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A WHS MT4 jellegzetességei
Menüsor

Tool Bar
Fájl – chart megnyitása és

Market Watch

Navigator
Window

Terminál
ablak

nyomtatása, chart profilok
menedzselése és számlainformációk
megjelenítése.

Nézet – A WHS MT4 eszköztárának és
ablakainak megjelenítése. Itt érheti el a Stratégia
tesztert és a platform nyelvét is megadhatja.
.

Beszúrás – Menüpontok az
indikátorok megjelenítésére, rajzolásra
és elemzési eszközökre, valamint
szövegdoboz a grafikonra.

Chartok – Menüpontok a chart megjelenésére.
Idősíkot, chart típust válthat, valamint a rácsozást
is beállíthatja

Eszközök – megbízás elhelyezése,
múltbeli adatok, MetaEditor elérése és
a felület testre szabása.

Ablak – Menüpontok a WHS MT4 ablakainak

Súgó – WHS MT4 online
segítség, MQL.4 (a WHS
MT4 programozási nyelve)
közösség elérése és
platform verzió információk.

elrendezésére.

Chart
Window

Ellenőrízheti kereskedéseit, menedzselheti
az expert advisor-okat és más hasznos
dolgot is végezhet a Terminál ablakban.
Ez általában a WHS MT4 felület alján
jelenik meg. A különféle tevékenységek az
ablak alján lévő füleken érhetőek el.
Megjegyzés: Ha nem jelenik meg a
Terminál ablak, kattintson a Nézet
menüpontra és válassza ki a Terminál
menüpontot.
A Kereskedések fül a nyitott és függő
megbízásokat mutatja. Itt menedzselheti a
kereskedéseit.
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A WHS MT4 jellegzetességei
Menu Bar
A Piacfigyelő ablakban követheti a valós idejű bid és ask árakat az elérhető instrumentumokra.
A Szimbólumok fül a
kereskedhető
instrumentumokat és
azok árait mutatja.

Piacfigyelő

Az instrumentum neve
melletti nyíl mutatja,
hogy az ár emelkedik
vagy esik. A Bid és Ask
árak más színnel
jelennek meg. Ha az ár
kisebb az előzőnél, a
szám pirosban, ha
nagyobb, kékben jelenik
meg.

Chart
Window

Kattintson kétszer egy
instrumentumra a
Kereskedési ablak
megnyitásához és egy
megbízás
elhelyezéséhez.

Navigator
Window

Tool Bar

Egyszerűen
válthat az
árfolyamtáb
la és tick
chart
között.

Ha jobb klikkel kattint egy
instrumentumra a
Szimbólumok fülön, egy
legördülő menü jelenik meg
új chart ablak nyitási,
kereskedési, stb. opciókkal.

Terminal
Window
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A WHS MT4 jellegzetességei
Menu Bar

Market Watch

Kereskedése során indikátorokat szeretne használni
vagy aktiválni a WHS MT4 automata kereskedési
lehetőségeit, úgymint az expert advisor-okat, egyéni
indikátorokat és szkripteket. A Navigátor ablakban
tekintheti meg a rendelkezésre álló eszközöket.

Megjeleníti a megnyitott
számlák listáját. Ha
több számlája van, itt
váltogathat köztük.

100 különböző technikai
indikátor listáját jeleníti
meg.

Ha jobb klikkel kattint egy indikátorra,
expert advisorra, szkriptre, hozzáadhatja azt a
Kedvencekhez a legörülő menüben.
Ezeket a Kedvencek fülön érheti majd el a Navigátor
ablakban.

Elérhető expertek
listáját jeleníti meg,
amelyek automatikusan
elemzik a piaci
körülményeket és
megbízásokat
helyeznek el Ön által
megadott kritériumok
alapján.

A Navigátor ablak két fület tartalmaz
.

Megjegyzés: Letölthet
expert advisor-okat,
egyéni indikátorokat és
szkripteket más
forrásokból vagy
elkészítheti ezeket a
MetaEditor-ban, amely
a WHS MT4 automata
kereskedési
eszközfejlesztője.

