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Miért nyiss Te is

kereskedési számlát?

Ingyenes

E-boo
k!



Mert egy olyan izgalmas és kihívásokkal teli
világot hoz el neked, melyből akár
profitálhatsz, ebben segítségedre lesznek
magasan képzett pénzügyi szakemberek
akik végig fogják a kezed az utad során. 

DE tudnod kell, hogy a kereskedés
KOCKÁZATOS, mert a megfelelő tudás vagy
információ, időzítés hiányában, akár a teljes
tőkédet ELVESZÍTHETED! Ezért először
próbáld ki magad a befektetési vállalkozás
által biztosított ingyenes demó számlán,
vagy kérj bővebb tájékoztatást tőlünk.

Miért legyen neked is 
 kereskedési számlád?

 



Anyanyelvű ügyféltámogatás
Széles pénzügyi termékpaletta
Megbízható STP bróker
Aktuális piaci elemzés
Tőkeáttételes kereskedés lehetősége
Engedély és Szabályozás

Amiért érdemes az általunk
közvetített befektetési

vállalkozás segítségével
kereskedni:

 



Anyanyelvű ügyféltámogatás:

A hosszú távú elégedettség és kényelem
elengedhetetlen a bróker partnerünk
számára. 
Ezért magyar nyelvű kapcsolattartót is
biztosít, akit a nap bármely szakaszában
hívhatsz.

Amiért érdemes az általunk
közvetített befektetési

vállalkozás segítségével
kereskedni:

 



Megbízható STP bróker:

Közvetlenül a likviditás szolgáltatónál
valósulnak meg a megbízások, köztes
beavatkozás nélkül, egy automatikus
metódusnak köszönhetően.

Amiért érdemes az általunk
közvetített befektetési

vállalkozás segítségével
kereskedni:

 



Széles pénzügyi termékpaletta:

Több mint 800 instrumentummal
kereskedhetsz, akár európai vagy amerikai
fizikai részvényekkel, illetve CFD-kel:
devizapárok (Forex), árupiaci termékek,
indexek, kriptovaluták és részvények, ETF-ek.

Amiért érdemes az általunk
közvetített befektetési

vállalkozás segítségével
kereskedni:

 



Aktuális piaci elemzés:

Mielőtt meghozod pénzügyi döntésedet,
tájékozódj a pénzügyi piacok aktuális
eseményeiről, híreiről, akár a befektetési
vállalat által biztosított csatornák egyikén,
vagy nemzetközi és magyar hírportálok
segítségével.

Amiért érdemes az általunk
közvetített befektetési

vállalkozás segítségével
kereskedni:

 



Engedély és Szabályozás:

Partnerünk a BCM Begin Capital Markets CY
Limited – melynek regisztrált márkanevei:
ProfitLevel és CapitalPanda – a CySEC
felügyelete és szabályozása alatt áll, illetve
az MNB által nyilvántartásba vett határon
átnyúló befektetési vállalkozás, és a hatályos
MiFID II. irányelvet követi.

Amiért érdemes az általunk
közvetített befektetési

vállalkozás segítségével
kereskedni:

 



Tőkeáttételes kereskedés lehetősége:

Partnerünknél a tőkeáttét mértéke akár 5
szörös is lehet (1:5). A tőkeáttétel lehetővé
teszi a CFD kontraktusok kereskedését az
ügyfél által befektetett tőkénél magasabb
értékben is, ugyanakkor az így magasabb
kockázattal is jár.

Amiért érdemes az általunk
közvetített befektetési

vállalkozás segítségével
kereskedni:

 

https://bcmcom.azureedge.net/5056/YXZmuw4sUbr9Ci5x-11.-BCM_Kock%C3%A1zatok-Felt%C3%A1r%C3%A1sa.pdf


Cégünk megalakulásakor az a víziónk
vezérelt minket, hogy a hazai pénz- és
tőkepiacon egy olyan szolgáltatást
közvetítsünk hazai cégeknek, vállalkozóknak
valamint sikeres üzletembereknek, illetve a
tőzsdei befektetések iránt érdeklődő
személyek számára, melyen keresztül egy
személyre szabott szolgáltatást és egy
modern jól kezelhető platformot kapnak a
BCM Begin Capital Markets CY Limited-től
(továbbiakban: Partnerünk).

Kik vagyunk Mi?
 



A Golden Line Management Kft. a Magyar
Nemzeti Bank által nyilvántartásba vett
függő ügynöke a BCM Begin Capital Markets
CY Limited-nek. Partnerünk – melynek
regisztrált márkanevei: ProfitLevel és
CapitalPanda – a CySEC által engedélyezett
és szabályzott, illetve a Magyar Nemzeti
Banknál határon átnyúló befektetési
vállalkozásként regisztrált, és így a hatályos
MiFID II. irányelvet követi.

A Golden Line
Management Kft.

