Binance használati útmutató
A legdinamikusabban fejlődő platformról van szó. 1 éve váltak igazán népszerűvé, azóta a legnagyobb
bankokat verik profitban. Jó díjakkal dolgoznak, felhasználó barát, elérhető asztali és mobil alkalmazás
is. Itthon is elég népszerű, így nem véletlen, hogy a Binance-t szemeltem ki a kereskedési felület
bemutatására.
Az egyszerű regisztrációhoz csak e-mail cím és jelszó szükséges, illetve a végén egy email verifikáció. A
regisztráció után kereskedhetünk crypto-crypto között és 2 BTC-s withdrawal limithez jutunk.

1. Regisztráció és 2FA

Amire rögtön a regisztráció utáni első belépéskor figyelmeztet, hogy biztosan jó oldalon jártok-e. A
honlap címet bármely tőzsdére való belépéskor érdemes csekkolni, nehogy valamilyen lopás áldozatai
legyetek. Emellett még több safety dolgot felsorol még, amiket sorban ki kell pipálnotok a
továbblépéshez.

A legfontosabb biztonsági beállítás ezután jön. A 2FA. Ez egy másodlagosan generált jelszó, amit
minden belépéskor a felhasználónév jelszó páros után meg kell adni, és csaknem lehetetlenné teszi a
fiókotok feltörését. Két féle dolog közül választhatunk. SMS vagy Google Authentication.

1)

SMS Authentication

Választása esetén csak a telefonszámotokra van szükség. Később minden bejelentkezéskor a megadott
számra kaptok SMS-ben egy kódot, aminek segítségével be tudtok majd lépni fiókotokba.

2)

Google Authentication

Az SMS-nél is biztosabb. Kicsit több időt igényel a beállítása. Elsőként le kell tölteni a Google
Authentication applikációt a telefonotokra (app store-on és google play-en is elérhető). Másodjára egy
vonalkódot fogtok kapni, amit be kell scannelnetek az applikáció segítségével. A kapott 16 számjegyű
kódot, amit befeketítettem írjátok le egy papírra és jól őrizzétek meg! Ha netán elvesztenétek a
telefonotokat és nem tudtok belépni, ennek a kódnak a segítségével helyreállíthatjátok fiókotok.

Végül egy utolsó konfirmációra van szükség a google authenticator-os 2FA aktiválásához.

Az első rubrika az előbb említett 16 jegyű kulcs, majd belépési jelszó, utoljára pedig a google
authenticator által kreált jelszó (ez a másodlagos jelszó csak pár másodpercig él, utána automatikusan
újat generál az alkalmazás).

2. Basic Exchange használat

A bal felső sarokban választhattok basic vagy advanced exchange használata közül. A basic exchange-t
választva a fenti interface-t láthatjátok. A következőkben végig nézzük a választható order típusokat.
Limit order, market order és stop limit.

1) Market order
Market áras megbízás. Az elérhető legjobb árszinten történi vételi vagy eladási megbízás. Akkor
célszerű használni, ha azonnal akartok vásárolni vagy eladni.

2) Limit order
Limit áras megbízás. Bizonyos árszintre adott vételi vagy eladási megbízás. Nem biztos, hogy valaha
teljesülni fog és, ha teljesül is, akkor nem biztos, hogy a teljes mennyiségre. Az első, zölddel
bekeretezett sorban adhatjátok meg a limit árat, amin szeretnénk vásárolni vagy eladni. A második
’Amount’ sort kitölthetitek manuálisan vagy használhatjátok erre a célra a pirossal bekeretezett
harmadik sort is, ahol egyszerűen eldönthetitek, hogy keretetek, hány százalékát szánjátok a limit áras
vételre vagy eladásra. Ezután a ’Total’ automatikusan kitöltődik és a buy-ra vagy a sell-re kattintva
leadhatjátok a megbízásotok, ami majd az open order-ek közé kerül, és addig ott is marad, míg nem
teljesül vagy cancel-elitek. Az order lemondás díjmentes.

Mikor célszerű használni?
Ha már biztosak vagytok annyira az elemzéseitekben, hogy mertek az általatok behúzott támaszok és
ellenállások alapján buy vagy sell zónákat felállítani, és azokra limit áras megbízást adni. Nagy előnye,
hogy ennek alkalmazásával nem kell folyamatosan gép előtt ülni, amivel így kiküszöbölhetitek az
árfolyammozgások pszichológiai hatásait. A gép előtt ülés problémájára adhat még megoldást az alertek használata tradingview-en. Alert-eket szintén fontos támaszokra, ellenállásokra célszerű állítani.
Például egy háromszög trendvonalaira. Alert-ekkel el lehet kerülni az előre rögzített limit áras
megbízásokat is, és élőben dönteni eladásról vagy vételről, akkor, mikor a program értesítést küld.

3) Stop-Limit
Kicsit eltérően használjuk eladásnál és vételnél.

Vétel
Arra játszunk, hogy, ha az ár bizonyos szintre emelkedik, akkor adjon le nekünk automatikusan a
rendszer egy limit áras megbízást magasabb áron. Például van egy emelkedő háromszög, aminek a
felső ellenállásának elhagyása után döntünk vételről. Beállíthattok egy stop limit megbízást arra
vonatkozólag, hogy, ha az ár áttöri az ellenállást, kicsivel fölötte adjon le a rendszer a vételi megbízást.
Eladás (Stop-Loss)
Pont fordítva gondolkodunk. Ha az ár bizonyos szintre csökken, akkor kicsivel alacsonyabb áron adjon
le a rendszer automatikusan limit áras megbízást. Például egy fontos támaszon vásároltok. Tudjátok,
hogy, ha a támasz elesik, akkor további zuhanás valószínűsíthető a piacon. Ilyenkor stop-loss
segítségével be tudjátok állítani azt, hogy ha az ár letöri a támaszt, akkor aktiválódjon a stop és stop ár
alatt kicsivel adjon le a rendszer limit áras megbízást a támasz alatt pár százalékkal. A stop-loss célja a
tőke megvédése. Bizonytalan piacon célszerű használni, illetve a rövid távú kereskedésre szánt
portfólió bevédésére, hogy ne ragadjatok be vele.

Zöld boksz:
ETH esetében, ha az ár 600 dollár vagy a fölé megy, akkor a rendszer adjon le egy limit áras megbízást
610 dolláros vételre.
Kék boksz:
ETH esetében, ha az ár 500 dollár vagy az alá csökken, akkor a rendszer adjon le egy limit áras megbízást
490 dolláros eladásra.
Stop-limit, stop-loss megbízás leadása után szintén az open order-ek közé kerül a megbízásotok, és
addig ott is marad, míg nem teljesül vagy le nem mondjátok.