Navigátor
ablak

Terminal
Window

Az Általános
menücsoportok közül
választhat. Az elérhető
menüpontok
megjelenítéséhez
kattintson a csoport
neve melletti + jelre.
Elrejtéshez pedig a –
jelre kell kattintania

Váltson át a Kedvencek
fülre, hogy
válogathasson a kedven
indikátorai, robotjai,
szkriptjei között.

Tool Bar

Elérhető szkriptek
listája; ezek olyan
programok, melyek
egyetlen kereskedési
mozzanatot
teljesítenek.

Chart
Window

A trader által
megváltoztatott
indikátorok listája.
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A WHS MT4 jellegzetességei
Menu Bar

A WHS MT4 a legalapvetőbb eszközöket az eszköztárban csoportosítja. Ezeket a Nézet menüben érheti el, az Eszköztár
menüpontot kiválasztva és rákattintva a kívánt eszközre.
.

Eszköztár
A Standard eszköztár az ablakok megjelenítésére vonatkozik.
A Chartok eszköztár a chart ablak beállítását érintő eszközöket tartalmazza.

Market Watch

A Periodicitás eszköztár a chartok idősíkjára vonatkozik.
A Függvények eszköztár a grafikonon megjeleníthető analitikus eszközöket
tartalmazza.

A chart ablak egy instrument valós idejű árát jeleníti meg grafikonon és a piaci mozgásokat mutatja egy adott időszakon
belül.
.

Chart
ablak
Ár
Dátum
és idő

Navigator
Window

Több módon is megnyithatjuk a Chart ablakot. A legegyszerűbb jobb-klikkelni egy instrumentum nevén a Piacfigyelő
ablakban és kiválasztani a Chart Ablakot.
Több chartot is megnyithat (maximum 99 jeleníthető meg). Amikor a Chart sor aktiválva van, az instrumentumok nevére
kattintva a chartok alján válthat a grafikonok között.

Terminal
Window

A chart ablakot testre szabhatja a Chart eszköztár használatával.
Megjegyzés: ha nem látja a chartok alján a füleket, kattintson a Nézet menüben a Chart Sor menüpontra.
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Eszközök használata
Chartok megnyitása

Jobb-klikkeljen egy
instrumentumon a Piacfigyelőben
és válassza a chart ablakot.

Húzzon egy instrumentumot a
Piacfigyelőből egy már megnyitott
chart ablakra.

A ‘Fájl’ vagy ‘Nézet’ kattintson az
Új chart megnyitása menüpontra.

Az Eszköztáron kattintson az Új
chart megnyitása gombra.
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Eszközök használata

Oszlop Chart a kiválasztott instrument
ármozgását oszlopok sorozatával
szimbolizálja. Minden oszlop az
instrumentum árának
min/max/nyitó/záró értékét tartalmazza
a kiválasztott idősíkon belül.

Gyertya Chart a kiválasztott instrument
ármozgását gyertya szerű téglalapokkal
jelzi. Minden gyertya az instrumentum
árának min/max/nyitó/záró értékét
tartalmazza a kiválasztott idősíkra. A
gyertyákkal elemezheti a piacot,
trendeket figyelhet és az irányt is
megjósolhatja.

Eszközök megjelenítése

Zoom Be felnagyítja a
legutóbbi ármozgást a
charton.

Zoom Ki csökkenti a chart
nagyítását.

Vonal Chart folytonos vonallal
ábrázolja az ármozgást a charton. A
vonal a záróárakat köti össze a
kiválasztott idősíkon.

Indikátorok gördülő menü jelenik meg indikátorokkal.
Választhat a legáltalánosabb indikátorok közül vagy az
indikátor típusokat mutató mappák közül választhat. Ha
kiválaszt egyet, a WHS MT4 megnyit egy új ablakot, ahol
beállíthatja az indikátort. Részletesebb információért
olvassa el az Indikátorok menedzselése a Chart ablakban
részt az útmutatóban.

AutoScroll mindig jobbra
görgeti a chartot, hogy a
legutóbbi ármozgást
mutassa.