 



Partnerünk minden ügyfele számára
anyanyelvű állandó személyes
kapcsolattartót (mentort) biztosít, aki
segítséget nyújt a kereskedéshez szükséges
eszközök megismeréséhez, beállításához és
magabiztos használatához.



pénzügyi instrumentumok széles
választéka
megfelelő engedély és szabályozás
európai színvonalú ügyfélkezelés
megbízható stabil háttér
versenyképes költségek
gyors végrehajtás

A bróker partner kiválasztásánál

a következőket vettük

figyelembe:

 



Partnerünk a BCM Begin Capital Markets CY
Limited, melynek regisztrált márkenevei:
ProfitLevel, CapitalPanda.

Partnerünk komplex befektetési
szolgáltatásokat kínál világszerte. Ügyfelei
egy professzionális platformon keresztül
kereskedhetnek fizikai részvényekkel, illetve
CFD-kel: devizapárokkal (Forex) és
árutőzsdei termékekkel, indexekkel,
kriptovalutákkal, illetve részvényekkel és
ETF-ekkel.

Partnerünk a kereskedésben:



A CFD kontraktusok igen népszerűek, mert
alacsonyabb összeget is be lehet fektetni,
egy mögöttes termék árfolyamát követi,
ebből kifolyólag a CFD ára az általa képviselt
részvény árától függ, ugyanakkor
hangsúlyozandó, hogy nem azonos a
részvény vételével, eladással és
tulajdonlásával.



A részvény tulajdonjogot  megtestesítő
értékpapír, és általában szavazati jogot
biztosít.

CFD: jelentése contract for difference. A CFD
kereskedés lehetővé teszi, hogy az ügyfél
pozíciót vegyen fel egy eszköz értékére arra
spekulálva, hogy emelkedni vagy esni fog az
ára. 

Nézzük meg a különbséget:



Tehát a mögöttes termék (jelen esetben
részvény) árjegyzésével kereskedik. Nem ad
semmilyen tulajdonjogot, így szavazati jogot
sem (megjegyzendő, hogy a magyar
ügyfeleket ez a tény kevésbé befolyásolhatja
pláne negatív irányban, hogy nem tud részt
venni egy több ezer km-re lévő közgyűlésen,
jelentőséggel nem bíró szavazatával), a nyitó
és a záró árak közötti különbségből tehet
szert itt haszonra.



A részvény és a CFD is jogosít osztalék
kifizetésre, az utóbbinál feltételezve –
logikus alapon- hogy az long (vételi, azaz
nem eladási) pozícióban van. A
kereskedéshez Partnerünk mindenkinek egy
egyszerű és modern platformot biztosít, a
kezdő és tapasztalt kereskedők számára
egyaránt.



Partnerünknek és a társaságunknak is
egyaránt fontos az Ön biztonsága, adatainak
védelme. Hangsúlyozzuk azonban, hogy Ön
a számlanyitás során közvetlenül a BCM
Begin Capital Markets CY Limited nevű
befektetési vállalkozással szerződik, egy
online regisztráció során a kiválasztott
márkanév weboldalán. Társaságunkkal Ön
külön számlanyitásra nem szerződik, ezért
pénzeszközeit semmilyen módon és időben
nem kezeli, a tőkéjével kapcsolatos pénzügyi
döntéseit pedig csakis kizárólag Ön hozza
meg. 

Számunkra a biztonság a

legfontosabb:



A befektetésre szánt tőkét a BCM Begin 
 Capital Markets CY Limited neve alatt lévő, a
ciprusi Eurobank Cyprus Limited, vagy az
UniCredit Bank CZ és SK fiókjához, annak
gyűjtőszámlájára, és annak szegregált
alszámlájára közvetlenül utalja. 

A kereskedési számlája pénzforgalmát pedig
a ProfitLevel, illetve a CapitalPanda által
biztosított belső myZone webirodán
keresztül tudja kezelni, melyhez kizárólag
Önnek lesz hozzáférése.



A mai világban alap követelmény, hogy
engedéllyel végezzünk bármilyen pénzügyi
szolgáltatásközvetítői tevékenységet. A
Golden Line Management Kft.
természetesen rendelkezik a Magyar
Nemzeti Bank mint felügyeleti szerv
nyilvántartásában függő ügynöki
regisztrációval, mely alapján függő ügynöki
tevékenységre jogosult partnere részére.

.  MNB nyilvántartási számunk: 26279752

A Magyar Nemzeti Bank

engedélyével dolgozunk:

https://intezmenykereso.mnb.hu/Details/Index?LId=228631&EntityType=Institute&expandAccordions=IntezmenyAlapadatok


Weboldalunkat az alábbi linkre kattintva
érheti el:
https://glman.hu/

Kérdésed van? Vedd fel velünk a kapcslatot:
https://glman.hu/#kapcsolat

Amennyiben számlát szeretnél nyitni
partnerünknél, azt az alábbi linken
keresztül teheted meg:
https://glman.hu/partnerunk/#szamlanyitas

Kapcsolatfelvétel és

számlanyitás:


