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1. A	pénzügyi	piacok	nemzetközivé	válása	
A  pénzügyi  piacok  nemzetköziesedésének  vizsgálata  előtt  célszerű  meghatározni  magát  a 

fogalmat.  A  pénzügyi  piac  a  pénz  cseréjének  helyszíne,  a  pénz  cseréjének  közvetítésében 

(intermediáció)  szerepet  játszó  szereplők  (egyének  és  intézmények),  pénzügyi  eszközök, 

mechanizmusok,  valamint  jogszabályok,  szabályozók  és  szokásjogok  összessége.  A  pénzügyi 

közvetítés  elsődleges  feladata  a  gazdaságban  keletkező  szabad  pénzeszközök  (szélesebb 

értelemben  vett  megtakarítások),  tőkék  eljuttatása  a  felhasználókhoz.  A  pénzügyi  piacon 

különböző időpontbeli pénzek cserélnek gazdát. Időbeliség szempontjából a pénzpiac és a tőkepiac 

különböztethető meg.  Az  előbbibe  a  rövid  lejáratú  (egy  éven  belüli),  az  utóbbiba  a  hosszabb 

lejáratú (egy éven túli) vagy lejárat nélküli ügyletek tartoznak. 

A  pénzügyi  piacok  (pénz‐  és  tőkepiacok)  nemzetköziesedése  a  kapitalizmus  kialakulásával 

kezdődött, bár a  folyamatot kisebb‐nagyobb visszaesések  szakították meg. A  jelenlegi globalizált 

pénzügyi piacok kezdetei az 1950‐es évekre nyúlnak vissza, amikor a nemzetközi pénzügyi piacok 

integrálásában  jelentős  szerepet  játszottak  a  tőkemozgások,  azokon  belül  is  az  USA‐ban 

keletkezett tőkefeleslegeknek a fejlődő országok kitermelőiparába történt befektetése. A folyamat 

újabb impulzust kapott az 1973‐1974. évi világpiaci kőolajválság után a kőolajtermelő országokban 

felgyülemlett  likviditástöbblettől,  amely  a  nemzetközi  pénz‐  és  tőkepiacokra  áramlott.  A 

nemzetközi hitelpiacok új jelensége volt a megtakarítások és a hitelkihelyezések nemzetközi szintű 

földrajzi szétválása.1  

Jelenleg  a  pénzügyi  szektor  a  világgazdaság  legnagyobb  szolgáltató  ágazata,  amely  más 

szektorokkal  is  szorosan  összefonódik.  A  jelenlegi  globális  pénzügyi  rendszert  a  nagyfokú 

integráltság,  a  rendkívüli  mobilitás  és  a  tranzakciók  nagy  sebessége  jellemzi.  Mindezt  a 

nagymértékű mobilitás teszi kockázatossá.  

A  pénzügyi  piacok  nemzetközivé  válásának  az  egyik  legjelentősebb  hajtóereje  az  1980‐as  évek 

végétől felgyorsult dereguláció és a liberalizáció volt. A dereguláció általános értelemben azoknak 

az  előírásoknak  a  megszüntetését  jelenti,  amelyek  összgazdasági  mértekben  hatékonysági‐

gazdaságossági kritériumok alapján nem  igazolhatók, meghaladják az összgazdasági szempontból 

képviselhető mértéket és bizonyos csoportérdekeket védenek. A pénzügyi szférában a dereguláció 

a  különböző pénzügyi  szolgáltatások  eltérő  szabályozásának  és  a piacok  egymás  közötti  átjárási 

tilalmának megszüntetését, az új, elsősorban külföldi pénzügyi közvetítők piacra lépését korlátozó 

jogszabályok  lebontását  jelentette. A dereguláció nyomán  jelentek meg  a  különféle új pénzügyi 

termékekben  megtestesülő  pénzügyi  innovációk,  illetve  nem  pénzügyi  közvetítők,  továbbá 

változott a pénzügyi szolgáltatások árazása. A pénzügyi  innováció  tág  fogalom, mindazon újszerű 

befektetési és finanszírozási eszközöknek,  instrumentumoknak gyűjtőfogalma, amelyek a pénz‐, a 

hitel‐ és a tőkepiacokon még nem általánosan hozzáférhetők. 

                                                            

1 E fejezet Gál Zoltán: Pénzügyi piacok a globális térben. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2010, 76-90. oldal című 
könyve alapján készült. 
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A  liberalizáció a piaci és  versenymechanizmusok kiterjesztését, a piacok bel‐ és külföldi verseny 

előtti megnyitását jelenti. A dereguláció és a  liberalizáció nyomán erősödik az állami fennhatóság 

alól  kikerülő  pénzügyi  áramlások  térnyerése.  Belső  liberalizációnak  tekinthető  a  kamatláb 

meghatározásával kapcsolatos korlátozások megszüntetése (így a kamatlábplafon eltörlése az USA‐

ban),  aminek  következtében  nem  adminisztratív  beavatkozások,  hanem  a  piaci mechanizmusok 

hatására  alakulnak.  A  központi  bankok  mozgástere  szűkült  a  hosszú  lejáratú  kamatlábak 

alakításában, mert az a derivatív ügyeletek terjedésével a piaci szereplők kezébe került. 

A  nemzetközi  pénzügyi  áramlásokat  mozdította  elő  a  külső  liberalizáció,  ami  a  rögzített 

valutaárfolyamok  megszüntetésében,  a  lebegő  árfolyamokra  való  áttérésben  testesült  meg.  A 

külső  liberalizáció  kiemelkedő  mértékben  járult  hozzá  a  devizapiacok  felduzzadásához,  a 

devizaárfolyamok  volatilitásának  vagy  változékonyságának  növekedéséhez,  a  kötvénypiacok 

integrálódásához,  az  ár‐,  árfolyam‐  és  kamatlábkockázatok  mérséklését  lehetővé  tevő 

származtatott  pénzügyi  termékek megjelenéséhez,  a  felzárkózó  országok  pénzügyi  piacainak  a 

fejlődéséhez és új piaci szereplők megjelenéséhez. 

A  dereguláció  és  a  liberalizáció  eredményeként  javult  a  pénzügyi  szféra  globális  integrációja, 

csökkent  a  pénzügyi  tevékenységek  költsége,  erősödött  a  globális  verseny  az  egyes  pénzügyi 

piacok  és  piaci  szereplők  között,  megszűntek  a  belföldi  megtakarítások  alacsony  szintjével 

kapcsolatos  beruházási  korlátok.  Ennek  nyomán  hatékonyabb  pénzügyi  rendszer  jött  létre, 

amelyben  egyrészt  alacsonyabbak  a  kamatköltségek,  kedvezőbbek  a  hitelfelvételi  lehetőségek, 

másrészt bővebb és diverzifikáltabb lehetőségek állnak a befektetők rendelkezésére. Ugyanakkor a 

dereguláció  és  liberalizáció  eredményeként  gyengül  a  nemzetállamok  gazdasági  és  pénzügyi 

szuverenitása,  a  nemzetállami  monetáris  politika  mozgástere.  A  kamatlábak  külső 

meghatározottsága  erősödik.  A  gazdaságpolitikai,  azon  belül  a  monetáris  és  fiskális  politikai 

döntéseket növekvő mértékben alakítják a nemzetközi pénz‐ és tőkepiacok elvárásai.  

A  pénzügyi  rendszer  nemzetköziesedésének  második  hajtóereje  az  információs  és 

telekommunikációs  technológiák  fejlődése  (az  internetet  is  beleértve)  és  használati  díjának 

csökkenése.  A  korszerű  információs  és  kommunikációs  technológiák  lehetővé  teszik  az 

információkhoz való gyors hozzájutást, a pénzügyi piacok folyamatos (24 órán keresztüli történő) 

működését,  a  pénzügyi  tranzakciók  valós  idejű  végrehajtását,  ezáltal  megsokszorozódott  a 

pénzügyi tranzakciók száma, miközben gyengültek a hagyományos pénzügyi közvetítők pozíciói. Az 

információs és kommunikációs technológiák költségeinek csökkenése mérsékelte a tőkeáramlások 

térbeli  korlátait,  mert  lehetővé  vált  a  földrajzi  távolságok  áthidalása.  A  jelzett  technológiai 

változások  átalakították  a  pénzügyi  intézmények  szervezeti  rendszerét  és  földrajzi  struktúráját. 

Szétválasztottak  bizonyos  tevékenységeket,  amelyeket  alacsonyabb  költségszintű  országokba 

telepítettek.  Ez  a  decentralizációt  erősítette,  aminek  nyomán  gyengült  a  pénzügyi  tevékenység 

földrajzi  koncentrációja.  Az  információs  és  kommunikációs  technológiák  a  pénzügyi  rendszer 

nemzetköziesedésének  szükséges,  de  nem  elégséges  feltételét  képezik.  A  pénzügyi  piacok 

deregulációján és liberalizációján keresztül fejthetik ki hatásukat.  

