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1 Alkalmazott módszerek és azok korlátai 
A jegyzetben található pénzpiaci és tőkepiaci számításokat két módon mutatom be. Egyrészt 
a számításokhoz szükséges képletek, egyenletek értelmezésére, majd ezek táblázatkezelővel 
történő felépítésére kerül sor. A cél az, hogy a leírtakat áttanulmányozó, majd a számítógép 
előtt mindezeket saját maga is felépítő olvasó képes legyen megalkotni a bemutatottakat. 
Az anyag nem excel‐tankönyv. Az excel alapvető műveleteinek ismeretét adottnak veszi. Így 
aki nem tudja stabilan használni az excelt, valószínűleg nem  fog tudni a szerző elképzelése 
szerint végighaladni a leírtakon. 
Ilyen  esetben  is  hasznos  lehet  a  leírtak  áttanulmányozása,  ugyanis  az  összefüggések 
magyarázata, az eredmények értelmezése  így  is követhető. Teljes értékű viszont csak akkor 
tud lenni a folyamat, ha a bemutatottakat az olvasó saját maga is kipróbálja, s addig építgeti 
táblázatait amíg sikerül az anyagban szereplő eredményeket produkálnia. 
Előre  kell  bocsátani,  hogy  egy  adott  problémára  több  lehetséges megoldás  is  adható.  A 
szövegben  láthatók a  szerző által preferált egy  lehetséges megoldást mutatnak csupán, az 
olvasó máshogy is felépítheti a táblázatokat. A lényeg ez esetben az, hogy logikailag helyesen 
járjunk el, s így várhatóan ugyanazokat az eredményeket kapjuk. 
A  megoldások  során  nem  használok  sem  makró‐programozást,  sem  VBA‐programozást. 
Ennek  megvannak  az  előnyei  és  hátrányai.  Előnyt  az  jelent,  hogy  egy  stabil  alapokkal 
rendelkező  excel  felhasználó  is  végig  tudja  követni  szakmailag mindazt,  ami  az  anyagban 
szerepel. Ez egyben hátrány  is: a megszokott, egyszerű eszközökkel kell megoldanunk olyan 
problémákat, amelyeket sokkal célravezetőbben tudnánk kezelni akár makrókkal, akár VBA‐
programozással. 
Az  excel  számos  pénzügyi  függvényt  tartalmaz.  Ezek  közül  párat  használni  is  fogunk  az 
anyagban, azonban az alapvető cél az, hogy képesek legyünk mi magunk felépíteni mindent, 
amit az excel képes megcsinálni. Ez a logika furcsának és feleslegesnek tűnhet, hiszen miért 
van egyáltalán értelme nekünk megcsinálni valamit, amit az excel is képes megoldani. 
A válasz – legalábbis a szerző számára – egyértelmű: mert amit mi magunk képesek vagyunk 
megcsinálni, azt  tetszőlegesen képesek vagyunk módosítani.  Így ha  szeretnénk a  számítást 
valamilyen megfontolásból módosítani, akkor azt bármikor megtehetjük. Az excel beépített 
függvényeit viszont nem tudjuk átalakítani. 
Ugyanakkor  annak  megmutatására,  hogy  eredményeink  azonosak  az  excel  beépített 
függvényeiből  származó  képletekkel,  illetve  azért,  hogy  standard  esetekre mégis  képesek 
legyünk az excel függvényeket használni, több helyen megismerkedünk ezeknek a beépített 
függvényeknek a kezelésével is. 
Jegyezzük azonban meg: a beépített függvények csak az előre definiált esetekben működnek 
megfelelően, ettől eltérő helyzetekben  szükség  lesz  a  számítások manuális  felépítésére. A 
jegyzet erre helyezi a hangsúlyt. 

2 A pénz időértékének használata excelben 
A  pénz‐  és  tőkepiacokon  különböző  időpontbeli  pénzek  cserélnek  gazdát.  Ezért  az  ide 

kapcsolódó  számítások  szinte  mindegyikében  szükség  van  a  jelenérték‐számítás 

használatára.  A  pénz  időértékének  magyarázatát  a  pénzügytanból  a  hallgatóknak  már 

ismerniük  kell,  ezt  ebben  az  anyagban  így  is  feltételezem.  Így  ezeket  a  kategóriákat 

részletesen itt már nem magyarázom. 
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Ha 2.500.000 Ft‐ot betennénk a bankba, akkor az évente 50.000 Ft‐ot kamatozna. A kamatot 

minden év végén kivehetnénk, a számlán újra 2.500.000 Ft maradna, amely a következő év 

végére  újra  50.000  Ft  kamatot  termelne.  Tehát  2%‐os  kamatláb  esetén  2.500.000  Ft 

nagyságú betételhelyezéssel  „gyárthatunk” magunknak egy minden év  végén 50.000  Ft‐ot 

fizető örökjáradékot. 

Az  örökjáradék  képlete  tehát  azt  adja  meg,  hogy  mi  az  az  összeg,  amelyet  a  bankban 

elhelyezve adott kamatláb és adott  járadékfizetési gyakoriság esetén pontosan képes  lenne 

az adott örökjáradékot produkálni. 

Látható,  hogy  a  kifizetések  éven  belüli  számának  növekedésével  arányosa  növekszik  az 

örökjáradék  jelenértéke. (Adott kamatláb mellett az éves egyszeri kifizetésű örökjáradéknál 

12‐szer többet ér az ugyanekkora összeget havonta kifizető örökjáradék). 

Az  előző  példánál maradva:  ha  a  kamatláb  2%  és  50.000  Ft‐os  havi  kifizetést  szeretnénk, 

akkor ehhez 30.000.000 Ft‐ra van szükségünk, mert ennek lesz a havi kamata egyenlő 50.000 

Ft‐tal. 

Ha azonban a kamatláb duplájára emelkedik, akkor az 50.000 Ft‐os havi kifizetéshez elég a 

korábbi 30.000.000 Ft  fele, 15.000.000 Ft. Ha a kamatláb a kezdeti 2% négyszerese, vagyis 

már  8%  lenne,  akkor  elég  a  30.000.000  Ft  negyede,  tehát  7.500.000  Ft  is  ahhoz,  hogy 

havonta 50.000 Ft hozamot termeljen. 

Ezt az összefüggést mutatja, az alábbi ábra éves egyszeri kifizetés esetére. 

4. ábra: Az örökjáradék jelenértéke és a számításnál használt kamatláb kapcsolata 
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8. ábra: Futamidő és jelenérték kapcsolata az annuitásnál 

 

Ahogy  a  8.  ábra mutatja,  a  kapcsolat  nem  lineáris,  a  futamidő  növelésével  nem  egyenes 

arányban  növekszik  az  annuitás  jelenértéke.  (A  jelenérték  növekedése  lassabb,  mint  a 

futamidő növekedése). Ennek magyarázatául elég újra szemügyre venni az annuitás képletét. 

2.5 Kamat‐iteráció 

(kamatláb kalkulálása nem standard futamidőre két ismert kamatláb alapján) 

Ha olyan  futamidőre  kell  valamilyen  számítást  végrehajtanunk,  amelyre  az  adott  eszközre 

vonatkozóan  nem  rendelkezünk  kamatlábbal,  akkor  ezt  iterációval  oldhatjuk meg.  Tegyük 

fel, hogy 40 napos kincstárjegy‐hozamra van  szükségünk. Azonban a piacon  csak 30 és 60 

napos futamidőre vonatkozó kamatlábak érhetők el. Ekkor a 40 napra érvényes kamatláb az 

alábbi ábrán látható képlettel számítható. 

9. ábra: Kamatláb‐iteráció 

 

A módszer segítségével tehát a 30 napra vonatkozó 5,25%‐os hozam és a 60 napra 

vonatkozó 5,75%‐os hozam ismeretében adjuk meg, hogy 40 napra milyen hozammal 

kalkulálhatnánk. A számítás során feltételeztünk, hogy a futamidő egységnyi növekedésével 

a kamatláb mindig ugyanakkora mértékben változik. Így végül is a következő történik: 

- amíg a futamidő 30‐ról 60 napra változik, a kamatláb 0,5%‐kal emelkedik meg. 

- mennyivel növekedne a kamatláb, ha a futamidőt 10 nappal növelnénk meg? A 

válasz: 10/30*0,5%‐kal. A fenti ábrán lévő képlet pontosan ezt mutatja. A zárójeles 

tag értéke 0,5%, a mögötte lévő tört értéke pedig 10/30. 
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- ezt a kalkulált kamat‐növekményt hozzáadjuk a 30 napos futamidőre megismert 

kamatlábhoz, így megkapjuk a keresett, 40 napos kamatlábat, ami esetünkben (két 

tizedesre kerekítve) 5,42%. 

Mindezeket  grafikusan  szemlélteti  a  következő,  10.  ábra.  Az  ábra  bal  oldali  végpontja  az 

egyik  ismert kamatláb és  futamidő pár, míg a  jobb oldali végpont a másik  ismert páros. Az 

iterációs képlet tehát nem csinál mást, mint megadja, hogy a két pontot összekötő egyenes 

milyen kamatlábat rendel a két futamidő között elhelyezkedő többi futamidőhöz. 

10. ábra: A kamatiteráció grafikus megjelenítése 

 

 

2.6 A diszkontfüggvény felépítése 

A  diszkontfüggvény  a  jelenérték‐számításnál  már  korábban  látott  diszkontfaktorok 

segítségével  alkotható meg. A  számítást  az  alábbi  táblázat  segít megérteni. A  táblázatban 

szereplő  sárga  hátterű  cellák  értéke  adott,  azokat  a  piacról  tudjuk  begyűjteni.  Ehhez 

különböző  futamidejű papírokra van szükség, amelynek  ismerjük a  (később  részletesebben 

tárgyalt)  kifizetési  tábláját,  valamint  jelenlegi  árát  (árfolyamát).  Ezen  adatok  ismeretében 

megszerkeszthető egy a  lenti ábrában találhatóhoz hasonló táblázat, majd a  látható módon 

megkaphatjuk az egyes futamidőkre vonatkozó diszkontfaktor értékét. 

A  különböző  futamidejű  diszkontfaktorok  ábrázolásával  a  diszkontfüggvény  is 

megszerkeszthető. 

A  diszkontfüggvény  jellegében  nagyon  hasonlatos  a  hozamgörbéhez,  amelyről  a 

későbbiekben részletesen lesz majd szó. 
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11. ábra: Diszkontfüggvény származtatása piaci adatokból 

 

 

12. ábra: A felépített diszkontfüggvény ábrázolása: diszkont (függőleges tengely) a futamidő (vízszintes tengely) 
függvényében 

 

2.7 A különböző kamatkonvenciók és azok használata 

 

A  pénzügyi  számítások  során  kulcsszerepet  játszik  a  pénz  időértéke,  emiatt  pedig  a  két 

esemény között eltelt idő hossza. A legtöbb pénzügyi tankönyv kerek futamidőkön keresztül 

mutatja  be  a  különböző  konstrukciók  működését.  Ilyenkor  (teljes  évek  esetében) 

aktuális dátum: 2010.09.23
kötvény kupon lejárati dátum napok számfutamidő (éár diszkontfaktor

1 7,00% 2011.03.23 181 0,50 101,65 0,982125604 A 1,82%
2 8,00% 2011.09.23 365 1,00 101,89 0,941937477 B 6,16%
3 6,00% 2012.03.23 547 1,50 100,75 0,922114668 C 8,45%
4 6,50% 2012.09.23 731 2,00 100,37 0,882517407 D 13,31%

adott értékek számított érték

A 1,035 *d(0,5)= 1,0165
ebből d(0,5)= 0,9821256

B 0,04 *d(0,5)+ 1,04 *d(1)= 1,0189
ez adott előzőből, értéke= 0,982126

ebből adódik, hogy:
0,941937

C 0,03 *d(0,5)+ 0,03 *d(1)+ 1,03 *d(1,5)= 1,0075
adott adott

0,029464 + 0,0282581 + 1,03 *d(1,5)=
ebből d(1,5)= 0,9221147

D 0,0325 *d(0,5)+ 0,0325 *d(1)+ 0,0325 *d(1,5)+ 1,0325 *d(2)= 1,0037
0,031919 + 0,030613 + 0,029969 + 1,0325 *d(2)= 1,0037

ebből d(2)= 0,8825174
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gyakorlatilag  nem  is  kell  foglalkozni  azokkal  a  kérdésekkel,  hogy  pontosan  hogyan  is 

számítjuk  például  egy  2010. március  13‐án  indított,  2011.  április  28‐án  lejáró  befektetés 

során a kamatfizetésre jogosító napokat. 

 

A  valóságban  viszont  a  legritkább  esetben  találkozunk  kerek  futamidőkkel  (mint  ahogy  a 

legtöbbször a rögzített kamatláb is erős leegyszerűsítés). 

 

A  pénzügyi  számítások  során mindig  rögzítenünk  kell,  hogy milyen  napi  kamatszámítással 

dolgozunk. A leggyakoribb megoldások az alábbiak: 

 

1. táblázat: A leggyakoribb napi kamatszámítási módok és ezek megjelenése az excel beépített függvényeiben. 

Megoldás  Jelentése 
Az „alap” értéke az 

excelben 

30/360 
(német módszer) 

30 napos hónapokkal és 360 napos évvel 
számol 

0, vagy hiányzik 

tényleges/tényleges  A  napok  számításánál  a  ténylegesen 
eltelt napokat nézi. 
Az  év  napjait  az  adott  év  tényleges 
naptári  napjai  alapján  nézi  (szökőévben 
366, egyébként 365). 

1 

tényleges/360 
(francia módszer) 

A  napok  számításánál  a  ténylegesen 
eltelt napokat nézi. 
Az  év  napjainak  számát mindig  360‐nak 
veszi. 

2 

tényleges/365 
(angol módszer) 

A  napok  számításánál  a  ténylegesen 
eltelt napokat nézi. 
Az  év  napjainak  számát mindig  365‐nek 
veszi. 

3 

 

Amikor  az  excel  beépített  függvényeivel  dolgozunk,  akkor  egyes  függvényeknél  a 

kamatszámítási mód a  függvény egy argumentumaként  fog szerepelni. Az excel „alap”‐nak 

nevezi ezt, ha pl. az alap helyén a függvényben 1 szerepel, akkor mind a kamatnapok, mind 

az év napjainak számításánál a tényleges napokkal számol a gép. 

 

Feladatok a pénz időértékének használatához 

1. feladat 

Építsen fel excelben az 1. ábrán látható táblázattal megegyező tartalmú táblázatot! 

2. feladat 

Készítsen  egy  olyan  excel‐alkalmazást,  amelyben  a  jelenértéket,  a  futamidő  hosszát,  a 

kamatfizetés gyakoriságát megadva a gép egy megjelölt cellában megjeleníti a jövőértéket! 
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3. feladat 

Készítse el az alkalmazást úgy, hogy a kamatfizetés gyakoriságát ne kézzel kelljen bevinni, 

hanem  egy  legördülő  listából  lehessen  választani  a  következő  lehetőségek  közül:  éves, 

féléves, negyedéves, havi, heti, napi, folyamatos. 

4. feladat 

Építse fel excelben a 2. ábrán látható táblázatot! 

5. feladat 

Hajtsa  végre  a  2.  és  3.  feladatban  foglaltakat  a  4.  feladatban  elkészített  táblázat 

vonatkozásában is! 

6. feladat  

Építse fel excelben a 2. ábrán látható táblázatot! 

7. feladat 

Építse fel excelben a 4. ábrán látható táblázatot! 

8. feladat 

Készítsen excelben olyan  alkalmazást,  amely  két  futamidő és  a hozzájuk  tartozó  kamatláb 

alapján a két  futamidő közötti tetszőleges  futamidőre kiszámítja a kamatlábat az anyagban 

látott iterációs eljárással! 
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3 Előre definiált listák beállítása az excelben 
 

Az excelben  lehetőség  van előre megadott  listák  adatai  közül  történő  választásra. Vannak 

olyan paraméterek, amelyek csak bizonyos értékeket vehetnek fel, ilyenkor praktikus ezeket 

az értékeket előre beállítani, később már csak ezekből kell választani. 

Erre  lehet  példa  a  kamatnapok  beállítása,  vagy  például  egyes  államkötvényeknél  az  éven 

belüli kuponfizetések száma. 

A  nemzetközi  szokványok  szerint  a  pénzpiaci  számításoknál  jellemzően  360  napos  évvel 

kalkulálunk.  Előfordul  azonban  a 365 napos év használata  is.  Előbbire példa  az  EUR és  az 

USD‐alapú  eszközök,  de  a  GBP‐hez  kötődő  eszközöknél  jellemzően  365  napos  évvel 

dolgozunk. 

Táblázatainkban ezeket a lehetőségeket előre beállíthatjuk, így korlátozhatjuk, hogy a bázist 

tartalmazó cellákba hibás értékek kerülhessenek be. Ehhez az excel „adatok” menüjében az 

adateszközök között az adatok érvényesítése menüpontot kell választanunk. 

Itt tudjuk beállítani, hogy egy adott cellába milyen értékek kerülhessenek. Ha azt szeretnénk, 

hogy a  felhasználó  (vagy mi magunk) egy előre definiált  listából választhasson  csak, akkor 

először ezt a  listát kell elkészítenünk. Erre célszerű a  táblázatnak egy olyan részét kijelölni, 

amelyet aztán később nem használunk, sőt ezeket a cellákat érdemes el is rejteni. 

Ha  tehát  a  bázis  360,  vagy  365  napos  lehet,  akkor  egyszerűen  keressünk  egy megfelelő 

helyet a munkalapon, majd egymás alá írjuk be ezt a két értéket. Tegyük pl. ezeket az A1 és 

A2 cellákba. 

Legyen  ezután  például  az  A3  cella  szövege  a  „Bázis”,  gépeljük  is  ezt  be. Mellette  a  B3 

cellában azt szeretnénk, ha úgy választhatnánk ki a lehetőséget az előre definiált listából.  

Lépjünk  ekkor  a  B3  cellára.  Alkalmazzuk  az  előbb  bemutatott  elérési  úton  az 

adatérvényesítést  (adatok  –  adateszközök  –  adatok  érvényesítése).  A  megjelenő 

párbeszédablakban  a  beállítások  lapon  a  „megengedve”  mezőben  a  „lista”  gombra  kell 

kattintanunk.  Ezután  pedig  a  „forrás” mezőben  egyszerűen  jelöljük  ki  azt  a  tartományt, 

ahová felvettük a készített kis mini‐listánkat, ahol egymás alatt szerepel a két érték: 360 és 

365. Ha ezt sikeresen végrehajtottuk, a B3 cellába ezután kézzel már nem tudunk beleírni, a 

cellára  állva megjelenik egy  kis  legördülő menühöz  tartozó nyíl, erre a nyílra  állva  tudunk 

majd választani a két lehetőség (360 és 365) közül. 

Ha  ezeket  a  hivatkozásokat  egy másik munkalapon  szeretnénk  kezelni,  hogy  ne  az  adott 

munkaterületen  legyenek,  akkor  ez  is  megoldható.  Ez  azért  praktikus,  mert  azok  a 

munkalapok,  amelyeken  az  érdemi  számításokat  végezzük,  nem  tartalmaznak  „felesleges” 

választófelületeket.  Egy  adott munkalapot  pedig  csak  ilyen  feladatokra  tudunk  használni, 

azon semmilyen tényleges számítás nem történik, csak arról hivatkozzuk be ezeket a listákat 

és egyéb, a számításoknál  felhasznált előre definiált paramétereket. Ehhez nyissunk egy új 

munkalapot és oda készítsünk el minden listát, amelyet az adott fájl bármelyik munkalapján 
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Készítsen egy olyan alkalmazást, amely jelenértéket, vagy  jövőértéket számít. Egy  legördülő 

listából kelljen kiválasztani, hogy mit számolunk (PV, vagy FV). 

Egy  másik  legördülő  listából  kelljen  kiválasztani  a  kamatfizetés  gyakoriságát  (éves,  havi, 

féléves, negyedéves, havi, heti, napi, folyamatos). 

Legyen  egy  cella,  ahol  a  befektetés  kezdetének  időpontja,  egy másikban  pedig  a  lejárat 

időpontja  adható  meg.  E  két  cellára  vonatkozóan  a  gép  adjon  hibajelzést,  ha  a  lejárati 

időpont megelőzi a kezdő időpontot! 

 

4 Betét‐típusú pénzpiaci eszközök 

4.1 Pénzpiaci betét (money market deposit) 

Fix kamatozású, maximum egy éves futamidejű betét bankoknál, vagy „securities house”‐nál. 

Hívják még  time deposit, vagy  clean deposit néven  is  őket. Paramétereik  fixek, nem  lehet 

őket  lejárat  előtt  likvidálni,  nem  is  forgalomképesek.  A  kamatláb  ezeknél  az  azonos 

futamidejű LIBOR‐hoz kötött. A kamatot és a tőkét lejáratkor fizetik. 

Hozamok használata (hagyományos és effektív hozam) 

ö . é

. é
1  

ö . é

. é
1 

ahol B a napok száma az évben, n a papír napjainak száma. 

Példa: 

250.000 GBP, 270 nap múlva jár le, 261.000 GBP a végső kifizetés. Mekkora volt a 

hagyományos és az effektív hozam? 

Tényleges számlanövekmény: 
.

.
1 4,40% 

Ennyivel gyarapodott a 270 nap alatt a számla egyenlege. A hozamok pedig: 

261.000
250.000

1
365
270

0,059481 5,9841% 

261.000
250.000

1 0,059938 5,9938% 

4.2 Letéti igazolás – Certificate of deposit (CD) 

A CD egy banktól kapott elismervény egy betét után, amit náluk helyeztek el. Fix kamatlábú 

eszköz, ami a LIBOR‐hoz kötődik, fix lejárati ideje van, nem lehet lejárat előtt visszaváltani. A 

letéti igazolásoknak van másodpiaci forgalma, vagyis forgalomképesek. 
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Nagyon hasonlók a pénzpiaci betéthez, de hozamuk jellemzően (kb. 0,15%‐kal) alacsonyabb, 

az  itt  extraként  megjelenő  likviditás  miatt.  Jellemzően  1‐3  hónap  közötti  futamidőkkel 

rendelkeznek, de vannak 5 évesek  is. A kamatot a  lejáratkor  fizetik, kivéve az éven  túliak, 

amelyek évente, vagy félévente fizetik a kamatot. 

A CD a bank rövid távú likviditási követelményeinek biztosításához kell. 

Angol piac: „clearer” CD, USA‐piac: „prime” CD fizeti a legkisebb kamatot. Mindkét piacon a 

külföldi kibocsátású CD‐k magasabb hozamot fizetnek. 

Euro‐CD: más devizában bocsátják ki, mint ami a hazai deviza, szintén magasabb hozammal 

működnek. 

∙ 1 1 ∙  

Ebből az ár: 

∙ 1

1
 

amiből pedig 

1
 

ahol: 

C: a CD‐re járó kupon 

M: a CD névértéke 

B: a napok száma az évben (365, vagy 360) 

F: a CD lejárati értéke 

Nim: a CD kibocsátása és a lejárat közti napok száma 

Nsm: a beváltás és lejárat közti napok száma 

Nis: a kötvény kibocsátás és beváltása közötti napok száma 

(i=issue, m=maturity, s=settlement) 

Kibocsátás után a CD‐t a másodpiacon forgalmazzák. Ez a piac nagyon likvid. A hozam, amivel 

kereskedik, eltér a kupontól. 

Kereskedéskor (másodpiacon) figyelembe kell venni: 

- a felhalmozódott kamatot a papíron 

- az eltérő kamatlábat, amivel a CD most kereskedésre került 
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∙ ∙ ∙ 100 36500
á ∙ ∙ 100 36500

 

tenor: a CD élettartama napokban (=Nim), hátranapok (Nsm) 

Kibocsátáskor a kereskedési érték természetesen maga a névérték! 

CD tartásából származó hozam: 

1 á á á . . á á á ó . á ⁄
1 á . . á ó . á ⁄

∙
	.

 

Példa: 

Egy három hónapos CD‐t 2010. szeptember 6‐án bocsátanak ki, 2010. december 6‐án  jár  le 

(91 nap) A CD névértéke 20.000.000 GBP, kupon 5,45%. 

Lejáratkori kifizetés (proceed): 

20 ó ∙ 1 0,0545 ∙
91
365

20.271.753,42  

Mekkora a papír értéke a másodlagos piacon október 11‐én, ha a 60 napos papírok hozama 

akkor 5,60%? 

20,271 ó

1 0,056 ∙ 56365

20.099.066,64  

November 18‐án a hozam a három hetes papírokon 5,215%. Milyen hozamot értünk el a CD 

tartásával 38 nap alatt október 11. és november 18. között? 

1 0,0560 ∙ 56365

1 0,05215 ∙ 38365

1 ∙
365
38

9,6355% 

4.3 CD‐k több kuponnal 

Az  éven  túli  CD‐k  évente  fizetnek  kamatot,  a  leghosszabbak  ötévesek.  A  több mint  egy 

kupont  fizető  CD‐k  ára  a  kuponok  összességétől  függ,  az  értékelés  a  jelenlegi  hozamon 

történik.  Ha  például  van  egy  CD,  amelyik  ezután  még  4  kupont  fog  kifizetni,  amiből  a 

legutolsót  a  CD  lejáratakor  fogják  a  névértékkel  (face  value)  együtt  kifizetni,  akkor  a 

legutolsó kupon értéke: 

∙ ∙  

ahol   a napok száma a harmadik és negyedik (utolsó) kupon dátumai között, C a kupon 

hozama a CD‐n. A lejáratkor a következő kifizetés érkezik a CD‐n: 

∙ 1 ∙  
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Ennek  jelenértéke a harmadik kupon‐kifizetés napjára nem más, mint a  jelenlegi CD‐hozam 

(r) nagyságával diszkontált érték: 

∙ 1 ∙

1 ∙
 

Ez az érték hozzáadódik az ugyanebben az időpontban kapott tényleges CF‐hoz, ami pedig: 

∙ ∙  

Ennek a két értéknek az összege pedig: 

∙ 1 ∙

1 ∙
∙ ∙  

Ezt ismét diszkontáljuk, hogy megkapjuk az értékét a második kuponkifizetéskor, most is az r 

hozammal. Ezt a lépéssorozatot addig ismételjük, amíg a teljes kifizetés‐sorozatot a vásárlás 

időpillanatáig diszkontáljuk vissza a jelenlegi hozamon. 

Általánosságban egy ezután még N kupont fizető CD ára a következő lesz: 

1
∙ ;

 

ahol 

1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ … 1 ∙ ;
 

ahol 

;  a napok száma a CD (k‐1)‐edik és k‐adik kifizetése között 

 a CD vásárlása és az első kuponfizetés közti napok száma 

16. ábra: GBP pénzpiaci hozamok 2003.november 10‐én 

GBP cash euro‐sterling deposits

  bid ask

1W  3,6600 3,7100

2W  3,7000 3,7400

1M  3,7300 3,7700

6M  4,0900 4,1300

12M  4,4500 4,4900

GBP certificate of deposit
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1M  3,7300 3,7500

2M  3,8000 3,8200

5M  4,0100 4,0400

6M  4,0800 4,1000

12M  4,4500 4,4700

(forrás: Choudhry [2005] p26) 

Példa: 

Egy CD‐t veszünk a következő feltételekkel: 

Névérték (face value) 1 millió euró 

Kupon: 8%, félévente. Mindig március 15. és szeptember 15. a kifizetés. 

Lejárat: 2003. szeptember 15. 

Vásárlás napja: 2002. január 17. 

Jelenlegi hozam: 7% 

Mennyit fizetünk a CD‐ért? 

Első logikai feltevés: mivel látjuk, hogy a CD kuponja magasabb, mint a piacon most elérhető 

ilyen CD hozam, ezért CD‐ért a névérték feletti árat fogunk fizetni (vagyis az árfolyam 100% 

felett lesz). 

A számítások előkészítéséhez először a kifizetések ütemezését kell táblázatba foglalni, majd 

meghatározni a számításoknál előforduló intervallumok hosszát. 

A számításoknál a következő kupon‐kifizetési dátumokkal kell majd dolgoznunk: 

2001.09.17., 2002.03.15., 2002.09.15., 2003.03.15., 2003.09.15 

Ezek között van, amelyik hétvégére esik.  Ilyenkor a kuponfizetés a következő munkanapra 

tevődik át. 

A  napok  számát  a  kupondátumok  között  excelben  határozzuk meg  a  következő  táblázat 

segítségével: 
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2. táblázat: Egy CD kifizetéseinek ütemezése 

 

A dátum oszlopban  értelemszerűen  feltüntettük  a CD  cash  flowja  ismeretében  a  releváns 

dátumokat. Mivel hétvégén nincs kuponfizetés, ezért meg kellett vizsgálni, hogy van‐e olyan 

kupon,  amely  esetében  ezt  a  korlátot  figyelni  kell.  Ehhez  az  excelben  a  „hét.napja”  nevű 

függvényt hívtuk segítségül. A  függvény a megfelelő paraméter‐beállítások mellett azt adja 

eredményül, hogy egy adott dátum a hét hányadik napjára esik. Így ha az eredmény 1, akkor 

hétfői napról van szó. Ha az eredmény 7, vasárnapra esik az adott dátum. Látható, hogy a 

fenti táblázatban a 2. és a 3. kuponkifizetés hétvégére esett. 

Ezért  ezt  a  két  dátumot  korrigálni  kellett.  A  kuponok  tényleges  kifizetésének  napját  a 

munkanap oszlopban  tüntettük  fel.  Ezt  az oszlopot  is  az  excellel  csináltattuk meg, hogy  a 

manuális munkát minimalizáljuk. A megoldást a „workdays” nevű függvény jelentette, amely 

megadja egy adott dátumot követő, vagy megelőző n‐edik munkanap dátumát. 

Egy  „ha”  függvénybe  kellett  tehát  beágyaznunk  a  „workdays”  függvényt:  ha  a  hét  napja 

oszlopban  5‐nél  nagyobb  szám  van,  akkor  a  dátum  oszlopban  lévő  dátum  utáni  első 

munkanapot  adja  meg  a  gép.  Ekkor  már  csak  az  van  hátra,  hogy  meghatározzuk  a 

kuponfizetések között eltelt napok számát. 

Mivel  az  excel  a  dátumokat  számként  tárolja,  ezért  a  dátumok  egymásból  kivonhatók  és 

eredményül a két dátum közötti napok számát kapjuk meg. 

A 2001.09.15‐i  kupont  2001.09.17‐én  fizették  ki.  Ekkor  a CD még nem  a mi birtokunkban 

volt.  Azonban  az  első,  már  általunk  kapott  kupon  (2002.03.15‐én)  kamattartalmának 

meghatározásához szükséges tudni, hogy hány napja fizetett ki utoljára kupont a CD. 

A két dátum (2002.03.15. és 2001.09.15.) közötti napok száma 179. Ehhez hasonlóan az 1. és 

a 2. kupon‐kifizetés napjai (2002.09.16 és 2002.03.15.) között 185, a 2. és 3. kifizetés között 

182, majd a 3. és 4. kifizetés közötti is 182 nap van. 

Ezek a kamatnapok szükségesek egyrészt a kupon‐kifizetések értékének meghatározásához, 

másrészt pedig majd a diszkontálásnál is használnunk kell őket. 

Határozzuk meg először  a  kupon‐kifizetések értékét! Egy éves  időtartamra  a  kupon 8%‐ot 

jelent, itt az első kupon 179 nap kamatot fizet, vagyis az éves 8%‐os kamat 179/360 része jár 

Megnevezés Dátum Hét napja Munkanap
periódus 

hossza

Előző kuponfizetés: 2001.09.17 1 2001.09.17

Vásárlás dátuma 2002.01.17 4 2002.01.17 57

1. kupon kifizetés 2002.03.15 5 2002.03.15 179

2. kupon kifizetés 2002.09.15 7 2002.09.16 185

3. kupon kifizetés 2003.03.15 6 2003.03.17 182

4. kupon kifizetés 2003.09.15 1 2003.09.15 182
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a befektetőnek. A második kupon esetében az éves hozam 185/360‐ad része, míg a 3. és 4. 

kupon esetében egyaránt az éves hozam 182/360‐ad része illeti meg a CD tulajdonosát. 

Ennek segítségével már összeállítható a CD cash flow táblája: 

3. táblázat: Egy CD kifizetési táblázata 

 

Az első kupon esetében a számítás menete: 

1.000.000 ∙ 0,08 ∙
179
360

39.777,78  

A második kupon esetében: 

1.000.000 ∙ 0,08 ∙
185
360

41.111,11  

A harmadik kupon esetében: 

1.000.000 ∙ 0,08 ∙
182
360

40.444,44  

A negyedik kupon esetében ehhez még hozzáadódik a CD névértéke is, amit szintén megkap 

a tulajdonos, így a negyedik kifizetés értéke: 

1.000.000 1.000.000 ∙ 0,08 ∙
182
360

1.000.000 ∙ 1 0,08 ∙
182
360

1.040.444,44  

Ezután  pedig már  nem marad más  feladat, mint  a  fenti  kifizetéseket  diszkontálni  kell  a 

megfelelő kamatlábbal. A diszkontáláshoz végig a megadott 7%‐os kamatlábat használjuk. A 

diszkontálásnál  a  kuponfizetési  dátumokon  haladunk  végig, mindig  a  vásárlás  napjára  kell 

meghatároznunk az adott kifizetés értékét. A számítás a következő módon történik: 

39.777,78

1 0,07 ∗
57
360

41.111,11

1 0,07 ∗
57
360 1 0,07 ∗

185
360

 

40.444,44

1 0,07 ∗
57
360 1 0,07 ∗

185
360 1 0,07 ∗

182
360

 

1.040.444,44

1 0,07 ∗
57
360 1 0,07 ∗

185
360 1 0,07 ∗

182
360 1 0,07 ∗

182
360

1.042.449,80  

Az első kupon‐kifizetés a vásárlástól számított 57 napra történt (lásd a táblázat kék hátterű 

celláját). Ezért itt az 57 napos kamattartalommal kell diszkontálni.  

Megnevezés
periódus 

hossza

Kupon‐

kifizetés

Névérték‐

visszafizetés

Teljes 

kifizetés

Vásárlás dátuma 57

1. kupon kifizetés 179 € 39 777,78 € 0,00 € 39 777,78

2. kupon kifizetés 185 € 41 111,11 € 0,00 € 41 111,11

3. kupon kifizetés 182 € 40 444,44 € 0,00 € 40 444,44

4. kupon kifizetés 182 € 40 444,44 € 1 000 000,00 € 1 040 444,44
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A második kupon‐kifizetés a vásárlástól számított 57+185 nap múlva következik be. Azonban 

itt  a  kamatos‐kamat  elve  alapján  kell  végrehajtanunk  a  diszkontálást,  ezért  a  2.  kupon‐

kifizetés  értékét  először  átszámoljuk  az  első  kifizetés  napjára  (vagyis  185  nappal 

diszkontáljuk),  majd  innen  számoljuk  vissza  a  vásárlás  napjára.  A  harmadik  kifizetésnél 

57+185+182  nappal  kell  diszkontálnunk.  A  negyedik  kifizetésnél  pedig  57+185+182+182 

nappal kell végrehajtani a diszkontálást. 

Természetesen a számítást most sem manuálisan, hanem excelben hajtjuk végre. Immár a 

teljes táblázatot egyben tekintve: 

4. táblázat: Egy CD értékének meghatározása 

 

4.4 Commercial Paper (CP) 

A  Commercial  Paper  (CP)  rövid  távú  pénzpiaci  finanszírozási  eszköz,  amelyet  vállalatok 

bocsátanak  ki.  Tulajdonságai  alapján  a  magyar  pénzügyi  fogalomhasználatban  a  váltó  a 

leginkább megfelelő kifejezés erre a konstrukcióra. 

A  vállalatok  rövid  távú  tőkeigényét,  illetve  működőtőke  igényét  gyakran  közvetlenül  a 

bankok  finanszírozzák  bankhitelekkel.  Egy  másik  megoldás  a  CP  kibocsátása,  ami  a 

megfelelően  erős  hitelminősítéssel  rendelkező  vállalatok  számára  lehetséges.  A  CP  rövid 

távú, garancia nélkül kibocsátott fizetési ígéret. A kibocsátó szerződésben vállalja, hogy a CP 

birtokosának egy meghatározott lejárati időpontban egy meghatározott összeget fizet. A CP 

általában  zéró  kuponnal  rendelkezik  és  a  névértékhez  képest  csökkentett  értéken 

(diszkonton) kereskednek vele. A diszkont  jelenti a befektető számára a papír birtoklásából 

származó kamatot. 

A  CP‐re  a  kibocsátónak  általában  kisebb  kamatot  kell  fizetni, mint  egy  bankhitelre,  ezért 

kedvelt  forma  a  kibocsátására  képes  vállalatok  között.  Az  értékpapír  amerikai  és  európai 

piaca egyaránt jelentős, Magyarországon ez a forma nem elterjedt. 

Bár a CP  jellemzően  rövid  távú,  tipikusan 3‐6 hónapos  lejáratú értékpapír, mégis hosszabb 

távú  program  keretében  bocsátják  ki  őket.  Ezek  3‐5  évesek,  vagy  akár  nyílt  végűek  is 

lehetnek.  Egy  vállalat  meghirdethet  például  egy  5  éves,  700  millió  USD  nagyságú  CP‐

programot, amely 30‐60 napos  futamidejű CP‐kből áll. A program ez  idő alatt  folyamatos, 

akár napi kibocsátásokra is sor kerülhet, de a teljes kibocsátott összeg nem haladhatja meg a 

Face value € 1 000 000,00

Kupon 8%

Gyakoriság/év 2

Jelenlegi hozam 7%

Bázis 360

Megnevezés Dátum Hét napja Munkanap
periódus 

hossza

Kupon‐

kifizetés

Névérték‐

visszafizetés
Teljes kifizetés

Diszkonttényező

(adott időszak)

Diszkonttényező

(kumulált)

Diszkontált 

érték

Előző kuponfizetés: 2001.09.17 1 2001.09.17

Vásárlás dátuma 2002.01.17 4 2002.01.17 57

1. kupon kifizetés 2002.03.15 5 2002.03.15 179 € 39 777,78 € 0,00 € 39 777,78 1,0111 1,0111 € 39 341,74

2. kupon kifizetés 2002.09.15 7 2002.09.16 185 € 41 111,11 € 0,00 € 41 111,11 1,0360 1,0475 € 39 248,60

3. kupon kifizetés 2003.03.15 6 2003.03.17 182 € 40 444,44 € 0,00 € 40 444,44 1,0354 1,0845 € 37 292,40

4. kupon kifizetés 2003.09.15 1 2003.09.15 182 € 40 444,44 € 1 000 000,00 € 1 040 444,44 1,0354 1,1229 € 926 567,01

€ 1 042 449,75Összesen:
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programra meghatározott limitet. A CP tehát a rövid távú likviditás kezelésére lehet alkalmas 

eszköz a vállalat számára. 

A  kibocsátók  gyakran  új  CP  kibocsátásából  fizetik  vissza  a  lejáró  CP‐ket.  Gyakori,  hogy  a 

kibocsátó egy bankkal szerződést köt akár a teljes CP programra, amely alapján a bank belép 

finanszírozóként, ha a kibocsátó nem tudná a CP‐ket elhelyezni a piacon. 

A  CP  számításainál  az USA‐ban  és  az  európiacokon  360  napos  bázissal  dolgoznak, míg  az 

Egyesült Királyságban 365 nap a bázis. A CP hozamai a  többi pénzpiaci eszköz hozamaihoz 

igazodnak, s azokkal együtt a rövid távú hozamgörbétől függenek. A CP hozama magasabb, 

mint a kincstári váltó (diszkontkincstárjegy) hozama, hiszen a CP vásárlójának hitelkockázata 

is van, emellett a CP piaca az állampapírok piacához képest kevésbé likvid. 

A  CP  árfolyam,  kamat,  valamint  diszkontráta  számításainál  a  következő  képletek 

alkalmazandók: 

1 ∙
 

1 ∙
 

1 ∙
 

ahol M az értékpapír névértéke, rd a diszkontráta, r pedig a papír hozama. 

Egy,  az USA‐ban  kibocsátott CP  60  napos  futamidejű,  6,2%‐os  diszkonttal  került piacra. A 

papír névértéke 10.000 USD. Határozzuk meg a papír  kibocsátási árát,  valamint a papíron 

elérhető pénzpiaci hozamot. 

1 ∙

0,062

1 0,062 ∙ 60360

6,265% 

Ugyanez az eredmény máshogy is megkapható. 

Számoljuk ki, hogy milyen áron értékesítik a papírt! A 6,2% diszkont a 10.000 USD névértékre 

vetítve 620 USD, ezt  a 60 napra  vetítve: 620*60/360=103,33 USD. A  kibocsátási  árfolyam 

tehát 10.000‐103,33=9.896,66 USD lesz. 

A  papír  birtokosa  erre  az  összegre  vetítve  fog  60  nap  alatt  103,33  USD  hozamot  elérni. 

Határozzuk meg, hogy mekkora hozamot jelent ez! 

103,33
9.896,66

∙
360
60

0,01041 ∙
360
60

6,265% 

A képlet első tényezőjének értéke 0,01041, vagyis 1,041%. Ez azt jelenti, hogy a teljes hozam 

1,041%. Ez azonban nem egy év (360 nap), hanem annak hatoda (60 nap) alatt realizálódik. 
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Így a hozamot évesítenünk kell, ezt végzi el a 360/60 szorzat. A befektetés évesített hozama 

tehát 6,265%. 

Annak  ellenére,  hogy  a  papír  diszkontpapír,  jegyezhető,  és  egyes  piacokon  jegyzik  is 

hagyományos  hozammal.  Hogyan  számolnánk  ki  a  papír  árfolyamát,  ha  a  következőket 

ismerjük: futamidő 60 nap, névérték 10.000 USD, bázis 360 nap, hozam 6,265%? 

Az alkalmazandó képlet:  

1 ∙

10.000

1 0,06265 ∙ 60360

9.896.66  

Ez pedig azonos azzal, amit a diszkont árjegyzésből számíthattunk. 

Most pedig határozzuk meg a diszkont mértékét  (%‐ban), ha  tudjuk, hogy a papír hozama 

6,265%, futamideje 60 nap, a bázis pedig 360 nap! 

1 ∙

0,06265

1 0,06265 ∙ 60360

6,20%. 

Gyakorló feladatok a pénzpiaci eszközök témaköréhez 
 
1. feladat 

Egy  pénzpiaci  betét  nagysága  200.000  GBP,  185  nap múlva  jár  le,  204.278  GBP  a  végső 

kifizetés. Mekkora volt a hagyományos és az effektív hozam? 

2. feladat 

Egy  pénzpiaci  betét  nagysága  200.000  EUR,  185  nap múlva  jár  le,  204.278  EUR  a  végső 

kifizetés. Mekkora volt a hagyományos és az effektív hozam? (figyeljen rá, hogy a GPB és az 

EUR‐alapú befektetések esetében a bázis nem azonos, az előbbieknél 365, utóbbiaknál 360 

nap!) 

3. feladat 

Készítsen  olyan  excel  táblát,  amely  egy  pénzpiaci  betétre  vonatkozóan megadott  induló 

befektetés és megadott  záró  kifizetés esetén meghatározza  a hagyományos és  az effektív 

kamatláb nagyságát! A bázis nagysága legördülő listából legyen választható! 

4. feladat 

Egy  három  hónapos  CD‐t  2011.  január  6‐án  bocsátanak  ki,  2010.  április  6‐án  jár  le. A  CD 

névértéke 15.000.000 GBP, kupon 3,88%. 

a) Határozza meg a CD kifizetésének nagyságát! 

b) Két hónappal a lejárat előtt a 60 napos hozamok nagysága 4,02%. Határozza meg erre 

a dátumra vonatkozóan a CD értékét! 

5. feladat 
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Építse  fel  a  4.  táblázatot  excelben.  A  táblázatban  a  számítások  eredményeként  kapott 
értékeket Ön is számítással nyerje ki! 

A megoldás  során ne  felejtse el használni az excel  „hét.napja”  függvényét a  kuponfizetési 
napok munkanapra  esésének meghatározására! Ha  a  nap  nem  esik munkanapra,  akkor  a 
„workdays” képlettel határozza meg a kuponfizetést követő munkanapot! 

 
6. feladat 
Egy CP névértéke 100.000 GBP. A futamidő 30 nap. A papírt 7,25%‐os diszkonton bocsátják 
ki. A bázis 365 nap. 

a) Határozza meg a kibocsátási árat! 
b) Határozza meg, mekkora a kibocsátáskor történő megvásárlás esetén a papíron 

elérhető hozam százalékos nagysága! 
 
7. feladat 
Egy CP‐t 10.000 EUR névértéken bocsátottak ki, kibocsátáskori árfolyama 9.841,45 EUR. A CP 
futamideje 90 nap. 

a) Mekkora diszkonttal bocsátották ki a papírt? (EUR‐ban) 
b) Mekkora a diszkont mértéke %‐ban? 
c) Mekkora a papíron elérhető hozam nagysága? 

 
8. feladat 
Egy 60 napos CP esetében a hozam a papíron 5,24%. Határozza meg, mekkora diszkontot 
jelent ez %‐ban! 
 
9. feladat 
Keressen az interneten konkrét CP‐ket! Gyűjtse össze az adott CP legfontosabb információit: 
kibocsátás időpontja, kibocsátás összértéke, a papír névértéke, kibocsátási árfolyam, 
diszkont nagysága, hozam nagysága 
 

5 Diszkontpapírok árazása 
Angol, amerikai piacon treasury bill, vagy T‐bill elnevezéssel illetik a diszkont állampapírokat. 

Ezek  rövid  lejáratú,  jellemzően  3  hónapos  papírok.  Kockázatmentes  hozamként  ezek 

hozamát  szokás  értelmezni.  Magyarországon  a  diszkont  kincstárjegy  működik  ilyen 

konstrukcióban. 

A diszkont papír a névérték alatti (tehát 100% alatti árfolyamon) kerül kibocsátásra, majd a 

futamidő  végén  a  névértéket,  vagyis  100%‐ot  fizeti  vissza.  Jegyzésekor, majd másodlagos 

kereskedelmében  vásárlásakor  az  árfolyam  meghatározása  során  az  elvárt  hozammal 

kalkulálnak a befektetők. Ezt – mármint a hozamot – nem publikálják, az árfolyamból és a 

hátralévő futamidőből kalkulálható vissza, hogy milyen hozamot vártak el az adott papírtól. 

Valós példa: 

2010.10.10‐én  az  Államadósság  Kezelő  Központ  kibocsátotta  a  D110126  jelű  diszkont 

kincstárjegyet.  A  névben  a  D  betű  jelenti  a  diszkont  kincstárjegyet,  az  utána  következő 
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10.000 9.846,4
2899,22

153,09
2899,22

0,0528 5,28% 

Eredményül tehát ugyanazt az 5,28%‐ot kaptuk, ami az Államkincstár honlapján is honlapján 

is látható volt. 

GBP‐kötvény,  10 millió,  91  napos  futamidőre,  10 milliót  fizet  lejáratkor.  Három  hónapos 

hozama 5,25%, akkor ára: 

10

1 0,0525 ∙ 91365

9.870.800,69  

Angol piacon  a  kamatot  a diszkontpapíroknál nem  kamatlábként, hanem diszkontrátaként 

jegyzik. 

Diszkontráta:  a  diszkont  nagysága  évesített  százalékban  kifejezve  a  névértékhez  (ez  a 

diszkontpapíroknál a jövőérték) képest, nem pedig az eredetileg befizetett összeghez képest. 

A diszkontráta mindig alacsonyabb, mint a megfelelő, vele egyenértékű kamatláb. 

Ha a diszkontráta d, akkora diszkont nagysága: 

∙ d ∙  

ahol B az éves bázis (365 itt) 

P nem más, mint a névérték és a diszkont értékének a különbsége 

100 1
365⁄

100
 

Ha ismerjük egy kötvény hozamát, tudjuk belőle kalkulálni az árát, a megoldás egy egyszerű 

jelenérték‐formula: 

1 365⁄  

Ezek után a diszkontráta a következő: 

1  

ahol n a T‐bill futamideje napokban 

A kapcsolat a valós kamatláb és a diszkontráta között: 

1
 

illetve 

1
 



34 
 

Példa: 

91 napos 100GBP névértékű T‐bill, 4,75%‐os hozammal. Mekkora az ára? 

100

1 0,0475 91
365

98,80  

Egy  angol  T‐bill,  39  nappal  a  lejárat  előtt  4,95%‐os  diszkonton  van.  Mekkora  az  ezzel 

ekvivalens hozam? 

0,0495

1 0,0495 39
365

4,976% 

Ha  a  T‐bill másodpiaci  kereskedésben  vesz  részt,  a  kifizetéskori  hozam  a  következőként 

kalkulálható: 

∙ á . ∙
∙ 100

 

Kötvénnyel ekvivalens hozam a diszkontpapíroknál 

Az angol piacon az egy évnél rövidebb hátralévő futamidejű kormányzati kötvények hozamát 

a kincstári váltó hozamához  szokták hasonlítani. Az összehasonlítás elvégzése előtt a váltó 

hozamát  kötvény‐ekvivalens  hozammá  kell  alakítani.  A  kincstári  váltó  kötvény‐ekvivalens 

hozama az azonos futamidejű, azonos árfolyamon kereskedett kuponjának felelne meg. Ha a 

váltó  182  napos,  vagy  annál  rövidebb  futamidejű,  a  kalkuláció  a  már  látott  egyszerű 

módszerrel, a diszkont és a kamatláb átszámításával történik, vagyis: 

1
 

Ha a váltó 182 napos, vagy annál hosszabb, figyelembe kell venni, hogy az ekvivalens kötvény 

kupont  is fizetne a  lejáratig. A hozamot kötvény‐ekvivalens hozammá a következő képlettel 

lehet átalakítani: 

2 ∙ 1
2 ∙ 1

1 ∙
1

1
2

 

Amennyiben a papírt nem diszkontrátával, hanem hozammal jegyzik, a diszkontráta helyére 

beírjuk  a  korábban már  látott,  a  d  és  r  között  érvényes  összefüggést.  Ekkor  a  következőt 

kapjuk:  
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2 ∙ 1
2 ∙ 1

1
1

∙
1

1
2

 

Példa 

A D110921 papírt 2010. 09.22‐én bocsátotta ki az ÁKK. Lejárata   2011.09.21‐én  van.  2010. 

október  12‐én  (344  nappal  a  lejárat  előtt)  5,72%‐os  hozamot  biztosít.  Adja meg  a  papír 

kötvény‐ekvivalens hozamát! 

Mivel a példában a hozamot ismerjük (hiszen a magyar piacon így, s nem diszkonttal jegyzik 

a papírt, ezért a második képletet tudjuk használni. 

344
360

344
360 2 ∙ 344

360
1
2 ∙ 1

1 0,0572

1 0,572 ∙ 344360

∙ 344360

1

344
360

1
2

 

5,64% 

Az  egy  éven  belüli  hátralévő  futamidejű  kötvényekre  gyakran  számítanak  pénzpiaci 

ekvivalens hozamot, így hozamukat a pénzpiaci hozamokhoz lehet hasonlítani. 

Gyakorló feladatok a kincstárjegyek témaköréhez 

1. feladat 

Nyissa meg az Államadósság Kezelő Központ Honlapját. Gyűjtse ki a 2010. évben kibocsátott 

kincstárjegyeket! 

2. feladat 

Egy diszkontkincstárjegyet 2011.04.25‐én bocsátanak  ki, 2011.04.27‐i értéknappal,  lejárata 

2011.10.27‐én van. Névértéke 10.000 Ft. Határozza meg a kibocsátási árfolyamot, ha a papír 

6,08%‐os hozamot biztosít! 

3. feladat 

Határozza meg az előző példában szereplő diszkontkincstárjegy kibocsátáskori diszkontjának 

mértékét! Használja a kamatláb és diszkontráta közötti összefüggést tartalmazó képletet! 

4. feladat 

Gyűjtse  ki  a  Budapesti  Értéktőzsdén  kereskedett  kincstárjegyek  listáját!  A  megtalált 

papírokat az azonosító alapján keresse vissza az ÁKK honlapján is! 
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6 Államkötvény‐számítások 

Az  állam  által  kibocsátott,  éven  túli  adósságot  megtestesítő  papírokat  államkötvénynek 

hívjuk. Ezek cash flowja kuponfizetésekből, illetve a névérték visszafizetéséből áll. 

Az alábbi táblázat az A101012B05 jelű magyar államkötvény kifizetéseit mutatja. A táblázatot 

az Államadósság Kezelő Zrt honlapjáról (www.allampapir.hu) töltöttem le. 

Ezen  a  honlapon  minden  magyar  állampapír  leírása  megtalálható  (névérték,  futamidő, 

kifizetések időpontja, kupon mértéke, stb.) 

5. táblázat: A 2010/B államkötvény cash flow táblája 

 

Látható, hogy a vizsgált papír 6 alkalommal fizet kamatot (kupon), mindig október 12‐én. Az 

első évben (2005‐ben) a kamat nem teljes évre vonatkozik (2005.04.20 és 2005.10.12 között 

nem egészen  fél év  telik el), a  többi évben viszont a  teljes évre vonatkozóan  jár a kamat, 

ezekben az években fix, 6,75%‐os kamatot kap a névérték után a befektető. 

Nézzük meg, hogyan lehet egy ilyen pénzáramlás‐sorozat értékét meghatározni! 

6.1 Államkötvények árfolyamának meghatározása 

A  kötvény  árfolyamának  meghatározásakor  az  általa  biztosított  kifizetések  jelenértékét 

összegezzük.  Ha  a  kifizetés‐sorozatot  ismerjük,  akkor  már  „csak”  egy,  a  diszkontáláshoz 

használandó kamatlábat, hozamot kell  találnunk és a kötvény ára  (árfolyam) a következők 

szerint számolható: 

1 1
⋯

1 1
 

1 1
 

ahol  P  a  kötvény  ára,  C  az  éves  kuponfizetés  nagysága  (féléves  kuponfizetésnél  C/2),  r  a 

diszkontráta  (az  elvárt  hozam),  N  az  évek  száma  a  lejáratig  (kuponfizetések  száma  éves 

kifizetésű kötvénynél, míg féléves kifizetésű kötvénynél a kamatperiódusok száma 2*N), M a 

kötvény lejáratkor fizetett értéke, más néven névértéke (jellemzően 100%). 

Értékpapír CF Dáum Összesen
Tőke 

esemény
Tőke 

mennyisége
Kamat 

esemény Kamat
Kamat 

mennyisége
Kamat 
fizetés

Kamat nem 
fizetés

A101012B05 2005. 4. 20. 10 000 Igen -10 000 Nem  0,00  0,00  0,00  0,00 
A101012B05 2005. 10. 12. 10 000 Nem  0 Igen  6,75  324,00  324,00  0,00 
A101012B05 2006. 10. 12. 10 000 Nem  0 Igen  6,75  675,00  675,00  0,00 
A101012B05 2007. 10. 12. 10 000 Nem  0 Igen  6,75  675,00  675,00  0,00 
A101012B05 2008. 10. 12. 10 000 Nem  0 Igen  6,75  675,00  675,00  0,00 
A101012B05 2009. 10. 12. 10 000 Nem  0 Igen  6,75  675,00  675,00  0,00 
A101012B05 2010. 10. 12.  0 Igen 10 000 Igen  6,75  675,00  675,00  0,00 
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Hosszú  futamidőkre  az  azonos  nagyságú  kuponfizetések  jelenértéke meghatározható  egy 

annuitás  segítségével  (ez  tehát  az  előző  kötvény  árfolyam‐képletben  a  szummás  kifejezés 

értékét adja meg). 

∙ 1
1

1
 

Erre  a  képletre  akkor  lehet  szükség,  ha  nem  tudunk,  vagy  nem  akarunk  nagyobb méretű 

táblázatot építeni excelben. Egyébként tetszőleges hosszúságú táblázatra  is alkalmazható a 

fenti képlet, csak emiatt nem kellene annuitást használni. 

A  féléves  kuponkifizetésű  kötvény  ára  az  előzőhöz  hasonlóan  állapítható  meg,  azonban 

ilyenkor az éves kupon fele jár egy‐egy kuponkifizetésnél, s a diszkontálásnál is csak az elvárt 

hozam időarányos részével kell diszkontálnunk. A következő képlet ezt az esetet mutatja: 

/2

1 1
2

/2

1 1
2

/2

1 1
2

⋯
/2

1 1
2

1
 

/2

1 1
2 1 1

2

 

Ha  ezt  annuitás  képlettel  határoznánk  meg,  akkor  a  szummás  tag  értéke  megadható  a 

következő módon: 

∙ 1
1

1 1
2

 

Ebből pedig a kötvény árfolyama: 

∙ 1
1

1 1
2 1 1

2

 

Az előzőekben látott képletek korlátai: 

Az  előbbi  képletek  a  kuponfizetés  napjára  kalkulálják  a  kötvény  árát.  Ha  ettől  eltérő 

időpontra  szeretnénk megoldást  adni,  akkor  a  képleteket  természetesen  korrigálni  kell. A 

képlet (abban az esetben, ha féléves kifizetésű kötvényről van szó) feltételezi azt  is, hogy a 

lejáratig hátra lévő kuponfizetések száma páros. 

Ha a lejáratig páratlan számú kuponkifizetés van, akkor a képlet a következő: 

1
1

1 1
2 1 1

2
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Ennél azonban kényelmesebb megoldás a kitevőkben a kötvény  lejáratig hátralévő éveinek 

száma helyett a kötvény kamatperiódusainak számát használni, amelyet n‐nel jelölve, féléves 

kifizetésű kötvény esetén a képlet a következő lesz: 

∙ 1
1

1 1
2 1 1

2

 

Az árfolyam meghatározásához használt dátum a pénzügyi teljesítés (settlement) dátuma, az 

a nap, amikor a kötvény gazdát cserélt az ügylet lebonyolítása után. Egy új kibocsátás után a 

teljesítési dátum az a nap, amikor a kötvény leszállításra kerül a befektetőhöz és a kibocsátó 

megkapja a befizetést. A teljesítés dátuma a másodpiacon kereskedett kötvények esetén az a 

nap,  amikor  a  vevő  átutalja  a  vételárat  az  eladónak  és  az  eladó  átruházza  a  kötvényt  a 

vásárlóra. A különböző piacokon eltérő teljesítési szokások érvényesek, az angol gilt piacon 

az  ügyletkötést  követő  napon  (T+1)  kerül  sor  a  teljesítésre,  az  eurokötvények  piacán  T+3 

napos az elszámolás. Az „értéknap” kifejezést gyakran használják az elszámolási nap helyett, 

a két kifejezés azonban nem teljesen azonos. Az elszámolási nap csak üzleti napra eshet, míg 

az  értéknap  szólhat  munkaszüneti  napra  is,  például  amikor  a  felhalmozott  kamatot 

kalkulálják. 

Az  előző  képletek  feltételezik,  hogy  a  kötvény  kereskedése  úgy  történik  meg,  hogy  a 

teljesítés  napja  pontosan  egy  kamatfizetési  periódussal  a  következő  kuponfizetés  előtt 

történik meg. 

Az előbbi képletet módosítanunk kell, amennyiben a teljesítés napja a kuponfizetések közé 

esik.  Először  ki  kell  számítani  a  naptári  napok  számát  az  értéknap  és  a  következő 

kuponkifizetés  között.  Majd  venni  kell  a  következő  hányadost,  amivel  a  diszkontfaktor 

kitevőjét korrigáljuk. 

	 á 	 	é é ó 	 	 ö ő	 é

	 á 	 é 	 é 	 ö ö
 

1 1 1
⋯

1 1
 

Ha féléves kamatfizetés van, akkor r helyett a fél évre vonatkozó kamatláb (r/2) szerepel a 

képletben. 

Számítási feladat 

Nézzük meg  az  előző  táblázatban  látható  A101012B05  kötvény  árfolyamának  számítását! 

Először  is tegyük fel, hogy a kibocsátás napjára kalkuláljuk az árfolyamot. Legyen a papírtól 

elvárt  hozam  (a  futamidő  egésze  alatt)  7,2%.  (Ennek  az  elvárt  hozamnak  az  eredetével 

egyelőre  ne  foglalkozzunk).  A  tennivaló  nem  más,  mint  meghatározni  a  kötvény 

kifizetéseinek ezzel a hozammal diszkontált értékét. 
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19. ábra: Egy adott kötvény árfolyamának CF‐tábla alapján történő számítása – alapverzió 

  

Egyből  jelzem  is:  a  számítás  első  változata  nem megfelelő,  ez  csak  kiindulópontot  jelent, 

majd pontosítjuk és a helyes megoldáshoz is eljutunk. 

A számítás első  lépése tehát a diszkontálandó pénzáramlás‐sorozat táblázatba foglalása. Az 

allampapir.hu honlapról letölthető excel fájlokból ez rendelkezésre áll. Itt már egy oszlopban 

tüntettem  fel  a  tőkefizetést  és  a  kamatfizetést  is  (CF  értéke  oszlop).  Egy  megadott 

hozamrátával  (7%)  diszkontáljuk  a  CF  oszlopot,  ekkor  kapjuk  a  DCF  oszlop  értékeit 

(discounted cash flow). A diszkontálásnál használt képlet: 

1
 

A képletben jelölt n a táblázatban a „ssz.” oszlop elemeit jelenti. Az első kifizetést (324 Ft) így 

az  1,071,  a második  kifizetést  (675)  az  1,072,  az  utolsó  kifizetést  (10675)  pedig  az  1,076 

kifejezéssel kell osztanunk. 

A DCF oszlopban  található értékek összege 9552,80  Ft, ami azt  jelentené, hogy a  kötvény 

árfolyama 95,53% lenne. 

De  mikor  is  lenne  ekkora  az  árfolyam?  Az  első  kifizetés  2005.10.12‐én  érkezik.  Az  első 

kuponfizetés  értékét  pedig  1,07‐tel  osztottuk!  Vagyis  egy  teljes  évvel  diszkontáltunk!  Ez 

pedig  azt  jelenti,  hogy  a  fenti  számítás  2004.10.12‐re  adta meg  a  kötvény  árfolyamát!  Ez 

pedig nyilván nem megfelelő megoldás, hiszen ekkor a papír még nem is létezett, sőt még az 

ajánlattétel sem történt meg. (Tehát még azt sem mondhatjuk, hogy az ajánlattétel után, de 

még a kibocsátás előtt előre kalkulálunk, hogy mennyiért  lenne érdemes megvásárolni egy 

olyan papírt, ami például egy hét múlva kerül kibocsátásra.) 

A  korrekció  egyértelműen  adódik:  a  képletben  hivatkozni  kell  arra  az  időpontra,  amelyre 

vonatkozóan a diszkontálást végre kívánjuk hajtani! 

 

Elvárt hozam 7,00%
névérték 10 000,00$      

Ssz CF Dátum CF értéke DCF
0 2005. 4. 20. 0,00 Ft 0,00 Ft
1 2005. 10. 12. 324,00 Ft 302,80 Ft
2 2006. 10. 12. 675,00 Ft 589,57 Ft
3 2007. 10. 12. 675,00 Ft 551,00 Ft
4 2008. 10. 12. 675,00 Ft 514,95 Ft
5 2009. 10. 12. 675,00 Ft 481,27 Ft
6 2010. 10. 12. 10 675,00 Ft 7 113,20 Ft

szumDCF 9 552,80 Ft
árfolyam 95,53%
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20. ábra: Egy kötvény árfolyamának meghatározása a kibocsátás napjára vonatkozóan 

 

A fenti táblázat az előzőtől több tényezőben tér el. Megjelenik a bázis (amely  ismét  listából 

választható), valamint az árfolyam‐nap a  táblázat  feletti választófelületen. Az árfolyam‐nap 

cellában most  a  kibocsátás napját  állítottam be. A  cellára  vonatkozóan beállítottam olyan 

korlátozást is, hogy csak a kibocsátás napja és a kötvény lejárta közötti dátumokat fogadjon 

el az excel. Így ha például 2005.04.19‐re, vagy 2010.10.13‐ra szeretnénk értékelni a kötvényt, 

erre az excel hibaüzenetet adna, a választófelület alatti táblázatban meg sem jelennének az 

új értékek. 

A táblázatból azt látjuk, hogy 2010.04.20‐ra 9849,67 Ft‐os árfolyamértéket kapunk, ha 7%‐os 

elvárt hozammal számolunk. Ez 98,50%‐os árfolyamot eredményez. 

A fenti módszert még tovább kell finomítani, hiszen a táblázatunk azt már tudja, hogy csak a 

kötvény élettartamán belül enged számítani árfolyamot, azonban arra még nem figyel, hogy 

mindig csak a megadott dátum utáni kifizetésekből számítsa ki a kötvény értékét. 

Ennek kezelése több módon is lehetséges, erre egy változatot mutatok be az alábbiakban. 

 

Kupon 6,75%
Elvárt hozam 7,00%
névérték 10 000,00$      
Árfolyam-nap 2005.04.20
Bázis 360

Ssz CF Dátum CF értéke Kamatnap DCF
0 2005.04.20 0,00 Ft 0 0,00 Ft
1 2005.10.12 324,00 Ft 175 313,52 Ft
2 2006.10.12 675,00 Ft 540 609,86 Ft
3 2007.10.12 675,00 Ft 905 569,42 Ft
4 2008.10.12 675,00 Ft 1271 531,57 Ft
5 2009.10.12 675,00 Ft 1636 496,33 Ft
6 2010.10.12 10 675,00 Ft 2001 7 328,97 Ft

szumDCF 9 849,67 Ft
árfolyam 98,50%



41 
 

21. ábra: Kötvény árfolyamának meghatározása a futamidő tetszőleges napjára vonatkozóan 

 

A táblázatot kibővítettem egy oszloppal, amely azt mutatja meg, hogy az adott kuponfizetést 

figyelembe  kell‐e  venni  az  árfolyam  számításakor.  Ezekben  a  cellákban egy  „ha”  függvény 

működik,  amely megvizsgálja,  hogy  az  adott  CF‐dátum  nagyobb‐e mint  az  árfolyam‐nap 

cellában megadott érték.  Eredményül  igent,  vagy nemet  ad. A  kamatnap oszlop és  a DCF 

oszlop is kiegészült egy „ha” függvénnyel. A kamatnap cellába akkor kerül érték, ha a „Kalk‐

e?”  cella  eredménye  igen.  Természetesen  a  „Kalk‐e?”  oszlopra  nem  is  lenne  szükség, 

mindössze  azért  alkalmaztam,  hogy  egyből  látható  legyen,  melyik  CF‐értékekkel  kell 

számolnunk. A Kamatnap oszlopban tehát nem jelenik meg eredmény, ha az adott cash flow‐

t nem értékeljük. Ha pedig számolnunk kell az adott CF‐értékkel, akkor az előbbiek szerint a 

két dátum különbségét adja az excel. 

A  táblázatban  az  árfolyamot 2007.10.20‐ra  számítjuk.  Így  a 4. és  az ezt  követő  kifizetések 

kerülnek  bele  az  árfolyam  számításába.  A  kamatnap‐oszlopban  csak  ezekhez  a 

periódusokhoz jeleníti meg a táblázat a megfelelő értéket. Ezt szintén egy „ha” függvénnyel 

állítottam be, ha a „Kalk‐e?” oszlopban az adott sor értéke „nem”, akkor üres cellát kapunk, 

ha az érték  „igen”, akkor pedig  kiszámítja, hogy az adott  kifizetési dátum hány napra  van 

attól a naptól, amelyre az árfolyamot számítjuk. 

A  DCF  oszlop  szintén  egy  „ha”  függvényt  tartalmaz.  Ha  a  kamatnap  cella  üres,  akkor 

eredményül nullát ad. Ha a kamatnap oszlopban van érték, akkor pedig ennek megfelelően 

fog diszkontálni. A diszkontálásnál az  (1+r)  feletti  kitevőben a  kamatnapok  számának és a 

bázisnak (360, vagy 365) a hányadosa szerepel. A fenti példában ez 360, mert magyar piacról 

van szó, ezen pedig a 360 napos módszer az elfogadott. 

A  számításokat  végrehajtva azt  látjuk, hogy 2007.10.20‐án, 7%‐os hozamelvárás esetén az 

adott állampapírért 9.987,18 Ft‐ot lehet adni, ami 99,87%‐os árfolyamot jelent. 

A  számítás  elvégzésénél  kiindulási  pont  volt,  hogy  rendelkeztünk  az  elvárt  hozam 

nagyságával. E nélkül nem tudjuk megmondani, hogy mennyit  lenne érdemes adni az adott 

értékpapírért. 

Elvárt hozam 7,00%
névérték 10 000,00$      
Árfolyam-nap 2007.10.20
Bázis 360

Ssz CF Dátum CF értéke Kalk-e? Kamatnap DCF
0 2005.04.20 0,00 Ft nem 0,00 Ft
1 2005.10.12 324,00 Ft nem 0,00 Ft
2 2006.10.12 675,00 Ft nem 0,00 Ft
3 2007.10.12 675,00 Ft nem 0,00 Ft
4 2008.10.12 675,00 Ft igen 358 631,08 Ft
5 2009.10.12 675,00 Ft igen 723 589,24 Ft
6 2010.10.12 10 675,00 Ft igen 1088 8 700,89 Ft

szumDCF 9 921,21 Ft
árfolyam 99,21%
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Azonban  az  elvárt  hozam  a  piacon  közvetlenül  nem  jegyzett  kategória.  Nagyságát  a 

kereskedési adatokból tudjuk kinyerni. A továbbiakban ilyen számításra nézünk példát. 

6.2 Államkötvény hozamának meghatározása kereskedési adatokból 

Eddig  a  kötvény  árát  határoztuk  meg  a  kötvény  elvárt  hozama  ismeretében.  Meg  is 

fordítható a probléma: meg tudjuk‐e mondani a kötvény hozamát, ha  ismerjük annak piaci 

árát? Ez a számítás nem más, mint a kötvény belső megtérülési  rátájának  (internal  rate of 

return  –  IRR)  számítása.  Ez  a  számítási  mód  ismert  lejáratig  számított  hozam  (yield  to 

maturity),  vagy  törlesztési  hozam  (redemption  yield)  néven  is  és  ez  egyben  a  kötvények 

tartásából származó hozam számításának egy fontos módozata. 

A  legtöbb  piacon  a  kötvényekkel  az  árak  alapján  kereskednek,  de  a  különböző  kötvények 

eltérő  cash  flow  szerkezete miatt  a  kötvényeket  inkább  azok  hozama  alapján  hasonlítják 

össze. Ez azt jelenti, hogy a market maker (folyamatos árjegyzést biztosító piaci szereplő) két 

árat  (vételi ár és eladási ár) ad meg a papírokra, de a market maker ügyfelei számára az a 

hozam  a  fontos,  amivel  a  kötvényen  kereskednek.  Ez  azért  van  így, mert  a  kötvény  nem 

mindig ad hasznos információt arról, hogy pontosan mit is kapunk. Még egy olyan homogén 

piacon  is,  mint  például  az  állampapírok  piaca,  az  egyes  papírokkal  azok  saját  jellemzői 

alapján  kereskednek.  A  kötvények  összehasonlításához  ezért  szükség  van  a  kötvények 

hozamának ismeretére! 

Bármely befektetés hozama az a kamatláb, amely a befektetés megvalósításából származó 

cash flow  jelenértékét egyenlővé teszi annak kezdeti költségével (árával). Matematikailag a 

befektetésből  származó hozam  (r)  az  a  kamatláb,  ami  kielégíti  a  következő  egyenletet, ez 

pedig nem más, mint a kötvény egyenlet, amelyet már láttunk: 

1
 

Meg  kell  jegyezni,  hogy  a  különböző  célokra  eltérő  hozam‐mérőszámokat  használnak  a 

piacokon. Egy kötvény legegyszerűbb hozam‐mutatója a jelenlegi hozam (current yield), amit 

szokás még flat hozam (flat yield), kamat‐hozam (interest yield), vagy running yield néven is 

nevezni. Ezt a következő képlet adja meg: 

∙ 100 

A  running  yield  figyelmen  kívül  hagyja  a  kötvény  birtoklásából,  vagy  a  vele  való 

kereskedésből  adódó  árfolyamnyereséget,  vagy  árfolyamveszteséget  és  nem  foglalkozik  a 

pénz  időértékével  sem.  Mindezek  ellenére  egy  hozzávetőleges  mérőszámként, 

referenciapontként  használható.  Gyakran  alkalmazzák  egy  kötvény  rövid  távú  tartásából 

származó költség, vagy profit meghatározására. Például ha egy rövid lejáratú kamat (pl. egy 

hetes, vagy három hónapos) magasabb, mint a current yield, akkor a kötvény birtoklása ún. 

running  cost‐tal  jár. Ezt a  szituációt negative  carry, vagy negative  funding néven  ismerjük. 
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Egy kötvény esetében a „carry” egy hasznos mérőszám a piaci szereplők számára, amely a 

kötvény birtoklásából adódó költséget mutatja meg. 

A  lejáratig  számított hozam  (yield  to maturity – YTM), másnéven bruttó  törlesztési hozam 

(gross redemption payment) a  leggyakrabban használt mutató kötvények birtoklása esetén.  

Ha  az  IRR‐t  a  kötvény  kibocsátásától  annak  lejáratáig  alkalmazzuk,  akkor  feltételezhetjük, 

hogy az  IRR  lesz a  lejáratig számított hozam  (YTM) ezekre a kifizetésekre. A számítási mód 

feltételezi, hogy a kötvényt a lejáratig tartják. 

Az YTM így meg fog egyezni a belső megtérülési rátával (IRR), s nem más, mint az a hozam, 

amivel a kötvény diszkontált cash  flowja megegyezik annak  jelenbeli árával.  Így a számítás 

során a lejáratig hátra lévő cash flowt diszkontáljuk. 

A  továbbiakban  a  törlesztési  hozamot  (redemption  yield)  az  egyéb  hozamoktól  való 

megkülönböztetés végett rm‐mel jelöljük. 

A  használt  képlet  azonos  a  kötvény  áránál  alkalmazottal.  Azonban  itt  a  diszkontálásnál 

használt r értékét keressük. Az egyenlet tehát: 

1 1 1
⋯

1 1
 

Ha ismerjük a kötvény árát (P), valamint a cash flow táblát (a képlet jobb oldalán lévő törtek 

számlálóját, (amelyet korábban  láttunk a A101012B05 jelű magyar államkötvény esetében), 

akkor az egyenletben csak r lesz az ismeretlen. 

Két időszak esetében az eredmény még kézzel is kiszámolható. 

Fiktív Példa: lejáratig számított hozam (YTM) féléves kuponfizetésű kötvény esetén 

Egy féléves fizetésű kötvény ára 98,50GBP, éves kuponja 6%, pontosan egy év van hátra a 

lejáratig. A kötvénynek így három cash flowja van hátra, két 3GBP értékű kupon fizetés, 

valamint a 100GBP névérték visszafizetése. 

A megoldandó egyenlet: 

98,50
3,00

1 1
2

3,00

1 1
2

100,00

1 1
2

 

ez pedig: 

98,50
3,00

1 1
2

103,00

1 1
2

 

alkalmazzuk a következő behelyettesítést: 

1
1
2

 

Így a következőt kapjuk: 
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98,50
3,00 103,00

 

ebből pedig: 

98,50 3,00 103 

végül 

0 98,50 3,00 103 

Ezt az egyenletet megoldva rm=7,5859% adódik. 

Három,  vagy  több  kuponkifizetés  esetén  ez  a módszer már  nem  alkalmazható.  Ilyenkor 

ugyanis rm nem fejezhető ki explicite az egyenletből, iterációs módszerrel határozható meg 

annak  értéke.  Megtehető  az,  hogy  két  általunk  választott  rm‐re  kiszámoljuk  az  árat  az 

egyenlet  jobb oldalán  (RHS).  Ezek  (kivéve, ha nincs nagy  szerencsénk  és nem éreztünk  rá 

egyből a  tényleges  rm‐re) el  fognak  térni a bal oldaltól  (LHS)  (az ártól, amelyet  ismerünk). 

Úgy válasszuk ki a két rm‐értéket, hogy egyik esetében a jobb oldal a kötvény áránál kisebb, 

másik esetében pedig a kötvény áránál nagyobb adódjon. 

Legyen  a  két  választott  próba‐érték  r1=7%  és  r2=8%. A  diszkontálást  7%‐kal  végrehajtva  a 

kötvény  cash  flowjának  jelenértéke  99,050  GBP  (RHS1).  Ez  nagyobb, mint  a  tényleges  ár 

(98,50),  vagyis  a  választott  próba‐érték  túl  alacsony.  8%‐os  hozammal  végrehajtva  a 

diszkontálást a jobb oldalra 98,114 GBP adódik (RHS2). Ez pedig kisebb, mint a tényleges ár, 

vagyis a választott próba‐érték túl magas. A tényleges hozamnak a kettő (7% és 8%) között 

kell lennie. 

A lineáris interpoláció módszerét alkalmazva: 

 

az értékeket behelyettesítve: 

7% 8% 7%
99,050 98,50
99,050 98,114

 

ebből pedig 

rm=7,587% (becsült érték) 

Ezt a módszert a valóságban így nem praktikus alkalmazni, arra viszont jó, hogy bemutassa: 

hogyan  is működik egy  ilyen  iterációs eljárás. Ha egy  táblázatkezelő szoftver rendelkezésre 

áll, akkor viszont ennél egyszerűbben oldhatjuk meg a problémát. Készítsünk egy táblázatot 

a kötvény kifizetéseivel, valamint szerepeltessük a kötvény árát  is. Vegyünk  fel egy cellába 

egy  kezdeti  hozam‐értéket.  Számítsuk  ki  a  CF  értékek  mellé  (vagy  alá,  a  táblázat 

szerkezetétől  függően)  azok  jelenértékét  az  általunk  megadott  kezdeti  próba‐hozam 

használatával. Majd  adjuk  össze  a  kifizetések  jelenértékét.  Ennek  az  összegnek meg  kell 

egyeznie a kötvény árával. Ha a kapott összeg kisebb, mint az árfolyam, akkor túl magas, ha 
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Az ábrán már egyben a megoldás is látható. Azt szeretnénk, hogy az excel keresse meg azt a 

hozamot, amivel a diszkontálást végrehajtva az eredmény, vagyis a célcella értéke 98,50 lesz. 

A párbeszédablakban tehát beállítjuk, hogy a C10‐es cellában kell eredményül 98,50‐et. Meg 

kell adnunk még azt is, hogy melyik cellának az értékét változtatgassa az excel egészen addig, 

amíg meg  nem  kapja  a  keresett  eredményt.  A  célcella  és  a módosuló  cella  kijelölhető  a 

táblázat  megfelelő  cellájára  való  kattintással  is  (ezt  látjuk  is  a  párbeszédablakban),  a 

célértéket viszont nem, ezt mindenképp nekünk kell megadnunk. 

Ha ezeket a paramétereket megadjuk, akkor az excel addig módosítja az E1  cella értékét, 

amíg a C10‐es cellában 98,50 nem adódik eredményként. A módszer egyszerű, azonban nem 

teljesen precíz, bizonyos eltérés elképzelhető, egymás után kétszer futtatva sem biztos, hogy 

teljesen pontosan ugyanazt az eredményt kapjuk. (Az eltérés viszont nagyon csekély, csak a 

sokadik  helyiértéken mutatkozik  különbség  a  célértékhez  képest,  vagy  egymás  után  a  két 

futtatás eredménye között). 

Végrehajtatva az excellel a kijelölt feladatot a következő eredményt kapjuk: 

 
24. ábra: A fiktív kötvény hozama célérték‐keresővel számítva 

 

Látható,  hogy  a  kapott  hozam  7,5859%,  ennek  használatával  négy  tizedesig  kerekítve 

98,5000  adódott  eredményül.  Ez pedig  pontosan megegyezik  azzal,  amelyet  a másodfokú 

egyenlet megoldásával megkaphattunk.  Azonban  így  jóval  gyorsabban  kaphatjuk meg  az 

eredményt,  s  a  módszer  tetszőleges  számú  kifizetést  tartalmazó  értékpapírok  esetén  is 

használható. 

Az  állampapírok másodlagos  kereskedelme  azt  a  célt  szolgálja,  hogy  a  kibocsátás  után  is 

bármikor  lehessen állampapírt venni, vagy azt eladni. Az Államadósság Kezelő Központ által 

kibocsátott  államkötvényekkel  a Budapesti  Értéktőzsdén  is  kereskednek,  így  a  kereskedési 

adatok között megtaláljuk ezek adott időpontban érvényes árfolyamát is. 

Az  alábbi  képkivágáson  látható  táblázat  a  BÉT  honlapjának  Kereskedési  adatok 

menüpontjában az azonnali piac lehetőség után az állampapírokat választva adódik. 

Névérték 100 Hozam 7,5859%

Éves kupon 6% Periódus hozama 3,7929%

Bázis 360

Kuponperiódus évente 2

Periódusra jutó kupon 3,00%

Időszak CF DCF

1 3 2,89037

2 103 95,60964

98,5000Összesen
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volt. Határozzuk meg ennek alapján, hogy a befektetők milyen hozammal kalkuláltak, amikor 

a kötvényre ezt az árat alakították ki! 

Ehhez szükségünk van a kötvény cash‐flow táblájának  ismeretére. Ezt a www.allampapir.hu 

honlapon könnyedén megtalálhatjuk, a korábban már látott elérési útról közvetlenül excelbe 

menthetjük. A kapott táblázat számunkra fontos része az alábbi táblázatban látható. 

A  táblázatban  zöld  háttérszínnel  láthatók  azok  a  kifizetések,  amelyek  a  2010.10.19‐i 

kalkuláció  után  esedékesek.  Az  árfolyam  kialakulásában  nyilvánvalóan  csak  ezeknek  lesz 

szerepe, hiszen a már kifizetett kuponok az új tulajdonos számára értéktelenek. 
6. táblázat: A 2017A állampapír CF‐táblája 

 

Készítsünk  a  táblázat  kiemelt  részéből  egy  új  táblázatot, majd  hajtsuk  végre  a már  látott 

diszkontálást az árfolyam meghatározásához! 

A táblázat alapján a következő egyenletet kellene megoldanunk: 

675
1

675
1

675
1

675
1

675
1

675
1

675
1

10.675
1

 

Ezt manuálisan már nem tudjuk elvégezni, a látott célérték‐keresés viszont ebben az esetben 

is remekül működik. Ehhez építsük  fel a megfelelő  táblázatot. Kiinduló alap  lehet az alábbi 

változat. Ennél azt feltételezzük, hogy az értékelés 2009.11.24‐re, tehát pontosan egy évvel 

az előző táblázatban megjelölt első kupon‐kifizetési nap előtti dátumra történik. 

 

CF Dátum
Tőke 

mennyisége
Kamat 

mennyisége

15.11.2001 -10 000  0,00 
24.11.2002  0  692,00 
24.11.2003  0  675,00 
24.11.2004  0  675,00 
24.11.2005  0  675,00 
24.11.2006  0  675,00 
24.11.2007  0  675,00 
24.11.2008  0  675,00 
24.11.2009  0  675,00 
24.11.2010  0  675,00 
24.11.2011  0  675,00 
24.11.2012  0  675,00 
24.11.2013  0  675,00 
24.11.2014  0  675,00 
24.11.2015  0  675,00 
24.11.2016  0  675,00 
24.11.2017 10 000  675,00 



49 
 

27. ábra: Célérték‐keresés alaptáblázata a 2017/A államkötvényre 2009.11.24‐i időpontra 

 

 

A  táblázatban  látható,  hogy  ha  a  hozamelvárásra  a  kötvény  tényleges  kuponkifizetését 

(6,75%)  állítjuk  be,  valamint  egyszerűen  a  ∑   alkalmazzuk,  akkor  100%‐os 

árfolyamot  kapunk  vissza.  Ha  megkeressük  az  egyenlet  megoldását,  6,98%‐os  hozamot 

kapunk.  Azonban  ez  akkor  lenne  a  kötvény  valódi  hozama,  ha  2009.11.24‐én  lett  volna 

9861,93 a papír árfolyama. 

Építsük most úgy tovább a táblázatot, hogy 2010.10.19‐re tudjunk hozamot kalkulálni! Ehhez 

alkalmazzuk a korábban már látott  ⋯

 képletet. 

Kezdjük először az i paraméter értelmezésével.  

	 á 	 	é é ó 	 	 ö ő	 é

	 á 	 é 	 é 	 ö ö
 

A  számláló  könnyen megadható,  hiszen  értéke  a  2010.11.24.  és  a  2010.10.19.  dátumok 

különbségéből  adódik,  ez  pedig  36  nap. A  kötvény  éves  kupon‐kifizetésű,  s mivel magyar 

papírról van szó, ezért a bázis 360 nap. Így az i értéke most pontosan 0,1, vagyis 10%. 

A megoldandó egyenlet ezek alapján: 

9861,93
675

1 ,

675
1 ,

675
1 ,

675
1 ,

675
1 ,

675
1 ,

675
1 ,

10.675
1 ,  

Ezt az egyenletet a következő táblázat tartalmazza: 

Hozamelvárás 6,75% Ár 10000
vásárlás 2009.11.24 Árfolyam 100,00%

Névérték 10000
Ssz dátum CF DCF

1 24.11.2010  675,00 632,32
2 24.11.2011  675,00 592,34
3 24.11.2012  675,00 554,88
4 24.11.2013  675,00 519,80
5 24.11.2014  675,00 486,93
6 24.11.2015  675,00 456,14
7 24.11.2016  675,00 427,30
8 24.11.2017 10 675,00 6330,31
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28. ábra: A 2017/A papír hozamának meghatározása valós körülmények között 

 

Az  egyenlet  számlálójában  lévő  értékek  a  CF  oszlopban  láthatók.  A  nevező  értéke  a 

diszkontfaktor  oszlopban  szerepel.  Az  első  évben  például  1 0,081706 ,

1,081706 , 1,0079,  míg  az  utolsó  évben  1 0,081706 , 1,081706 ,

1,7465 adódik. 

A  táblázatban  a  hozamelvárás  cellában  először  egy  tetszőlegesen  beírt  hozam  szerepelt, 

majd célérték‐kereső segítségével határoztuk meg, hogy milyen hozamnál  lesz az árfolyam 

98,6193%. Eredményül pedig a látható 8,1706%‐os hozam adódott. 

Ez tehát azt jelenti, hogy 2010.10.19‐én az értékpapírt 98,6193%‐os árfolyamon (9861,93Ft‐

ért) megvásárló befektető hozamelvárása a 2017/A papírral szemben 8,1706%‐os volt. 

6.3 Fix kamatozású állampapírokat árazó táblázat felépítése 

A cél az, hogy fel tudjunk építeni egy olyan táblázatot, amely egy fix kamatozású állampapír 

esetében  gyakorlatilag minden  utólagos  korrekció  nélkül meg  tudja  adni  egy  állampapír 

árfolyamát, vagy hozamát a kötvény futamideje alatt tetszőleges dátumra vonatkozóan. 

Előre  kell  bocsátani,  hogy  egy  ilyen  táblázat  felépítése  akkor  praktikus  csak,  ha  utána 

rendszeresen  használni  szeretnénk.  Ha  csak  esetileg  használunk  ilyen  táblázatot,  akkor 

egyszerűbb a kötvény  cash  flow  táblájából kivágni az adott ügyletben érintett  részt és azt 

értékelni  a  korábban  bemutatott  módon.  Ilyenkor  azonban  minden  egyes  esetben 

magunknak  kell  meggyőződnünk  róla,  hogy  mindent  megfelelően  állítottunk  be.  Ezzel  a 

módszerrel  ugyanakkor megspórolunk  relatíve  sok munkát,  amely minden  esetet  kezelni 

képes táblázat felépítéséhez szükséges. 

Nézzük, hogy működhet egy ilyen táblázat. 

 

hozamelvárás 8,1706% Ár 9861,93
B 360 Árfolyam 98,6193%
i 10% Névérték 10000
vásárlás

2010.10.19

Ssz Dátum CF
diszkont-

faktor
DCF

1 24.11.2010  675,00 1,0079 669,72
2 24.11.2011  675,00 1,0902 619,13
3 24.11.2012  675,00 1,1793 572,37
4 24.11.2013  675,00 1,2757 529,13
5 24.11.2014  675,00 1,3799 489,17
6 24.11.2015  675,00 1,4926 452,22
7 24.11.2016  675,00 1,6146 418,06
8 24.11.2017 10 675,00 1,7465 6112,13
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29. ábra: Fix kamatozású kötvény értékelése a futamidő tetszőleges napjára vonatkozóan 

 

A fenti ábra felső része a kötvény tulajdonságait adja meg. Megkülönböztető színnel láthatók 

azok a mezők, amelyeket a felhasználónak kell kitöltenie. Ezek a kötvény vásárlási dátumát 

kivéve mind a kibocsátó által rendelkezésre bocsátott adatok. A táblázat képes kezelni mind 

az  éves,  mind  a  féléves  kifizetésű  kötvényeket,  azt  is  tudja  kezelni,  hogy  az  első 

kuponkifizetés ne pontosan 6, vagy 12 hónappal kövesse a kötvény kibocsátásának dátumát. 

Az  első  feladat  az,  hogy  a  táblázat  a  felső  blokk  adatainak  felhasználásával  előállítsa  a 

kötvény  cash  flow  tábláját,  valamint  a  kifizetésekhez  tartozó  pontos  dátumokat.  Az  alsó 

táblázat‐blokk első oszlopa a kötvény kifizetéseinek sorszámát mutatja. A kifizetések dátuma 

az  első  kifizetéssel  indul.  Ezt  a  felső  részből  hivatkozzuk meg.  Ettől  kezdődően  viszont  a 

kifizetések számának és a kifizetés gyakoriságának ismeretében már be tudjuk állítani, hogy 

az excel generálja a megfelelő adatsort. 

A bemutatott példában  a  kötvény minden év november 24‐én  fizeti  a  kamatokat, először 

2002.11.24‐én, utoljára pedig 2017.11‐24‐én. Ez 16 kuponfizetést jelent. Az egymást követő 

Fix kamatozású kötvény értékelése tetszőleges értéknapon

10000 Megnevezés 2017/A

6,75%

1

6,75% Kötvény ára (P) 9861,93

16 Árfolyama 98,6193%

8,1706%

8,1706%

36 Idő a kötvénytulajdonos birtokában:

360 7,2 periódus

2001.11.15 7,2 év

2002.11.24

2017.11.24 D 6,36 periódus

2010.10.19 D 6,36 év

2010.11.24 MD 5,88 periódus

0,10 MD 5,88 év

Ssz
Korrigált 

sorszám
Dátum

Kuponkifizeté

s
Tőkekifizetés CF diszkontfaktor DCF

nC/((1+r)

^(n‐1+i))

1 2002.11.24 675 0 675 0

2 2003.11.24 675 0 675 0

3 2004.11.24 675 0 675 0

4 2005.11.24 675 0 675 0

5 2006.11.24 675 0 675 0

6 2007.11.24 675 0 675 0

7 2008.11.24 675 0 675 0

8 2009.11.24 675 0 675 0

9 1 2010.11.24 675 0 675 0,99217684 669,7193667 669,7194

10 2 2011.11.24 675 0 675 0,917233558 619,1326515 1238,265

11 3 2012.11.24 675 0 675 0,847951057 572,3669632 1717,101

12 4 2013.11.24 675 0 675 0,783901754 529,1336837 2116,535

13 5 2014.11.24 675 0 675 0,724690363 489,1659953 2445,83

14 6 2015.11.24 675 0 675 0,669951458 452,2172342 2713,303

15 7 2016.11.24 675 0 675 0,619347212 418,0593681 2926,416

16 8 2017.11.24 675 10000 10675 0,572565317 6112,13476 48897,08

17 9 0 0 0 0

i

Kibocsátás dátuma (kötvény CF táblájából)

Vásárlás utáni első kuponkifizetés

Utolsó kuponkifizetés (kötvény CF táblájából)

kötvény hozama (éves)

kötvény hozama (1 periódusra jutó)

napok száma vásárlástól következő kuponfizetésig

Bázis

Vásárlás dátuma (befektető döntése)

Első kuponfizetés dátuma (kötvény CF táblájából)

Névérték  (face value)

éves hozam (kupon, a kötvény kibocsátója adja meg)

kuponfizetés évente hányszor történik meg (adott)

1 kuponperiódus hozama

kuponperiódusok száma a kötvény futamideje alatt
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dátumokat  az  „edate”  függvénnyel  tudjuk  előállítani.  Ez  a  függvény  egy  adott  dátumhoz 

hozzáad  (vagy  abból  elvesz)  valahány  hónapot.  Esetünkben  mindig  12  hónapot  kell 

hozzáadni az előző kifizetési dátumhoz. De a képletbe ne írjuk be a 12‐t, mert a cél az, hogy 

bármilyen  kötvényre  használható  legyen  a  táblázat!  A  kifizetések  száma  a  felső  blokkban 

szerepel  (ennek  értékére  korlátozást  is  bevezettünk:  éves  kifizetésnél  1,  féléves 

kuponfizetésnél 2 kell, hogy legyen az érték, a felhasználó itt nem is vihet be kézzel értéket, 

csak  az  előre  definiált  lista  elemei  közül  választhat).  Éves  egyszeri  kuponfizetésű 

kötvényeknél  tehát  12/1,  féléves  kuponfizetésű  kötvényeknél  pedig  12/2  hónapot  kell 

hozzáadni az előző kuponfizetés dátumához. A 12‐t osztó  tényező értékét a  felső blokkból 

hivatkozzuk meg. Így ha ott átállítjuk, hogy hányszor fizet kupont a kötvény évente, a dátum‐

sorozat automatikusan ennek megfelelően alakul át. 

Ha  ez már  rendben  van,  akkor  arra  is  figyelni  kell,  hogy  a  sorozatnak  véget  kell  érnie  az 

utolsó  kuponkifizetésnél.  Olyan  megoldást  kell  találnunk,  amely  tetszőleges  hosszúságú 

kifizetés‐sorozatra is alkalmazható, nem szeretnénk, hogy utólag kelljen bármit is változtatni. 

A  táblázatból  látszik,  hogy  a  17.  periódusban  már  nincs  dátum.  Ezt  egy  egyszerű  „ha” 

függvénnyel meg  tudjuk oldani. Ez a következőt végzi: ha az adott periódus sorszáma nem 

haladja meg a kötvény kuponkifizetéseinek számát (vagyis még a futamidőn belül vagyunk), 

akkor  adjon  hozzá  az  előző  kuponfizetési  dátumhoz  6,  vagy  12  hónapot.  Ha  a  dátum  a 

futamidőn kívülre esik, a cellába ne kerüljön semmi. Ez azt jelenti, hogy az előbb bemutatott 

„edate” függvényt be kell ágyaznunk a „ha” függvénybe. Ha a képletet jól építettük fel, akkor 

a  táblázatban  látható  módon  pontosan  addig  lesznek  adatok  a  táblázatban,  ameddig 

szükséges. 

Ezután a kifizetés‐sorozatot kell előállítanunk. Ha az első oszlopban  található sorszám nem 

haladja meg a kuponfizetések számát, akkor az adott időszakban a befektető számára jár az 

adott  periódusra  járó  kupon.  A  kifizetést  a  kötvény  névértékének  és  a  periódusra  jutó 

hozamnak  a  szorzataként  tudjuk  előállítani,  azonban  ezt  is  be  kell  ágyaznunk  egy  „ha” 

függvénybe,  hogy  csak  a  megfelelő  periódusokra  számolja  ki  az  excel  az  eredményt.  A 

futamidő  utáni  időszakra  a  táblázatban  nullát  írattam  ki  az  excellel.  A  tőkekifizetést  úgy 

tudjuk megoldani, hogy csak akkor  írjon  ide értéket az excel, ha az adott kifizetés sorszáma 

megegyezik  az  összes  kifizetés  számával  (vagyis  a  példában  a  16.  időszakban  kell  csak 

szerepelnie  tőkekifizetésnek,  sem  előtte,  sem  utána  nem  szerepelhet  érték  ebben  az 

időszakban). 

A CF oszlop a kuponkifizetés és a tőkekifizetés oszlop adatait összegzi. Mivel a korlátozásokat 

az  előző  két  oszlop  esetében már  beállítottuk,  a  CF  oszlop  csak  egy  egyszerű  összeadást 

tartalmaz. 

A diszkontfaktor  azt  adja meg, hogy mennyivel  kell diszkontálni  az  adott  kifizetést.  Ehhez 

azonban  szükség  van  egy  új,  segédoszlopra.  Ez  a  „korrigált  sorszám”  nevet  viseli  a 

táblázatban.  Ez  az  oszlop  azt mutatja meg,  hogy  az  adott  ügyletben  hányadik  kifizetésnél 

tartunk. Amennyiben a befektető az állampapírt a kibocsátás napján, vagy a kibocsátás után, 
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1 ∙
1

2 ∙
1 ⋯ ∙

1
∙

1
 

Így az előző képlet felírható a következőként: 

1 1
1

 

Ebből pedig megkaphatjuk a módosított duration mutatót (MD, modified duration), amely a 

következő: 

1
 

Az MD és a D mutatók között a kapcsolat pedig: 

1 1
1

 

A Macaulay Duration tulajdonságai 

A kötvény duration mutatója mindig kisebb, mint a kötvény futamideje. Ennek oka az, hogy a 

súlyok egy  részét  a  futamidő  elején  történő  kifizetések  adják,  amelyek  csak  kuponfizetést 

tartalmaznak, ez pedig az átlagos időt a kötvény futamidejétől korábbra fogja hozni. Egy zéró 

kupon kötvénynél, ahol nincs súlyozás a kifizetéseknél (hiszen kifizetések sincsenek a lejárat 

előtt) a duration és a  futamidő meg  fog egyezni. A duration a kupon, a hozam és a  lejárat 

függvényében változik. 

Alacsonyabb durationt eredményeznek: 

- magasabb kuponkifizetés 

- magasabb hozam 

- rövidebb futamidő 

Ezzel analóg módon, magasabb lesz a duration értéke, ha 

- magasabb a kupon 

- alacsonyabb a hozam 

- hosszabb a futamidő 

Ha a kupon csökken, nagyobb relatív súlyok kerülnek a lejárat közeli időpontokhoz, ez pedig 

emeli a duration. Mivel az  indexált kötvényeknél jellemzően jóval alacsonyabb, mint egy fix 

kamatozású kötvénynél, ezért egy indexált kötvény duration mutatója sokkal magasabb lesz, 

mint  egy  azonos  futamidejű  fix  kamatozású  kötvényé. Ha  a  hozam  emelkedik,  a  jövőbeli 

kifizetések  jelenértéke  csökken,  azonban  a  távoli  kifizetések  jelenértéke  jobban  csökken, 

mint a viszonylag korai kifizetéseké. Ez pedig emeli a korai kifizetésekhez  tartozó súlyt,  így 

pedig csökkenti a duration mutató értékét. 

A módosított duration mutató 
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A  duration  első  ránézésre  úgy  tűnhet, mint  a  kötvény  lejáratig  hátralévő  futamidejének 

mérőszáma.  Azonban  ezzel  pontosan  a  duration  legfontosabb  tulajdonságát  hagynánk 

figyelmen kívül, mégpedig azt, hogy a duration az árfolyam volatilitását,  illetve a kamatláb‐

kockázatot méri. 

A kötvény árának volatilitása és a duration mutató közötti kapcsolat a következő képlettel 

fejezhető ki: 

Δ
1

1
∙ ∙ Δ  

ahol  r  a  lejáratig  számított  hozam  (YTM)  egy  éves  kuponfizetésű  kötvényre.  Féléves 

kuponfizetésű kötvénynél r/2‐nek kellene a diszkonttényező nevezőjében szerepelnie. 

Újra alkalmazva a D és az MD mutatók képletét, kapjuk, hogy éves kifizetésű kötvényeknél 

,  féléves  kifizetésű  kötvényeknél  pedig 
/

. Mivel  az MD mutató  a 

kötvény  árfolyamának  érzékenységét  mutatja  a  kamat  változására,  ezért  felírható  a 

következő: 

Δ ∙ Δr ∙ P 

A módosított duration és a volatilitás nem azonos fogalmak, ezért vigyázni kell a kifejezések 

pontos használatára! 

Nézzük meg, hogy számítható ki a duration (D) egy kötvény kifizetési paraméterei alapján. A 

képletből  adódik,  hogy  feltétlenül  szükségünk  van  a  kifizetések  nagyságára,  valamint 

időpontjára, továbbá arra a hozamra, amelynek segítségével a kifizetéseket diszkontáljuk. A 

kifizetéseket  a  kötvény  cash  flow  táblájából  probléma  nélkül megkaphatjuk.  A  hozammal 

kapcsolatos tudnivalókat korábban már tárgyaltuk. E ponton most a hozamszámítással nem 

foglalkozunk, azt adottnak vesszük. 

A  duration mutatót  az  excel  „duration”  függvénye  is  képes  produkálni,  azonban  először 

nézzük meg,  hogyan  tudjuk mi magunk  kiszámítani  a  duration  nagyságát,  és majd  csak 

ezután vizsgáljuk meg, hogy az excel által adott eredménnyel azonos értéket kapunk‐e. 

Kiindulási pontként egy olyan táblázatot építünk fel, amely egy éves kuponfizetésű kötvényre 

vonatkozik,  feltételezve, hogy az első kuponfizetés pontosan egy évvel követi a kibocsátás 

dátumát.  Így a diszkonttényező nagyon egyszerű  lesz, az   képletben a kitevő egyszerűen a 

kuponfizetések sorszáma lehet. 

Egy  ilyen  feltételezések mellett  összeállított megoldást  láthatunk  az  alábbiakban.  Hogy  a 

változásokat ránézésre is könnyen lehessen értékelni, vegyünk egy olyan esetet, amikor egy 

kötvény  árfolyama  pontosan  100%,  vagyis  az  ár megegyezik  a  névértékkel.  Egy  ilyen  eset 

előállításához egyszerűen a kötvény hozamát a kupon mértékével azonosra állítottam be. 

A  kötvény paraméterei: 5 éves  futamidő, 5,50%‐os  kupon, éves  kuponfizetés. A  cash  flow 

tábla,  a  diszkontált  cash  flow,  majd  a  duration  mutató  számításához  szükséges  segéd‐

oszlopok az alábbi  táblázatban  találhatóak. A kifizetések dátumait a kezdetleges képletben 
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Excelben a duration  függvénynek öt kötelező paramétere van. Meg kell adnunk a kötvény 

megvásárlásának  időpontját  (kiegyenlítés  mező),  valamint  a  kötvény  utolsó 

kuponfizetésének dátumát (lejárat). Szükséges ez után a kupon megadása (ráta), valamint az 

értékelésnél használt elvárt hozam megadása is (hozam). Végül meg kell adni, hogy egy éven 

belül hány kifizetést biztosít az értékpapír (gyakoriság). 

A fenti képkivágáson az előző táblázatban a kötvényhez rendelt paramétereket állítottam be. 

A  beviteli  mezők  alatt  látható  is,  hogy  eredményül  4,50515  adódik,  ami  gyakorlatilag 

megegyezik az általunk már kiszámított 4,5052 eredménnyel. 

Természetesen  „élesben”  dolgozva  nem  kézzel  gépelnénk  be  az  értékeket,  hanem  úgy 

hivatkoznánk meg  őket  a  felépített  táblázat megfelelő  celláiból,  azonban most  azért  így 

mutattam meg,  hogy  látható  legyen:  a  beépített  függvénnyel  azonos  algoritmust  sikerült 

felépítenünk,  illetve  ezt  megfordítva:  az  excel  is  ugyanazt  az  algoritmust  használja  a 

számításra, mint amit a pénzügyi szakirodalom általánosan elfogad. 

Felmerül  a  kérdés,  hogy miért  kínlódjunk  a  duration manuális  felépítésével,  táblázataink 

kibővítésével, ha az excel eleve tudja ezt a mutatót számítani. Erre azért van mégis szükség, 

mert  a mutató  felépítése  során mindenképp  végig  kell  gondolnunk,  hogy mit  is  jelent  ez 

pontosan. Így az eredmény értelmezése biztosan nem fog problémát jelenteni. Ha a mutatót 

már stabilan tudjuk értelmezni, akkor használhatjuk az excel beépített függvényét is. 

Nézzük meg hogyan használható ez utóbbi mérőszám a hozamváltozás árfolyamra gyakorolt 

hatásának kimutatására! 

Az már látott képlet szerint: Δ ∙ Δr ∙ P 

Tegyük  fel,  hogy  a  kötvény  hozama  5,50%‐ról  100  bázisponttal,  4,50%‐ra  csökken. 

Határozzuk  meg  a  kötvény  új,  a  hozam  változása  utáni  árfolyamát  a  duration  mutató 

segítségével! 

A képlet alapján: 

	Δ 4,27 ∙
0,01

1 0,055
∙ 10.000 427 

Az új árfolyam ezek alapján 10.000+(‐427)=9.573 Ft  lesz. Ez az eredeti árfolyam 95,73%‐a, 

vagyis  az  árfolyam  a  kötvény  hozamának  100  bázispontos  (1%‐os)  csökkenése  hatására 

4,27%‐kal csökkent. 

Jól  látszik  tehát, hogy a duration mutató  valóban nem  csak egy  átlagos  futamidő‐mutató, 

hanem a módosított duration egyben egy kamatkockázati mutató is. 

Ha tehát egy kötvény esetében az MD mutató értéke 2,48, akkor ez azt jelenti, hogy az adott 

értékpapír  által  kifizetett  hozam  1%‐os  változása  2,48%‐kal  fogja  módosítani  a  kötvény 

árfolyamát. 
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Nézzük  is meg,  hogy  az  előző  példában  tényleg  az MD mutatóval  számított  9.573  Ft‐os 

árfolyam  adódna‐e,  ha  a  kötvény  hozamát  (tehát  nem  az  elvárt  hozamot!)  egy 

százalékponttal csökkentjük. Ekkor táblázatunk a következőképpen néz ki: 
34. ábra: A hozamváltozás hatása az árfolyamra – a duration mutató használata 

 

A  táblázatból  látható,  hogy  az  új  kuponkifizetés  (4,50%)  esetére  ténylegesen  (kerekítve) 

9.573  Ft‐ot  kapunk  az  árfolyamra.  A  táblázat  felső  részében  a  változás  szemléltetésére 

feltüntettem az eredeti árfolyamot (10.000), valamint az árfolyam változását is. Alul pedig a 

duration és a módosított duration  saját  számításai mellett  feltüntettem az excel által erre 

megadott értéket is. 

6.5 Különböző kifizetési gyakoriságú értékpapírok hozamainak 
összehasonlítása 

Féléves kuponfizetésű kötvényeknél a bemutatottakat értelemszerűen ennek megfelelően át 

kell  alakítani!  Szükség  lehet  ezen  túlmenően  az  éves  kuponfizetésű  kötvények  esetében 

féléves diszkontálás használatára is, ha különböző papírokat akarunk összehasonlítani (pl. gilt 

és  eurokötvény  –  egyiknél  éves, másiknál  féléves  kuponfizetés  van,  a  korrekció  nélkül  a 

hozamok nem összevethetőek!) 

Éves kuponfizetésű kötvények féléves diszkontálása: 

1 1
2 1 1

2 1 1
2

⋯
1 1

2 1 1
2

 

Most is feltételeztük, hogy a számítást a kuponfizetés napján hajtjuk végre és a felhalmozott 

kamat nagysága nulla. 

Féléves kifizetésű kötvények éves diszkontálása: 

/2
1 /

/2
1

/2
1 / ⋯

/2
1 1

 

Névérték 10000 elvárt hozam 5,50% eredeti árf. árf. vált

Kupon 4,50% P 9572,9716 10000 ‐427,0284

Kuponfiz 1

Ssz. Dátum kupon (1) tőke (2) CF (3) DCF (4) nC/(1+r)^n (5) nM/(1+r)^n (6) (7) = (5) + (6)

0 2010.10.24 0 ‐10000 0 0,00

1 2011.10.24 450 0 450 426,54 426,54 0,00 426,54

2 2012.10.24 450 0 450 404,30 808,61 0,00 808,61

3 2013.10.24 450 0 450 383,23 1149,68 0,00 1149,68

4 2014.10.24 450 0 450 363,25 1452,99 0,00 1452,99

5 2015.10.24 450 10000 10450 7995,65 1721,55 38256,72 39978,27

Összesen 9572,97 5559,37 38256,72 43816,09

D 4,5771 év excel‐durati 457,71%

MD 4,3384 év
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Vegyünk egy kötvényt, amelyiknél az ún. piszkos ár (dirty price) 97,89 GBP, a kupon 6%, 5 év 

van a  lejáratig. Ennek bruttó  lejárati hozama a különböző számítási módoknál a következők 

szerint adódik: 
7. táblázat: Bruttó lejárati hozam különböző kamatszámítási módok esetén 

Diszkontálás  Kifizetés  YTM (%) 

féléves  féléves  6,500% 

éves  éves  6,508% 

féléves  éves  6,428% 

éves  féléves  6,605% 

6.6 Zéró kupon kötvények (zero‐coupon bond, más néven strip) 

Azokat  a  kötvényeket,  amelyek  nem  fizetnek  kupont,  zéró  kupon  kötvényeknek  hívjuk. 

Árukat a korábban már  látott képletek alapján  tudjuk meghatározni, a C=0 behelyettesítés 

használatával. Így: 

1
 

A  képletben  N  az  évek  száma  a  lejáratig.  Fontos,  hogy  a  képletben  ugyanannyi 

kamatperiódust használjunk, mint az azonos  futamidejű, de  kuponkifizetéseket  tartalmazó 

kötvények  esetében.  Így,  bár  nincs  valódi  kuponkifizetés,  az  árat  és  a  hozamot  kvázi 

kuponperiódusokra kalkuláljuk. Egy öt éves USD, vagy GBP zéró kupon kötvénynél esetén tíz 

kvázi  kupon  kifizetést  kell  feltételeznünk  (féléves  kuponkifizetéssel működnek  a  tényleges 

kuponfizetést biztosító papírok). Ezt a következő képlet tudná kezelni: 

1 2

 

A  képletekből megállapítható,  hogy  a  kötvény  ára  és  a  hozama  szoros  kapcsolatban  van 

egymással.  Könnyen  belátható,  hogy  ellentétes  irányba mozognak!  Ez  azért  van, mert  a 

kötvény ára a belőle származó cash flow  jelenértéke. Ha a nevezőben használt diszkontráta 

emelkedik, a kötvény ára csökken. Ez pedig akkor következik be, ha a kötvény birtokosai által 

a  kötvénytől  elvárt  hozam  emelkedik,  azaz  kockázatosabbnak  tekintik,  emiatt  növelik 

hozamelvárásukat. 

6.7 Indexált kötvények 

Vannak olyan kötvények, amelyek kifizetése nem fix, hanem valamilyen változó alakulásához 

kötött.  A  kötvények  felépítése  ebben  a  kategóriában  nagyon  változatos  lehet, 

összehasonlításuk  ezért  nehézségekbe  ütközik.  Vannak  kötvények,  amelyek  csak  a 

kuponokat, vannak amelyek a futamidő végi kifizetést is valamely indexhez kötik. Az indexált 

kötvények közül az államkötvények jelentik a legnagyobb piacot. 
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A referenciaindex 

Gyakorlatilag bármilyen változóhoz lehetne kötni a kötvények kifizetését, például különböző 

árindexekhez,  GDP‐adathoz,  valamely  nyersanyag  árához,  vagy  épp  devizaárfolyamhoz.  A 

legtöbb ilyen kötvényt az árindexhez kötik. 

Indexálási késleltetés 

Az  infláció ellen az  jelentene védelmet, ha minden kifizetésnél pontosan az adott  időszakra 

érvényes inflációs rátával kerülne korrigálásra a kuponkifizetés. 

7 A hozamgörbe 
A hozamgörbe az azonos kockázatú, de eltérő futamidejű befektetések hozamait ábrázolja. 
Egyik  leggyakoribb  fajtája  az  állampapír‐piaci  hozamgörbe.  Az  állampapír  hozamgörbék 
között  megkülönböztetjük  a  referencia  hozamgörbét  (amely  néhány,  fontos  lejáratra 
tartalmazza  a  hozamokat),  valamint  az  olyan  hozamgörbéket,  amely  a  referenciagörbénél 
több lejáratra adják meg a hozamok nagyságát. 

35. ábra: Referencia‐hozamgörbe Magyarországon 2010.10.29‐én 

 
forrás: www.akk.hu 

Látható, hogy az Államadósság Kezelő Központ által alkalmazott referencia‐hozamgörbe a 
következő lejáratokra tartalmazza az állampapír‐piaci hozamokat: 

- három hónap (M3) 
- hat hónap (M6) 
- egy év (M12) 
- három év (Y3) 
- öt év (Y5) 
- tíz év (Y10) 
- tizenöt év (Y15) 

A fenti, 35. ábra adatai a következők: 

5,00 

5,50 

6,00 

6,50 

7,00 

7,50 

M3 M6 M12 Y3 Y5 Y10 Y15
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8. táblázat: Referenciahozamok a magyar állampapírpiacon 2010.10.29‐én 

 
forrás: www.akk.hu 

Az adatokat a következő módon kell értelmeznünk: 

36. ábra: Zérókupon hozamgörbe Magyarországon 2010.10.29‐én 

 

forrás: www.akk.hu 

A  35.  ábra  és  a  36.  ábra  tehát  egyazon  időpont  (2010.10.29.)  vonatkozásában  két  eltérő 
részletezettségű adatsorral mutatja a magyar állampapírpiaci hozamokat. Mivel a referencia 
kevesebb adatból áll, ezért alakja  jóval töredezettebb. A zérókupon hozamgörbe közel 200 
lejáratot tartalmaz, így alakja sokkal simább, mint a referencia hozamgörbéé. 

Az  emelkedő  hozamgörbe  alakja  sem  mindig  egyforma,  a  hosszú  lejáratokon  a  görbe 
ellaposodása jellemző, de elképzelhető ettől eltérő alakzat is. 

Futamidő Hozam (%)
M3  5,35 
M6  5,45 
M12  5,77 
Y3  6,60 
Y5  6,81 
Y10  7,03 
Y15  7,02 
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37. ábra: Zérókupon‐hozamgörbe Magyarországon 2011.03.31‐én 

 
forrás: www.akk.hu 

Megfigyelhető,  hogy  a  37.  ábra  és  a  36.  ábra  között  jelentős  eltérések  tapasztalhatók,  a 
hozamok  a  két  időpont  (2010.10.29  és  2010.03.31.)  között  eltelt  5  hónapban  azonos 
lejáratokra  vonatkozóan  (főleg  a  rövidebb  futamidőkön)  jelentősen  emelkedtek.  A 
2011.03.31‐i  hozamgörbe  azonban  érdekes  alakot  vesz  fel,  ez  a  megszokott  és  a  pivot 
hozamgörbék keverékének mondható. 

A  hozamgörbe  hagyományos  alakja  emelkedő,  ez  látható  a  36.  ábra  esetében  is.  A 
befektetők a hosszabb időszakra történő befektetésért cserébe nagyobb hozamot várnak el. 
Ettől  teljesen  eltérő  eset  az  ún.  pivoting,  amikor  a  hozamgörbe  „átfordul”  és  a  rövidebb 
futamidőkön érhetők el nagyobb hozamok. Az  ilyen görbe hátterében  jellemzően egy erős 
dezinflációs  folyamat  húzódik  meg.  Dezinfláció  esetén  a  hosszabb  futamidőkre  (azonos 
reálhozam‐elvárás  esetén)  alacsonyabb  nominális  hozamok  is  biztosítják  a  befektetők 
számára az elvárt hozamokat.  

38. ábra: Zérókupon hozamgörbe Magyarországon 2009.01.05‐én 

 
forrás: www.akk.hu  
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A 38. ábra egy ilyen állapotot mutat a magyar állampapír‐piacon 2009.01.05‐re vonatkozóan. 
 
A  hozamgörbe  alakja  a  befektetők  hozamelvárásait  tükrözi.  Vegyük  a  következő  két 
befektetési lehetőséget. 
 

9. táblázat: Két eltérő kötvénybefektetés értékelése a hozamok és a kamatvárakozások alapján 

Alternatíva  Jellemzők 

1  Befektetés éves egyszeri, 6%‐os kuponkifizetést biztosító, két éves lejáratú 
kötvénybe, 

2  Befektetés éves egyszeri, 5%‐os kuponkifizetést biztosító, egy éves lejáratú 
kötvénybe 

forrás: saját szerkesztés 

 
Ha azt gondoljuk, hogy a második évben a hozam 8%‐ra emelkedik, akkor inkább a második 
alternatívát  választjuk,  így  a  pénzünket  a második  évben már  a magasabb  kamat mellett 
fektethetjük  be  újra.  Ha  úgy  véljük,  hogy  a  kamat  a  második  évben  4%‐ra  esik,  akkor 
mindenképp  az  első  befektetést  választjuk.  (Feltéve,  ha  a  pénzt  a második  évben  is  be 
szeretnénk fektetni és nem használjuk fel fogyasztási célra). 
 
Ha  a  második  évre  várt  kamatláb  7,01%,  akkor  semlegesek  vagyunk  a  két  alternatíva 
tekintetében. Ezt a következő számításokkal igazolhatjuk: 
 
Ha a pénzünket a kétéves papírba fektetjük, akkor a hozam a két év alatt összesen: 
1 0,06 1 1,1236 1 0,1236 12,36%. 
 
Mi az a hozam, amivel az egy éves 5%‐os hozamú papír után a pénzt a következő egy évre 
újra befektetve az első alternatívával azonos hozamot érünk el? 

1,05 ∙ 1 1,1236 
 
Az egyenletet x‐re megoldva: 
 

,

,
1 1,0701‐1=0,0701=7,01% 

 
Ellenőrzésként  nézzük  is meg  a  következő  befektetés  hozamát:  5%  az  első  évben, majd 
7,01% a második évben. A két év teljes hozama: 

1,05 ∙ 1,0701 1 1,123605 1 0,123605 12,36% 
 
Ha  tehát  a második  évre  a  várakozásunk  7,01%‐osnál  nagyobb  hozam,  akkor  az  egyéves 
kötvényt vásároljuk meg. Ha a várakozásaink szerint a második évben a hozam nem éri el a 
7,01%‐os mértéket, akkor a kétéves futamidejű papírt fogjuk megvásárolni. 
 
A  befektetők  egyéni  döntései  alapján  alakul  ki  a  kamatlábak  lejárati  szerkezete  (term 
structure of  interest rates). Az egyéni döntések pedig az előző,  leegyszerűsített példa elvét 
követik. Egy‐egy döntésnek nincs hatása a kamatlábakra és a lejárati szerkezetre, a döntések 
összessége lesz az, amely meghatározza ezeket. 
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7.1 A folyamatos kamatozásról 

Az  anyag  korábbi  részeiben,  a  pénz  időértékének  excel‐beli  számításakor  volt  szó  a 
kamatszámítás  különböző  lehetőségeiről.  Megnéztük  a  kamat‐jóváírás  gyakoriságának 
hatását  a  befektetés  effektív  hozamára  vonatkozóan.  A  Hiba!  A  hivatkozási  forrás  nem 
található. már tartalmazta a folyamatos kamatozás számítási módszerét is, viszont a további 
számításokat e módszer használata nélkül végeztük el. 
 
Korábban  már  láttuk,  hogy  amennyiben  egy  befektetésre  r  százalékos  éves  kamatlábat 
hirdetnek meg, a hozam  jóváírása évente m részletben történik meg, s a befektetés n éven 
keresztül  tart,  akkor  az  éves  effektív  kamatláb  (évi  egyszeri  kamatfizetéssel  kalkulált) 
nagysága: 
 

1 1 

 
Számoljuk ki manuálisan  is egy 100 Ft‐os befektetés hozamát 5%‐os kamatláb mellett éves, 
féléves,  negyedéves,  havi,  heti  és  napi  kamatozás  esetére!  Eredményül  a  következő 
táblázatot kell kapnunk: 
 

10. táblázat: A kamatfizetés hatása az éves effektív hozamra 

 
forrás: saját szerkesztés 

 
A napi kamatozás esetében például 10,52%‐os effektív kamatlábat kapunk, ami azt  jelenti, 
hogy egy év elteltével 10,52%‐kal növekszik a befektetésünk értéke. 
 
Ha  n  éves  időtartamra  kívánjuk megadni,  akkor  a  számított  hozam  nagysága  (PV  kezdő 
befektetéssel) a következő képlettel adható meg: 

∙ 1
∙
 

 
Ahogy  már  láttuk  is,  ha  a  kamatfizetés  gyakorisága  (m)  a  végtelenhez  tart,  a  FV  nem 
növekszik  a  végtelenségig,  hanem  lesz  egy  véges  határértéke. Az  eredmény  a  folyamatos 
kamatozás képletével adható meg, amely a következő: 
 

∙ ∙  
 

gyakoriság m értéke kamattényező
effektív 

kamatláb

befektetés értéke 

az év végén (FV)

éves 1 1,1000 10,00% 110,00 Ft                 

féléves 2 1,1025 10,25% 110,25 Ft                 

negyedéves 4 1,1038 10,38% 110,38 Ft                 

havi 12 1,1047 10,47% 110,47 Ft                 

heti 52 1,1051 10,51% 110,51 Ft                 

napi 365 1,1052 10,52% 110,52 Ft                 
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ahol e a természetes alapú  logaritmus alapja, értéke 2,71828. Ha például a fenti, 100 Ft‐os, 
éves  5%‐os  kamatfizetésű  befektetés  folytonos  kamatozással  számított  értékét  keressük, 
akkor a megoldás: 
 

100 ∙ , ∙ 100 ∙ 1,1052 110,52	 
 
Azt  láthatjuk,  hogy  ha  két  tizedesre  kerekítjük  az  effektív  kamatot,  akkor  a  folyamatos 
kamatozásnál ugyanúgy 10,52%‐os kamatlábat kapunk, mint a napi kamatozás esetében.  
Praktikus okokból tehát azt mondhatjuk, hogy a két módszer (napi és folyamatos kamatozás) 
azonos eredményt ad. 
 
(Ha nagyobb pontossággal számítanánk, akkor  látható  lenne, hogy nem egyezik meg a napi 
és  a  folyamatos  kamatozás  kamattényezője,  pl.  öt  tizedesre  a  fenti  példában  az  effektív 
kamatláb napi kamatozás esetén 10,51558%, folyamatos kamatozásnál pedig 10,51709%.) 
 
A  folyamatos kamatozás  segítségével a diszkontálás  is végrehajtható,  ilyenkor a  szükséges 
képlet: 
 

∙ ∙  
 
Például egy 1 év múlva esedékes 500 Ft‐os kuponkifizetés mai értéke folyamatosa kamatozás 
és 5,62%‐os éves kamatláb esetén:  
 

500 ∙ , ∙ 472,68	  
 
A folyamatos kamatozás használata – bár furcsának tűnhet – ugyanakkor például a derivatív 
eszközök  árazása  során olyan mértékben elterjedt, hogy ezt  is magabiztosan  kell  tudnunk 
kezelni. 
 
Tegyük  fel, hogy   a  folyamatos kamatozáshoz  tartozó kamatláb nagysága,   pedig az m 
kamatfizetés  esetén  ezzel  azonos  kifizetést  eredményező  éves  kamatláb. A  korábban már 
látott képletek alapján teljesülni kell, hogy: 
 

∙ ∙ ∙ 1
∙
 

 
vagy ami ezzel egyenértékű (PV‐vel és n‐nel egyszerűsítve): 
 

1  

 
Az egyenletet  ‐re megoldva azt kapjuk, hogy 
 

∙ 1  

 
illetve 
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∙ ⁄ 1  

 
Ezekkel  a  képletekkel  átszámolható  a  folyamatos  kamatláb  éves m  kamatfizetés mellett 
érvényes kamatlábbá, illetve fordítva. 
 
A 37. ábra a 2011.03.31‐i zérókupon hozamokat tartalmazta a magyar állampapírpiacon. Az 
ábra  forrását  jelentő  adatokból  kiemeltük  a  következő  lejáratokat  és  a  hozzá  tartozó 
hozamokat: 
 

11. táblázat: Zérókupon hozamok a magyar állampapírpiacon 2011.03.31‐én néhány kerek lejáratra 

 
forrás: www.akk.hu 

 

Tegyük  fel,  hogy  féléves  kifizetésű  értékpapír  kapcsán  vizsgálódunk.  (Például  egy  olyan 
államkötvény, amely félévente fizet kamatot). 
 
