BÉT vagy a Tőzsdeadatok- Xetra menüpontban,
attól függően, hogy az Ügyfelünk melyik piac(ok)ra fizetett elő.
Be kell-e fáradni az Ügyfeleknek bármelyik QUAESTOR Pontba ügyintézésre?
Nem. A valós idejű adatokra történő regisztráció a WebBróker kereskedési
rendszerből mindenki elektronikusan intézheti mind a fel és mind a leiratkozási
folyamatot is.
Természetesen azon Ügyfelek akik személyesen szeretnék intézni a
számlájukkal kapcsolatos folyamatokat az üzleti nyitva tartás során bármelyik
QUAESTOR Pontban személyesen is eljárhatnak.
Milyen egységekben történik a Real-Time szolgáltatás díjainak terhelése?
Minden hónap 5. munkanapjáig terhelésre kerül az előző havi szolgáltatási díj.
A megkezdett hónapok számítanak, így csak teljes egységet áll módunkban
kiszámlázni. Az adatszolgáltatási szerződést, és így a hónap végi díjterhelést is az
Ügyfél által szabadon behatárolt időpontig életben tartjuk.
Mikor köthető meg, és mikor mondható fel egy valós idejű szolgáltatás?
Bármikor megköthető és fel is mondható a WebBróker kereskedési
rendszerből mind a Xetra® mind a BÉT instrumentumaira vonatkozó Real-Time
szolgáltatási szerződés.
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Milyen áron érhetőek el a valós idejű szolgáltatások?
A valós idejű adatszolgáltatások díjazását a mindenkor hatályban lévő
Üzletszabályzat 2. sz. melléklete tartalmazza. Ezt a kondíciókat tartalmazó
mellékletet a következő linken kiemelve is megtalálja.
http://www.quaestor.hu/attachments/penzugyek/pdf/QEP_USZ_kondlista.pdf
Javasoljuk a Tisztelt Ügyfeleinknek, hogy tájékozódjanak a tanácsadó kollégáinknál,
vagy a QUAESTOR weblapon a 2012 év végéig fennálló akciónkról, amivel akár
ingyenes juthat Xetra® valós idejű adatokhoz.
Mit takarnak a Tőzsdeadatok – XETRA®, Tőzsdeadatok – BÉT szolgáltatások?
Folyamatosan fejlesztjük a WebBróker kereskedési rendszerünket, hogy
megfeleljünk a modern kor elvárásainak. Az ügyfeleinknek lehetősége van akár 10
mélységű ajánlati könyveket látni, vagy akár saját otthonukból a WebBróker
segítségével (a fent említett csatornákon) valós adatokra előfizetni/lemondani.
Alapértelmezett beállításként 15 perc késleltetett adatokat szórunk a BÉT és a
Xetra® piacán kereskedett instrumentumokra vonatkozóan. Mind a valós, mind a
késleltetett adatok piacok szerint megbontva, tehát a Tőzsdeadatok – XETRA®,
illetve a Tőzsdeadatok – BÉT menüpont alatt érhetik el az Ügyfeleink a WebBróker
bal oldali menüsávjából indítva a piaci adat elérést. Lásd 1.4 ábra.

1.4 ábra: WebBróker bal oldali menüsáv

Mindkét szolgáltatási menüpont alapértelmezett paraméterezéssel üres. Tehát a
Portfólió almenü beállításban nincs instrumentum regisztrálva egyetlen Ügyfélhez
sem. A WebBróker felhasználónak az adott piacra a Portfolió kiválasztása
menüpontban van lehetőségük egyénileg összeállítaniuk azt az
instrumentum listát, amire késleltetett, vagy valós idejű áradatokat
szeretnének látni. A kereskedési szoftver minden felhasználónak a belépési
nevéhez menti el azt az instrumentum listát, amit itt berögzít. Az
instrumentumokat nevük vagy más azonosítójuk alapján lehet megkeresni, és a
találati diagram bal szélén a Hozzáad paranccsal felvenni a saját listánkra. Lásd
1.5 ábra.
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1.5 ábra: Instrumentum beregisztrálása az egyéni Portfolió listához.

Ha a Portfolió menüpontban beregisztráltuk egy instrumentumot, akkor a
kereskedési rendszer alján futó ticker sávban is meg fog jelenni. Továbbá itt, ugyan
ezen folyamat végeredményeként van lehetőségünk a SmartBroker
mobiltelefonra optimalizált kereskedési rendszer nyitó képernyőjére kihelyezni
azokat a csempéket miknek árváltozásait követni szeretnénk.
Az Árlista almenüben tudjuk az ajánlati könyveket elérni. Itt azok az instrumentumok
jelennek meg amiket a fenti folyamattal beregisztrálunk a Portfoliónkba. Az ajánlati
könyv ár adatira klikkelve megbízást készít elő a kereskedési rendszer arra az
instrumentumra, aminek a könyvére klikkeltünk. Ha az ajánlati könyv fejlécére
klikkelünk, akkor a termékhez kapcsolódó grafikus aloldalra vált át kereskedési
rendszer. Itt napon belüli forgalmi indikátorral támogatott grafikon, követhetjük a
piaci eseményeket. Az ajánlati könyv klikkeléses kereskedési funkciója itt is élő.
(JAVA szükséges a grafikon kirajzolásához.)
TIPP: Érdemes az Árlista menüpontban a böngésző jobb klikkes „Megnyitás új lapon”
menüpontját alkalmazni, aminek segítségével több fülön (grafikus, ajánlati könyv,
kötéslista, kereskedési aloldal, stb.) követhetjük a piaci mozgásokat, aminek
köszönhetően interaktívabban, gyorsabban reagálhatunk az árelmozdulásokra.

5
TÁJÉKOZTATÁS a Real-Time árak szolgáltatási folyamat változásáról
2012. szeptember 30.