Chart Eltolás elrendezi a
chartot, hogy az ármozgás
megfelelően látszódjon. Ha
aktív, rákattinthat a
háromszög alakú jelölőre a
chart tetején és bárhova
húzhatja a chart közepe és
jobb széle között.

Időszakok
megjeleníti a kívánt
idősíkot a charton. A
chart idősíkját itt is
megváltoztathatja M1től H1-en át a havi
chartig.

Minták legördülő menüt
jelenít meg a chart sablonok
előhívására/elmentésére. Egy
chart sablonnal elmentheti a
chart típust, idősíkot,
indikátorokat, expert
advisorokat, melyeket a
charthoz csatolt.
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Eszközök használata
Chartok használata

Jobb klikkel Be- és kizoomolhat a grafikonokon,
megváltoztathatja az idősíkot, megjelenítheti a
rácsozást, forgalmat, elmentheti képként és
kinyomtathatja a chartot.

Gyorsan válthat grafikonok és idősíkok között vagy egy adott időpontra ugorhat a Gyors Navigáció szövegdobozzal. Ezt a
mezőt dupla kattintással jelenítheti meg a chart bal alsó sarkában. Miután megnyitotta, beírhat egy konkrét időpontot,
dátumot, szimbólumot vagy ezek mindegyikét, majd nyomja le a billentyűzeten az Enter-t
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Eszközök használata
Rajzolás a charton

Más rajzeszközökre kattinthat és
megjelenítheti őket a charton. Ez akkor
aktív, amikor először megnyitja a chart
ablakot.

Vízszintes vonalat rajzol a chartra.
Alkalmas támasz/ellenállás vonalak
megjelenítésére. Ha kiválasztja,
kattintson a chartra a felrajzoláshoz.

Az ármozgás több pontját összekötve
trendvonalat rajzolhat. Ha kiválasztja,
kattintson a charton a vonal
kezdőpontjának kijelöléséhez, majd
húzza a kurzort a kívánt irányba. Több
trendvonalat is felrajzolhat a chartra.

A kurzor egy kereszt formájában jelenik meg a charton. Ha ezt
használja, két pont között mérheti a távolságot tickben és a
számla devizanemében (tartsa nyomva az egér bal gombját).

Két, egymástól azonos távolságra levő párhuzamost rajzol,
függetlenül attól, hol helyezi el a chart ablakban. Ha kiválasztja,
kattintson a charton a kezdőpont kijelöléséhez, majd húzza a
kurzort a kívánt irányba. A szemközti vonalat a fővonal síkjában
le-föl mozgathatja.

Függőleges vonalat rajzol a grafikonra.
Egy trend kezdetének vagy pozícióba
lépés idejének jelölésére is
használható. Ha ezt kiválasztja,
kattintson a chartra a vonal
felrajzolásához.

Hat egymással párhuzamos vonalat
rajzol a Fibonacci számsorozat alapján
(0.618, 1.000, 1.618, 2.618, 4.236). Ha
kiválasztja, kattintson a charton a
kezdőpont kijelöléséhez, majd húzza ki
a kurzorral a vonalakat.

Felcímkézi a chart valamelyik részét. Ha kiválasztja, kattintson a charton a kívánt helyre. Így megnyílik a
Text ablak és az Általános fül látszik. Itt írhatja be a szöveget, színezheti és méretezheti a betűket. A
Változók fülön azt is megadhatja, pontosan hol helyezkedjen el a szövegdoboz, a Vizualizáció fülön pedig
beállíthatja, hogy minden charton látszódjon a felirat.

Megjegyzést ír a grafikonra. Ha görgeti a chartot, ez a megjegyzés mindig látható marad. Ha kiválasztja, kattintson a charton a megjegyzés kívánt
helyére. Megnyílik a Label ablak az Általános füllel. Itt elnevezheti a megjegyzést, megírhatja a szöveget, színt és betűtípust változtathat. Megadhatja a
megjegyzés pontos helyét a Változók fülön és a Vizualizációk fülön adhatja meg, hogy megjelenjen-e a megjegyzés minden idősíkon.

9

Eszközök használata
Rajzolás a charton
A legördülő menüből 8 különféle szimbólumot
választhat a chartra. Ha túl sok ilyen szimbólumot
rak a grafikonra, válassza ki a Minden nyíl törlése
opciót az eltávolításhoz.

Miután rajzol a chartra, megváltoztathatja a
megjelnését, stílusát és a charton jobb klikket
nyomva kiválaszthatja az Objektum lista
menüpontot, amely az összes rajzot felsorolja a
chart ablakban.
A kipipált objektumok szerkeszthetőek.

Note: WHS MT4 draws all trend lines on the
charts as rays, lines which start at one point and
continue in one direction toward infinity. You can
change this using the Objects List

A Megjelenítés gomb megmutatja, hol helyezkedik
el az objektum a charton.

Megjegyzés: WHS MT4 minden trendvonalat sugárként rajzol a chartra, egy
pontból indulnak és a végtelenbe futnak. Ezt megváltoztathatja az Objektum
listában.
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Eszközök használata
Chartprofilok használata

A WHS MT4-ben több chartot is megnyithat, és összefoghatja őket egy profilban. Sok kereskedő ezt a leggyakrabban kereskedett
instrumentumok összehasonlítására használja. Ezeket a profilokat a Profilok menüben találja a File menüben.

Ha rákattint a File menü Profilok menüpontjára, a következőket
teheti:
Meglévő profilt jeleníthet meg, ha kiválasztja a nevét a legördülő
menüből. Ha kiválasztja, egy pipa jelenik meg a neve mellett.
Az eredeti profilhoz térhet vissza, ha a Default opciót választja.
A profilok között az Előző vagy Következő opciókkal válthat.
Több chartot egyben a Mentés másként… opcióval menthet. Ha
elmentette, megjelenik a Profilok menüben.
Ha az Eltávolításra kattint, törölheti a kiválasztott profilt.
Ha megynit egy profilt, minden chart olyan beállítással jelenik
meg, amivel elmentette.

Profil mentése:
1. Kattintson a File menüre és válassza ki a Profilok menüpontot.
2. Ha a legördülő menü megjelenik, válassza ki a Mentés másként… Opciót.
3. A Profil mentése ablakban új nevet adhat vagy egy már meglévő profilra is rámenthet.
4. Kattintson az OK gombra.
Megjegyzés: ha megváltoztat valamit a profilban levő chartokon, nem kell elmentenie. Ezek automatikusan elmentődnek a profilban. A
legördülő menüben levő profilok vagy a Profiles mappa a számítógépen különbözhet a bemutatóban láthatótól.
Tip: Akkor is elérheti ezeket a funkciókat, ha a
gombra kattint a Standard eszköztáron. Így megjelenik egy legördülő menü, ami
hasonló a File menü Profilok menüpontjához.
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Eszközök használata
Technikai indikátorok
Sok kereskedő technikai indikátorokat használ, hogy az irányokat előre jelezze. A WHS MT4-ben 30 indikátort is megjeleníthet
egyszerre a charton. Több módon is hozzáadhat indikátort a charthoz:

Kattintson a Navigátor ablakban az Indikátorok
melletti + jelre az indikátorok megjelenítéséhez.
Húzza az indikátort a chart ablakra.

Kattintson a Beszúrás menüben az Indikátorok
menüpontra. Ez egy legördülő menüt jelenít meg,
melyben csoportok szerint (Trend, Volumes,
Oscillator, etc.) jelennek meg az indikátorok. A
csoportokban bármelyik indikátorra kattinthat.

Kattintson a Chart eszköztárra. Ez egy legördülő
menüt mutat a legutóbb használt indikátorokkal és
az indikátor mappával. Kiválaszthatja a kívánt
indikátort.

Ha egy indikátort ad a charthoz, megjelenik az
indikátor beállítása ablak. Több fülön pontosíthatja
az indikátor beállításait. A lehetőségek a
hozzáadott indikátortól függenek.

Kattintson jobb klikkel a kívánt indikátorra és
válassza a Charthoz csatolás opciót.