Határozzuk meg ezen kamatlábak folyamatos kamatozással számított megfelelőjét! 
 
A  fenti  képletek  segítségével  ez  könnyen megoldható.  Az  5,98%‐os  hozamból  például  a 
következő módon lesz folyamatos hozam: 
 

2 ∙ 1
0,0598
2

0,0589 5,89% 

 
hiszen  m=2  (évente  kétszer  történik  kamatfizetés),  illetve  rm=5,98%.  A  féléves  5,98‐os 
hagyományos kamat folyamatos megfelelője tehát 5,89%. 
 
A számításokat a többi futamidőre is meghatározzuk: 
 

12. táblázat: Folyamatos és hagyományos kamatozás kapcsolata 

 

Futamidő

(év)

Zéró hozam (%)

Hagyományos 

kamatozás

0,5 5,98%

1,0 6,04%

1,5 6,12%

2,0 6,20%

2,5 6,31%

3,0 6,42%

Futamidő

(év)

Zéró hozam (%)

Hagyományos 

kamatozás

Zéró hozam (%)

(folyamatos 

kamatozás)

0,5 5,98% 5,89%

1,0 6,04% 5,95%

1,5 6,12% 6,03%

2,0 6,20% 6,11%

2,5 6,31% 6,21%

3,0 6,42% 6,32%
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13. táblázat: 100 Ft‐os befektetés lejáratkori értéke hagyományos és folyamatos kamatozás mellett 

 
forrás: saját számítás 

 
A 12. táblázat tovább bővül, felvettünk egy periódus oszlopot is, amelyben az adott futamidő 
alatt  esedékes  kifizetések  számát  tüntettük  fel.  Egy  féléves  befektetés  esetén  (féléves 
kamatfizetés  alkalmazásával)  egy  kifizetésre  kerül  sor.  Egyéves  befektetésnél  már  két 
kamatfizetés lesz. Három éves befektetésnél pedig hatszor fizet kamatot a konstrukció. 
 
Nézzük meg a két éves futamidőre a befektetés eredményének számítását: 
 

á 100 ∙ 1
0,062
2

100 ∙ 1,1299 112,99  

100 ∙ , ∙ 100 ∙ 1,1299 112,99  

 
A  táblázat utolsó, „eltérés” nevű oszlopában a két módon számított eredmény különbsége 
található. Ezzel azt demonstráltuk, hogy a két eredmény nem csak két tizedesre egyezik meg, 
hanem az eredmény ténylegesen pontosan azonos. 
 
Zéró‐kamatlábak (zero rates) 
 
Az n éves zérókupon kamatláb  (n‐years zero‐coupon  interest) egy olyan kamatlábat  jelent, 
amelyet egy ma  induló és n év múlva  lejáró befektetésen érhetünk el, s mind a befektetett 
tőke, mind  a  teljes  kamat  a  periódus  végén  (n  év múlva)  esedékes.  A  futamidő  közben 
nincsen  semmilyen  kifizetés. Az  n  éves  zérókupon  kamatlábat  gyakran  hívják  n  éves  spot 
kamatlábnak (n‐year spot rate), n éves zéró kamatlábnak (n‐year zero rate), vagy egyszerűen 
n éves zérónak (n‐year zero). Vegyünk például egy 100 eurós, 3 éves befektetést, amely éves 
4,58%‐os folytonos kamatozású. A befektetés kifizetése 3 év lejártával 
 

100 ∙ , ∗ 100 ∙ 1,1473 114,73	 ó 
 
A piacon megfigyelhető legtöbb kamatláb nem zéró kamatláb. Ha például egy tíz éves, 5%‐os 
kuponfizetésű államkötvényre gondolunk, tízszer történik kamatkifizetés, míg a zéró hozam 
esetén egyszeri kifizetésről van szó.  
 
 
Kötvényárazás folyamatos kamatozás esetén 
 
Korábban  már  láttuk,  hogy  egy  kötvény  kibocsátáskori  árfolyama  a  kifizetéseknek  a 
kibocsátás időpontjára számított jelenértékéből adódik. A számítás természetesen bármilyen 

Futamidő

(év)

Zéró hozam (%)

Hagyományos 

kamatozás

Zéró hozam (%)

(folyamatos 

kamatozás) periódus

hagyományos 

kamatozással

folyamatos 

kamatozással Eltérés

0,5 5,98% 5,89% 1 102,99 102,99 0,0000000000

1,0 6,04% 5,95% 2 106,13 106,13 0,0000000000

1,5 6,12% 6,03% 3 109,46 109,46 0,0000000000

2,0 6,20% 6,11% 4 112,99 112,99 0,0000000000

2,5 6,31% 6,21% 5 116,80 116,80 0,0000000000

3,0 6,42% 6,32% 6 120,87 120,87 0,0000000000
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későbbi  időpontra  is  elvégezhető,  ekkor  az  adott  időpontot  követő  kifizetések 
jelenértékeként határozható meg a kötvénynek az erre az időpontra kalkulált árfolyama. 
A  kibocsátás  időpontjára  számított  árfolyam  (feltéve,  hogy  az  első  kuponfizetés  pontosan 
egy évvel a kibocsátást követi) a következő módon számítható: 

1 1
⋯

1 1
 

1 1
 

ahol  P  a  kötvény  ára,  C  az  éves  kuponfizetés  nagysága  (féléves  kuponfizetésnél  C/2),  r  a 

diszkontráta  (az  elvárt  hozam),  N  az  évek  száma  a  lejáratig  (kuponfizetések  száma  éves 

kifizetésű kötvénynél, míg féléves kifizetésű kötvénynél a kamatperiódusok száma 2*N), M a 

kötvény lejáratkor fizetett értéke, más néven névértéke (jellemzően 100%). 

 
Ezt  a  képletet  természetesen  folyamatos  kamatozás  esetén  is  használhatjuk,  a  következő 
módon: 
 

∙ ∙ ∙ ∙ ⋯ ∙ ∙ ∙ ∙  

∙ ∙ ∙ ∙  

 
Legyen egy 3 éves államkötvényünk, amely a következő CF‐táblával rendelkezik: 
 

14. táblázat: egy fiktív kötvény cash flow táblája 

 
 
Az értékeléshez használjuk fel a korábban már látott hozamokat (tegyük fel, hogy ezek voltak 
érvényesek 2011.03.20‐án is): 
 

CF Dátum Összesen
Tőke 

esemény
Tőke 

mennyisége
Kamat 

esemény Kamat
Kamat 

mennyisége
Kamat 
fizetés

Kamat 
nemfizetés

2011. 3. 20. 10 000 Igen ‐10 000  Nem  0,00   0,00   0,00  0,00 

2011. 9. 20. 10 000 Nem  0  Igen  3,00   300,00   300,00  0,00 

2012. 3. 20. 10 000 Nem  0  Igen  3,00   300,00   300,00  0,00 

2012. 9. 20. 10 000 Nem  0  Igen  3,00   300,00   300,00  0,00 

2013. 3. 20. 10 000 Nem  0  Igen  3,00   300,00   300,00  0,00 

2013. 9. 20. 10 000 Nem  0  Igen  3,00   300,00   300,00  0,00 

2014. 3. 20.  0 Igen 10 000  Igen  3,00   300,00   300,00  0,00 
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15. táblázat: Feltételezett zérókupon‐hozamok 2011.03.20‐án 

 
 
E  hozamok  segítségével  a  kötvény  kifizetéseinek  jelenértéke  a  következő  a  kibocsátás 
időpontjára (2011.03.20‐ra) vonatkozóan: 
 

300 ∙ , ∙ , 300 ∙ , ∙ 300 ∙ , ∙ , 300 ∙ , ∙ 300 ∙ , ∙ ,

300 ∙ , ∙ 10.000 ∙ , ∙  
1,618,57 8,273,12 9.891,69  

 
Ez tehát a kibocsátáskor 98,92%‐os árfolyamnak felel meg (9.891,69/10.000=0,9892). 
 
Az  állampapír‐számításoknál  látott  további  műveletek  ugyanígy  átültethetők  folyamatos 
kamatozásra, így akár az állampapír‐árazó táblázat is felépíthető ezzel a módszerrel. 
 
Határozzuk meg  például  az  előzőekben  látott  kötvény  hozamát!  Tudjuk,  hogy  a  kötvény 
árfolyama  9.981,69  Ft,  valamint  ismert  a  kötvény  CF‐táblázata.  ebből  felírható  az  alábbi 
összefüggés: 
 

9.891,69 300 ∙ ∙ , 300 ∙ ∙ 300 ∙ ∙ , 300 ∙ ∙ 300 ∙ ∙ ,  
300 ∙ ∙ 10.000 ∙ ∙  

 
Keressük  azt  az  x  értéket,  amelyet  a  fenti  egyenlet megoldása.  Az  egyenletet megoldva 
adódik, hogy x=6,3022%.  (Ha kapott százalékos eredményt csak két tizedesig hagyjuk meg, 
akkor nem 9.891,69Ft, hanem 9892,30 Ft adódik a kötvény árfolyamára.) 
 
Kerekítve  6,30%  tehát  az  a  folytonos  hozam,  amellyel  a  kifizetéseket  diszkontálva  a 
kötvényre a korábban már látott árfolyamot kapjuk. 
 
Egy  kötvény  par  hozama  (par  yield)  az  a  kuponráta,  amely mellett  a  kötvény  árfolyama 
egyenlő lesz a névértékével. Nézzük meg, hogy az előbb vizsgált, 3 éves futamidejű, fél éves 
kuponfizetésű kötvényünk esetében mi  lesz a par hozam a korábban már  látott zérókupon 
hozamok esetén! 
 
Az alábbi egyenletet kell megoldanunk: 
 

10.000
2
∙ , ∙ ,

2
∙ , ∙

2
∙ , ∙ ,

2
∙ , ∙

2
∙ , ∙ ,

2
∙

∙ , ∙ 10.000 ∙ , ∙  

Futamidő

(év)

Zéró hozam (%)

(folyamatos 

kamatozás)

0,5 5,89%

1,0 5,95%

1,5 6,03%

2,0 6,11%

2,5 6,21%

3,0 6,32%
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Az egyenletet megoldva azt kapjuk, hogy c=640,15. Ez pedig azt  jelenti, hogy a kötvény par 
hozama 640,15/10.000=0,064015, vagyis 6,4015%. 
 
A zéró hozamok meghatározása 
 
Az  eddigiekben  az  állampapírpiaci  zérókupon  hozamokat  adottnak  vettük.  A  11.  táblázat 
adatai az Államadósság Kezelő Központ által közzétett zérókupon hozamokat  tartalmazták. 
De honnan származnak ezek a hozamok? 
 
A 2.6.  fejezet  foglalkozott a diszkontfüggvény  felépítésével. Ott már  láthattuk azt, hogyan 
lehet a piacon elérhető  információk segítségével diszkontlábakat meghatározni. Akkor még 
nem neveztük nevén a dolgot, de most  tegyük meg ezt: zérókupon‐hozamokat  szeretnénk 
kinyerni a piaci kereskedési adatokból. 
 
Ennek  egyik módja  a  strip‐ek  árfolyamának megfigyelése  a  piacon. A  strip  olyan  kötvény, 
amely  a hagyományos  (kamatszelvényes)  kötvények  feldarabolásából  (strip = megkopaszt, 
szétszed)  jön  létre. A feldarabolás után a befektetők a kötvények pénzáramlásait egyesével 
értékesítik:  külön  a  kuponokat  (egyesével),  valamint  külön  a  futamidő  végén  esedékes 
névérték‐kifizetést. Egy ilyen esetben például a futamidő végi névértéket is diszkontált áron 
adják el, majd lejáratkor fogja a befektető a névértéket megkapni. 
 
Ha  tehát meg  tudjuk  figyelni  a  piacon  a  különböző  futamidejű  stripek  árfolyamát,  akkor 
ebből már nagyon könnyen kinyerhetők az adott  időszakra vonatkozó zérókupon hozamok. 
(Hiszen  a  kamatszelvények  nélkül,  önmagában  értékesített  névérték  egy  egyszeri 
pénzáramlást  jelent,  így  az  értékesítés  és  a  lejárat  közötti  időszakra  számított  hozam 
meghatározása nagyon egyszerű művelet.) 
 
A  korábban  már  látott  papírok  közül  ehhez  nagyon  hasonlóan  működnek  a  diszkont 
állampapírok.  Ott  azonban  nincs  szükség  semmilyen mesterséges  szétdarabolásra,  hiszen 
maga a diszkontpapír épül  fel úgy, hogy nincs benne kamatfizetés, a befektető hozamát a 
diszkont‐vételár és a futamidő végén kifizetett névérték közötti különbség jelenti. 
 
Vannak  azonban  olyan  lejáratok,  amelyekre már  nem  bocsátanak  ki  diszkontpapírokat.  A 
magyar  állampapírok  esetében  például  a  leghosszabb  diszkontpapír  egy  éves.  Így  az  egy 
évnél  hosszabb  lejáratok  esetén  már  kamatszelvényes  kötvényekből  kell  zérókupon 
hozamokat számítani. 
 
A 2.6 fejezetben láttuk, hogy az alapelv viszonylag egyszerű. Gyűjtsük össze az adott piacon 
kereskedett  állampapírok  egy  adott  pillanatra  érvényes  árfolyamait.  Rendezzük  ezeket  a 
papírokat a  lejáratig hátralévő  idő  szerint növekvő  sorrendbe. Ezután pedig  induljunk el  a 
legrövidebb lejáratoktól a hosszabbak felé és használjuk fel a már ismert hozamokat! 
 
Vegyünk  egy  fiktív  állampapírpiacot,  s  azon  is  öt  kötvényt.  Az  A,  B,  C  kötvények 
diszkontpapírok, ezeknél nincs kuponkifizetés. Az D és E papírok kamatszelvényes kötvények, 
féléves kamatkifizetéssel. 
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16. táblázat: Egy fiktív állampapírpiac öt kötvényének adatai 

 
 
Mind  az  öt  papír  egységesen  10.000  Ft  névértékű.  Az  A  papír  lejárata  pontosan  0,25  év, 
árfolyama 9.750 Ft,  tehát 97,5%. A második papír pontosan  fél év múlva  jár  le, árfolyama 
94,90%.  A  harmadik  papír  pontosan  egy  éves  futamidejű,  90%‐os  árfolyamon  forog  a 
vizsgálat napján a piaci kereskedésben. 
A D papír másféléves futamidejű,  így három kuponfizetése  lesz, a harmadikkal együtt pedig 
kifizeti  a  kötvény  névértékét  is. Az  utolsó,  E  jelű  papír  pedig  két  éves  futamidejű,  három 
önálló  kuponkifizetése  után  a  negyedik  kuponkifizetéssel  egy  időben  fizeti  vissza  a 
névértéket. 
 
Az „A” papír esetében a zérókupon hozam a következő módon határozható meg (folytonos 
kamatozással): 
 
 

9.750 ∙ ∙ , 10.000 
vagy ami ezzel egyenértékű: 

9.750 10.000 ∙ ∙ ,  
 
(Az  első  egyenlet  azt  a  folytonos  kamatlábat  keresi,  amellyel  0,25  év  alatt  egy  9.750  Ft 
nagyságú befektetés 10.000 Ft‐ra növekszik. A második azt a folytonos kamatlábat keresné, 
amellyel egy 0,25 év múlva esedékes, 10.000 Ft nagyságú pénzáramlás mai értékére 9.750 
Ft‐ot kapunk.) 
 
Az első formulát rendezve kapjuk a következőt: 
 

∙ , 10.000
9750

 

 
majd ezt továbbfejtve: 
 

∙ 0,25 ln	
10.000
9750

 

 
amiből pedig 
 

ln	 10.0009750
0,25

0,10127 10,127% 

 

Kötvény 

neve
Névérték

Lejáratig hátralévő 

idő (év)

Éves kupon 

(Ft)

Kötvény 

árfolyama (Ft)

A 10000 0,25 0 9750

B 10000 0,50 0 9490

C 10000 1,00 0 9000

D 10000 1,50 800 9600

E 10000 2,00 1200 10160
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Vagyis a 0,25 év lejárathoz tartozó zéró kupon kamatláb nagysága 10,127%. 
 
A B papír esetében a megoldás ezzel azonos menet szerint történik, a keresett kamatláb: 
 

ln	 10.0009.490
0,5

0,10469 10,469% 

 
A 0,5 év futamidőhöz tartozó zérókupon kamatláb tehát 10,469%. 
 
A C papír esetében pedig: 
 

ln	 10.0009.000
1

0,10536 10,536% 

 
Az egy éves lejáratú zérókupon hozam nagysága így 10,536%. 
 
A  D  papír  esetében  az  árfolyam  meghatározása  –  ahogy  azt  korábban  már  láttuk  –  az 
értékpapírból származó cash flow‐k diszkontálásával történik meg. 
 
A számításhoz határozzuk meg a kötvény kifizetéseit: 0,5 év múlva 400 Ft, 1 év múlva 400 Ft, 
másfél év múlva 400 Ft + 10.000 Ft. 
 
A három  kuponkifizetéshez  tartozó  kamatlábak közül  kettő esetében  (0,5 év és 1 év) már 
ismerjük  a  folytonos  zérókupon  hozamokat.  Ismeretlen  azonban  az  1,5  éves  futamidőhöz 
tartozó zérókupon hozam. 
 
Tudjuk viszont hogy a papír árfolyama 9.600 Ft. Felírható tehát a következő egyenlet: 
 

9.600 400 ∙ , ∙ , 400 ∙ , ∙ 400 ∙ ∙ , 10.000 ∙ ∙ ,  
 
Az utolsó két tagot összevonhatjuk: 
 

9.600 400 ∙ , ∙ , 400 ∙ , ∙ 10.400 ∙ ∙ ,  
 
Rendezzük az egyenletet: 
 

9.600 400 ∙ , ∙ , 400 ∙ , ∙ 10.400 ∙ ∙ ,  
 
A bal oldalon lévő műveleteket végrehajtva: 
 

8860,339 10.400 ∙ ∙ ,  
 
Ebből 
 

8860,339
10.400

∙ ,  
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Majd pedig: 
 

8860,339
10.400

∙ 1,5 

 
Amiből pedig 

8860,339
10.400
1,5

0,10681 0,10681 10,681% 

 
A 1,5 éves lejárathoz tartozó zéró hozam tehát 10,681%. Így a zérókupon hozamgörbénknek 
már négy lejáratra ismerjük az értékét. 
 
Az ötödik, D  jelű  kötvényből az előzőhöz hasonlóan meghatározható a  követező,  két éves 
lejárathoz tartozó hozam. 
 
A kötvény kifizetései az alábbiak: 0,5 év múlva 600 Ft, 1 év múlva 600 Ft, 1,5 év múlva 600 Ft, 
2 év múlva pedig a 600 Ft kuponkifizetés mellett a 10.000 Ft névértéket is visszafizeti. 
 
Tudjuk, hogy a kötvény árfolyama 10.160 Ft a vizsgálat pillanatában. Keressük, hogy milyen 
kamatlábbal diszkontáltak a befektetők, amikor a kötvényt árazták! A 0,25, 0,5, 1, 1,5 éves 
lejáratokhoz tartozó hozamokat már ismerjük. Ha megtaláljuk azt a kamatlábat, amelyikkel a 
2 év múlva érkező pénzáramlásokat diszkontálva a kötvény jelenértéke pontosan az árfolyam 
lesz, sikeresen megadtuk a zérókupon hozamgörbe 2 éves lejárathoz tartozó értékét. 
 
A megoldandó egyenlet az alábbi: 
 

10.160 600 ∙ , ∙ , 600 ∙ , ∙ 600 ∙ , ∙ , 10.600 ∙ ∙  
 
Az  egyenletet  az  előbbihez  hasonlóan megoldva  adódik  a  keresett  kamatláb:  x=0,10808, 
vagyis 10,808%. 
 
A kapott zérókupon hozamgörbe alakja tehát a következő lesz: 
 

17. táblázat: Fiktív kötvények adataiból meghatározott zérókupon hozamgörbe (folyamatos kamatozással) 

 
forrás: saját számítás 

 
Gyakori  feltételezés, hogy  a  zéró  görbe  lineáris  azok  között  a pontok  között,  amelyekre  a 
hozamokat meghatároztuk. Így például az 1,75 éves hozam az 1,5 éves és a 2 éves hozamok 

Lejáratig hátralévő 

idő (év)

Zérókupon hozam 

(folyamatos 

kamatozással)

0,25 10,127%

0,50 10,469%

1,00 10,536%

1,50 10,681%

2,00 10,808%
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átlagaként  lenne megkapható. Azt  is gyakran feltételezik, hogy az első számított pont előtt, 
valamint az utolsó számított pont után a hozamgörbe vízszintes. Ezeket  figyelembe véve a 
frissen meghatározott zérókupon hozamgörbénk a következő alakot veszi fel: 
 

40. ábra: Fiktív kötvények adataiból meghatározott zérókupon hozamgörbe grafikonja (folyamatos kamatozással 
számítva): lejárat (vízszintes tengely) és hozam (függőleges tengely) kapcsolata 

 
forrás: saját szerkesztés 

 
A  módszert,  amellyel  a  hozamgörbét  meghatároztuk,  bootsrap  módszerként  ismeri  a 
pénzügyi  szakirodalom.  Jegyezzük  meg  ezt  a  kifejezést,  mert  már  számos  anyagban 
találkozhatunk vele, s láttuk mennyire egyszerű a működése! 
 
Természetesen  a  valóságban  ennél  több  kötvény  adataiból  tudunk  dolgozni,  ugyanakkor 
nem biztos, hogy kerek futamidőkkel találkozhatunk. A 36. ábra, a 37. ábra, valamint a 38. 
ábra forrását jelentő táblázatokban is jóval nagyobb adatmennyiség szerepelt. A 2009.03.31‐
i  zérókupon  hozamgörbe  184  futamidő,  míg  a  2010.10.29.  hozamgörbe  173  futamidő 
hozamait  ábrázolta.  A  2011.03.31‐i  hozamgörbe  pedig  ezekhez  képest  is  nagyon  nagy 
mennyiségű, összesen 772 lejárat hozamainak ábrázolásából adódott. 
 
A  futamidők  nem  kerek  értékek,  azokat  napokban  adja  meg  az  Államadósság  Kezelő 
Központ, majd  ezeket  számítja  át  évre.  A  2011.03.31‐i  zérókupon  görbe  rövid  lejáratai  a 
következők voltak: 
 

10,000%

10,100%

10,200%

10,300%

10,400%

10,500%

10,600%

10,700%

10,800%

10,900%

0,00 0,25 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00
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41. ábra: A 2011.03.31‐i zérókupon hozamgörbe rövid lejáratainak hozamai 

 

Ha  egy  állampapír‐piacról  összegyűjtjük  egy  adott  pillanatra  vonatkozóan  az  összes 
forgalomban  lévő állampapír aktuális árfolyamát,  illetve  ismerjük cash flow tábláikat, akkor 
tetszőleges  részletességű  hozamgörbét  tudunk  kalkulálni.  Akár  az  előbb  említett  772 
futamidőre is megoldható a számítás, csak meglehetősen időigényes, ha nem rendelkezünk a 
számításokat meggyorsító eszközökkel. 
 
Feladatok az államkötvények témaköréhez 
 
1. feladat 

Nyissa meg  az  ÁKK  honlapját  és  tekintse  át  az  államkötvényekkel  kapcsolatos  kibocsátási 
információkat! Nézze végig az egyes menüpontokat és az azokban elérhető  információkat! 
Figyelje meg, hogy milyen adatokat lehet letölteni! 

 

2. feladat 

Keresse  meg  az  ÁKK  honlapján  a  2010/B  államkötvény  CF‐tábláját  és  töltse  le  excel 

formátumban! 

 

3. feladat 

Egy államkötvény CF‐táblája a következő: 

Nap Év Hozam (%)
7 0,02 5,92 %

14 0,04 5,93 %
21 0,06 5,93 %
28 0,08 5,93 %
35 0,10 5,93 %
42 0,12 5,93 %
49 0,13 5,94 %
56 0,15 5,94 %
63 0,17 5,94 %
70 0,19 5,94 %
77 0,21 5,94 %
84 0,23 5,95 %
91 0,25 5,95 %
98 0,27 5,95 %

105 0,29 5,95 %
112 0,31 5,95 %
119 0,33 5,96 %
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18. táblázat: egy minta-állampapír CF-táblája  

 

A  kötvény  kibocsátása  és  kuponkifizetései  egyszerűsítő  feltevésként  minden  évben 
ugyanarra a napra esnek, ezért a táblázatban csak az évek sorszámát jelöltük. 

a) Hány százalékos a kuponhozam? 

b) Határozza meg  a  papír  árfolyamát  a  kibocsátás  időpontjára,  ha  a  diszkontálásnál 

használt kamatláb 6,5% 

c) Hogy változik az árfolyam, ha a diszkontálásnál használt kamatláb 5,8%‐ra csökken? 

 

4. feladat 

Milyen kapcsolat van egy kötvény árfolyama és a piaci kamatláb között? 

 

5. feladat 

Egy  államkötvényt  2006.01.25‐én  bocsátottak  ki. A  papír  2011.10.12‐én  jár  le, minden  év 
október  12‐én  fizet  kamatot.  Az  éves  kötvénykamat  6%‐os.  Töltse  ki  az  alábbi  táblázatot 
(vagyis készítse el a kötvény CF‐tábláját!) 

19. táblázat: egy minta-állampapír kitöltendő CF-táblája 

 

Eredményeit ellenőrizheti a 2011/B államkötvény adatainak megkeresésével! 

 

6. feladat 

Határozza meg az előző példában  felépített CF‐et biztosító állampapír értékét a kibocsátás 
napjára vonatkozóan, ha a diszkontáláshoz használt hozamráta nagysága 6,8%! 

 

CF dátum 
(év)

Tőke 
mennyisége

Kamat 
mennyisége

0 10 000,00 -   -              
1 -               600,00        
2 -               600,00        
3 -               600,00        
4 -               600,00        
5 -               600,00        
5 10 000,00    600,00        

CF dátum kamatnap
Tőke 

mennyisége
Kamat 
fizetés

2006.01.25
2006.10.12
2007.10.12
2008.10.12
2009.10.12
2010.10.12
2011.10.12



79 
 

7. feladat 

Építse  fel  a  22.  ábra  által  bemutott  táblázatot!  Használja  a  célérték‐kereső  funkciót  az 
excelben! 

 

8. feladat 

Egy  kötvény  CF  táblája  az  5.  feladatban  láthatóval  egyezik  meg.  A  kötvény  árfolyama 
kibocsátáskor  98,07%.  Határozza  meg,  hogy  milyen  kamatlábbal  diszkontáltunk!  A 
megoldásnál használja az előző feladatban alkalmazott célérték‐keresés módszerét! 

 

9. feladat 

Építse fel Ön is excelben a 27. ábra táblázatát és hajtsa végre a célérték‐keresést! Ellenőrizze, 
hogy a 28. ábra eredményét kapja‐e! 

 

10. feladat 

Építse fel Ön is excelben a 29. ábra excel tábláját! 

 

11. feladat 

Készítse  el  a  32.  ábra  excel  táblázatát,  amivel meghatározható  egy  kötvény  duration  és 
módosított duration mutatója! 

 

12. feladat 

Használja  az  excel  duration  függvényét,  ellenőrizze,  hogy  az  előző  feladatban  szereplő 
paraméterekkel ténylegesen azonos eredményt kap‐e, mint amit az excel számít! 

 

13. feladat 

Egy állampapír‐piacon egy adott időpillanatban a következő információkkal rendelkezünk: 

A piacon öt kötvény (A, B, C, D, E) forog. Az A, B és C papírok diszkontpapírok. A D és az E 
papír kamatozó kötvény, félévente fizetnek kamatot. 

20. táblázat: minta-kötvények adatai zérókupon-hozamok meghatározásához 

 

Határozza meg az öt papír adataiból a zérókupon hozamgörbe adatait a tanult bootstrapping 
eljárással! 

Kötvény 

neve
Névérték

Lejáratig hátralévő 

idő (év)
Éves kupon (Ft)

Kötvény 

árfolyama (Ft)

A 10 000,00 Ft  0,25 0 9 820,00 Ft        

B 10 000,00 Ft  0,50 0 9 620,00 Ft        

C 10 000,00 Ft  1,00 0 9 205,00 Ft        

D 10 000,00 Ft  1,50 800 9 905,00 Ft        

E 10 000,00 Ft  2,00 1200 10 506,00 Ft      
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Ábrázolja is a kapott hozamgörbét! 

 

14. feladat 

Töltse  le  a  legfrissebb  referencia‐hozamgörbét,  valamint  az  1,  2,  3,  4  és  5  évvel  ezelőtti 
referencia hozamgörbét az ÁKK honlapjáról! 

Ábrázolja  a  görbéket,  majd  állapítsa  meg,  milyen  elmozdulások  voltak  a  hozamokban  a 
vizsgált 6 évben! 

 

15. feladat 

Hajtsa végre az előző feladatot a zérókupon hozamgörbék vonatkozásában is! 

 
16. feladat 

Hasonlítsa össze az állampapír hozamokat a banki betétek hozamaival, valamint az  inflációs 
rátával! 

8 Forward kamatlábak 
 
A forward kamatláb a zéró kupon hozamgörbéből számított kamatláb, amely két jövőbeni 
időszak között érvényes. Induljunk ki az alábbi táblázatból: 
 

21. táblázat: Forward kamatlábak számítása fiktív adatokból 

 
 
A táblázat első oszlopa adja a futamidőt (években), a második pedig az adott futamidőhöz 
tartozó zérókupon hozamot. (Ennek számítását láttuk az előző szakaszban). A cél most az, 
hogy meg tudjuk határozni a harmadik oszlopban lévő forward kamatláb nagyságát. 
 
A 2. évre vonatkozó forward kamatláb azt a kamatlábat jelenti, amellyel az egy éves 
befektetés után a pénzünket újabb egy évre lekötve ugyanakkora hozamot kapunk, mint 
amennyit egy két éves befektetésből kaptunk volna. 
 
Ha a fenti hozamokkal 100 USD értékben két éves befektetést hajtunk végre, akkor a második 
év végén a befektetés értéke: 100 ∙ , ∙ 113,20	 . Ha 6%-os kamatláb mellett 1 
éves befektetést hajtunk végre, akkor az év végén befektetésünk értéke 100 ∙ , ∙

106,18	 . 

Futamidő 

(év)

Zérókupon 

hozam

(%, éves)

Forward kamatláb 

az n. évre

(%, éves)

1 6,00%

2 6,20% 6,40%

3 6,40% 6,80%

4 6,50% 6,80%

5 6,60% 7,00%
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Keressük azt a kamatlábat, amivel a 106,18 USD-t egy évre befektetve újabb egy év elteltével 
pontosan 113,20 USD lesz befektetésünk értéke. 
 