A pénzügyi rendszer globalizációjának harmadik hajtóereje a dezintermediáció. Ez azt a folyamatot 

jelöli, amelynek során a pénzügyi szféra szereplőinek  fő terepévé az értékpapírpiac válik, ahol az 

értékpapírosítás  lehetővé teszi a hagyományos közvetítők,  legfőképpen a bankok kikerülését.  (Az 
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értékpapírosítás  lényege,  hogy  a  bankok  a  hiteleiket  kivezetik  a  mérlegből,  eszközfedezetű 

értékpapírrá  alakítják,  és  továbbadják  azokat  a  piacon.  Jellemző  termékei,  megoldásai  között 

említhetők  az  euro‐értékpapírok,  a  változó  kamatozású  értékpapírok,  a  letéti  jegyek,  a 

kamatszelvény  nélküli  kötvények,  valamint  azok  a  speciális  értékpapírok,  amelyek  mögött 

valamilyen  homogén  eszközök,  vagy  eszközcsoportok  állnak  fedezetként.)  Ennek  nyomán  a 

nagyvállalatok  mindinkább  közvetlenül  tőkepiacról  finanszírozzák  tevékenységüket, 

nagymértékben  támaszkodnak egyéb  finanszírozási  formákra. A háztartások  finanszírozásában  is 

nő az intézményi befektetők szerepe és súlya.  

A  pénzügyi  piacok  globalizációjának  negyedik  hajtóereje  a  tőke  forgási  sebességének 

növekedésével kapcsolatos. A  tőke  forgási sebessége nagymértékben megnőtt, megtérülési  ideje 

lecsökkent, ennek következtében  rövidültek a befektetési  időtávok. A  tőke  forgási sebességének 

emelkedésével  nőttek  a  pénzügyi  transzakciókkal  kapcsolatos  (nem  utolsó  sorban  időbeli) 

kockázatok, ami a kockázatkezelés eszköztárának a bővülését vonta maga után.  

A  nemzetköziesedés  ötödik  hajtóereje  a  transznacionális  szereplők  súlyának  és  befolyásának 

erősödése. A nemzetközi áru‐ és tőkeforgalom liberalizálása nyomán a transznacionális szereplők a 

globális  befektetési  lehetőségeket  optimalizálják.  A  transznacionális  szereplők  kiemelkedő 

mértékben erősítették a pénzügyi piacok globális integrálódását. Egyes modellszámítások szerint a 

pénzügyi piacok globalizálódása nagymértékben hozzájárult a világgazdaság növekedéséhez.  

Fogalmak 

Pénzügyi piac, pénz‐ és tőkepiac, nemzetköziesedés, tőkemozgások, globalizáció, megtakarítások, 

hitelkihelyezések,  dereguláció,  liberalizáció,  belső  és  külső  liberalizáció,  pénzügyi  szolgáltatások, 

pénzügyi  közvetítők,  pénzügyi  innováció,  információs  és  telekommunikációs  technológiák, 

dezintermediáció, értékpapírosítás, a tőke forgási sebessége, transznacionális szereplők.  

Ellenőrző kérdések 

1. Ismertesse a pénzügyi piac jellemzőit! 

2. Mutassa be a pénzügyi piacok nemzetköziesedésének legfőbb hajtóerőit! 

3. Mit tud a deregulációról és a liberalizációról? 

4. Mutassa be az  információs és kommunikációs  technológiák hozzájárulását a pénzügyi piacok 

nemzetköziesedéséhez! 

5. Mit ért dezintermediáción és értékpapírosításon? 

6. Elemezze  a  tőke  forgási  sebessége  növekedésének  és  a  transznacionális  szereplők  súlyának 

hatását a pénzügyi piacok globalizálódására! 

7. Keressen olyan honlapokat, amelyek az érdeklődő befektetők számára hasznos információkkal 

szolgálnak  a  pénzügyi  piacokra  vonatkozóan!  A  magyar  honlapok  mellett  keresse  meg  a 

mérvadó külföldi hírportálokat is!  
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2. A	világ	fő	pénzügyi	piacai		
A második világháború utáni  időszakban – nem utolsósorban, a reálszférában elfoglalt pozíciójára 

támaszkodva  –  az USA  súlya  volt  domináns  a  világ  pénzügyi  piacain. Az  1960‐as  és  az  1970‐es 

évtizedet Nyugat‐Európa  és  főleg  Japán  gyors  ütemű  felzárkózása  jellemezte.  Az  1980‐as  és  az 

1990‐es évtizedben Kína és az újonnan  iparosodó távol‐keleti kis országok (Hongkong, Szingapúr, 

Dél‐Korea és Tajvan) pozíciói erősödtek mindenekelőtt az 1990‐es évek eleje óta  lassú gazdasági 

növekedéssel és deflációval küszködő Japán rovására. Az 1990‐es évek végén és a 2000‐es évtized 

elején  az  euró  bevezetése  rendezte  át  az  erőviszonyokat. Az  euró  kezdetben  12  európai  uniós 

tagország nemzeti fizetőeszközének lépett helyébe, a bővülések után jelenleg 17 ország törvényes 

fizetőeszközét helyettesíti.  

Az  alábbi  táblázat  összefoglaló  állományadatokat  közöl  a  világ  pénzügyi  piacairól.  A  nagy 

aggregátumokban  képzett  szegmensek  közé  a  nemzetközi  tartalékok,  a  tőzsdei  kapitalizáció  (a 

részvények  száma  szorozva  árfolyamukkal),  a  közszféra  és  a magánszektor  adósságpapírjai  és  a 

banki eszközök tartoznak. A globális pénzügyi eszközök állománya (az említett szegmensek összege 

a nemzetközi tartalékok nélkül) 2009‐ben 232 ezer milliárd dollárra rúgott. Tekintettel arra, hogy a 

megtakarítások  aránya  a  világ GDP‐jében mintegy  20%,  ezért  20  évre  lenne  szükség  a  globális 

pénzügyi  piac  jelenlegi  méretének  eléréséhez.  A  globális  pénzügyi  piac  mérete  nemcsak  a 

megtakarításokhoz, hanem a megtermelt GDP‐hez viszonyítva  is kiemelkedő, annak négyszeresét 

teszi ki. 

Az  1980‐as  évek  elején,  amikor  a  pénzügyi  piacok  expanziója  elkezdődött,  a  világ  pénzügyi 

eszközeinek állománya még megegyezett a világ GDP‐jével, a GDP kétszeresét 1993‐ban érte el. A 

pénzügyi szférának a  reálszféránál gyorsabb bővülése hosszú  időn keresztül egészséges  folyamat 

volt,  ugyanis  a  likviditás  bővülése  javítja  a  hitelfelvevők  tőkéhez  jutását,  javul  a  kamatlábak  és 

hozamok meghatározásának, ezzel összefüggésben a tőkék allokációjának a hatékonysága, illetve a 

kockázatmegosztás.  A  folyamat mellékhatásai  közül  a  globális  egyensúlyhiányok  fokozódása,  a 

pénzügyi  eszközök  túlértékelődése,  az  államadósság  növekedése  említhető.2  Az  egyensúlyt 

pénzügyi piaci korrekciók és pénzügyi és gazdasági válságok állítják helyre. 

A globális pénzügyi és gazdasági válság hatására a világ pénzügyi eszközeinek az állománya 2008‐

ban  6,7%‐kal  esett  vissza,  2009‐ben  viszont újból meghaladta  a  válság  előtti  szintet. A  válság  a 

globális  pénzügyi  eszközállomány  összetételét  is  érintette:  átmenetileg  csökkent  a  tőzsdei 

kapitalizáció,  folyamatosan  emelkedett  viszont  a  közszféra  adóssága  (a  nagyszámú  országban 

végrehajtott bankmentő csomagoktól és fiskális expanziótól korántsem függetlenül).   

A pénzügyi piacok mélységét a pénzügyi eszközállomány és a GDP hányadosa adja. 2009‐ben mind 

az  EU,  azon  belül  a GMU, mind  pedig  Japán mutatójának  az  értéke meghaladta  az USA‐ét.  Az 

Egyesült Királyság,  Írország és Luxemburg mutatójának magas értéke pénzügyi központ  szerepre 

enged következtetni.  

                                                            

2 Gál Zoltán: Pénzügyi piacok a globális térben. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2010, 215. oldal 
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A pénzügyi piacok egyes szegmenseit tekintve megállapítható, hogy az USA jelentősége továbbra is 

kiemelkedő  (2009‐ben  a  tőzsdei  kapitalizáció  közel  egyharmada  jutott  rá).  Igen  erős  az  egyes 

országok  vezető  tőzsdeindexeinek  az  amerikai  indexekkel  való  korrelációja,  együttmozgása.  Az 

amerikai részvénypiac trendjeitől – az országonként más‐más kockázati felárat figyelembe véve –

nem  függetlenítheti  magát  tartósan  a  világgazdaságot  alkotó  országok  többsége.  Nagyobb 

különbségek különféle okok miatt  rövidebb  távon előfordulhatnak, de a globalizálódó világban a 

nemzetközi nagybefektetők ezeket a különbségeket megszüntetik. 

1. táblázat: A világ pénzügyi piacának mérete szegmensek és fő régiók, illetve országok alapján 
(Milliárd USD) 

  GDP 

Összes 

tartalék 

arany 

nélkül 

1. 

Tőkepiaci 

kapitali‐

záció 

Köz‐

szféra 

Vállalato

k 

2. 