Ha indikátorok hozzá vannak rendelve egy
charthoz, kattintson jobb klikkel rajta az Indikátor
lista eléréséhez. Ez az Indikátorok ablakot nyitja
meg. Ha kiválaszt egy indikátort, kattinthat a
Szerkesztés parancsra az indikátor beállítása
ablak megnyitásához vagy a Törlés paranccsal
törölheti azt a chartról.
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Eszközök használata
Expert advisorok
A WHS MT4 lehetővé teszi a robotkereskedést, úgynevezett expert advisorokat. Ezek elemzik a piacot és elvégzik a
kereskedési feladatot. Ha egy expert advisor a charthoz van rendelve, jobb klikkel kattinthat a charton a módosításért és a
törléséért.

Bővebben az expert
advisorokról a Súgó
menüben tájékozódhat,
látogasson el az
MQL4.csoporthoz
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Eszközök használata
Sablonok
Egy chartsablonnal elmentheti a chart típusát, idősíkját, indikátorait, expert advisorait és más alkalmazott beállításokat.
A WHS MT4 több, előre beállított sablont tartalmaz, elérheti ezeket a charton jobb klikkelve, Sablon menüt választva. A kiválaszott chart sablon
automatikusan megjelenik a charton.
Ha korábbról van már WHS MT4 sablon fájlja (.tpl), importálhatja ezt a WHS MT4 mappa Templates mappájából. Az importáláshoz kattintson a Chartok
menü Sablon menüpontjára.
A Templates mappában létezik a default.tpl fájl. Ez az alap elrendezése a WHS MT4-nek, ez jelenik meg minden új chart megnyitásakor. Szerkeszthető ez
a fájl, de nem írható felül.

A chart ablakot elmentheti a charton jobb klikk után a Sablon menü
Minta mentése opcióval. Ezután a sablonok között a megadott név
alapján találja meg.
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Kereskedés
Ár- és megbízási méret információk
Egy megbízás elhelyezése előtt figyelni szeretné az ármozgást és meghatározni a megfelelő belépési pontot. A célár és stop
szinteket is szeretné meghatározni. Ezeket mind megteheti a Piacfigyelő ablakban.

Valós idejű bid
és ask árakat
figyelhet az
elérhető
instrumentumko
ra a Piacfigyelő
ablakban.

A Piacfigyelő
mellett figyelheti
a Felugró Árak
ablakot is. A
Piacfigyelőhöz
hasonlóan itt is
instrumentumok
at és azok árait
látja. Ezt az
ablakot jobb
klikkelve a
Piacfigyelőben a
Felugró Árak
pontban érheti
el.

Kereskedés előtt látni szeretné a spread-et, margint, kontraktus
méretet és más részleteket az instrumentumról, amelyben
érdekelt. Ezt úgy érheti el, hogy jobb klikket nyom a Piacfigyelő
ablakban és kiválasztja a Szimbólumok menüpontot. Ha
megjelenik a Szimbólumok ablak, válassza ki a kívánt
instrumentumot és kattintson a Tulajdonságokra. Ez megnyitja a
kontraktus jellemzők ablakot az adott instrumentumra.
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Kereskedés
A kötésjegy
A WHS MT4ben a legtöbbször a Megbízás ablakban fog manuálisan pozíciót nyitni. Több módon is megnyithatja ezt az ablakot:
Chart – Megnézheti az instrumentum tick
chartját. A kék vonal az aktuális ask, a piros
pedig a bid árat mutatja.

Szimbólum –
Válasszon egy
instrumentumot.

Mennyiség – Adja meg
a kereskedni kívánt
lotméretet.

Válassza az Új megbízást az Eszközök
menüben.
Klikk

Típus – Válasszon
piaci megbízás és
függő megbízás
között.
A Megbízás ablak
ezeket mutatja, amikor
piaci megbízást ad meg.
Ha Függő megbízást
választ, megjelenik egy
újabb ablak.
Kiválaszthatja, milyen
függő megbízást
szeretne, milyen áron és
milyen lejárattal.
Ha függő megbízással
lép piacra, konkrét árat
adhat meg az Árszint
mezőben.

a Standard eszköztáron.

Jobb klikkeljen egy pozíción a Terminál
ablakban és válassza az Új megbízás
menüpontot.
Ha a megbízás
pozícióba lép, figyelheti
a Kereskedés fülön a
Terminál ablakban. Ha
nem adott meg stoploss vagy take-profit
szinteket, amikor bevitte
a megbízást, ezt
bármikor megteheti jobb
klikkelve a pozíció
sorában, kiválasztva a
Megbízás módosítása
vagy törlése opciót.
Hasonlóan (jobb
klikkelve egy függő
megbízáson)
módosíthatja vagy
törölheti a függő
megbízást.

Megadhatja, mennyi ideig maradjon a függő megbízás érvényben, a Lejárat opciót használva.

A Függő megbízást választva megjelennek a Veszteség stop és Profit kivét mezők. Ha kívánja, itt megadhatja ezek pontos árszintjeit.
Ha stopot vagy profit kivétet ad meg, a Megbízás ablakban megjelenő grafikon megmutatja ezek helyét a charton.
Ha nem jó árat ad meg stopként vagy profit-kivétként és rákattint az Elhelyez gombra, a WHS MT4 figyelmeztető üzenetet ad. Kattintson az OK-ra, és módosítsa az
árakat.
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Kereskedés
Megbízások menedzselése és számlainformációk
Ha kereskedik, szeretné majd figyelemmel követni a pozíciókat, függő megbízásokat és a lezárt pozíciókat. Ezt a Terminál ablak
két fülén teheti meg.

A megnyitott és függő megbízásokat a Terminál ablak Kereskedés fülén menedzselheti. Itt látható a számlaegyenleg, saját tőke és margin mutató is.
Ha jobb klikkel egy pozíció során, választhat új megbízás, megbízás módosítása és törlése vagy megbízás lezárása opciók között.
Jobb klikkelni a fül területén belül is lehet, így hozzá adhatja a Terminál ablakhoz a Jutalékok, Adók és Megjegyzések füleket. Emellett a Profit menüben pontokban,
adott devizában vagy letéti devizában is megjelenítheti az adott pozíció nyereségét.

A korábbi kereskedéseket a Terminál ablak Számlatörténet fülén nézheti meg. Itt látható a nyereség, veszteség, jóváírás, be- és
kiutalási információ.
.

Ha jobb klikkel egy pozíció sorában, szűrheti a kereskedési történetet az utolsó 3 hónapra, legutóbbi hónapra vagy egyéni időszakra. Ha megszűri a számlatörténetet,
klikkeljen az Összes múltbéli adatra, hogy minden ismét látható legyen.
Ha Egyéni időszakot választ, használja az időszak kezdete és vége legördülő menüket a dátumok megadására.
Mindkét fülön megváltoztathatja az ablak megjelenését az Auto Elrendezéssel, ami az oszlopokat átméretezi, ha megváltozik a Terminál ablak mérete, vagy a Rács
menüponttal, ami a sorok és oszlopok közötti vonalakat jeleníti meg.