Teljesülnie kell tehát annak, hogy: 
 

100 ∙ , ∙ 100 ∙ , ∙ ∙ ∙  
 
A már ismert értékeket beírva: 
 

113,20 106,18 ∙ ∙  
 
Ebből  

113,20
106,18

∙  

 
Végül pedig  
 

113,20
106,18

0,06402 6,40% 

 
Ha tehát befektetésünket egy évig egy 6%-os, majd újabb egy évig egy 6,40%-os folyamatos 
kamatozású eszközben tartjuk, akkor a második év végére ugyanakkora hozamot érünk el, 
mintha két évre, 6,20%-os folyamatos kamatozású alternatívát választottunk volna. Ez tehát a 
második évre vonatkozó forward kamatláb nagysága. 
 
A harmadik év forward kamatlábának meghatározása: 
 

100 ∙ , ∙ 100 ∙ , ∙ ∙ ∙  
 
Ebből pedig 
 

121,17
113,20

0,06804 6,80% 

 
A harmadik évre vonatkozó forward kamatláb nagysága tehát 6,80%. 
 
Az előzőekkel azonos módon kapjuk a negyedik és ötödik év forward kamatait, amelyek 
6,80% és 7,00% lesznek. 
 
A fenti példa alapján megfigyelhetjük, hogy folyamatos kamatszámítás és egymást követő 
periódusok esetén a teljes időszakra vonatkozó hozam az egymást követő két időszak 
hozamának átlaga lesz. 
 
Vegyük például a 4 éves 6,5%-os befektetést, majd az 5. évre 7,00%-on történő 
újrabefektetést (ez utóbbi volt az 5. évre meghatározott forward kamatláb). Az öt éves spot 
kamatláb az előbbi két hozam átlagaként adódik. Ezt a következő számítással láthatjuk be: 
 

4 ∙ 6,50% 1 ∙ 7,00%
5

6,60% 
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Az átlagnál tehát a hozamokat súlyozzuk a befektetések hosszával. Ha az első és második év 
vonatkozásában vizsgálódunk, akkor az eredmény sima számtani átlag lesz, mert az első és a 
második befektetés is egy évig tart: 
 

1 ∙ 6,00% 1 ∙ 6,40%
2

6,20% 

 
A második és harmadik év vonatkozásánál már szerepet kap a súlyozás: 
 

2 ∙ 6,20% 1 ∙ 6,80%
3

6,40% 

 
Általánosságban, ha és  a  és  lejárathoz tartozó zéró hozamok, akkor a  és  
lejárat között érvényes  forward kamatláb a következő képlettel határozható meg: 
 

∙ ∙
 

 
Vegyük észre, hogy amíg a fenti mintaszámításokban azt mutattuk meg, hogy pl. a 2 éves spot 
és a 3. évre vonatkozó forward kamatláb súlyozott átlaga lesz a három éves spot kamatláb, 
addig most a zérókupon hozamgörbéből ismert spot hozamok alapján alkottunk egy általános 
képletet a forward hozam számítására! 
 
Ellenőrizzük a képlet működését! Legyen 3 és 4, ennek megfelelően 6,40%, 

 pedig 6,50%. Az eredmény: 
 

0,0650 ∙ 4 0,0640 ∙ 3
4 3

0,0680 6,80% 

 
A képlet átírható: 
 

 

 
Ebből a formulából látszik, hogy a zéró görbe felfelé hajlik  és között, ha , akkor 

. Ez azt jelenti, hogy a -ben végződő periódus forward rátája nagyobb, mint a  
periódus zéró hozama. Ha , akkor , vagyis a -ben végződő periódus forward 
rátája kisebb, mint a  periódus zéró hozama. 
 
Feladatok a forward kamatlábak témaköréhez. 
 
1. Feladat 
Készítse el Ön is a 18. táblázatot excelben!  
 
2. Feladat 
Készítsen olyan táblázatot, amely egy zérókupon hozamgörbe adatsorából megadja az éves 
forward kamatlábakat az első öt évre! 
 
3. Feladat 



83 
 

Készítse el úgy az előző táblázatot, hogy féléves forward kamatlábakat adjon meg a táblázat a 
zérókupon-adatokból! 
 
4. Feladat 
Készítsen olyan táblázatot, amely havi szinten ad forward kamatlábakat a zérókupon-
hozamokból! (Öt éves időhorizonttal dolgozzon.) 
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9 Vállalati kötvények 
 
A vállalati kötvények értékelése az állampapírok értékelésénél látottakkal azonos elvet követ. 
Egy vállalati kötvény egy adott pillanatban érvényes árfolyama a kötvény által az ezt követő 
időszakban biztosított pénzáramlások diszkontált értéke. 
 
A vállalati kötvények piaca országonként nagyon eltérő, a magyar gazdaságban ez a piac nem 
túlzottan jelentős és nem is túlzottan likvid. Az USA-ban ezen a piacon is számos 
instrumentum van jelen és a befektetők bőséges kínálatból válogathatnak ezen a területen is. 
 
A továbbiakban mindössze egy mintát közlünk, hogy látható legyen: a számítás menete 
azonos a korábban már látottakkal. 
 

1 1
 

 
A képlet használható a fix és a változó kamatozású kötvények esetében is, ezek között az lesz 
a különbség, hogy a kuponkifizetések nagysága fix kamatozás esetén végig azonos, változó 
kamatozás esetében pedig kamatperiódusonként eltérő lehet. 
 
Nézzünk most egy speciális kötvényt, a CIB FIX3 kötvényt. Ez 2010.08.10-től 2013.12.31-ig 
élő kötvény, a futamidő végén, egy összegben fizet 25%-os kamatot. 
 
Ha meghatároznánk, hogy 2010.04.08-án mekkora a kötvény árfolyama, akkor azt kelleme 
megnézni, hogy a futamidő végén kifizetésre kerülő összeg (a névérték 125%-a) a 
hozamelvárásainkkal diszkontálva mennyire jönne ki. 
 
Ehhez tehát szükség lenne a lejáratig hátra lévő idő meghatározására, valamint az erre a 
futamidőre vonatkozó hozamelvárásunkra. 
 
A hátra lévő idő a már látott módon könnyen meghatározható excelben: 1.363 napot kapunk. 
A hozamgörbe-számításoknál láthattuk azt is, hogy a zérókupon hozamgörbe megadja az 
állampapírok kereskedéséből visszaszámított hozamokat. Az zérókupon hozamgörbén 1.358 
és 1.365 napos futamidőket találunk, előbbihez 6,58%, utóbbihoz 6,59%-os hozam tartozik. 
Ha két tizedesre végrehajtjuk a már látott interpolációt, akkor 6,59%-os hozamot kapunk az 
1.363 napos futamidőre is. 
 
Ezt a hozamot akkor tudnánk használni, ha az adott CIB-kötvény birtoklását azonos 
kockázatúnak éreznénk egy ugyanilyen futamidejű állampapír birtoklásával. 
 
Ha így lenne, akkor 2011.04.08-án a kötvény árfolyama (%-ban) a következő lenne: 
 

25,00
1 0,0659 /

100,00
1 0,0659 / 19,63 78,53 98,17% 

 
Ha úgy éreznénk, hogy a kötvény nem azonos kockázatot hordoz az állampapírokkal, akkor 
ezt egy kockázati felárral korrigálhatnánk. Ha emiatt a többlethozam-elvárásunk éves szinten 
0,2%, akkor az előbb látott 6,59% helyett 6,79%-os rátával diszkontálnánk. 
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Ekkor a kapott árfolyam:  
 

25,00
1 0,0679 /

100,00
1 0,0679 / 19,49 77,98 97,47% 

 
Ha még szigorúbbak vagyunk és 1%-os hozamfelárral kalkulálunk, akkor pedig: 
 

25,00
1 0,0759 /

100,00
1 0,0759 / 18,59 75,81 94,76% 

 
Nézzünk egy másik vállalati kötvényt. 
 
A MOL 2010. október 22-én zárta le a MOL 1204 L/1 HUF elnevezésű kötvényének 
forgalomba hozatalát. A kötvény 18 hónapos, 6%-os éves kamatozású. A kamatbázis 365 nap. 
A kamat évente, utólag kerül kifizetésre. A kötvény értéknapja 2010.10.26. volt, ez a 
kamatfizetés kezdőnapja is. A lejárat napja 2012.04.26. A kötvény névértéke 10.000 Ft, a 
visszaváltás névértéken történik. 
A papírt a cég tájékoztatója szerint az S&P a BB+, a Fitch Ratings pedig a BBB- kategóriába 
sorolta be. 
 
Hogy tudnánk ezt a papírt beárazni? A kibocsátás napjára érvényes árfolyam a következő 
lenne: 
 

600
1 /

10.600
1 /  

 
A www.bet.hu adatai szerint a papírral az utolsó kereskedés a BÉT-en (2011.04.08-i adatok 
szerint) 2011.03.19-én történt, akkor 97%-os árfolyamon forgott a papír, ez tehát 9.700 Ft-os 
árat jelent. Az első kuponkifizetés tehát 2011.03.19-hez képest 211 nap múlva, a 2. kifizetés 
és a névérték kifizetés 394 nap múlva esedékes. 
 
Milyen kamatlábbal diszkontált az a befektető, aki 9.700 Ft-ot fizetett a papírért? Ennek 
megválaszolásához az alábbi egyenletet kell megoldanunk: 
 

9.700
600

1 /

10.600
1 /  

 
Az egyenlet megoldása alapján az r=11,79%, vagyis a befektetők a papírtól 11,79%-os 
hozamot vártak el 2011.03.19-én, ha a papír által ígért kamatozás mellett 9.700 Ft-ért voltak 
hajlandók megvásárolni. 
 
A számítás tehát hasonló, mint az állampapírok esetében, a lényeges különbség viszont a 
kötvény mögött álló garancia. Az államkötvény visszafizetésére az állam vállal garanciát, a 
vállalati kötvényre pedig a vállalat. Az állam általában jobb adós, mint egy vállalat, de 
mindkét papír hordoz magában kockázatokat. A hitelminősítők nem csak a vállalati, hanem az 
állampapírokat is minősítik, így mindegyik papír rendelkezik besorolással. Akár az is 
előfordulhat, hogy egy adott ország államkötvénye rosszabb besorolást kap (tehát 
kedvezőtlenebbnek ítélik meg), mint egy másik ország esetében egy vállalati kötvény. 
 
Feladatok a vállalati kötvények témaköréhez 
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1. feladat 
Gyűjtse ki a BÉT-en forgalmazott vállalati kötvények legfrissebb árfolyam-adatai! 
 
2. feladat 
Nézze meg a BÉT-honlapján a forgalmazott vállalati kötvények adatlapjait, értelmezze az 
azokon látható információkat 
 
3. feladat 
Látogassa meg a BÉT-en forgó vállalati kötvények kibocsátóinak honlapját. Keresse meg a 
kibocsátói honlapokon a kötvényekről elérhető információkat 
 
4. feladat 
Keressen egy másik kötvényt, amelyre vonatkozóan a fejezetben látott MOL 1204 L/1 HUF 
kötvényhez hasonlóan kigyűjti a kötvény CF adatait. Építse fel ez alapján a kötvény CF 
tábláját és árazza be a kötvényt a kibocsátás időpontjára vonatkozóan! Az árazáshoz 
használjon egy tetszőleges, Ön által választott hozamrátát. 
 
5. feladat 
Keresse vissza az interneten az előző pontban vizsgált kötvény kibocsátási árfolyamát. Az 
előző feladathoz felépített árazó táblázat segítségével keresse meg, hogy milyen hozamrátával 
diszkontáltak a befektetők, ha ez az eredmény született! 
 
6. feladat 
Keressen hitelminősítési adatokat magyar vállalati kötvényekre vonatkozóan! 
 
7. feladat 
Keressen az amerikai és az európai piacokon forgalmazott vállalati kötvényeket! 
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10 Devizaárfolyamok 
 
A devizapiacok a világ egyik legnagyobb forgalmú piacát jelentik. Mind tőzsdei, mind OTC 
kereskedelemben lehet számos devizapárra ügyletet kötni, a forgalom nagyobb része az OTC 
piacon zajlik. A devizapiacot a foreign exchange market angol kifejezés rövidüléséből forex 
piacnak, vagy FX-piacnak is nevezik. 
 
A nemzetközi kereskedelemben elméletben nagyon egyszerű a devizaárfolyam 
meghatározása: egy adott termék A országban történő megvásárlásához szükséges deviza 
mennyiségének és ugyanezen terméknek egy B országban történő megvásárlásához szükséges 
deviza mennyiségének hányadosa. Ez az elgondolás az ún. vásárlóerő-paritás (purchasing 
power parity, PPP) elmélete. Valójában azonban a világ nem ennyire egyszerű. A termékek 
nem összehasonlíthatók, a szállítási költségek és kereskedelmi korlátok (pl. vámok) eltérítik 
az árfolyamokat a PPP-elven képződő elvi árfolyamoktól. Ennek megfelelően számos olyan 
elmélet született, amely a devizaárfolyamok kialakulását próbálja magyarázni. 
 
Ebben az anyagban a devizaárfolyamok kialakulásának elméleti hátterével nem foglalkozunk. 
Azt próbáljuk röviden bemutatni, hogyan működik az árfolyamjegyzés, mi a kapcsolat a spot 
és a forward árfolyamok között és milyen fő jellemzői vannak a devizapiacoknak. 
 
A devizák jegyzése jellemzően az ISO szabványokat követi, ezeket használják a SWIFT és 
Reuters kereskedési rendszerek is. A devizák jelölése három betűs kódokkal történik, ezek 
azonosítják a devizákat, mint például a HUF a magyar forintot, a MYR a malajziai ringgit-et, 
vagy a CHF a svájci frankot.  
 
A jegyzésnél a megszokás az, hogy mindent USD-ben fejezünk ki, így például a svájci frank 
és az amerikai dollár közötti árfolyamot USD/CHF-ként jelölik, értéke pedig az egy amerikai 
dollárért adandó svájci frank mennyiséget jelöli. A kivétel az angol font, amelyet GBP/USD 
formában jegyeznek, amely tehát az egy angol fontért adandó amerikai dollár mennyiségét 
fejezi ki. Az euró árfolyamát mindkét módon jegyzik, így például EUR/USD, de GPB/EUR 
jegyzésekkel is találkozhatunk. 
 

10.1 Spot árfolyamok, árfolyamjegyzés, keresztárfolyamok 
 
A spot FX ügylet egy deviza végleges eladását jelenti egy másik devizával szemben, a 
szállítás két munkanappal az ügylet létrejötte után esedékes (T+2 napos elszámolás). A 
hétvégék nem számítanak, így például egy pénteken kötött ügylet elszámolása a következő 
kedden történik meg. Van néhány kivétel is, az USD és a CAD (kanadai dollár) elszámolása 
például T+1 nappal történik. Néhány deviza (főleg Közel-Kelet) esetében a piacok pénteken 
zárva tartanak, szombaton azonban kinyitnak. 
 
Azoknak az ügyleteknek a teljesítése, amelyeknek elszámolási napja az ügyletben részt vevő 
valamelyik pénznem szempontjából ünnepnapra esik, a következő munkanapra tolódik át. 
 
FX tranzakció bármely két deviza között elképzelhető, azonban a jegyzések számának 
csökkentése végett jellemzően az USD-vel szemben jegyzik a devizák árfolyamát (néhány 
esetben GBP-vel, vagy EUR-ral szemben), a többi árfolyamot pedig keresztárfolyamként 
határozzák meg. 
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A keresztárfolyamokkal a dollárral szemben jegyzett árfolyamokhoz hasonlóan szintén 
kereskednek a bankközi piacokon. A svájci frank jellemzően jobban együtt mozog az euróval, 
ezért az USD/CHF árfolyamot sokkal inkább az EUR/CHF árfolyam következményének 
tekintik, mint önálló árfolyamnak. 
 
A spot FX piacon egy kétirányú bid-offer árat jegyeznek, ugyanúgy, mint a kötvénypiacon, 
vagy a pénzpiacon (money market). A jegyzés megmutatja, hogy a bank milyen áron kész 
megvásárolni a bázis devizát a jegyzett devizával szemben. Ez lesz a jegyzett devizára 
vonatkozó bid árfolyam, ami a jegyzésben az alacsonyabb árat jelöli. A jegyzés másik oldala 
azt mutatja meg, hogy milyen áron hajlandó a bank eladni a bázisdevizát a jegyzett devizával 
szemben. 
 
A jegyzés két oldala közötti különbséget nevezzük spread-nek. Az USD-vel szembeni 
árfolyamokat a cent 1/100 részéig jegyzik. (Tehát az árfolyamban a tizedesvessző után négy 
helyiérték található). Az árfolyamjegyzésben történő 1/100 centnyi elmozdulást 1 pip-es 
elmozdulásnak mondjuk. 
 
Például az EUR-USD 1,4219 esetében a tizedesvessző után látható 42 cent, majd ezután a 
cent törtrészei. A 19 a példában 0,19 centet jelent. Ha az árfolyam 1,4218-ra, vagy 1,4220-ra 
mozdul el, akkor ez 0,01 cent elmozdulás az árfolyamban. Ez az 1 pip. 
 
A kereskedési rendszerekben azonban egyre inkább elterjedt, hogy már az 1 pip-nél kisebb 
elmozdulásokat is kereskedhetővé teszik. Így pl. az EUR-USD árfolyam esetében öt 
helyiérték is megjelenhet az árfolyamban. Az 1 pip azonban ilyenkor is a tizedesvessző utáni 
negyedik helyiértéken történő egy egységnyi elmozdulás lesz. 
 
2011.04.04-én 06:32-kor például a következő árfolyamjegyzéseket tapasztalhattuk: 
 

22. táblázat: Bid és offer árak néhány devizapárra 2011.04.04-én 

Devizapár Bid ár Offer ár Spread 
(pip-ben) 

EUR-USD 
1,42224 1,42264 

4 

GBP-USD 
1,61360 1,61410 

5 

AUD-USD 
1,03810 1,03845 

3,5 

EUR-CHF 
1,31386 1,31439 

5,3 

EUR-HUF 
265,38 265,93 

55 

JPY-USD 
84,146 84,181 

4,1 

forrás: BudaCash-Trader 
 
A GBP-USD jegyzés például azt jelenti, hogy a bank hajlandó 1,61360 amerikai dollárt adni 
egy angol fontért, valamint 1,61410 dollártért fog eladni egy angol fontot. Ennél a 
devizapárnál a spread nagysága 5 pip (1,6136+0,0005=1,6141). Az EUR-USD viszonylatban 
a fenti táblázatban öt pip a jegyzés szélessége. 
 
A táblázatban vastaggal jelöltük az árfolyamnak a kereskedés szempontjából releváns részét. 
Nagyon sokszor csak ezt, a kiemelt részt jegyzik a kereskedők, az előtte lévő részt (az ún. big 
figure-t) akár ki sem írják, így pl. az AUD-USD jegyzés 81-84 formában is megjelenhetne. 
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265,55 186,72 1,4222  

 
Mielőtt továbblépnénk, vegyük észre, hogy az árfolyamot idáig két formában írtuk fel. A 
forint és az euró viszonyára például a következőket láttuk: EUR-HUF, illetve HUF/EUR. 
 
Az EUR-HUF esetében az elsőként írt deviza a bázisdeviza, a második a jegyzett deviza. Az 
árfolyam tehát azt mutatja meg, hogy a bázisdeviza egy egységéért mennyit kell adnunk a 
jegyzett devizából. A példában tehát egy euróért hány forintot kell adnunk. 
 
A HUF/EUR felírási módnál az első deviza a jegyzett deviza, a második deviza a bázisdeviza. 
Ilyenkor a mutató tartalma azonos az előzővel: egy euróért hány forintot kell adni. A 
különbség annyi, hogy ennél a jelölésnél egyben a mértékegység is helyes, hiszen x HUF/ = 1 
EUR, az x lesz a keresett árfolyam, az árfolyam mértékegysége pedig HUF/EUR. 
 
Mindkét jelölési módszerrel találkozhatunk, sőt még ezeken kívül egyéb módszereket is 
láthatunk. Az előbb már említett www.vg.hu honlapján a következőt látjuk: EUR/HUF: 
265,55, illetve USD/HUF 186,72. Ezek a jelölés a két előbb bemutatott módszer keverékének 
tekinthető, számszakilag nyilván nem helyes, hiszen nem azt mutatja, hogy egy forintért hány 
eurót, vagy dollárt kell adni. Ezért ezek az árfolyamok EUR-HUF és USD-HUF szokványként 
kezelendőek. 
 
Hogyan tudjuk meghatározni a keresztárfolyamokat akkor, amikor bid és offer árak is 
rendelkezésre állnak? Azt, hogy az árfolyamokat osztani, vagy szorozni kell egymással, 
könnyen ki lehet találni. Ehhez elég, ha felírjuk a devizapárokat, majd ellenőrizzük, hogy a 
műveletet végrehajtva a megfelelő mértékegységet kapjuk-e. Azonban ha azt el is találtuk, 
hogy mit osztunk mivel, még mindig adott a kérdés: a bid, vagy az offer árfolyamot kell-e 
használnunk. 
 
Határozzuk meg a 22. táblázat adataiból az EUR-AUD keresztárfolyamot! 
 
EUR-USD: 1,42224-1,42264 (=USD/EUR) 
AUD-USD: 1,03810-1,03845 (=USD/AUD) 
 
Az EUR-USD dealer eurót vesz (és amerikai dollárt elad) 1,44224-en, míg az AUD-USD 
dealer elad ausztrál dollárt (és amerikai dollárt vesz) 1,03845-ön. Hogy kiszámoljuk, milyen 
árfolyamon fog a bank eurót venni és ausztrál dollárt eladni, a következő számítást kell 
végrehajtani: 1,42224/1,03845=1,36958 
 
Ugyanezen a módon meghatározható az az árfolyam, amelyen a bank elad eurót és ausztrál 
dollárt vesz: 1,42264/1,03810=1,37043. 
 
Az EUR-AUD spot árfolyamjegyzés tehát: EUR-AUD 1,36958-1,37043. A jegyzés 
szélessége 8,5 pip. 
 
A számításnál figyelni kell, hogy mely árfolyamokat használjuk a művelet elvégzésére. Álljon 
itt egy nagyon egyszerű „hüvelykujj”-szabály. Az árjegyző számára a nagyobb spread 
nagyobb nyereséget jelent. 
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A spot árfolyam a piacon az azonnali teljesítésre vonatkozó árfolyam (attól függetlenül, hogy 
a teljesítés két munkanap múlva történik meg). A forward outright szerződés, vagy 
egyszerűen a forward, a deviza végleges eladását, vagy vásárlását jelenti egy előre 
meghatározott jövőbeli időpontra vonatkozóan. 
 
A határidős ügylet segítségével a későbbi árfolyamot lerögzíthetjük, így például egy 
külkereskedelmi ügylet esetében biztossá válik a devizakiadás, vagy devizabevétel 
forintértéke. A forward ügylet azonban korlátoz is bennünket: a megkötött ügyletet teljesíteni 
kell, így ha a piacon a 90 nap múlva érvényes spot árfolyamon kedvezőbb lett volna pl. egy 
importszámla kiegyenlítése, mint amennyiért a forward ügyleten keresztül az adott 
mennyiségű devizához hozzájutottunk, akkor ezen az ügyleten veszteség keletkezik. E 
kötöttség elkerülésére a devizaopciós ügyletek szolgálhatnak, ezen a ponton azonban nem 
célunk a devizaopciók megtárgyalása. 
 
Az árfolyamot a forward ügyleteknél a spot árfolyam jegyzésével azonos módon jegyzik, 
vagyis a bank bid árfolyamon vásárolja meg a bázisdevizát, és az offer árfolyamon adja el azt. 
 
A gyakori vélekedés szerint a forward árfolyam azt mutatja meg, hol lesz a spot árfolyam az 
adott időpontra vonatkozóan. (Látni fogjuk azonban, hogy ez a feltétel nem teljesül.) 
 
A forward árfolyamot a spot árfolyam, valamint a devizapár két pénznemének kamatlábai 
alapján számítjuk az arbitrázs-mentes kereskedés elve alapján. 
 
Jelöljük F-fel a forward, S-sel a spot árfolyamot, rj-vel a jegyzett deviza kamatát, rb-vel a 
bázisdeviza kamatát, akkor: 
 

∙
1 ∙

1 ∙
 

 
ahol B a bázis, ami lehet 360, vagy 365 az adott devizára vonatkozó szokványok alapján. 
 
2011.04.04-én az HUF/EUR árfolyam 266,55. Mekkora a 3 hónapos határidős árfolyam, ha a 
forint kamatláb erre az időszakra vonatkozóan 5,95%, az euró esetében pedig 1,25%? 
 

266,55 ∙
1 0,0595 ∙ 90360

1 0,0125 ∙ 90360

266,55 ∙ 1,01171 269,67 /  

 
Ez azt jelenti tehát, hogy a három hónapos forward árfolyam 269,67 HUF/EUR. Ezt az 
árfolyamot akkor használjuk, ha ma egyezünk meg abban, hogy három hónap (90 nap) múlva 
eladunk/vásárolunk eurót forint ellenében. 
 
Látható, hogy a jegyzett deviza (forint) magasabb kamatlába miatt a sport árfolyamot szorzó 
tört értéke egynél nagyobb, így az F > S reláció alakul ki. Emiatt határidőre a forint gyengébb, 
mint a spot árfolyam. Összefüggésként megjegyezhetjük tehát, hogy ha a jegyzett deviza 
magasabb kamatozású, mint a bázisdeviza, akkor határidőre a jegyzett deviza folyamatosan 
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gyengül a bázisdevizához képest. Minél hosszabb határidőre kalkulálunk, annál nagyobb a 
gyengülés mértéke. 
 
Ha például az S=266,55, rj=5,95%, rb=1,25%, a futamidő pedig 120 nap, akkor:  
 

266,55 ∙
1 0,0595 ∙ 120360

1 0,0125 ∙ 120360

266,55 ∙ 1,01560 270,71 /  

 
Ha például a jegyzett deviza az USD, a bázisdeviza az EUR, továbbá az EUR kamatláb 
magasabb, mint az USD kamatláb, akkor a jegyzett deviza (vagyis a dollár) erősödni fog az 
euróval szemben. Ugyanezen a logikával, ha a CHF kamatozása alacsonyabb, mint az EUR 
kamatozása, akkor a svájci frank határidőre erősödni fog az euróval szemben. 
 
Most nézzük meg, hogy alakítható ki a spot bid és offer árakból a határidős bid és offer ár. 
Ehhez az ügylet lejáratán túlmenően a két deviza erre a lejáratra vonatkozó kamatozását is 
mindkét oldalon (bid és offer) ismernünk kell. A bid kamatlábnak a betéti, offer kamatlábnak 
pedig a hitelkamatláb felel meg. 
 
Kamatlábként a pénzpiacon az adott devizára, az ügyletben szereplő lejáratra vonatkozó betéti 
és hitelkamatlábakat kell használnunk. Ha az adott futamidőre nincs kamatláb, akkor a 
korábban már látott kamat-iteráció módszerét alkalmazhatjuk, egy a keresett futamidőnél 
rövidebb és egy hosszabb futamidőhöz tartozó kamatláb nagyságából interpoláljuk a 
számításhoz használatos kamatlábat. Az iteráció során azt feltételezzük, hogy a két ismert 
futamidő között a kamatláb alakulása lineáris. 
 
Az alkalmazott képletek: 
 

∙
1 , ∙

1 , ∙
 

 
illetve 
 

∙
1 , ∙

1 , ∙
 

 
Határozzuk meg a határidős bid és offer HUF/EUR árfolyamot, ha a spot jegyzés HUF/EUR 
266,55-266,88, az HUF kamatlábak 90 napra 5,95%-6,23%, az EUR kamatlábak ugyanerre a 
futamidőre 1,25%-1,32%! 
 
A megoldás: 
 

266,55 ∙
1 0,0595 ∙ 90360

1 0,0132 ∙ 90360

266,55 ∙ 1,0115 269,61 /  
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Illetve: 
 

266,88 ∙
1 0,0623 ∙ 90360

1 0,0125 ∙ 90360

266,55 ∙ 1,0124 270,19 /  

 
A spot árfolyamoknál a jegyzés szélessége 33 pip volt, a határidős jegyzésnél a spread már 
nagyobb, 57 pip. 
 
Tegyük fel, hogy egy ügyfél a bankot azzal keresi fel, hogy három hónapos határidőre 
100.000 eurót vásárolna import számlájának kiegyenlítésére. A bank a fenti kondíciók alapján 
kiszámolja, hogy legalább 270,19 HUF/EUR árfolyamot kell ajánlania, hogy az ügylet 
számára ne legyen veszteséges. Van-e a banknak módja arra, hogy az adott ajánlatban foglalt 
kockázatokat megszüntesse? Ha ugyanis három hónap múlva a spot árfolyam 275,00 lesz, 
neki akkor is 270,19-en kell eladnia a 100.000 eurót az ügyfélnek. Az ügyfél természetesen 
pont ezért köti az ügyletet: szeretné, hogy biztosan 270,19-en (illetve a bankkal kialkudott 
áron) vehesse majd meg az eurót, nem szeretné a spot piacon kialakuló, bizonytalan 
árfolyamon megvásárolni az eurót. (Ahogy ezt korábban már jeleztük: ezzel a kedvező irányú 
árfolyamváltozásból is kizárja magát az ügyfél, de az árfolyamkockázatot a határidős 
árfolyam fixálásával megszüntette.) 
 
Az árjegyző fél kockázatsemlegesítő tevékenysége két lépésből áll: egy betételhelyezésből és 
egy hitelfelvételből. Az importügylethez az árjegyzőnek eurót kell majd eladnia, ezért offer 
árfolyamot kellett jegyeznie. A határidős offer ár képletében a jegyzett deviza (forint 
esetében) offer kamatlábat (hitelkamatlábat) láttunk, míg a bázisdeviza (euró) esetében bid 
kamatlábat (betéti kamatlábat). A bank tehát forintban vesz fel hitelt 90 napra, majd azt 
azonnal átváltja euróra és betétként elhelyezi 90 napra. A betét lejártakor rendelkezésre áll 
számláján az ügyfélnek eladásra kerülő 100.000 euró, majd az eladásból befolyó bevételből 
visszafizeti a hitelt. Az árfolyamot tehát úgy kell jegyeznie, hogy az lehetővé tegye számára, 
hogy a felvett forinthitelt az euró eladásából származó bevételből visszafizesse. 
 
Nézzük meg, milyen számlamozgásokkal jár az ügylet! Először azt határozzuk meg, hogy 
mekkora betétet kell elhelyeznie a banknak euróban, hogy 90 nap múlva 100.000 euró legyen 

a számláján! Ez 100.000 1 0125 ∙ 99.688,47 euró. Ennyi eurót kell tudnia tehát 

spot árfolyamon vásárolnia a banknak. (A számításoknál egyelőre minden törtet meghagyunk 
az eredményül kapott formában, később ezt pontosítjuk.) 
 
Mennyi forintra van ehhez szüksége? Számoljuk át a 99.688,47 eurót a spot árfolyamon 
forintra! Mivel a bank eurót fog vásárolni forintért, ezért az azonnali offer árfolyamon kell 
számolnunk. Az eredmény 99.688,47EUR*266,88HUF/EUR=26.604.859,81HUF. Ennyi 
hitelt fog tehát felvenni a bank. 
 