Együtt 

3. Banki 

eszközök 
1+2+3 

Kötvények, 

részvénytőke 

és banki 

eszközök a 

GDP %‐ában 

Világ  57843 8544  47189 36403 55679 92082 92970  232240  402

EU‐15  15373 405  10013 10076 23480 33556 41708  85277  555

GMU‐12  12478 283  6576 8566 18974 27240 29072  62888  504

Németország  3339 60  1292 1850 3893 5743 5059  12094  362

Franciaország  2656 47  1895 1792 3410 5160 8771  15825  596

Olaszország  2118 46  656 2218 2888 5106 3411  9173  433

Írország  222 2  61 178 1534 1711 1328  3100  1394

Luxemburg  52 1  105 3 95 98 566  769  1466

Egyesült Királyság  2179 56  2796 1239 3474 4712 10708  18217  836

Észak‐Amerika  15455 174  16754 10484 23036 33520 16875  67149  435

USA  14119 120  15077 9478 22174 31652 14163  60892  431

Japán  5069 1022  3396 9657 2264 11921 8847  24163  477

Újonnan 

iparosodottak*  1604 1062  4309 724 1063 1787 3569  9665  603

Felzárkózó országok  17962 5523  9910 4896 2723 7619 15948  33477  186

Ázsia  7876 3089  5435 2449 1499 3948 9945  19327  245

Latin‐Amerika  3965 549  2195 1492 838 2331 2559  7084  179

Közel‐Kelet és 

Észak‐Afrika  1974 940  754 152 114 266 1374  2393  121

Fekete‐Afrika  883 159  559 98 80 178 420  1158  131

Európa  3264 786  968 704 193 897 1650  3515  108

Megjegyzés: * Hongkong, Szingapúr, Dél‐Korea és Tajvan 

Forrás: IMF Global Financial Stability Report, October, 2010, 

Az EU‐15 mind a magán, mind a vállalati adósságpapírok állománya alapján megelőzi az USA‐t. (Az 

EU‐n  belül  a  GMU  értékei  még  kisebbek  az  USA  számainál,  a  különbség  a  GMU‐hoz  nem 

csatlakozott Egyesült Királyság nagy súlyára vezethető vissza.) Ugyanakkor a banki eszközök terén 

kiemelkedő  az  EU‐15  fölénye  az USA‐val  szemben.  A  nemzetközi  tartalékok  körében  az  utóbbi 

években átrendeződés ment végbe a krónikus folyó fizetési mérleghiányú országok (USA, Egyesült 

Királyság  stb.)  felől a  folyamatosan  többletet elérő országok  (Kína,  Japán, Hongkong,  Szingapúr, 

Dél‐Korea, Tajvan stb.) javára.  
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A devizapiac a Bretton‐Woods‐i valutarendszer 1971. évi összeomlása után, a  lebegő árfolyamok 

rendszerére  való  áttérés  nyomán  indult  fejlődésnek.  A  Nemzetközi  Fizetések  Bankja  (Bank  for 

International Settlements — BIS) háromévente empirikus adatfelvételen alapuló felmérést készít a 

világ devizapiacáról. A legutóbbi, 2010‐ben készült felmérés előzetes adatai szerint a világ átlagos 

napi devizaforgalma 3.981 milliárd dollár volt. A növekedés 2007‐hez képest 657 milliárd dollár, 

illetve 20% volt. Ez arra utal, hogy a 2007 és 2009 közötti globális pénzügyi és gazdasági válság és a 

jelenlegi szuverén adósságválság ellenére a devizapiac dinamikusan fejlődött.  

Figyelmet  érdemel,  hogy  a  nemzetközi  devizapiacok  napi  forgalma  a  világ  éves  kibocsátásának 

közel  7%‐ára  rúg.  Ennek  az  összehasonlításnak  közgazdasági  tartalma  nincs,  célja  pusztán  a 

nagyságrendek  érzékeltetése  révén  a  devizapiac  jelentőségének  demonstrálása.  Más 

mutatószámok  (a  devizapiaci  forgalom  GDP‐hez,  bruttó  nemzetközi  kereskedelmi  forgalomhoz 

[export+import],  értéktőzsdei  forgalomhoz  viszonyított  aránya)  is  ugyanerre  engednek 

következtetni.  A  legaktívabb  devizapiacokkal  rendelkező  hét  ország  csökkenő  sorrendben  a 

következő: Egyesült Királyság, USA, Japán, Szingapúr, Svájc, Hongkong és Ausztrália. A devizapiaci 

műveletek  töredéke mögött  húzódik meg  reálügylet.  A  konverziók  döntő  többsége  spekulációs 

jellegű  vagy  kockázatfedezési  célokat  szolgál.  A  határidős  devizapiacokat  az  árfolyamkockázat 

fedezésével kapcsolatos reálgazdasági szükségletek hívták életre, tartják fenn és fejlesztik.  

A BIS‐felmérés  szerint 2007 és 2010  között  a  globális devizapiaci növekedés  a nagyfrekvenciájú 

kereskedők  aktivitásából,  a  legnagyobb  devizapár‐kereskedők  ügyfeleivé  váló  kisebb  bankok 

forgalmának  emelkedéséből  és  a  kiskereskedelmi  ügyfelek  számának  és  aktivitásának 

növekedéséből  táplálkozott. A második kategóriát  lefedő egyéb pénzügyi  intézményekre  (kisebb 

bankok, különféle pénzpiaci és egyéb alapok, biztosítótársaságok, nyugdíjalapok, fedezeti alapok, 

devizaalapok  és  központi  bankok  stb.)  a  devizapiaci  forgalom  növekményének  85%‐a  jutott. 

Ugyanakkor  a  nem  pénzügyi  intézmények  (vállalatok  és  kormányok  stb.)  forgalma  10%‐kal 

csökkent.  

2. táblázat: A világ globális devizapiaci forgalma (Napi átlag áprilisban, milliárd USA dollar) 

 

2010. évi 

forgalom 

Milliárd USD 

Változás 2007‐

hez képest 

abszolút 

értékben (Mrd 

USD) 

Növekedés 

2007 óta %‐ban 

A devizapiac 

növekedéséhez 

való %‐os 

hozzájárulás* 

Összesen  3981  657  20  100 

Szervezetek szerint         

Jelentő dílerek  1548  156  11  24 

Egyéb pénzügyi intézmények  1900  561  42  85 

Nem pénzügyi ügyfelek  533  ‐60  ‐10  ‐9 

Eszközök alapján         

Azonnali (spot) tranzakciók  1490  485  48  74 

Outright forwardok  475  113  31  17 

FX swap  1765  51  3  8 

Devizaopció  207  ‐4  ‐2  ‐1 

Devizaswap  43  11  36  2 

Megjegyzés: Nettó‐nettó alapon, azaz a helyi és a határon átnyúló kettős számbavétellel korrigálva. 

* A 2007 és 2010 közötti 657 milliárd dolláros növekményhez való százalékos hozzájárulás.  
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Forrás: King, M., R. – Rime, D.: The $4 trillion question: what explains FX growth since the 2007 survey? BIS Quarterly, 

December 2010, 28. o. 

Pénzügyi  eszközök  szerint  a  legnagyobb  súllyal  (44%)  az  FX  swapok  szerepelnek  a  globális 

devizaforgalomban, majd az azonnali ügyletek következnek  (37%‐kal). A növekményben azonban 

az azonnali piaci szegmens szerepe domborodik ki.  

Fogalmak 

Pénzügyi  piac,  törvényes  fizetőeszköz,  euró,  nemzetközi  tartalékok,  tőzsdei  kapitalizáció, 

adósságpapír,  banki  eszközök,  megtakarítások,  GDP,  a  pénzügyi  piacok  mélysége,  FX  swap, 

devizaopció, devizaswap 

Ellenőrző kérdések 

1. Ismertesse a világ pénzügyi piacainak főbb jellemzőt (nagyságrend, szerkezet, földrajzi 

megoszlás stb.)! 

2. Ismertesse a globális devizapiac fő vonásait! 

3. Látogassa meg a BIS honlapját (www.bis.org) és tanulmányozza a forex‐piacokkal foglalkozó 

kiadványokat! 

Ajánlott irodalom 

1. Gál Zoltán: Pénzügyi piacok a globális térben. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2010, 185‐262. 

oldal.  

2. King, M., R. – Rime, D.: The $4 trillion question: what explains FX growth since the 2007 

survey? BIS Quarterly, December 2010, 27‐40. o. 
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3. Bankközi	pénzpiac	

3.1. A	bankközi	pénzpiac	fogalma	
A  bankközi  pénzpiac  a  pénzpiac  egyik  részpiaca,  egy  adott  időszak  pénzforgalmában  jelentkező 

bevételi vagy kiadási  többlet kialakulásának áthidalására alakult ki, ahol a bankok egymás között 

kötnek  általában  rövid  lejáratú  hitelügyletet.  A  kereskedelmi  bankok  igyekszenek  olyan 

jegybankpénz‐készletet tartani, ami a kötelező tartalékon felül lehetővé teszi a napi jegybankpénz‐

fizetési kötelezettségeiknek teljesítését, de céljuk a tartalékolás minimalizálása.  Így a bankok egy 

részének  jegybankpénz  fölöslege, másik  részének  hiánya  keletkezik.  A  bankközi  pénzpiacon  az 

érintett  bankok  az  egymásnak  nyújtott  rövid  lejáratú  kölcsönök  segítségével  minimalizálják  a 

bankrendszer egészének jegybankpénz‐szükségletét. A bankközi pénzpiac fontos szerepet játszik a 

bankrendszer  likviditásának  szabályozásában.  Itt  általában  gyorsan,  egyszerűen,  fedezet  nélkül 

lehet hitelt felvenni. A hitelek futamideje egy naptól néhány hónapig (egy, három, hat) terjedhet. 