Figyelem: Élő számlánál ajánljuk, hogy a számlatörténetet a WHS MT4-ben és a webes alkalmazásban is kövesse. A webes verzióban látható tranzakciók és
könyvelések pontosak, ezeket tekintjük jogalapnak. Ön is hagyatkozzon ezekre a kivonatokra, ha kereskedik. Ha kérdése van a két platformban tapasztalható
különbségeket tekintve, forduljon az ügyfélszolgálatunkhoz.
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A WH SelfInvest által az Ügyfél részére a MetaTrader4 szoftverhez biztosított felhasználói licence vonatkozásában az
Ügyfél tudomásul veszi a következőket:
1. A WH SelfInvest az Ügyfél részére nem kizárólagos, át nem ruházható, és szigorúan egyéni kereskedés céljára szóló felhasználói licencet biztosít. A licence által az
Ügyfél a szoftverben érdekeltséget vagy tulajdonrészt nem, kizárólag jelen Szerződésben rögzített feltételek szerinti visszahívható felhasználói jogot szerez. A szoftvert
az Ügyfél csak jelen Szerződésben meghatározott célokra használhatja, a szoftver feltörése, visszafejtése, más szoftverbe (többek közt forráskódba, tárgykódba vagy
algoritmusba) történő beágyazása, módosítása, illetéktelen személy részére történő átadása vagy médiumokban történő közzététele szigorúan tilos.
2. Az Ügyfél kijelenti, hogy pénzügyi kereskedői/brókeri tevékenységet nem folytat, és tudomásul veszi, hogy a szoftvert intézmény/társaság keretében történő
kereskedésre nem használhatja fel.
3. Az Ügyfél által a szoftver használatához szükséges berendezések karbantartása és működtetése, valamint a szoftver működéséhez szükséges
adatszolgáltatás(ok)ra történő előfizetés megkötése és fenntartása az Ügyfél feladata és felelőssége.
4. Technikai problémákért, rendszerproblémákért és meghibásodásokért, a kommunikációs vonal hibáiért, berendezés- és szoftverproblémákért és hasonló
számítástechnikai problémákért és hibákért a WH SelfInvest nem vállal felelősséget, és az Ügyfél tudomásul veszi, hogy ezekkel kapcsolatosan a WH SelfInvest
társasággal és/vagy annak vezető tisztségviselőivel, igazgatóival, alkalmazottaival vagy ügynökeivel szemben semmilyen követelést nem támaszthat. A WHSelfInvest a
szoftvert jelenlegi állapotában („as is”) nyújtja az Ügyfél részére, és a szoftverrel kapcsolatosan további – többek közt a szoftver egy adott célra történő
használhatóságára vonatkozó – garanciát nem vállal. A WH SelfInvest az Ügyfél felé semmilyen felelősséget nem vállal olyan károkért, veszteségekért, kiadásokért
vagy esetleges sérülésekért, amelyek részben vagy egészében a szoftver Ügyfél általi használatából vagy a szoftverre illetve annak tartalmára történő hagyatkozásból
erednek. A WH SelfInvest az Ügyfél felé semmilyen esetben nem tehető felelőssé ezen károkból eredő vagy ezekkel kapcsolatos követelésekért, perekért vagy egyéb
jogi következményekért – még akkor sem, ha ezek lehetőségére figyelmét korábban felhívták. Amennyiben az adott jogrendszer nem teszi lehetővé adott károkra
vonatkozó felelősség korlátozását vagy kizárását, a Dealer felelőssége jelen Szerződéssel összhangban az adott jogrendszer által megengedett maximális mértékben
kerül korlátozásra.
5. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy (a) a szoftver a WH SelfInvest által kifejlesztett kereskedési rendszereken felül olyan más cégek által kifejlesztett kereskedési
rendszereket is tartalmazhat, amely cégek felett a WH SelfInvest befolyással nem rendelkezik, és amelyekért felelősséget nem vállal, és (b) a szoftver által generált
indikátorok alapján adott kereskedési megbízások minden kockázatát az Ügyfél viseli. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a külföldi devizákkal és más pénzügyi
instrumentumokkal – akár a szoftver segítségével, akár anélkül – folytatott kereskedés jelentős kockázatokkal jár, és a múltbeli eredmények nem tekinthetők a jövőbeni
eredmények előrejelzőjének.
6. A WH SelfInvest semmilyen felelősséget nem vállal a szoftver részét képző kereskedési rendszerek teljesítményéért és a szoftver Ügyfél által kívánt célra történő
használhatóságáért. A WHSelfInvest a szoftvert az Ügyfél részére információbiztosítás céljából kínálja, és az semmilyen vételi vagy eladási javaslatot vagy ajánlást
nem jelent. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a szoftver nem veszi figyelembe az egyes ügyfelek befektetési céljait, pénzügyi helyzetét és igényeit, és nem helyettesíti a
mindenre kiterjedő alapos információgyűjtést és kutatást. Javasolt minden esetben az adott helyzetre vonatkozó egyedi információk és javaslatok beszerzése mielőtt a
szoftverben található információk alapján az Ügyfél befektetési döntést hozna.