90 nap múlva a bank számláján 100.000 euró lesz. A visszafizetendő hitel nagysága 
27.019.230,50 Ft. A banknak tehát ahhoz, hogy az ügyletet zéró eredménnyel zárja, 
27.019.230,50 HUF/100.000EUR=270,1923HUF/EUR legalább árfolyamot kell ügyfele 
számára jegyeznie. 
 
Ha visszanézzük az előbbi képletben pontosan ezt az árat kaptuk. 
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Ha a bank nem 270,19 HUF/EUR, hanem például 270,39 HUF/EUR árfolyamot jegyez, akkor 
ezzel eurónként 30 pip (30 fillér) nyereséget ér el. A 100.000 eurós határidős ügyleten tehát 
30.000 Ft nyereségre tesz szert. 
 
Nézzük meg vizuálisan, hogy is épült fel a határidős ügylet! 
 
 

43. ábra: 100.000 EUR eladása 90 napra, 270,19 HUF/EUR árfolyamon: a bank által alkalmazott ügyletek 

 
 
A 43. ábra a bank euró és forintszámláján történő pénzmozgásokat mutatja, bal oldalon a 
növekmények, jobb oldalon a csökkenések láthatók. A zárójelben lévő számok a pénzmozgás 
nagyságát, a számlák két szélén látható számok pedig a tranzakciók sorrendjét jelentik. Azok 
a tranzakciók, amelyek egy időben mindkét számlát érintik, vagyis devizakonverziót 
jelentenek, ugyanazzal a sorszámmal jelennek meg (egyik számla tartozik, másik számla 
követel oldalán). 
 
Megfigyelhető, hogy mindkét számlánk nulla egyenleggel zár, hiszen a bank nem ért el 
nyereséget az ügyleten. Ha a kiszámított 270,19-es árfolyamnál magasabb offer árfolyamot 
jegyez a bank, akkor a példában a forintszámlán 90 nap múlva érkező bevétel meghaladná a 
forinthitel törlesztésének nagyságát, így a forintszámlánk zárna pozitív egyenleggel, ez lenne 
a bank nyeresége. 
 
Nézzünk most egy másik eshetőséget. A bank ügyfele egy exportőr, aki most megkötött 
szerződése alapján fél év múlva 1.500.000 USD bevételhez fog jutni. Szeretné az 
árfolyamkockázatot kiküszöbölni, ezért határidős ügyletet akar kötni a bankkal: 6 hónapos 
(180 napos) futamidőre szeretne eladni a banknak 1.500.000 USD-t. Határozzuk meg, hogy 
milyen határidős vételi árfolyamot fog kínálni a bank, ha a spot árfolyam 186,23-186,88, a 
forint kamatláb 180 napra 6,02%-6,32%, az USD kamatláb pedig 0,88%-0,95%. 
 
A határidős árfolyam: 
 

+ -

1 Forintfelvét 3 hónapra Spot forinteladás 2
6,23%-on (26.604.859,81)
(26.604.859,81)

+ -

2 Spot euró  vásárlás Euró kihelyezés  1,25%-o 3
(99.688,47) (99.688,47)

+ -
4 Euró kihelyezés lejár Euró eladás importőrnek 5

(100.000) (100.000)

+ -
5 HUF bevétel importőrtől Forintfelvét törlesztése 6

(27.019.230,50) (27.019.230,50)

Eurószámla (90 nap)

Forintszámla (90 nap)

Forintszámla (spot)

Eurószámla (spot)
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186,23 ∙
1 0,0602 ∙ 180360

1 0,0095 ∙ 180360

186,23 ∙ 1,0252 190,92 /  

 
A bank tehát legfeljebb 190,92 HUF/USD árat jegyezhet. Ezen az áron zárja nulla 
nyereséggel az ügyletet. Ha 189,92 HUF/USD árat jegyez, akkor dolláronként 100 pip (1 
forint) nyereséget ér el, vagyis összesen 1.500.000 Ft nyereséget ér el az ügyleten. 
 
A dealer a következő műveleteket hajtja végre: 
 
USD-ben vesz fel hitelt, amelyet Ft-ra átvált a spot piacon, majd leköti 6 hónapra. 180 nap 
múlva a lejáró forintbetéten megveszi az 1.500.000 USD-t, amelyből a hitelt visszafizeti. 
Ennek menete számlákon: 
 

44. ábra: Határidős USD-eladás kockázatának semlegesítésére kötött ügyletek a dealernél 

 
 
A forward árfolyamot is meghatározhatjuk folyamatos kamatozással, ekkor a következő 
képlet alkalmazandó: 
 

∙  
 
A forward-ügyletek kapcsán elmondható, hogy kevés ügylet kerül lehívásra a lejáratkor, a 
többséget még a lejárat előtt lezárják egy ellentétes ügylettel.  
 

10.3 A devizaswap 
Az előzőekben bemutatott számítás a forward árfolyam elméleti meghatározásának módját 
tartalmazza. A valóságban a spot árfolyamok olyan gyorsan változnak (a likvidebb 
devizapárok piacán akár másodpercnként), hogy a forward árfolyamot ennyire gyorsan 
képtelenek vagyunk újraszámolni. 
 

+ -

1 Dollár hitelfelvétel Dollár eladás spot 2

+ -

2 Forintvásárlás spot Forintkihelyezés 3

+ -
4 Forintbetét lejár USD megvásárlása expo 5

+ -
5 USD vétel exportőrtől USD hitel törlesztése 6

Forintszámla (180 nap)

Dollárszámla (180 nap)

Dollárszámla (spot)

Forintszámla (spot)
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Ezért a bankok egy forward spread-et jegyeznek a spot árfolyamra, amely aztán hozzáadható, 
vagy elvehető a spot árfolyamból. Ezt a spread-et ismerjük swap-pontként. A swap-pontok 
viszonylag pontosan (de nem teljesen pontosan) meghatározhatók az alábbi képletből: 
 
 

	 	 	á 	 ∙ ü ö ö 	 ∙ 	
	 á

 

 
A fenti képletet 30 napnál rövidebb forward árfolyamokra használjuk. Ha a forward árfolyam 
ennél későbbi lejáratra vonatkozik, akkor a használt képlet: 
 

	 	 	á ∙ 		
, 	 ∙

	 á
, 		 ∙

	 á

1 , 		 ∙
	 á  

 
Legyen például egy adott a spot EUR/USD árfolyam 1,4427-1,4431. 
A forward swap nagysága egy adott határidőre: 0,0125-0,0130. 
Így a forward árfolyam: 1,4552-1,4561 
 
Ez utóbbi a következőként adódott: 
1,4552=1,4427+0,0125, illetve 
1,4561=1,4431+0,0130 
 
A devizaswap devizacserét jelent. Angol kifejezésként előfordul az FX swap és a currency 
swap is, előbbit a rövidebb távú (éven belüli), utóbbit a hosszabb távú (éven túli) devizacsere 
ügyletekre szokás használni. A swap ügylettel egyszerre megveszünk és eladunk devizát, pl. 
ma megveszünk 5.000.000 EUR-t (HUF-fal fizetünk), majd 3 hónap múlva eladjuk HUF-ért 
cserébe. A két tranzakciót egy ügyletben rögzítjük. 
 
Az ügyletnél a két árfolyamot rögzítik, ha pl. 265,67-266,72, akkor ez azt jelenti, hogy most 
veszek 5.000.000 EUR-t 265,67 HUF/EUR árfolyamon, majd 3 hónap múlva eladom 266,72 
HUF/EUR árfolyamon. 
 
Ilyenkor a két szereplő devizát cserélt, én a három hónap időtartama alatt az euró után vagyok 
jogosult kamatokra, a másik szereplő pedig a forint után jogosult kamatokra. A kamatfizetésre 
FX (éven belüli) swap esetében jellemzően nem kerül sor, az már az árba be van építve. 
Currency swap esetében (éven túli futamidőnél) a kamatfizetés megtörténik. 
 
A swap használható arra is, hogy az előzőekben bemutatott határidős devizavétel, vagy 
devizaeladásból származó kockázat egyszerűbben legyen kezelhető, mint ahogy az előbb azt 
láttuk. 
 
A látott megoldásnál (pl. határidős euró vásárlásnál) forinthitelt vett fel a dealer, azt átváltotta 
euróra, majd a végén az euró-bevételből származó összeget visszaváltotta forintra, s abból a 
felvett forinthitelt törlesztette. 
 
Ezek az ügyletek kiválthatók egy swap ügylettel, így egyszerűbb a megoldás és nem kell két 
külön ügylet után díjat fizetni. 
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10.4  A devizaopciók 
 
A devizaopciókkal elsődlegesen az OTC-piacon kereskednek. A devizaopció lényege, hogy 
az opció tulajdonosa eladási, vagy vételi jogot szerez egy adott devizára egy másik ellenében 
egy meghatározott időpontra (vagy időpontig) egy előre meghatározott árfolyamon. 
 
A vételi, vagy eladási jog ára az opciós díj, amelyet az opció kiírója fog megkapni cserébe az 
általa vállalt eladási/vételi kötelezettségért. 
 
Az árfolyam-kitettséget kezelni szándékozó vállalatok számára a devizaopciók a határidős 
ügyletek mellett szintén hasznos megoldásnak bizonyulhatnak. A forward ügylethez képest az 
opcióval a potenciális veszteség mértékét korlátozni lehet (az opciós díj nagyságára), a 
potenciális nyereség azonban nem korlátozott. A forward ügyletnél mindkét irányban (tehát a 
veszteség irányába is) tetszőleges elmozdulás lehetséges. 
 
Az opciós díj számításával kiterjedten foglalkozik a pénzügyi szakirodalom, azonban ezt most 
mellőzzük. Az opciós díj alakulását befolyásoló tényezők közül párat e nélkül is könnyen 
lehet szemléltetni. 
 
2011.04.09-án az HUF/EUR spot árfolyam a 263,34-263,88 volt (vagyis 54 pip volt az 
árjegyzés szélessége). Ekkor a következő opciós díjakat figyelhettük meg a piacon 
2011.05.09-i lejáratra, 05.11-i (T+2) teljesítéssel. 
 
 

24. táblázat: HUF/EUR vanilla call és vanilla put opciók díjai 2011.04.09-én 6:67-kor 2011.05.09-i lejáratra 

Árfolyam 
Call Put 

Bid Ask Bid Ask 
240,00 23,89 23,98 0,00 0,34 
250,00 13,94 15,03 0,00 0,34 
260,00 4,47 5,52 0,11 0,83 
270,00 0,25 0,97 5,52 6,56 
280,00 0,00 0,40 14,91 16,00 
290,00 0,00 0,34 24,81 25,90 
300,00 0,00 0,34 34,76 37,85 

 
Az HUF/EUR call opció azt jelenti, hogy vételi jogot szerzünk euróra forint ellenében. A 24. 
táblázat akkor volt érvényes, amikor a spot piacon a HUF/EUR árfolyam 263,34-263,88 volt. 
Így ha vételi jogot szerzünk az euróra, 300 HUF/EUR áron, az nem igazán tűnik nagy 
üzletnek. Némi esély persze van arra, hogy az opció teljesítéséig (2011.05.09-ig) az árfolyam 
eléri, vagy meghaladja ezt a szintet. Ha pl. a HUF/EUR valamilyen okból 2011.05.09-re 310-
re változna, akkor már lenne értéke az opciónak. A táblázatból úgy tűnik, hogy egy ilyen 
forgatókönyvvel nem számol a piac, ugyanis 300 HUF/EUR-ra 0,00 az ár a call opció estében. 
 
Más a helyzet ha pl. 270-es árfolyamra nézzük a díjat. Itt már megjelenik egy csekély díj. 
Vannak tehát olyanok, akik hajlandóak lennének fizetni azért, hogy 270-es árfolyamon 
vásárolhassanak majd eurót, ők arra számítanak, hogy a piacon a spot árfolyam 2011.05.09-én 
270 fölött alakul. 
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Egy opció ITM-nek (in the money) minősül, ha a piaci árfolyam mellett lehívva nyereséget 
jelent a birtokosának. Ha például a HUF/EUR bid árfolyam jelenleg 262,48, akkor egy 258,48 
HUF/EUR árfolyamon euró-vásárlást lehetővé tévő opciós szerződésnek van belső értéke, 
mert ha most lehívhatnánk, eurónként 4 Ft-ot nyernénk rajta. 
 
OTM (out of the money) opció esetén a kötéskori árfolyamon nem lenne érdemes lehívni az 
opciót. Ha például az előbb említett 262,48-as spot árfolyam esetén 268,48-as árfolyamon 
szereznénk vételi jogot euróra, akkor ezt az aktuális spot árfolyamon nem lenne érdemes 
lehívni, hiszen a spot piacon olcsóbban juthatnánk euróhoz, mint a kötési árfolyam. 
 
Ha viszont arra számítunk, hogy a lejáratkor a spot árfolyam 278,48 HUF/EUR lesz, akkor 
értékes lehet így is számunkra az opció, mert úgy véljük, hogy még így is 10 HUF/EUR 
nyereségünk lesz minden egyes, az opcióval megvásárolt euró után. 
 
Azokat az opciókat, amelyeknél a kötési árfolyam megegyezik a spot árfolyamnak, ATM (at 
the money) opcióknak nevezzük. 
 
A call opciónak a kötési árfolyam feletti árfolyamoknál van jelentősége. Hiszen ha pl. 250-re 
vásárolunk HUF/EUR callt, akkor 2011.05.09-én 250 HUF/EUR-ért vásárolhatunk eurót. 
Ennek a díja 13,94 HUF/EUR. Megfigyelhetjük azt is, hogy minél erősebb HUF/EUR 
árfolyamon szeretnénk vételi jogot szerezni, annál magasabb lesz az opciós díj nagysága. 
 
Hogy értelmezhető a 250-es kötési árfolyamra érvényes 13,94 HUF/EUR opciós díj? Ha a 
spot árfolyam a piacon az opció lejáratakor 250 HUF/EUR, akkor az opciós díjat buktuk el. 
(Hiszen opciós szerződés nélkül ugyanannyiért tudtuk volna megvenni az eurót, mint 
amennyiért az opcióval jogot szereztünk rá.) 
 
Ha a spot árfolyam 250 alatt lesz, akkor nem fogjuk lehívni az opciót. Ha 250 fölött, akkor 
már lehívjuk, hiszen az opciós díjból valamennyit visszakeresünk, ha pedig 263,94 fölött van 
az árfolyam, akkor az opció nyereséget biztosít a spot piacon történő EUR vásárlással 
szemben. 
 

45. ábra: Nyereség/veszteség diagram HUF/EUR call opcióra az opció vásárlója (long call) számára, kötési árfolyam 
250 HUF/EUR, opciós díj 13,94 HUF/EUR 

 
 

Piaci árfolyam 
(HUF/EUR)

Nyereség/veszteség

(HUF/EUR)

Kötési árfolyam

250

‐13,94

283,94

20

263,94
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Az opció kiírója számára természetesen fordítva működik a dolog, hiszen amikor az opció 
vásárlója nyert, akkor ezt az opció kiírója bukta el. A nyereség/veszteség diagram nála a 
következő alakot veszi fel a fenti paraméterekkel: 

46. ábra: Nyereség/veszteség diagram HUF/EUR call opcióra az opció kiírója számára (short call), kötési árfolyam 
250 HUF/EUR, opciós díj 13,94 HUF/EUR 

 
 

Fontos megjegyezni, hogy az opció kötelezettje esetében a veszteség mértéke elméletileg 
végtelen nagy lehet, a jogosult (long call) legfeljebb az opciós díjat, illetve annak kamattal 
növelt értékét veszítheti el, ha nem hívja le az opciót. Ugyanez a logika az eladási jog (put) 
esetében is érvényes, de itt pontosan fordítva. A kötési árfolyamnál alacsonyabb árfolyamokra 
lesz kevésbé értékes (akár nulla értékű) az opció, míg a kötési árfolyamnál magasabb 
árfolyamokra (gyengébb forintra) lesz értéke az opciónak. 
 
Ha például 270 HUF/EUR árfolyamon történő eladásra szerzünk eladási jogot 2011.05.09-re, 
akkor ezt 5,52 HUF/EUR-ért tehetjük meg. Ha a szerződés időpontjában az árfolyam 264,48 
HUF/EUR, akkor az opció értéke 0, hiszen a spot piacon ennyiért adhatta volna el, minden 
egyes eurón elért volna 5,52 forint nyereséget. Azonban ezt (előtte már) kifizette opciós 
díjként. Így ha a spot piacon az árfolyam 264,48 alatt lesz, az ügyleten nyereséget ér el. Ha az 
árfolyam megegyezik a kötési árfolyammal (270 HUF/EUR-ral), akkor a veszteség 5,52 
HUF/EUR, ugyanúgy, mint minden ennél gyengébb forint-árfolyam esetére. 
 

Piaci árfolyam 
(HUF/EUR)

Nyereség

(HUF/EUR)

Kötési árfolyam
250

+13,94

283,94

‐10

263,94
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47. ábra: Nyereség/veszteség diagram HUF/EUR put opcióra az opció vásárlója számára (long put), kötési árfolyam 
270 HUF/EUR, opciós díj 5,52 HUF/EUR 

 

 
 
Az opció kiírója esetében természetesen most is fordított a helyzet: amikor lehívják az opciót, 
akkor a kiíró bukik az ügyleten, igaz, itt a veszteség mértéke limitált. (Pontosabban: 264,48-as 
spot árfolyamnál erősebb árfolyam esetén a kiíró veszteséget szenved el, 264,48 és 270 között 
a veszteség kisebb, mint amit opciós díjként (már korábban) beszedett. 
 
48. ábra: Nyereség/veszteség diagram HUF/EUR put opcióra az opció kiírója számára (short put), kötési árfolyam 270 

HUF/EUR, opciós díj 5,52 HUF/EUR 

 
 
2011.04.08-án az USD/EUR spot árfolyam a napon belül az 1,4427-1,4431 szinten is járt. 
Ekkor a következő opciós díjakat figyelhettük meg a piacon 2011.05.09-i lejáratra, 05.11-i 
(T+2) teljesítéssel. 
 

25. táblázat: USD/EUR vanilla call és vanilla put opciók díjai 2011.04.08-án 17:20-kor 

Árfolyam 
Call Put 

Bid Ask Bid Ask 

Piaci árfolyam 
(HUF/EUR)

Nyereség

(HUF/EUR)

Kötési árfolyam

270

‐5,52

254,48

10

264,48

Piaci árfolyam 
(HUF/EUR)

Nyereség

(HUF/EUR)

Kötési árfolyam

270

+5,52

254,48

‐10

264,48
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1,4200 0,0294 0,0312 0,0063 0,0079 
1,4300 0,0225 0,0242 0,0092 0,0109 
1,4400 0,0164 0,0181 0,0131 0,0148 
1,4500 0,0114 0,0131 0,0180 0,0197 
1,4600 0,0075 0,0091 0,0241 0,0258 

 
A táblázat számai alapján ugyanazok a tendenciák megfigyelhetők, mint a HUF/EUR opciók 
tekintetében. 
 
Az előzőekben azt vizsgáltuk meg, hogyan hat az opciós díjra a kötési árfolyamnak a piaci 
árfolyamtól való távolsága adott futamidő esetében. Most nézzük meg azt, hogy egy adott 
piaci árfolyam esetében különböző lejáratokra hogyan változik az opciós díj nagysága! 
 
Ismét vegyük a 2011.04.09-i állapotokat, a piaci spot árfolyam 263,34-263,88. Legyen a 
kötési árfolyam vételi jog esetében 250 HUF/EUR, eladási jog esetében pedig 270 HUF/EUR. 
Ekkor az opciós díj a különböző lejáratokra a következő: 
 

26. táblázat: Call és put opicók árai 2011.04.09-én HUF/EUR-ra, különböző lejáratok esetén 

Lejárat 
Call (250 HUF/EUR-ra) Put (270 HUF/EUR-ra) 

Bid Ask Bid Ask 
2011.05.09 13,94 15,03 5,52 6,56 
2011.06.09 14,93 16,92 5,54 6,58 
2011.07.09 15,62 16,88 6,21 7,27 
2011.10.09 18,24 19,64 7,12 8,30 
2012.04.09 22,77 24,42 8,62 9,98 

 
Megfigyelhetjük, hogy mind a vételi, mind az eladási opció esetében növekszenek a díjak a 
futamidő növekedésével. Ez azzal indokolható, hogy a nagyobb futamidő alatt nagyobb az 
esélye annak, hogy az árfolyam szélesebb mozgásokat végez, így az opció kiírója nagyobb 
kockázatot vállal. Ezért a nagyobb kockázatért számítja fel a magasabb opciós díjat. 
 
Az opciós díj nagyságát tehát befolyásolja a kötési árfolyam nagysága, valamint a futamidő. 
Ezeken kívül további tényezőket is azonosíthatunk, ezek pedig a volatilitás és a két deviza 
kamatlábának viszonya. Ha egy deviza volatilitása nagyobb, akkor az opciós díj is nagyobb 
lesz, hiszen nagyobb az opció kiírójának a kockázata a számára kedvezőtlen (a vásárló 
számára kedvező) árfolyammozgás bekövetkezésére. Minél nagyobb az opció lejáratig hátra 
lévő ideje, annál nagyobb lesz a volatilitás hatása az opciós díjra. 
 
A kamatláb hatása azért jelenik meg az opciós díjban, mert ha változik a kamatláb, az 
megváltoztatja a deviza határidős árfolyamát. Ha pedig a határidős árfolyam változik, akkor 
változik az opció értéke. 
 
Feladatok az devizaárfolyamok témaköréhez 
 
1. feladat 
Látogassa meg az MNB honlapját és nézze meg a legfrissebb devizaárfolyamokat! 
 
2. feladat 
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Töltse le az MNB honlapjáról a napi HUF/EUR árfolyamokat 2000-től kezdődően! Készítsen 
az adatokból táblázatot és ábrázolja az adatokat! 
 
3. feladat 
Készítse el az előző táblázatot havi árfolyamokkal is! 
 
4. feladat 
Töltse le az MNB honlapjáról a napi HUF/USD árfolyamokat 2000-től kezdődően! A táblázat 
alapján készített ábrát illessze a HUF/EUR adatsorból készített ábrára! 
Mennyire mozog együtt a két adatsor? Mi indokolja a két görbe lefutása közötti eltéréseket? 
 
5. feladat 
Az MNB honlapjáról letöltött napi HUF/EUR és USD/EUR adatok alapján határozza meg a 
vizsgált időszakra az USD/EUR adatokat, vagyis számítsa ki a keresztárfolyamot! (Hány 
USD-t kell adni egy euróért). Ábrázolja is az adatsort!  
 
6. feladat 
Töltse le az Európai Központi Bank honlapjáról (www.ecb.int) az USD/EUR árfolyam napi 
adatait. Nézze meg, hogy az adatok illeszkednek-e azokhoz, amelyeket Ön számított az MNB 
árfolyamokból a keresztárfolyamok módszerével. 
 
7. feladat 
Az alábbi táblázat az EKB honlapjáról származó adatokból épül fel és az eurónak több 
devizával szembeni árfolyamjegyzéseit mutatja két időpontra (2009.01.02. és 2010.05.28.) 
vonatkozóan. 

 
 
Határozza meg a táblázatban szereplő devizák árfolyamát a forinttal szemben mindkét 
dátumra vonatkozóan! 
 
8. feladat 
Látogassa meg a Bloomberg honlapját és nézze meg az aktuális keresztárfolyamokat! 
 
9. feladat 
Keressen olyan honlapokat, ahol valós időben látható a fő devizapárok árfolyamának 
alakulása! Figyelje meg, hogy milyen gyorsan változnak az egyes devizapárok! 
 
10. feladat 

TIME/UNIT 2009M01D02 2010M05D28

HUF 265,48 273,93

CZK 26,825 25,780

PLN 4,1638 4,0615

RON 4,0350 4,1646

EEK 15,6466 15,6466

LVL 0,7083 0,7080

LTL 3,4528 3,4528

BGN 1,9558 1,9558

CHF 1,4874 1,4258

JPY 126,64 113,06

USD 1,3866 1,2384
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Keressen olyan honlapokat, ahol bid és offer árakat is talál az egyes devizapárokra! Nézze 
meg, hogy mely devizapároknál a legszűkebb az árfolyamjegyzés (pip-ben) és mely 
devizapároknál széles az árfolyamjegyzés! Milyen következtetést tud ebből levonni? 
 
11. feladat 
A HUF/EUR spot árfolyam 258,08. A 6 hónapos HUF kamatláb 6,02%, a 6 hónapos EUR 
kamatláb 1,82%. Határozza meg a 6 hónapos forward árfolyamot! 
 
12. feladat 
Az USD/EUR spot árfolyam 1,4208. A 6 hónapos EUR kamatláb 1,82%, a 6 hónapos USD 
kamatláb 1,27%. Határozza meg a hat hónapos forward árfolyamot! (Az EUR legyen a 
bázisdeviza, az USD pedig a jegyzett deviza). 
 
13. feladat 
A HUF/EUR spot árfolyamjegyzés 258,08–258,82. A 6 hónapos HUF kamatláb 5,58–6,02%, 
a 6 hónapos EUR kamatláb pedig 1,69%–1,82%. Határozza meg a 6 hónapos bid és offer 
árfolyamot! 
 
14. feladat 
Az USD/EUR spot árfolyam 1,4208–1,4212. A 6 hónapos EUR kamatláb 1,69%–1,82%. a 6 
hónapos USD kamatláb pedig 1,27–1,32%. Határozza meg a hat hónapos bid és offer 
árfolyamot! (Az EUR legyen a bázisdeviza, az USD pedig a jegyzett deviza). 
 
15. feladat 
Egy bankot megkeresi egy ügyfél, aki importkötelezettségének teljesítésére négy hónapos 
határidőre szeretne 80.000 USD-t vásárolni. A jelenlegi spot árfolyam 180,24–181,19. A 
forint kamatláb erre az időszakra 6,02–6,15%, a dollár kamatláb pedig 1,15–1,18%. 
Milyen árfolyamot fog kínálni az ügyfélnek, ha az ügyletet nulla nyereséggel szeretné zárni? 
 
16. feladat 
Milyen árfolyamot kínál az előző ügyfélnek a bank, ha minden átváltott dolláron 15 pip 
nyereséget szeretne realizálni? 
 
17. feladat 
 
Milyen ügyletekkel tudja a bank semlegesíteni az ügyfél felé vállalt kötelezettségből fakadó 
árfolyamkockázatot? Készítse el a 36. és 37. ábra alapján az ennek az ügyletnek a 
pénzmozgásait tartalmazó ábrát! Az ábrán tüntesse fel a pénzmozgások nagyságát is! 
 
18. feladat 
Keressen devizaswap ügyletekre vonatkozó tényleges adatokat (swappontok, stb.) az 
interneten! 
 
19. feladat 
Ön termékeket importál Kínából. Az eladó az árakat USD-ben szabja meg. Hogy érinti Önt a 
HUF/USD árfolyam változása? 
 
20. feladat 
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Ön egy külföldre is termelő vállalat pénzügyi vezetője. 6 hónap múlva jelentős EUR 
bevételhez jut. Milyen ügyleteket alkalmazhat, hogy az HUF/EUR árfolyam változásai ne 
okozzanak árfolyamveszteséget a cégnek? 
 
21. feladat 
Rajzolja le a látott minták alapján egy dollár euróval szembeni vásárlására feljogosító opció 
nyereség/veszteség diagramját! A kötési árfolyam legyen 1,4500 USD/EUR, az opciós díj 
pedig 0,05 USD/EUR. 
 
22. feladat 
Rajzolja fel az előző opciós ügylet kiírójának nyereség/veszteség diagramját! 
 
23. feladat 
Hogyan befolyásolja a kötési árfolyam és a piaci árfolyam viszonya az opciós díjat? 
 
24. feladat 
Hogyan befolyásolja az opció lejárati időpontja az opciós díjat? 
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11 Részvénypiaci számítások 
 
A részvénypiacok a pénz- és tőkepiacok nagyon fontos részét jelentik. Azon piacok közé 
tartoznak, amelyek Magyarországon is fejlettek. 
 
A részvények értékelése eltér a kötvények, vagy a CP-k értékelésétől. A részvény ugyanis a 
futamideje alatt osztalékot fizet, nem pedig meghatározott kamatot a névértékhez viszonyítva, 
sőt a futamidejének nincs is rögzített lejárati dátuma (lejárat nélküli értékpapír). A jövőbeni 
pénzáramokat nem tudjuk teljes bizonyossággal megjósolni. A részvények a kötvényekhez 
képest nagyobb kockázatot jelentenek birtokosaik számára. 
 
A részvények értékelésére több módszer létezik. Az anyag nem erre a területre fókuszál, ezért 
kiterjedten nem foglalkozunk a témakörrel. Két eljárást ugyanakkor megtárgyalunk: az 
osztalék értékelési modellt (dividend valution modell) és az osztalék-növekedési modellt 
(dividend growth modell). 
 
Mindkét modell fundamentális eljárás, amely a részvény ún. fair árát akarja megadni, amelyet 
aztán az aktuális piaci árfolyamhoz hasonlíthatunk. 
 
Osztalék értékelési modell 
 
Ennél a módszernél feltételezzük a vállalatról, hogy évente fizet osztalékot. A befektető, ha 
megveszi, majd egy évig tartja a részvényt, jogosult lesz az osztalékra, illetve egy év múlva, 
az eladáskor megkapja a papír akkori árfolyamát is. A fair érték, amit a befektető hajlandó 
lesz kifizetni a részvényért a következő képlettel adható meg: 
 

1 1
 

 
ahol 
 

 a papír árfolyama a t időpontban,  az elvárt hozam,  a t időpontot követő egy év 
múlva várt éves osztalék-kifizetés, míg  a t periódust követő egy év múlva várt 
részvényárfolyam. 
 
Az előző egyenlet továbbgondolható: 
 

1 1
 

 
Behelyettesítés után, majd a lépéseket többször egymás után alkalmazva kapjuk, hogy: 
 

1 1
 

 
A képlet egy ma kezdődő periódusra (t=0) adja meg a fair árfolyamot, feltéve, hogy a 
részvény folyamatosan DVt osztalékot fizet. 
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Ha az időintervallumot végtelen hosszúra növeljük, akkor a részvény eladásából származó 
rész eltűnik és a képlet a következő lesz: 
 

1
 

 
A modell számos problémát hordoz magában, azonban egy lehetséges mód az osztalék 
alapján történő részvényárfolyam-becslésre. 
 
Osztalék növekedési modell (dividend growth model) 
 
Az osztalék-értékelési modellből kiindulva tételezzünk fel konstans növekedési rátát az 
osztalékra vonatkozóan, a növekedés mértéke legyen c. Így a modell a következő lesz: 
 

1
∙ 1
1

 

 
Ha feltesszük, hogy r > c, akkor a növekvő tagú örökjáradék képlete alapján az árfolyam 
felírható a következő alakban: 
 

 

 
A képletet átrendezve: 
 

 

 
Részvénybefektetések hozamának utólagos meghatározása 
A részvények hozamának számításakor az előzőekben látottak szerint a részvény által 
biztosított osztalék, valamint a részvény eladásakor elért tőkenyereség (veszteség) együttes 
nagyságát kell értékelni. 
 