A  hiteleket  lejárat  előtt  nem  lehet  felmondani.  Az  eddigiekből  következően  a  bankközi 

pénzpiacnak  két  funkciója  van.  Az  első  funkció  a  bankok  átmeneti  likviditási  problémái 

megoldásának a támogatása (likviditási hitelek), a második a bankok pénz‐, illetve hitelkínálatának, 

hitelnyújtási  képességének  fokozása  (refinanszírozási  hitelek).  Az  irányadó  kamatláb  az  európai 

uniós bankközi piacon az EURIBOR, az europiacokon a LIBOR, a magyar bankközi piacon a BUBOR. 

A  globalizált  pénzügyi  rendszerben  a  világ  valamennyi  bankja  és  befektetési  bankja  része  a 

bankközi  pénzpiacnak,  ahol  a  világ  összes,  devizaátváltást  és  kamat  jellegű  ügyletet  igénylő 

szereplője egymásra talál. A globális bankközi pénzpiac folyamatos, 24 órás piac. A bankközi piac 

sajátossága, hogy az árak azonnal követik a kereslet és a kínálat változásait.  

A bankközi pénzpiacon az üzletkötés elektronikus csatornákon zajlik. Elektronikus ajánlat‐kereslet 

illesztés nincs,  a  felek egy‐egy  alapon  kötnek üzletet egymással. A bankok  technikailag bármely 

másik bankot elérhetik. Üzletet viszont csak azzal köthetnek, amellyel erre szerződést kötöttek és 

limiteket  állapítottak  meg  a  mennyiségekre.  Az  üzletkötő  teljes  felhatalmazással  képviseli  a 

bankját.  A megkötött  üzletet  a  bank  nem  vonhatja  vissza,  legfeljebb  az  üzletkötő  felelősségét 

állapíthatja meg. A bankközi piacnak  saját  szakzsargonja  és  etikája  alakult  ki. Az ügyletek  kerek 

összegek  (például 1 milliárd  forint  többszöröse, 1 millió euró  többszöröse). Kisebb összegre vagy 

tört összegre nem  illik árat  jegyezni. Akkor  is kell árat  jegyezni, ha az üzletkötő nem akar üzletet 

kötni. Kétoldalú árat kell jegyezni, az egyoldalú jegyzés nem elfogadható, túlzottan széles szpredet 

(az  eladási  és  vételi  ajánlat  közötti  eltérés)  alkalmazni nem  illik. A bankközi  pénzpiacot  a  gyors 

döntés, gyors kommunikáció és gyors üzletkötés jellemzi, udvariatlanság hosszú ideig gondolkodni 

az árjegyzés előtt. 

3.2. A	bankközi	pénzpiac	ügylettípusai	
A bankközi pénzpiacon a következő ügylettípusok különböztethetők meg: 

Árfolyam‐ügyletek: 

- Azonnali devizaügyletek  (spot)  – T+2 értéknapra  (Magyarországon  az  EUR/HUF ügyletek 

dominálnak), 
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- Határidős devizaügyletek (forward), 

- Deviza swap ügyletek, 

- Deviza opciós ügyletek, 

- Részvényügyletek. 

Kamatügyletek:  

- Hitel/betét ügyletek (depo). Egynapos – overnight – felvétel az ügyletkötés napját követő 

napon. Tomnext, felvétel az ügyletkötést követő második munkanapon. Egy és két hetes, 

illetve egy, három és hat hónapos ügyletek.  

- Forward  rate  agreement  (FRA):  határidős  kamatláb‐megállapodás,  elméleti  hitel‐betét 

ügylet a kamatkülönbözet elszámolásával, valódi pénzmozgás nélkül.  

- Interest rate swap (IRS): fix kamatozás és változó kamatozás cseréje.  

- Cross‐currency swap: eltérő devizákon alapuló kamatswap ügylet.  

Egyéb ügyletek:  

- Kötvények, 

- Diszkont kincstárjegyek  

Mérlegen  kívüli  tételekkel  (kamat‐derivatívokkal)  mérsékelt  hitelkockázattal  a  teljes  piaci 

(árfolyam‐ vagy kamat‐) kockázat mérsékelhető.  

Egy másik csoportosításban a bankközi pénzpiac három fő szegmensét a fedezetlen bankközi hitel‐

betét  ügyletek,  a  visszavásárlási megállapodások  (repó‐ügyletek)  és  a  deviza‐forint  közötti  (FX) 

swap tranzakciók alkotják.3 Bankközi fedezetlen ügyleteken a bankok egymás közötti hagyományos 

hitel–betét  ügyleteit  értjük,  amelyek  segítéségével  a  megállapított  limitek  erejéig  nyújtanak 

likviditást  egymásnak.  Az  FX  swap  ügyletek  lényegében  devizafedezet  mellett  felvett,  illetve 

kihelyezett forinthitelt jelentenek, aminek révén az azonnali devizaeladással az egyik fél forinthoz 

jut, amit a jövőbeli határidőre megkötött ellentétes irányú ügylettel törleszt. 

A  visszavásárlási  megállapodásokon  belül  a  klasszikus  repó  ügylet  nem  más,  mint  egy 

szerződésben szereplő eladási és visszavásárlási ügylet. A felek a (az ügylet eladója, illetve vevője) 

megállapodnak  az  értékpapír  azonnali  eladásában  (vételében)  és  egy  jövőbeli,  jellemzően  előre 

rögzített  időpontban történő visszavásárlásában  (eladásában). A repó ügyletek  lehetnek pénz‐ és 

                                                            

3 Balogh Csaba – Gábriel Péter: Bankközi pénzpiacok fejlődésének trendjei. MNB Műhelytanulmányok, 28. 
szám, 2003. november, 11-12. oldal. 
http://www.mnb.hu/Root/Dokumentumtar/MNB/Kiadvanyok/mnbhu_mnbtanulmanyok/mnbhu_muhelytanulman
yok/mnbhu_muh_0104/mt28.pdf  
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értékpapír indíttatásúak. Az első esetben közömbösek az értékpapír speciális tulajdonságai, mert a 

hitel‐betét ügyleten van a hangsúly. A második esetben az értékpapír vásárlójának meghatározott 

értékpapírra  van  szüksége  az  ügylet  futamidejére.  Az  értékpapír  E/V  ügylet  két  szerződésben 

rögzíti a klasszikus repó két tranzakcióját. Erre magyarázat  lehet az egyszerűbb könyvelés, a napi 

fedezetértékelés  mellőzhetősége,  az  egyszerűbb  jogi  folyamat.  Ezzel  az  esetleges  tartalékolási 

kötelezettséget  is  el  lehet  kerülni.  Az  értékpapír  kölcsönzés  hasonlít  az  értékpapír  indíttatású 

klasszikus  repó  ügyletre.  A  keresett  értékpapírt  a  tulajdonos  kölcsönadja,  cserébe  díjat  kap, 

fedezetként pedig másik értékpapírt, készpénzt vagy más biztosítékot ad. A  fedezet  tulajdonjoga 

nem minden esetben száll át automatikusan a kölcsönadóra, a speciális papíré viszont jellemzően 

átszáll a kölcsönvevőre. 

Fogalmak 

Bankközi  pénzpiac,  árjegyzés,  árfolyam‐ügyletek,  kamatügyletek,  bankközi  fedezetlen  ügylet, 

visszavásárlási  megállapodások,  klasszikus  repó  ügylet,  értékpapír  E/V  ügylet,  értékpapír 

kölcsönzés.  

Ellenőrző kérdések 

1. Ismertesse a bankközi pénzpiac fogalmát és jellemzőit! 

2. Ismertesse a bankközi pénzpiac ügylettípusait!  

3. Keressen a magyar és a külföldi szaksajtóban a bankközi pénzpiacra vonatkozó írásokat! 

Ajánlott irodalom 

1. Balogh  Csaba  –  Gábriel  Péter:  Bankközi  pénzpiacok  fejlődésének  trendjei.  MNB 

Műhelytanulmányok, 28. szám, 2003. november. 
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4. A	devizapiac	

4.1. A	devizapiac	fogalma	
A  devizapiac  az  a  pénzpiac,  ahol  különböző  országok  pénzével  kereskednek.  Pontosabb 

megfogalmazásban a devizapiac devizakonverziós piac, ugyanis valamennyi devizapiaci ügylettípus 

konverzió  vagy  magyar  szóval  átváltás.  A  devizapiacok  nem  önálló,  fizikai  értelemben  vett 

piacterek.  A  devizapiac  olyan  kereskedők  összessége,  akik  világméretekben  folyamatos 

kapcsolatban  állnak  egymással  telefonon,  faxon  és  az  interneten  keresztül.  Vannak  ugyan  nagy 

nemzetközi  pénzügyi  központok,  a  devizapiac mégis  decentralizált,  elkülönült  részpiacok  óriási 

rendszere. Ezeket a részpiacokat igen intenzív és gyors, valós idejű információáramlás köti össze és 

integrálja. A  folyamatosan nyilvánosságra kerülő híreket a modern kommunikációs  technológiák 

azonnal eljuttatják a világ minden pontjára, és lehetővé teszik a piaci szereplők számára a hírekre 

történő  azonnali  reagálást. Az olyan  eszközökkel, mint például  a Reuters  Pocketwatch,  ami  egy 

tenyér  nagyságú  monitor,  lehetővé  válik,  hogy  a  piaci  szereplők  a  világ  bármely  pontján 

figyelemmel kísérjék a piaci  folyamatokat. A devizapiac szoros  integrációja miatt nem  jöhet  létre 

lényeges  különbség  a  világ  különböző  pontjain.  Ellenkező  esetben  arbitrázsra,  azaz  azonnali 

kockázatmentes profitszerzésre lenne lehetőség. Ezért az ár az egész világon mindenütt ugyanaz. 

A devizapiac 24 órás piac. Ez azért lehetséges, mert a nagyobb pénzügyi központok megoszlása az 

egyes  időzónák  között  egyenletes.  A  24  órás  kereskedési  lehetőség  elméletileg  valamennyi 

konvertibilis  devizára  vonatkozik.  A  gyakorlatban  azonban  csak  a  főbb  devizákkal  lehet 

folyamatosan kereskedni. A devizapiac nyitva tartása az  időzónák sajtosságaihoz kapcsolódik, azt 

nem  szabályozzák  szigorú előírások. A devizapiac nincs  tekintettel az egyes országok ünnepeire, 

csak hétvégén  zár be. A deviza‐üzletkötők  világszervezete  által  elfogadott  szabály  szerint  a heti 

nyitás Sidney‐i idő szerint hétfő reggel öt órakor van. A heti zárás időpontja New York‐i idő szerint 

péntek délután öt óra. Természetesen a jelzett időtartamon túl is lehet kereskedni, de a hétvégén 

kötött tranzakciók  jogi és üzleti szempontból nem számítanak normál piaci körülmények és üzleti 

órák alatti üzletkötéseknek. 

A  devizapiac  a  Bretton‐Woods‐i  valutarendszer  1971.  évi  összeomlása  után  indult  fejlődésnek. 

Pótlólagos  impulzust  kapott  az  1970‐es  évek  végétől,  ekkortól  ugyanis  a  devizaárfolyamok 

ingadozása nagymértékben megnőtt. 

A devizapiachoz kapcsolódik, bár nem konverziós piac az europiac. Az eurodollár piac a dollárban 

meghatározott  vagy  denominált  betétek  és  hitelek  piaca  az Amerikai  Egyesült Államokon  kívüli 

pénzintézetek  körében.  Nem  keverendő  össze  az  europiaccal,  amely  fogalom  az  euróban 

denominált pénzügyi eszközök piacára utal. Az eurodollár piacot az 1960‐as években hozták  létre 

amerikai  bankok  a  számukra  mind  előnytelenebbé  vált  hazai  pénzügyi  szabályozás  kikerülése 

végett.  A  kezdetben  londoni  székhelyű  és  a  piaci  forgalmat  dollárban  bonyolító  bankközi 

eurodollár  piac  a  dolláron  kívül más  devizákra  is  kiterjedő,  az  egész  világot  átfogó  eurodeviza 

piaccá  fejlődött.  Az  európai  pénzügyi  központok mellett  jelentős még  a  Karib‐térség  (Kajmán‐

szigetek,  Bahamák,  Panama),  a  Közel‐Kelet  (Bahrein)  és  a  Távol‐Kelet  (Szingapúr,  Hongkong, 

Tokió). Az eurodeviza kifejezést minden olyan betéti és hitelezési ügyletre alkalmazni kell, amely 

nem annak az országnak a valutájában bonyolódik, ahol a szóban forgó bank működik. Egy londoni 

bankban dollárban elhelyezett amerikai dollár betét eurodeviza. 
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Az  europiacok  fejlődésének  első  szakasza  az  1970‐es  évek  elejéig  tartott.  Hajtóerejét  a 

transznacionális nagyvállalatok és az amerikai bankok betétei, illetve a kormányoknak és az állami 

tulajdonban  lévő  iparvállalatoknak nyújtott kölcsönök  jelentették. A második  szakasz az 1980‐as 

évek végéig tartott. Ebben a szakaszban a bővülés hordozója betéti oldalon az OPEC (Organisation 

of  Petroleum  Exporting  Countries  —  Kőolajexportőr  Országok  Szervezete)  tagországai  által  a 

világpiaci  kőolajár‐emelkedések  nyomán  felduzzadt  profitja  volt.  Az  elmaradottabb  fejlődő 

országok kőolajszámlájuk kifizetésére voltak kénytelenek hitelt felvenni. Az 1980‐as évtized volt a 

harmadik  szakasz,  amikor  a  kis  és  a  közepes  országok  devizatartalékai  képezték  az  új 

betétállomány  legfőbb  forrását.  Főleg  ázsiai  országokról  van  szó,  amelyek  a  folyó  fizetési 

mérlegtöbbletüket helyezték el eurobetétek formájában. A fő hitelfelvevők közé az USA és a többi 

ipari ország  vállalkozásai  tartoztak. A hitelügyletek nem  csekély  részéből  vállalati  átvételeket  és 

fúziókat finanszíroztak. 

Az europiacokon gyorsan és olcsón lehet nagy pénzösszegekhez jutni. A minimális összeg 100 ezer 

dollár. Az eurodollár betétek lekötött betétek, dollárban vezetett folyószámla‐betét nyitására nincs 

lehetőség.  A  betétek  lekötési  ideje  kevesebb, mint  hat  hónap.  Az  eurohitelek  viszont  gyakran 

hosszú  lejáratú  (5  és  10  év  között)  kölcsönök,  nem  fix,  hanem  változó  kamatozással.  A  LIBOR 

(London  Interbank  Offered  Rate  –  londoni  bankközi  kamatláb)  az  a  kamatláb,  amelyet  az 

eurobankok az egymás közötti hitelekre felszámítanak. A nem banki hitelfelvevők számára nyújtott 

hitelek  kamatlábát  a  LIBOR  fölött  (kockázati  felárral  vagy  prémiummal)  állapítják meg.  Ennek 

mértéke az adós hitelképességétől függ. A nagyobb hitelügyletek lebonyolításakor a hitelösszegen 

több  bank  osztozik.  Ezt  nevezik  hitelezési  szindikátusnak.  Az  1980‐as  évtizedben  nőtt  az 

eurokötvények aránya a közvetlen hitelekhez, azaz az eurohitelekhez képet. 

4.2. Valuta,	deviza,	árfolyam,	konvertibilitás	
Az  árfolyam  adott  törvényes  fizetőeszköz  külföldi  fizetőeszközben  kifejezett  ára.  Szabad 

devizagazdálkodás esetén a tranzakciók során érvényesített árfolyamokat a kereskedelmi bankok 

jegyzik. A monetáris hatóság által jegyzett árfolyam orientáló funkciót tölt be. 

A valuta egy ország  törvényes  fizetőeszköze, ha az nemzetközi  forgalomba kerül. A valuta  tehát 

valamilyen  pénznem,  egy  ország  fizikai  formában  megjelenő  pénze.  A  deviza  valutára  szóló 

számlakövetelés.  A  valutaárfolyam  egy  különleges  árunak,  a  valutának  a  különleges  ára4,  azaz 

valamely  valuta  egységnyi  mennyiségének  más  valutában  kifejezett  ára.  Megmutatja,  hogy 

egységnyi  „A”  országbeli  valutáért  hány  egységnyi  „B”  országbeli  valutát  kell  fizetni.  A 

devizaárfolyam  valamely  deviza  egységnyi  mennyiségének  más  devizában  kifejezett  ára.  A 

valutaárfolyam magasabb, mint  a  devizaárfolyam, mert  a  valuták  szállítása,  őrzése  és  kezelése, 

valamint a csekkel kapcsolatos adminisztráció költségeket ró a pénzügyi közvetítőkre. A különböző 

országokban  megtermelt  termékek  és  szolgáltatások  ára  a  valuta‐,  illetve  devizaárfolyam 

segítségével hasonlítható össze egymással. A valuta‐ és a devizaárfolyam piaci kategória, állandó 

mozgásban van, nagysága a háztartások, a vállalatok és a pénzügyi  intézmények vételi és eladási 

szándékaitól, azaz a kereslet és a kínálat alakulásától függ. 

                                                            

4 Hasonlóan különleges áruk hasonlóan különleges árait szintén az árfolyam kategóriájának használatával 
különböztetjük meg a közönséges áruk közönséges áraitól: részvényárfolyam, kötvényárfolyam, 
aranyárfolyam stb. 
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A devizaárfolyam a  legtökéletesebb piaci kategória. Alakulását csak nyíltpiaci műveletekkel  lehet 

befolyásolni. Adminisztratív, a piac ellenében történő tartós rögzítése közgazdaságilag  lehetetlen, 

fenntartása rendkívül költséges. 

Az  árfolyamon  belül  is megkülönböztethetők  különféle  csoportok.  A  nominális  árfolyam  azt  az 

arányt  mutatja,  amely  mellett  az  egyik  valutát  vagy  devizát  a  másikkal  szemben  jegyzik. 

Következésképpen a nominális árfolyam mindig bilaterális (két ország közötti) árfolyam. Az effektív 

árfolyam  az  egyes  bilaterális  árfolyamok  súlyozott  átlaga.  A  bázisévhez  viszonyított  index 

formájában  fejezik  ki.  A  súlyokat  az  egyes  valuták  kereskedelmi  forgalomban  vagy  nemzetközi 

fizetési forgalomban elfoglalt részesedése alapján határozzák meg. 

A  devizapiac  léte  feltételezi  a  konvertibilitás  valamilyen  fokának  a  meglétét.  A  konvertibilitás 

eredetileg  aranyra  való  átválhatóságot  jelentett.  A  mai  pénzrendszerekben  a  nemzeti  valuta 

külföldi  törvényes  fizetőeszközre  történő  szabad  átválthatóságát  és  átutalhatóságát  jelenti  a 

fizetési mérleg  egyes  tételeihez  kapcsolódóan. A  konvertibilitásnak  különböző  fokozatai  vannak 

annak függvényében, hogy milyen szereplők,  illetve milyen ügyletek esetében teljesül az említett 

kritérium.  Teljes  konvertibilitás  esetén  az  átválthatóság  a  nemzetközi  fizetési  mérleg  minden 

tételére  kiterjed. Korlátozott  (részleges)  konvertibilitás esetén az átválthatóság a  fizetési mérleg 

folyó  (áruforgalmi  és  az  áruforgalommal  összefüggő)  tételeire  vonatkozik.  A  valutakülföldi  és  a 

valutabelföldi szerinti megkülönböztetés a külső és a belső konvertibilitás. Ha az átválthatóság csak 

a  valutakülföldieket  foglalja  magában,  akkor  külső  konvertibilitásról  van  szó,  ha  a  valuta‐

belföldiekre  is  kiterjed,  akkor  a  belső  konvertibilitásról  beszélünk. Mind  a  külső, mind  a  belső 

konvertibilitás  lehet  korlátozott  és  teljes.  A  konvertibilitás  rendszerint mind  a  valutára, mind  a 

devizára érvényes, de az sem zárható ki, hogy csak a devizára vonatkozik. A csak devizára érvényes 

konvertibilitás  mellett  a  lakosság  körében  fenntartható  a  kötött  devizagazdálkodás.  Jegybanki 

szintű  konvertibilitás  esetén  az  átválthatóság  csak  a  jegybankra  terjed  ki.  Ha  egy  valutát 

konvertibilisnek minősítenek,  akkor  ez  azt  jelenti, hogy  az  átválthatóság megfelel  a Nemzetközi 

Valutaalap szabályainak. Ezek szerint egy valuta akkor konvertibilis, ha az átválthatóság legalább a 

nemzetközi fizetési mérleg folyó tételeire vonatkozik. 

A  korlátozásoktól  mentes  konvertibilitás  feltétele  a  megfelelő  gazdasági  háttér,  azaz  a 

korlátozásoktól  mentes  konvertibilitást  deklarálni  kívánó  ország  versenyképes  gazdasággal 

rendelkezzen,  követelmény  továbbá  a  reális  és  tartható  árfolyam  és  a  devizatartalékok,  illetve 

hitellehetőség kielégítő mértékének megléte. 

Az árfolyamok három csoportba sorolhatók. Vannak rugalmas (flexibilis vagy lebegő), rögzített (fix) 

és kötött árfolyamok. Rugalmas árfolyamok esetén az árfolyam szabadon változik a kereslet és a 

kínálat  hatására.  Nevezik  lebegő  árfolyamok  rendszerének  is.  A  folyó  fizetési  mérleg 

szempontjából  konvertibilis  devizákra  jellemző.  A  rögzített  árfolyamok  szűk  (1‐2  százalékos) 

sávban  ingadozhatnak a deklarált jegybanki paritás körül. Ha a sáv nulla százalékos, akkor pontfix 

rendszerről beszélünk. A kötött árfolyam azt jelenti, hogy az árfolyamot nem piaci, hanem hatósági 

úton  rögzítik. Fix és kötött árfolyamok esetén  fel‐ és  leértékelésről,  rugalmas árfolyamok esetén 

fel‐ és  leértékelődésről beszélünk. A rugalmas árfolyamok esetében az árfolyamnak a sávból való 

kilépését a jegybankok devizapiaci intervenciója akadályozza meg. Az intervenció vagy a keresletet 

vagy a kínálatot növeli, ilyen módon a jegybank piaci módszerrel köti az árfolyamot a paritáshoz. 
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4.3. A	devizapiac	felépítése	
A  felépítés  alapján  a  pénzügyi  piacok  egy  lehetséges megközelítésben  két  részre  bonthatók:  a 

tőzsdei  és  a  tőzsdén  kívüli  vagy  OTC  (over  the  counter  –  „pulton  át”5)  piacokra.  A  tőzsde  az 

általánosan  elfogadott  definíció  szerint  helyettesíthető  tömegáruk  koncentrált  piaca,  ahol  a 

kereskedelem  szervezett keretek között, meghatározott  szokványok  szerint  történik. A  szokvány 

nem más, mint a kereskedési szokások írásba foglalása, amelyek kötelezőek a tőzsdei ügyletekben. 

Az  OTC‐piacon  az  üzlet  minden  fő  paramétere  (lejárat,  névérték,  ár  stb.)  a  két  szerződő  fél 

megállapodásának eredménye. 

A részvényekkel  jellemzően tőzsdén kereskednek. A devizapiac szinte teljes egészében OTC, azon 

belül  is bankközi piac, azaz a bankok közötti kereskedelem,  illetve konverzió teszi ki a devizapiaci 

forgalom  legnagyobb  részét.  Ennek  legfőbb  oka  az,  hogy  egyrészt  egyébként  is  a  bankok 

feladatkörébe  tartozik  minden  devizával  kapcsolatos  szolgáltatás  nyújtása  (számlavezetés, 

átutalás, hitelnyújtás stb.), ezért semmi nem indokolja a devizakonverzió kiszervezését. Másrészt a 

bankok  rendelkeznek  leginkább  a  devizakereskedelemhez  szükséges  tőkeerővel  és 

hitelképességgel.  Kiterjedt  nemzetközi  tranzakcióik  alapján  alkalmasak  arra,  hogy  a  különböző 

devizák vásárlóit és eladóit összehozzák egymással. Végül a devizakereskedelem, devizakonverzió 

nagy volumenű és jövedelmező üzlet, amit a bankok nem engednek át a tőzsdéknek. 

A  bankközi  árfolyamok  olyan  árak,  amelyeket  a  bankok  egymásnak  számítanak  fel.  A  fejlett 

országok  devizapiacain  bankközi  árfolyamon  csak  egymillió  dollárnál  nagyobb  tételekkel 

kereskednek. A vállalati ügyfelek  számára kiskereskedelmi  (retail) árfolyamokat határoznak meg, 

amely kedvezőtlenebb, mint a nagykereskedelmi (wholesale) bankközi árfolyam. 

Megkülönböztethető a mély és a sekély devizapiac fogalma. A megkülönbözetés alapja a likviditás. 

Egy  piacot  akkor  jellemzi  a  likviditás,  illetve  a  piac  akkor  likvid,  ha  bármely  időpillanatban 

megköthető az adott piacon tipikus, átlagos nagyságrendű tranzakció anélkül, hogy az ár  jelentős 

mértékben  elmozdulna.  Mély  piaccal  azok  a  devizák  rendelkeznek,  amelyekkel  széles  körben 

üzletelnek. A  tartalékvaluták  tartoznak  ide: a dollár, az euró, a  jen,  illetve az angol  font, a svájci 

frank  stb.  A  mély  piacú  valuták  teljesen  konvertibilisek.  A  sekély  piacú  valutákkal  ritkábban 

üzletelnek,  ezek  kis  országok  valutái,  illetve  olyan  valuták,  amelyek  nem  vagy  részlegesen 

konvertibilisek. 

Végül  az  azonnali  és  határidős  piacok  különböztethetők  meg.  A  devizaműveletek  egyik  része 

azonnal megtörténik. Két  fél megegyezik arról, hogy bankbetétet  (folyószámla‐követelést) cserél 

el. Ezt az ügyletet azonnal megkötik, a szerződéskötés és a teljesítés ideje lényegében nem válik el 

egymástól. Az azonnali ügylet mindkét  fél  számára  kötelezettséget  jelent, a vevő  fizet, az eladó 

szállít, az ügylet az üzletkötés időpontjában teljesül. Ezeket a műveleteket azonnali műveleteknek 

nevezik. Az  ilyen műveletek piaca az azonnali vagy  idegen szóval spot piac, bár a teljesítésre csak 

az  ügylet megkötése  után  két  nappal  kerül  sor.  Ennek  az  az  oka,  hogy  a  fizetési megbízások 

elintézése  a  bankrendszerben  rendszerint  két  napot  vesz  igénybe.  Az  azonnali  tranzakció 

értéknapja,  azaz  az  a  nap,  amikor  a  felek  hozzájutnak  a  devizához,  az  üzletkötés  után  két 

munkanappal később van. 

                                                            

5 Ez az elnevezés akkor honosodott meg, amikor az átváltás a pénzváltó pultok felett történt. 
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történik.  A  határidős  ügylet  ezzel  szemben  jövőbeli  és  „távolabbi”  jövőbeli  pénzek  cseréjét, 

pontosabban átváltását jelenti. Határidős adásvétel kötéséhez a jelenben elméletileg nincs szükség 

pénzre vétel, vagy eladás esetén az adott pénzügyi eszköz birtoklására, mivel a  teljesítés  csak a 

jövőben esedékes. 

A határidős devizapiac az első világháború után jött létre. Az összeomlott aranystandard rendszer 

következtében változékonnyá vált devizaárfolyamok kezelése volt a feladata. A kiszámíthatatlanul 

változó devizaárfolyamok sok bizonytalanságot vittek a külfölddel szembeni devizapozíciókba, ami 

nagyon kockázatossá tette a külkereskedelmet. Az exportőrök és az  importőrök soha nem tudták 

pontosan, hogy mennyi lesz hazai valutában kifejezett árbevételük, illetve mennyi hazai valutát kell 

importszámlájuk kifizetésére fordítaniuk. Ebben az is szerepet játszott, hogy a külkereskedelemben 

a  fizetési határidők  jóval hosszabbak, mint belföldön. A külkereskedelemben  jóval elterjedtebb a 

hitelben történő értékesítés. Gyakran előfordult, hogy a kereskedelmi szerződésben megállapított 

deviza eladási ár kedvező árfolyam‐alakulás esetén még nyereségesebbé, ellenkező esetben pedig 

veszteségessé  tette  az  egyébként  nyereséges  ügyletet.  További  lökést  adott  a  határidős  piacok 

fejlődésének a Bretton‐Woods‐i valutarendszer 1971. évi megszűnése. 

A határidős devizapiacokat  tehát valamilyen  reálgazdasági  szükséglet hívta életre,  tartja  fenn és 

fejleszti. Ez a reálgazdasági szükséglet a kockázatkezelés. Az árfolyamkockázat a különböző devizák 

átváltási  árfolyamának  ingadozásai  miatt  keletkezett  üzleti  kockázat.  A  pénzügyi  befektetők 

folyamatosan  szembesülnek  az  adott  befektetési  eszköz  árfolyamának  ingadozásával.  A 

gazdálkodók üzleti tevékenységük során mérlegeik eszköz és forrásoldalára olyan elemek kerülnek, 

amelyek az általuk nem befolyásolható árfolyam megváltozása miatt átértékelődhetnek. 

A kockázat mérhető és szimmetrikus fogalom. A szimmetrikus jelleg azt jelenti, hogy a biztosítástól 

eltérően a kockázatot nem valamilyen kárvalószínűségként értelmezik, hanem a nagyobb kockázat 

a nagyobb veszteség és nagyobb nyereség lehetőségét egyaránt jelenti. A szimmetrikus jelleg arra 

vezethető vissza, hogy a pénzügyi piacokon, beleértve a devizapiacokat  is, a kockázat nem más, 

mint a várható hozamok szórása. 

A  volatilitás  az  árfolyam,  illetve  a  hozam  relatív  változékonyságának  statisztikai  jellemzője.  A 

volatilitás tankönyvi értelmezése a hozamokra vonatkozik. Minél  inkább változik egy adott eszköz 

vagy deviza árfolyama vagy hozama, annál nagyobb (százalékos formában és éves szintre kivetítve) 

a volatilitás. A nagy volatilitás nagyobb kockázatot, de nagyobb nyerési (és vesztési) lehetőséget is 

jelent.  A  volatilitás  statisztikai mértékegysége,  a  szórás,  azt méri,  hogy  az  egyes  (például  napi) 

hozamok milyen mértékben  térnek  el  azt  átlagos  hozamtól  (például  egy  hosszabb  időszak  napi 

átlagos  hozamától).  Ha  ezt  a  meghatározást  az  árfolyamértékre  alkalmazzuk,  akkor  magas 

„volatilitási” értéket kapnánk abban az esetben is, ha például egy termékben egyenletes trend van, 

mert ekkor egyes napi árfolyamértékek  jelentősen eltérnek az  időszak átlagos árfolyamértékétől, 

pedig a napi hozam egyenletesen alakult, például majdnem minden nap 0,2 százalékot emelkedett 

egy részvény vagy egy deviza árfolyama. Árfolyam alapján tehát nem célszerű volatilitást számolni, 

de  ha  azt  tapasztaljuk,  hogy  egy  termék  árfolyama  sűrűn  és  nagyokat  ingadozik,  akkor 

elmondható, hogy nőtt a volatilitása. 

Gyakorlati  megközelítésben  a  megnövekedett  hozamingadozás  kiváltó  oka  a  növekvő  piaci 

idegesség, azaz valamilyen szemléletváltás, makrogazdasági hír vagy politikai esemény. 

A deviza‐  vagy árfolyam‐pozíció árfolyam‐kockázatnak való kitettséget  jelent, amely a gazdasági 

szereplők  szándékától  függetlenül  is  keletkezhet,  de  előállítható  mesterségesen  is.  Kissé 
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általánosabban kockázati vagy nyitott pozícióról akkor beszélünk, ha valakinek ár‐, árfolyam‐ vagy 

kamatlábváltozásnak  kitett  eszköze  vagy  forrása  van.  Kockázati  vagy  nyitott  pozíció  akkor 

keletkezik, ha  a  vételi  vagy eladási döntés,  illetve  szándék  keletkezése  időben eltér  a  tényleges 

adásvételtől.  A  deviza‐  vagy  árfolyam‐pozíció,  illetve  általánosabban  a  nyitott  pozíció  irányát 

tekintve háromféle lehet. 

Prompt  pozíció  akkor  keletkezik,  ha  valamely  árura,  értékpapírra  vagy  devizára  az  adott  áru, 

értékpapír vagy deviza azonnali piacán kötünk ügyletet. Határidős nyitott pozíció akkor  jön  létre, 

ha  határidős  ügyletet  kötünk.  Végül  pozíció  prompt  és  határidős  ügylet  kombinációja 

eredményeként  is  létrejöhet.  Kombinált  nyitott  pozíció  esetén  egy  prompt  pozícióból  adódó 

kockázatot egy másik határidős pozíció nyitásával fedeznek. 

Egy  nyitott  pozíció  irányától  függően  lehet  hosszú  vagy  rövid.  A  hosszú  vagy  long  pozíció  az 

árfolyam‐emelkedésben  való  érdekeltség,  eladásra  szánt  eszköz  birtoklását  jelenti.  A  hosszú 

pozíció fenntartója árfolyam‐emelkedésre számít, mert ebben az esetben a birtokában lévő eszköz 

kedvezőbben  értékesíthető,  és  fél  az  árfolyameséstől,  mert  ebben  az  esetben  veszteséggel 

értékesítheti  a birtokában  lévő  eszközt. Az  exportőrök  abban  érdekeltek, hogy minél magasabb 

árfolyamon  válthassák  át  hazai  valutára  exportbevételeiket,  azaz  a  hazai  valuta  gyengülése  áll 

érdekükben. Az exportőrök jövőbeli kereslete a devizapiacon hosszú pozíciót jelent. 

A  rövid vagy short pozíció árfolyam‐csökkenésben való érdekeltsége. Rövid pozíció esetén vételi 

szándék van. A  rövid pozíció  fenntartója árfolyamcsökkenésre számít, amikor olcsóbban  juthat a 

megvásárolni  kívánt  eszközhöz,  és  fél  az  árfolyam‐emelkedéstől,  ami  veszteséget  okoz  neki. Az 

importőrök  a  hazai  valuta  erősödésében  érdekeltek,  hogy minél  kevesebb  hazai  valutát  kelljen 

fizetniük  az  általuk  importálandó  termékekért.  Az  importőr  későbbi  devizaszükséglete  a 

devizapiacon short pozíciót jelent. 

Semleges pozícióban nincs  árfolyamkockázat. A  semleges pozícióban  lévő  gazdasági  szereplőket 

nem érinti a devizaárfolyamok változása. 

A nyitott pozícióval rendelkező gazdasági szereplő egyrészt fenntarthatja pozícióját és vállalhatja a 

kockázatot  a  várható  nyereség  reményében.  Másrészt  zárhatja  is  nyitott  pozícióját  egy 

ellenügylettel a határidős vagy a prompt piacon. Ha a határidő előtt nem zárták ellenügylettel a 

pozíciókat, akkor a  lejáratkor szállítással vagy  teljesítéssel  történik a kiegyenlítés. A rövid pozíció 

zárása  prompt  vagy  határidős  vásárlással,  a  hosszú  pozícióé  prompt  vagy  határidős  eladással 

történik. 

A határidős piacnak az a sajátossága, hogy ott olyan árut, értékpapírt vagy devizát is el lehet adni, 

amit a gazdasági szereplők nem birtokolnak. 

A  nemzetközi  pénzügyi  rendszerben  három  olyan  deviza  van,  amely  szabadon  lebeg  egymással 

szemben:  az  amerikai dollár,  az  euró  és  a  japán  jen. Az összes  többi deviza  ehhez  a háromhoz 

kötődik  valamilyen  intenzitással.  Ennek  megfelelően  a  dollár‐,  az  euró‐,  és  a  jenblokk 

különböztethető meg. A dollárblokkba az amerikai, az ausztrál, kanadai és az új‐zélandi dollár, a 

mexikói peso  stb.  tartozik. Az euró‐blokkot az euró és az európai devizák alkotják. A  jenblokkot 

egyelőre  a  japán  jen  alkotja,  bár  a  japán  jegybank  időről  időre  erőfeszítéseket  tesz  regionális 

pénzügyi  együttműködés  kialakítására.  Az  egyes  blokkokba  tartozó  devizák  egymással 

tendenciaszerűen párhuzamosan mozognak. 
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A  legnagyobb  devizák  közül  is  kulcsszerepet  tölt  be  az  amerikai  dollár.  A  devizakonverziók  90 

százalékában  szerepel  a  dollár,  amelyet  ezért  vezérvalutának  is  neveznek.  Ez  az  USA‐nak  a 

világgazdaságban,  azon belül  a nemzetközi pénzügyekben, pénz‐ és  tőkeáramlásokban betöltött 

súlyára  és  szerepére  vezethető  vissza.  Minden  jegybank  jegyzi  saját  valutájának  a  dollárral 

szembeni  árfolyamát.  Ezek  az  elsődleges  árfolyamok.  A  többi  származtatott  árfolyam,  az  egyes 

devizák dollárral szembeni árfolyamából levezethető. Például az EUR/GBP árfolyam az EUR/USD és 

az USD/GBP árfolyam szorzata. 