7. Az Ügyfél köteles a WH SelfInvest-et – továbbá licence-tulajdonosait, vezető tisztségviselőit, igazgatóit, dolgozóit és ügynökeit – kártalanítani és mentesíteni minden
olyan veszteségtől, kártól, költségtől (ideértve ügyvédi díjakat is), felelősségre vonástól és pertől, amely közvetve vagy közvetlenül a szoftver Ügyfél vagy Ügyfél ügynökei
által történő felhasználásából fakad, így többek közt a szoftver Ügyfél vagy Ügyfél ügynökei által történő használatával kapcsolatos vagy abból fakadó és a WH SelfInvest
ellen indított peres eljárásokat és követeléseket.
8. Jelen Szerződéssel kapcsolatos bármely jogvita vagy egyet nem értés esetén a felek kizárólag az alább rögzített joghatóság területén működő bíróságokhoz
fordulhatnak, és Ügyfél ezúton magára nézve kötelezőnek fogadja el az adott bíróságok ezen eljárások során hozott döntését.
9. A WH SelfInvest előzetes írásos hozzájárulása nélkül az Ügyfél nem jogosult jelen Szerződésben foglalt jogait és kötelezettségeit, sem részben sem azok
teljességében, harmadik (természetes vagy jogi) személyre átruházni, engedményezni, vagy bármilyen formában megosztani. Jelen Szerződés mindkét félre továbbá
azok jogi képviselőire és jogutódjaira nézve is kötelező érvényű.
10. Ügyfél tudomásul veszi, hogy jelen Szerződés felmondására kizárólag írásos formában, az alábbi elérhetőségekre küldött telefax vagy email üzenet útján kerülhet sor.
Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szerződés felmondására szóbeli úton nem kerülhet sor.
11. WH SelfInvest jogosult jelen Szerződést azonnali hatállyal megszüntetni az Ügyfél jelentős szerződésszegése esetén, amennyiben a szerződésszegő magatartással
az Ügyfél az erre vonatkozó írásos felszólítás kézhezvételétől számított tíz (10) napon belül sem hagy fel. WH SelfInvest jogosult továbbá jelen Szerződést az Ügyfél
részére küldött írásos értesítés útján megszüntetni, amennyiben WH SelfInvest vagy licence tulajdonosai úgy döntenek, hogy a szoftvert a továbbiakban nem kínálják a
WH SelfInvest ügyfelei részére.
12. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szoftver közvetlen megbízásokat továbbít a WH SelfInvesthez, amely megbízásokat a WH SelfInvest az Ügyfél számlájára és
kockázatára hajtja végre. Az Ügyfél teljes felelősséget vállal minden, a WH SelfInvest által teljesített megbízásokból eredő üzletkötésért.
13. Ügyfél tudomásul veszi, hogy jogosult a harmadik fél által biztosított rendszertől függetlenül is az Ügyfélszámlán tranzakciókat végrehajtani, és bármikor
kikapcsolhatja a harmadik fél által biztosított rendszert és megakadályozhatja, hogy az automatikus megbízásokat generáljon.
14. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szoftveren és a Dealer kereskedési platformján („Kereskedési Platform”) megjelenő adatok és output-ok között különbségek
mutatkoz(hat)nak, az alábbiak szerint:
Az Ügyfél portfoliójának a Szoftverben és a Kereskedési Platformon megjelenő értéke (equity value) nem minden esetben egyezik meg. Ilyen esetekben mindenkor a
Kereskedési Platform által mutatott érték tekintendő valósnak, és a kereskedési döntések meghozatala során az Ügyfél köteles erre az adatra támaszkodni. A Dealernél
futó program számla-összehangoló funkciója megadott időközönként a két értéket összehangolja, de az Ügyfél mindenkor köteles a Kereskedési Platformon látható
értékre támaszkodni.
Az Ügyfél telefonon kizárólag rendkívüli esetekben jogosult megbízást adni. Telefonos megbízás kizárólag már meglevő pozíciókra vonatkozhat, új pozíció
nyitására telefonon keresztül nincs lehetőség. A telefonon adott megbízások nem jelennek meg azonnal az Ügyfél platformján, mivel ezeket külön be kell
tölteni a rendszerbe. Éppen ezért előfordulhat, hogy a platformon látható adatok átmenetileg, a következő adatfrissítés idejéig nem a tényleges értékeket
mutatják.