A számítások a pénz időértékének elvén alapulnak, egy egyszerű CF táblát kell felépítenünk, 
amelyben szerepel a részvény megvásárlásának időpontjában a kifizetett vételár, minden 
egyes osztalékfizetési időpont és az egyes időpontokban kifizetett osztalékok mértéke, majd 
pedig a részvény eladásának időpontja és az értékesítés árfolyama. 
 
A CF-táblával ezután a kötvényeknél már látott műveleteket kell elvégezni. Azt a 
diszkontrátát keressük, amellyel az osztalékokat, valamint az eladási árfolyamot diszkontálva 
pontosan a vételárat kapjuk. Az így megkapott érték lesz a részvénybefektetés hozama. 
 
Tegyük fel, hogy egy részvényt 2007. 12.15-én vásároltunk, 10.850 Ft árfolyamon. Minden 
év 05.10-én fizet osztalékot, a következő években rendre 650, 680, 580 és 620 Ft az osztalék-
kifizetés nagysága. A papírt 2011.05.13-án eladjuk, 12.535 Ft-os árfolyamon. Mekkora volt a 
befektetésen elért hozam? 
 
A megoldáshoz készítsük el a CF táblát, amely a következő alakot veszi fel: 
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49. ábra: Egy részvényhez tartozó pénzmozgások a befektető időhorizontján 

 
 
Az „érték” oszlopban lévő értékeket kell tehát diszkontálnunk, a diszkontáláshoz a „napok” 
oszlopban található időintervallumokat használjuk. Az első osztalék még egy éven belül 

érkezik, így ott a 1 ∙  képletet alkalmazzuk, a többi esetben viszont már az éven 

túli lejárat miatt a 1 ⁄⁄  képlet alkalmazandó. 
 
A megoldás során most is felhasználjuk az excelben a korábban már látott célérték-keresőt 
(adatok menüpont, adateszközök csoportján belül a lehetőségelemzést választjuk, majd ezen 
belül érhető el a célérték-keresés). 
 
Először beírunk egy fiktív hozamrátát (legyen ez például 8,00%), majd erre felépítjük a 
diszkontálást. Ezt a köztes állapotot mutatja az alábbi ábra: 
 

50. ábra: Kezdő hozamrátával végrehajtott értékelés 

 
 
Látható, hogy a hozamok jelenértékére 11.801,01 Ft-ot kaptunk. Ez tehát rossz eredmény, 
mert nem a vásárláskori 10.850 Ft-ot kaptuk. Változtassunk az r értékén! Ha 9%-kal 
számolunk, 11.463,69 Ft lesz az eredmény. A további próbálkozások helyett használjuk a 
célérték-keresőt. Ezzel a feladatot megoldva a következő adódik: 
 

Dátum Napok Érték Esemény

2007.12.15 0 10 850,00   Vásárlás

2008.05.10 147 650,00         Osztalék

2009.05.10 512 680,00         Osztalék

2010.05.10 877 580,00         Osztalék

2011.05.10 1242 620,00         Osztalék

2011.05.13 1245 12 535,00   Értékesítés

Dátum Napok Érték Esemény Jelnérték

2007.12.15 0 10 850,00   Vásárlás 10 850,00  

2008.05.10 147 650,00         Osztalék 629,44        

2009.05.10 512 680,00         Osztalék 609,50        

2010.05.10 877 580,00         Osztalék 480,84        

2011.05.10 1242 620,00         Osztalék 475,42        

2011.05.13 1245 12 535,00   Értékesítés 9 605,81     

r 8,00%

B 360

Hozamok jelenértéke 11 801,01  
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51. ábra: Az értékelés végleges állapota: részvény hozamának megállapítása 

 
 
Eszerint tehát a részvénybefektetésünk hozama 10,93% volt. 
 
Külföldi részvénybefektetések hozamának meghatározása 
 
Külföldi piacokon történő részvényvásárlás, vagy adott országon belül más devizában jegyzett 
részvény megvásárlása esetén az árfolyamkockázat is megjelenik. Nincs ez másként egy 
külföldi állampapír vásárlásakor sem. Ebben az esetben deviza-eladási árfolyamon váltjuk át a 
befektetés nagyságát hazai pénznemről az idegen devizára. Az adott devizában kapjuk meg a 
befektetés hozamát, majd ezt váltjuk vissza hazai devizára. Ez utóbbi átváltás már deviza-
vételi árfolyamon történik. 
 
Az idegen devizában és a hazai pénznemben számított hozam egyetlen esetben egyezik meg: 
ha a befektetés kezdő időpontjában érvényes deviza eladási árfolyam megegyezik a 
visszaváltáskor érvényes deviza vételi árfolyammal. 
 
Minden más esetben árfolyamveszteséget, vagy árfolyam-nyereséget könyvelünk el a 
befektetésen. 
 
A korábban már látottak szerint ezt az árfolyamkockázatot határidős ügyletekkel, vagy opciós 
ügyletekkel megszüntethetjük. 
 
Feladatok a részvények témaköréből 
 
1. feladat 
Egy részvényt megveszünk 2011.10.05-én. Egy évre tervezzük megtartani. Egy év múlva a 
részvény várhatóan 5% osztalékot fizet. A papír névértéke 50 USD, egy év múlva 
várakozásaink szerint 52 USD-ért tudjuk majd eladni. Az elvárt hozamráta 7,35%. 

a) Mekkora a részvény fair árfolyama az osztalék-értékelési modell alapján, ha egyéves 
intervallumban gondolkozunk? 

b) A piacon a jelenlegi árfolyam 48,25 USD. Hogy értékeli ennek tükrében az a) pontban 
kapott eredményt? 

c) Hogy értékelné az a) pontban kapott eredményt, ha a piacon az aktuális árfolyam 
51,65 USD lenne? 

 
2. feladat 
Készítse el excelben azt a táblázatot, amelyet a 51. ábra tartalmaz! 
 

Dátum Napok Érték Esemény Jelnérték

2007.12.15 0 10 850,00   Vásárlás 10 850,00  

2008.05.10 147 650,00         Osztalék 622,23        

2009.05.10 512 680,00         Osztalék 586,75        

2010.05.10 877 580,00         Osztalék 450,51        

2011.05.10 1242 620,00         Osztalék 433,51        

2011.05.13 1245 12 535,00   Értékesítés 8 757,00     

r 10,93%

B 360

Hozamok jelenértéke 10 850,00  
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3. feladat 
Egy részvény CF táblája az alábbi: 
 

 
 
Határozza meg az adott részvénybefektetés hozamát! 
 
4. feladat 
 
2010.02.15-én egy amerikai befektető 1.000 db IBM részvényt vásárolt, majd 2011.04.11-én 
értékesítette őket. 

a) Keresse meg az Interneten, hogy mely tőzsdéken forgalmazzák az USA-ban az IBM 
részvényt! 

b) Töltse le az adott tőzsde honlapjáról a táblázatkezelő szoftver által is használható 
formában az adott részvény napi árfolyam-adatait 2010.01.01-től! 

c) Milyen árfolyamon tudta végrehajtani a vásárlást és az eladást a befektető! 
d) Határozza meg, hogy milyen hozamot ért el a részvények tartásával 

árfolyamnyereségként! 
e) Mekkora a hozam, ha osztalékkal is számolunk? (Keresse meg, fizetett-e, s ha igen, 

mekkora osztalékot az adott részvény!) 
 
5. feladat 
A előző példában látható részvényvásárlást magyar befektetőként hajtottuk végre. 
Bankszámlánkat a K&H Bank vezeti. Határozza meg, hogy forintban számolva mekkora volt 
a befektetés hozama (nézze meg önmagában az árfolyamnyereség mértékét, valamint az 
osztalékkal együtt számított hozamrátát is!) 
 
6. feladat 
Gyűjtse ki a BÉT honlapjáról a vezető részvények árfolyamait 2000-től 2011-ig, mindegyik 
év első kereskedési napjára vonatkozóan. 

a) Határozza meg a részvények éves hozamait! 
b) Határozza meg a részvények teljes időszakra vonatkozó átlagos éves hozamának 

nagyságát! 
c) Gyűjtse ki ugyanezekre az időpontokra BUX index nagyságát is! Ezt követően 

határozza meg a BUX éves hozamait és az átlagos éves hozam nagyságát! 
d) Hogy teljesítettek az egyes részvények a BUX-hoz képest? 
e) Az MNB, vagy a KSH honlapján nézze meg a fenti évekre vonatkozó éves inflációs 

rátákat. Hogy teljesítettek az egyes részvények, illetve a BUX az inflációhoz mérten? 

Dátum Érték Esemény

2003.02.25 7 820,00      Vásárlás

2008.06.05 420,00         Osztalék

2009.06.05 430,00         Osztalék

2010.06.05 435,00         Osztalék

2011.06.05 440,00         Osztalék

2012.06.05 450,00         Osztalék

2013.06.05 ‐                 Osztalék

2014.06.05 490,00         Osztalék

2015.06.05 490,00         Osztalék

2016.06.05 450,00         Osztalék

2016.12.20 8 200,00      Értékesítés
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Határozza meg a részvények és a BUX reálhozamát az egyes évekre, valamint a teljes 
időszakra vonatkozóan! 
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12 Excel‐függvények és alkalmazások rövid leírása 
Az  alábbiakban  az  excelben  található,  a  jegyzetben  tárgyalt  számításokhoz  hasznos 
függvények  listája  látható.  Az  egyes  függvények  pontos  leírása,  a  függvényben  szereplő 
paraméterek magyarázata megtalálható  az excel  súgójában.  Ezeket  itt mellőzzük. A  ritkán 
előforduló  függvények  esetében  az  anyag  megfelelő  részein  a  szükséges  minimális 
magyarázatok mindenhol szerepeltek. 

A pénzügyi számításokhoz hasznos pénzügyi és egyéb excel‐függvények 
(nem teljes körű lista) 

Függvény 
magyar neve 

Függvény 
angol neve 

Függvény leírása 

accrint  accrint  Periodikusan kamatozó értékpapír felszaporodott kamatát 
adja eredményül. 

bmr  irr   

coupdaybs  coupdaybs  A szelvényidőszak kezdetétől a kifizetés időpontjáig eltelt 
napokat adja vissza. 

coupdays  coupdays  A kifizetés időpontját magában foglaló szelvényperiódus 
hosszát adja meg napokban. 

coupdaysnc  coupdaysnc  A kifizetés időpontja és a legközelebbi szelvénydátum 
közötti napok számát adja meg. 

coupncd  coupncd  A kifizetést követő legelső szelvénydátumot adja 
eredményül. 

coupnum  coupnum  A kifizetés és a lejárat időpontja között kifizetendő 
szelvények számát adja eredményül felkerekítve a 
legközelebbi teljes szelvényhez. 

couppcd  couppcd  A kifizetés előtti utolsó szelvénydátumot jelölő számot 
adja eredményül. 

cumipmt  coupipmt  A függvény a kezdő_periódus és a vég_periódus között 
egy kölcsönre visszafizetett összes kamat halmozott 
értékét adja meg. 

cumprinc  cumprinc  A függvény eredménye a kezdő_periódus és a 
vég_periódus között egy kölcsönre visszafizetett összes 
tőkerész. 

duration  duration  Egy fix kamatozású értékpapír lejáratig számított átlagos 
futamidejét adja meg. Az átlagszámításnál a súlyokat a 
kifizetések jelenértéke adja. 

edate  edate  Egy dátumot megadott hónappal követő, vagy megelőző 
másik dátumot ad meg (egy kötvény kupon‐kifizetési 
dátumainak sorozata ennek segítségével például könnyen 
előállítható). 

effect  effect  A függvény a névleges éves kamatlábból és az évenkénti 
tőkésítési időszakok számából a tényleges éves 
kamatlábat adja eredményül. 

fkeres  hlookup  Egy táblázat adott oszlopában megkeres egy értéket, majd 
az ebben a sorban szereplő megadott számú oszlop 
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értékét adja vissza eredményül. 

ha  if  Egy feltétel teljesülését vizsgálja meg, megadható, hogy 
mit adjon eredményül, ha a feltétel teljesül, valamint 
akkor, ha a feltétel nem teljesül. 

hét.napja  weekday  Megadja, hogy egy adott naptári nap milyen napra esik 
(beállítástól függően lehet 1=hétfő, … 7=vasárnap). 
Használata azért szükséges, hogy a számítások során 
kezelni tudjuk, ha egy adott pénzmozgás nem 
munkanapra esik. Ez utóbbi helyzetben a workdays 
függvény használatára is szükség lesz. 

jbé    Egy befektetés jövőbeli értékét adja meg, periodikus, 
állandó összegű kifizetések és állandó kamatláb mellett. 

kitevő    A természetes alapú logaritmus alapjának (2,7183), vagyis 
az „e”‐nek különböző hatványai adhatók meg 
segítségével. Például a kitevő(2) függvény az „e” 
négyzetét adja meg. 

mduration  mduration  Egy 100 Ft‐os névértékű értékpapír Macauley‐féle 
módosított kamatérzékenységét adja eredményül. 

nmé  npv   

nominal  nominal  A függvény a tényleges éves kamatlábból és az évenkénti 
tőkésítések számából a névleges éves kamatlábat adja 
meg. 

price  price  Egy 100 Ft névértékű, periodikusan kamatozó értékpapír 
árát adja eredményül. 

pricedisc  pricedisc  Egy 100 Ft névértékű leszámított értékpapír árát adja 
eredményül. 

pricemat  pricemat  Egy 100 Ft névértékű, lejáratkor kamatozó értékpapír árát 
adja eredményül. 

részlet  pmt   

tbilleq  tbilleq  Egy kincstárjegy kötvény‐egyenértékű hozamát adja 
eredményül. 

tbillprice  tbillprice  Egy 100 Ft névértékű kincstárjegy árát adja eredményül. 

tbillyield  tbillyield  Egy kincstárjegy hozamát adja eredményül. 

yield  yield  Periodikusan kamatozó értékpapír hozamát adja 
eredményül. A yield függvénnyel kötvények hozama 
számítható ki. 

yielddisc  yielddisc  Leszámított értékpapír éves hozamát adja eredményül. 

yieldmat  yieldmat  Lejáratkor kamatozó értékpapír éves hozamát adja 
eredményül. 

 
Használt alkalmazások: 

Alkalmazás neve  Alkalmazás leírása 

Adatok érvényesítése  Használatával beállítható, hogy egy adott cellába csak bizonyos 
tulajdonságnak megfelelő értékek kerülhessenek be, vagy akár az 
is, hogy csak előre definiált értékek közül választhasson a 
felhasználó. 
(Példa: egy kötvény esetében a vásárlás napja csak a kötvény 
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futamidején belül eshessen.) 

Célérték‐keresés  Egy adott cella megfelelő értékét keresi meg úgy, hogy egy másik, e 
cella alapján, képlettel számított eredmény értéke egy előre 
megadott értéket vegyen fel. (Példa: mekkora az a kamatláb, 
amivel egy befektetés nettó jelenértéke nulla. Ebben az esetben a 
keresett érték a kamatláb, az előre megadott érték pedig a nulla a 
nettó jelenértékre vonatkozóan.) 
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13 Deviza‐kódok 
Az alábbi táblázat a nemzeti devizák ISO kódjait tartalmazza. Az adatok forrása az SNV‐Six 
Interbank Clearing rendszerből származik. A teljes táblázat elérhetősége: 
http://www.currency‐iso.org/iso_index/iso_tables/iso_tables_a1.htm 
 
 
ENTITY  Currency Alphabetic 

Code 

AFGHANISTAN  Afghani AFN 

ÅLAND ISLANDS  Euro EUR 

ALBANIA  Lek ALL 

ALGERIA  Algerian Dinar DZD 

AMERICAN SAMOA  US Dollar USD 

ANDORRA  Euro EUR 

ANGOLA  Kwanza AOA 

ANGUILLA  East Caribbean Dollar XCD 

ANTARCTICA  No universal currency   

ANTIGUA AND BARBUDA East Caribbean Dollar XCD 

ARGENTINA  Argentine Peso ARS 

ARMENIA  Armenian Dram AMD 

ARUBA  Aruban Guilder AWG 

AUSTRALIA  Australian Dollar AUD 

AUSTRIA  Euro EUR 

AZERBAIJAN  Azerbaijanian Manat AZN 

BAHAMAS  Bahamian Dollar BSD 

BAHRAIN  Bahraini Dinar BHD 

BANGLADESH  Taka BDT 

BARBADOS  Barbados Dollar BBD 

BELARUS  Belarussian Ruble BYR 

BELGIUM  Euro EUR 

BELIZE  Belize Dollar BZD 

BENIN  CFA Franc BCEAO XOF 

BERMUDA  Bermudian Dollar BMD 

BHUTAN  Ngultrum BTN 

BHUTAN  Indian Rupee INR 

BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF  Boliviano BOB 

BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF  Mvdol  BOV 

BONAIRE, SAINT EUSTATIUS AND SABA  US Dollar USD 

BOSNIA & HERZEGOVINA Convertible Mark BAM 

BOTSWANA  Pula BWP 

BOUVET ISLAND  Norwegian Krone NOK 

BRAZIL  Brazilian Real BRL 

BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY  US Dollar USD 

BRUNEI DARUSSALAM  Brunei Dollar BND 

BULGARIA  Bulgarian Lev BGN 

BURKINA FASO  CFA Franc BCEAO XOF 

BURUNDI  Burundi Franc BIF 

CAMBODIA  Riel KHR 

CAMEROON  CFA Franc BEAC XAF 

CANADA  Canadian Dollar CAD 

CAPE VERDE  Cape Verde Escudo CVE 
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CAYMAN ISLANDS  Cayman Islands Dollar KYD 

CENTRAL AFRICAN REPUBLIC  CFA Franc BEAC XAF 

CHAD  CFA Franc BEAC XAF 

CHILE  Unidades de fomento CLF 

CHILE  Chilean Peso CLP 

CHINA  Yuan Renminbi CNY 

CHRISTMAS ISLAND  Australian Dollar AUD 

COCOS (KEELING) ISLANDS Australian Dollar AUD 

COLOMBIA  Colombian Peso COP 

COLOMBIA  Unidad de Valor Real  COU 

COMOROS  Comoro Franc KMF 

CONGO  CFA Franc BEAC XAF 

CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF  Congolese Franc  CDF 

COOK ISLANDS  New Zealand Dollar NZD 

COSTA RICA  Costa Rican Colon CRC 

CÔTE D'IVOIRE  CFA Franc BCEAO XOF 

CROATIA  Croatian Kuna HRK 

CUBA  Peso Convertible  CUC 

CUBA  Cuban Peso CUP 

CURACAO  Netherlands Antillean 
Guilder 

ANG 

CYPRUS  Euro EUR 

CZECH REPUBLIC  Czech Koruna CZK 

DENMARK  Danish Krone DKK 

DJIBOUTI  Djibouti Franc DJF 

DOMINICA  East Caribbean Dollar XCD 

DOMINICAN REPUBLIC  Dominican Peso DOP 

ECUADOR  US Dollar USD 

EGYPT  Egyptian Pound EGP 

EL SALVADOR  El Salvador Colon SVC 

EL SALVADOR  US Dollar USD 

EQUATORIAL GUINEA  CFA Franc BEAC XAF 

ERITREA  Nakfa ERN 

ESTONIA  Euro EUR 

ETHIOPIA  Ethiopian Birr ETB 

FALKLAND ISLANDS (MALVINAS)  Falkland Islands Pound FKP 

FAROE ISLANDS  Danish Krone DKK 

FIJI  Fiji Dollar FJD 

FINLAND  Euro EUR 

FRANCE  Euro EUR 

FRENCH GUIANA  Euro EUR 

FRENCH POLYNESIA  CFP Franc XPF 

FRENCH SOUTHERN TERRITORIES  Euro EUR 

GABON  CFA Franc BEAC XAF 

GAMBIA  Dalasi GMD 

GEORGIA  Lari GEL 

GERMANY  Euro EUR 

GHANA  Cedi GHS 

GIBRALTAR  Gibraltar Pound GIP 

GREECE  Euro EUR 

GREENLAND  Danish Krone DKK 

GRENADA  East Caribbean Dollar XCD 
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GUADELOUPE  Euro EUR 

GUAM  US Dollar USD 

GUATEMALA  Quetzal GTQ 

GUERNSEY  Pound Sterling GBP 

GUINEA  Guinea Franc GNF 

GUINEA‐BISSAU  CFA Franc BCEAO XOF 

GUYANA  Guyana Dollar GYD 

HAITI  Gourde HTG 

HAITI  US Dollar USD 

HEARD ISLAND AND McDONALD ISLANDS  Australian Dollar AUD 

HOLY SEE (VATICAN CITY STATE)  Euro EUR 

HONDURAS  Lempira HNL 

HONG KONG  Hong Kong Dollar HKD 

HUNGARY  Forint HUF 

ICELAND  Iceland Krona ISK 

INDIA  Indian Rupee INR 

INDONESIA  Rupiah IDR 

IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF  Iranian Rial IRR 

IRAQ  Iraqi Dinar IQD 

IRELAND  Euro EUR 

ISLE OF MAN  Pound Sterling GBP 

ISRAEL  New Israeli Sheqel ILS 

ITALY  Euro EUR 

JAMAICA  Jamaican Dollar JMD 

JAPAN  Yen JPY 

JERSEY  Pound Sterling GBP 

JORDAN  Jordanian Dinar JOD 

KAZAKHSTAN  Tenge KZT 

KENYA  Kenyan Shilling KES 

KIRIBATI  Australian Dollar AUD 

KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE’S REPUBLIC OF North Korean Won KPW 

KOREA, REPUBLIC OF  Won KRW 

KUWAIT  Kuwaiti Dinar KWD 

KYRGYZSTAN  Som KGS 

LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC  Kip LAK 

LATVIA  Latvian Lats LVL 

LEBANON  Lebanese Pound LBP 

LESOTHO  Loti LSL 

LESOTHO  Rand ZAR 

LIBERIA  Liberian Dollar LRD 

LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA Libyan Dinar LYD 

LIECHTENSTEIN  Swiss Franc CHF 

LITHUANIA  Lithuanian Litas LTL 

LUXEMBOURG  Euro EUR 

MACAO  Pataca MOP 

MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF Denar MKD 

MADAGASCAR  Malagasy Ariary MGA 

MALAWI  Kwacha MWK 

MALAYSIA  Malaysian Ringgit MYR 

MALDIVES  Rufiyaa MVR 

MALI  CFA Franc BCEAO XOF 

MALTA  Euro EUR 
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MARSHALL ISLANDS  US Dollar USD 

MARTINIQUE  Euro EUR 

MAURITANIA  Ouguiya MRO 

MAURITIUS  Mauritius Rupee MUR 

MAYOTTE  Euro EUR 

MEXICO  Mexican Peso MXN 

MEXICO  Mexican Unidad de 
Inversion (UDI)  

MXV 

MICRONESIA, FEDERATED STATES OF  US Dollar USD 

MOLDOVA, REPUBLIC OF Moldovan Leu MDL 

MONACO  Euro EUR 

MONGOLIA  Tugrik MNT 

MONTENEGRO  Euro EUR 

MONTSERRAT  East Caribbean Dollar XCD 

MOROCCO  Moroccan Dirham MAD 

MOZAMBIQUE  Metical MZN 

MYANMAR  Kyat MMK 

NAMIBIA  Namibia Dollar NAD 

NAMIBIA  South African Rand ZAR 

NAURU  Australian Dollar AUD 

NEPAL  Nepalese Rupee NPR 

NETHERLANDS  Euro EUR 

NEW CALEDONIA  CFP Franc XPF 

NEW ZEALAND  New Zealand Dollar NZD 

NICARAGUA  Cordoba Oro NIO 

NIGER  CFA Franc BCEAO XOF 

NIGERIA  Naira NGN 

NIUE  New Zealand Dollar NZD 

NORFOLK ISLAND  Australian Dollar AUD 

NORTHERN MARIANA ISLANDS  US Dollar USD 

NORWAY  Norwegian Krone NOK 

OMAN  Rial Omani OMR 

PAKISTAN  Pakistan Rupee PKR 

PALAU  US Dollar USD 

PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED  No universal currency   

PANAMA  Balboa PAB 

PANAMA  US Dollar USD 

PAPUA NEW GUINEA  Kina PGK 

PARAGUAY  Guarani PYG 

PERU  Nuevo Sol PEN 

PHILIPPINES  Philippine Peso PHP 

PITCAIRN  New Zealand Dollar NZD 

POLAND  Zloty PLN 

PORTUGAL  Euro EUR 

PUERTO RICO  US Dollar USD 

QATAR  Qatari Rial QAR 

RÉUNION  Euro EUR 

ROMANIA  Leu  RON 

RUSSIAN FEDERATION  Russian Ruble RUB 

RWANDA  Rwanda Franc RWF 

SAINT HELENA, ASCENSION AND TRISTAN DA CUNHA Saint Helena Pound SHP 

SAINT KITTS AND NEVIS  East Caribbean Dollar XCD 
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SAINT LUCIA  East Caribbean Dollar XCD 

SAINT MARTIN  Euro EUR 

SAINT PIERRE AND MIQUELON  Euro EUR 

SAINT VINCENT AND THE GRENADINES  East Caribbean Dollar XCD 

SAINT‐BARTHÉLEMY  Euro EUR 

SAMOA  Tala WST 

SAN MARINO  Euro EUR 

SÃO TOME AND PRINCIPE Dobra STD 

SAUDI ARABIA  Saudi Riyal SAR 

SENEGAL  CFA Franc BCEAO XOF 

SERBIA   Serbian Dinar RSD 

SEYCHELLES  Seychelles Rupee SCR 

SIERRA LEONE  Leone SLL 

SINGAPORE  Singapore Dollar SGD 

SINT MAARTEN (DUTCH PART)  Netherlands Antillean 
Guilder 

ANG 

SISTEMA UNITARIO DE COMPENSACION REGIONAL DE 
PAGOS "SUCRE"  

Sucre XSU 

SLOVAKIA  Euro  EUR 

SLOVENIA  Euro EUR 

SOLOMON ISLANDS  Solomon Islands Dollar SBD 

SOMALIA  Somali Shilling SOS 

SOUTH AFRICA  Rand ZAR 

SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS No universal currency   

SPAIN  Euro EUR 

SRI LANKA  Sri Lanka Rupee LKR 

SUDAN  Sudanese Pound  SDG 

SURINAME  Surinam Dollar SRD 

SVALBARD AND JAN MAYEN  Norwegian Krone NOK 

SWAZILAND  Lilangeni SZL 

SWEDEN  Swedish Krona SEK 

SWITZERLAND  WIR Euro  CHE 

SWITZERLAND  Swiss Franc CHF 

SWITZERLAND  WIR Franc  CHW 

SYRIAN ARAB REPUBLIC  Syrian Pound SYP 

TAIWAN, PROVINCE OF CHINA  New Taiwan Dollar TWD 

TAJIKISTAN  Somoni       TJS 

TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF  Tanzanian Shilling TZS 

THAILAND  Baht THB 

TIMOR‐LESTE  US Dollar USD 

TOGO  CFA Franc BCEAO XOF 

TOKELAU  New Zealand Dollar NZD 

TONGA  Pa’anga TOP 

TRINIDAD AND TOBAGO  Trinidad and Tobago Dollar  TTD 

TUNISIA  Tunisian Dinar TND 

TURKEY  Turkish Lira   TRY 

TURKMENISTAN  New Manat TMT 

TURKS AND CAICOS ISLANDS  US Dollar USD 

TUVALU  Australian Dollar AUD 

UGANDA  Uganda Shilling UGX 

UKRAINE  Hryvnia UAH 

UNITED ARAB EMIRATES  UAE Dirham AED 

UNITED KINGDOM  Pound Sterling GBP 
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UNITED STATES  US Dollar USD 

UNITED STATES  US Dollar (Next day) USN 

UNITED STATES  US Dollar (Same day) USS 

UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS US Dollar USD 

URUGUAY  Uruguay Peso en Unidades 
Indexadas (URUIURUI)   

UYI 

URUGUAY  Peso Uruguayo UYU 

UZBEKISTAN  Uzbekistan Sum UZS 

VANUATU  Vatu VUV 

Vatican City State (HOLY SEE)  Euro EUR 

VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF  Bolivar Fuerte  VEF 

VIET NAM  Dong VND 

VIRGIN ISLANDS (BRITISH) US Dollar USD 

VIRGIN ISLANDS (US)  US Dollar USD 

WALLIS AND FUTUNA  CFP Franc XPF 

WESTERN SAHARA  Moroccan Dirham MAD 

YEMEN  Yemeni Rial YER 

Zaire see CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE   

ZAMBIA  Zambian Kwacha ZMK 

ZIMBABWE  Zimbabwe Dollar   ZWL 

     

Entity not applicable  Gold XAU 

   Bond Markets Unit 
European Composite Unit 
(EURCO) 

XBA 

   Bond Markets Unit 
European Monetary Unit 
(E.M.U.‐6)  

XBB 

   Bond Markets Unit 
European Unit of Account 9 
(E.U.A.‐9) 

XBC 

   Bond Markets Unit 
European Unit of Account 
17 (E.U.A.‐17) 

XBD 

INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF)   SDR (Special Drawing Right)  XDR 

   Palladium XPD 

   Platinum XPT 

   Silver XAG 

Special settlement currencies  UIC‐Franc XFU 

Special settlement currencies  Codes specifically reserved 
for testing purposes 

XTS 

Special settlement currencies  The codes assigned for 
transactions where no 
currency is involved are: 

XXX 

   Euro EUR 
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14 Szótár – az anyagban használt angol kifejezések 
Angol kifejezés  Magyar kifejezés 

accrued interest  felhalmozódott kamat 

annuity 
  deferred annuity 
  immediate annuity 

annuitás 
  késleltetett (nem azonnal induló) 
  azonnal induló annuitás 

basis point  bázispont 

bond  kötvény 

CD   Lásd Certificate of Deposit 

certificate of deposit  letéti igazolás 

commercial paper  váltó 

compound interest  kamatos kamatozás 

continous compounding  folyamatos kamatozás 

coupon  kupon 

CP  lásd: commercial paper 

equity  részvény 

Face value  lásd: par value 

fixed income securities  fix kamatozású értékpapírok 

floating rate  változó kamatozás 

forex market  lásd FX market 

forward  OTC határidős piac, vagy határidős ügylet 

future value  jövőérték 

futures  tőzsdei határidős piac, vagy határidős ügylet 

FX market  devizapiac 

internal rate of return  belső megtérülési ráta 

IRR  lásd: internal rate of return 

maturity  lejárat, futamidő 

par value  névérték 

par yield  par hozam 

PPP  lásd: purchasing power parity 

present value  jelenérték 

purchasing power parity   vásárlóerő‐paritás 

spread  két ár (pl. eladási és vételi) közötti különbség 

strip  strip (szintetikusan felépített zéró‐kupon 
kötvény, amely akkor jön létre, amikor a 
piacon a kereskedők az államkötvény 
hozamát a névértéktől függetlenül 
értékesítik) 

swap  csereügylet 

term structure of interest rate  kamatlábak lejárati szerkezete 

Treasury bill  Kincstári váltó (Magyarországon 
kincstárjegy) 

Treasury bond  Államkötvény 

yield  hozam 

yield curve  hozamgörbe 
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yield to maturity  lejáratig számított hozam 

zero coupon bond  zéró kupon kötvény 
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