4.4. A	devizapiac	szereplői	
A devizapiac legfontosabb szereplői a kereskedelmi bankok, a brókerek, a dealerek, az ügyfelek, a 

nem banki pénzügyi intézmények (befektetési alapok, biztosítótársaságok) és a központi bankok. A 

kereskedelmi  bankok  a  devizapiac  központi  szereplői. Minden  számottevő  nemzetközi  pénzügyi 

tranzakció  nyomán  ugyanis  tartozások  és  követelések  jönnek  létre  a  kereskedelmi  bankoknál 

vezetett  számlákon.  A  devizapiaci  műveletek  nagy  hányada  különböző  devizában  denominált 

bankbetétek cseréjét jelenti. A kereskedelmi bankok nemcsak saját ügyfeleik, hanem más bankok 

számára is jegyeznek árfolyamot, amelyen hajlandók devizát eladni vagy vásárolni. 

A  bróker  a  decentralizált  devizapiacon  közvetít  a  vevők  és  az  eladók  között.  Feladata 

hangsúlyozottan  a  közvetítésre  szorítkozik,  ami  azt  jelenti,  hogy  a  bróker  saját  számlára  nem 

üzletelhet. A bróker  jutalékért dolgozik, amit mind a vevőtől, mind az eladótól kap, ezért a minél 

nagyobb  forgalom  lebonyolításában  érdekelt.  A  bróker  telefonon  tartja  a  kapcsolatot  a 

devizaárfolyamokat  jegyző bankokkal. A bróker csak a vételi és az eléadási árfolyamot, az eladni 

vagy  venni  kívánt  tétel  nagyságát  közölheti,  továbbá  azt,  hogy  ami  történt  adott  áron,  azaz 

vásároltak,  eladtak  vagy  semmi  nem  történt. A  bróker  nem  közölheti  az  árat  jegyző  és  az  árat 

megütő gazdasági szereplő nevét. Piaci becslések szerint a brókerek aránya a piaci tranzakciókban 

30‐40 százalék, országonként meglehetősen nagy szórással, ami az egyes devizapiacokon létrejött 

kereskedési  kultúra  eltéréseit mutatja.  Az  utóbbi  időben mind  nagyobb mértékben  veszi  át  a 

brókerek  szerepét a  számítógép. A brókerek helyett  számítópépek gyűjtik össze és párosítják az 

ajánlatokat. A  legelterjedtebb  rendszer  az  EBS  (Electronic Brokerage  System)  és  a Reuters  által 

működtetett  Reuters  Dealing  200‐2.  Mind  szélesebb  körben  terjednek  az  Internet  alapú 

rendszerek  is.  Az  elektronikus  rendszereket  különösen  a  kis  tételű  tranzakciók  kezelésére 

használják. Ugyanakkor az elektronikai eszközök terjedése nem szorítja ki a brókereket a piacról. 

Inkább arról van szó, hogy a brókerek is mindinkább elektronikus úton bonyolítják üzleteiket. 

A dealer vagy üzletkötő a brókertől eltérően árfolyamkockázatot vállal. Amíg a bróker a forgalom 

nagyságában  érdekelt,  addig  a  dealer  a  vételi  és  az  eladási  árfolyam  különbségében.  A 

devizapiacon  a dealer  szerepét  a pénzügyi  közvetítők,  azokon belül  is  a bankok  töltik be. Az  őt 

alkalmazó bankok üzletpolitikájától,  illetve belső szabályozásától  függően a dealer  feladata, hogy 

kiszolgálja bankja ügyfeleit és saját bankja  igényeit, árjegyző  funkciót  lásson el a  többi üzletkötő 

felé és saját pozíciót vegyen fel. Becslések szerint a devizapiac forgalmának mintegy 60 százaléka a 

dealerek egymás közötti ügyleteire jut. 

A  bróker  a  decentralizált  devizapiacon  közvetít  a  vevők  és  az  eladók  között.  Feladata 

hangsúlyozottan  a  közvetítésre  szorítkozik,  ami  azt  jelenti,  hogy  a  bróker  saját  számlára  nem 

üzletelhet. A bróker  jutalékért dolgozik, amit mind a vevőtől, mind az eladótól kap, ezért a minél 

nagyobb  forgalom  lebonyolításában  érdekelt.  A  bróker  telefonon  tartja  a  kapcsolatot  a 

devizaárfolyamokat  jegyző bankokkal. A bróker csak a vételi és az eléadási árfolyamot, az eladni 

vagy  venni  kívánt  tétel  nagyságát  közölheti,  továbbá  azt,  hogy  ami  történt  adott  áron,  azaz 
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vásároltak,  eladtak  vagy  semmi  nem  történt. A  bróker  nem  közölheti  az  árat  jegyző  és  az  árat 

megütő gazdasági szereplő nevét. Piaci becslések szerint a brókerek aránya a piaci tranzakciókban 

30‐40 százalék, országonként meglehetősen nagy szórással, ami az egyes devizapiacokon létrejött 

kereskedési  kultúra  eltéréseit mutatja.  Az  utóbbi  időben mind  nagyobb mértékben  veszi  át  a 

brókerek  szerepét a  számítógép. A brókerek helyett  számítópépek gyűjtik össze és párosítják az 

ajánlatokat. A  legelterjedtebb  rendszer  az  EBS  (Electronic Brokerage  System)  és  a Reuters  által 

működtetett  Reuters  Dealing  200‐2.  Mind  szélesebb  körben  terjednek  az  Internet  alapú 

rendszerek  is.  Az  elektronikus  rendszereket  különösen  a  kis  tételű  tranzakciók  kezelésére 

használják. Ugyanakkor az elektronikai eszközök terjedése nem szorítja ki a brókereket a piacról. 

Inkább arról van szó, hogy a brókerek is mindinkább elektronikus úton bonyolítják üzleteiket. 

4.5. A	vezető	piacterek,	devizapárok	
A  devizapiacok  napi  forgalmáról  korábban  már  láttunk  információt  (a  GDP‐hez  viszonyítva). 

Vizsgáljuk most azt, hogy ez a forgalom mely piacokon zajlik  le. Az alábbi táblázat 2010 áprilisi (a 

szöveg  készítésekor  elérhető  legfrissebb  BIS‐kiadványban  szereplő)  adatok  alapján  mutatja  az 

egyes országokban zajló devizapiaci forgalmat. 
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3. táblázat: Az OTC devizapiac forgalma az egyes országokban és devizanemekben 2010 áprilisában 

 
forrás: BIS Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and Derivatives Market Activity in 2010 – Final results, 

December 2010. 

USD EUR JPY GBP

United Kingdom     1 853 594 36,66% 1 570 573    820 234 342 118 330 748  112 685 

United States        904 357 17,89%    785 223    376 392 140 417 104 610    61 597 

Japan        312 326 6,18%    254 353      58 970 248 863   18 378      3 174 

Singapore        265 977 5,26%    238 125      62 202   41 356   27 246      7 097 

Switzerland        262 582 5,19%    219 073    112 868   29 610   31 458    78 375 

Hong Kong SAR        237 568 4,70%    227 015      38 346   30 960   11 970      2 401 

Australia        192 052 3,80%    173 577      46 744   25 215   18 205      3 117 

France        151 621 3,00%    130 191      83 245   22 119   21 059    11 100 

Denmark        120 463 2,38%      85 757      68 132     6 639     8 851    15 968 

Germany        108 598 2,15%      85 305      69 003   13 163   14 436    11 661 

Canada          61 892 1,22%      58 224        8 019     2 827     2 806         716 

Sweden          44 796 0,89%      31 102      22 606     1 389     2 331      1 297 

Korea          43 824 0,87%      43 149        2 897     2 105        393           57 

Russia          41 658 0,82%      39 786      13 700        469     1 119         203 

Luxembourg          33 363 0,66%      27 856      21 553     4 516     4 161      1 672 

Belgium          32 524 0,64%      27 190      19 651     1 876     6 625      1 775 

Finland          31 254 0,62%      19 456      21 612        258        893      8 302 

Spain          29 322 0,58%      24 608      15 578     1 775     7 518         954 

Italy          28 601 0,57%      23 969      21 405     2 256     3 206      1 738 

India          27 358 0,54%      26 474        3 401        750     1 987           93 

Norway          22 191 0,44%      17 826        6 178        913     1 832         434 

China          19 774 0,39%      16 565        2 821     2 454     1 158           87 

Austria          19 549 0,39%      12 153      14 325     1 795        729      3 803 

Netherlands          18 253 0,36%      12 931      14 002     1 262     3 006         669 

Chinese Taipei          17 983 0,36%      17 169        3 186     1 754        863           72 

Mexico          17 019 0,34%      16 796           476          18          22             6 

Turkey          16 817 0,33%      15 727        5 960        247     1 189         179 

Ireland          14 578 0,29%        9 793      10 220     1 259     4 553         665 

South Africa          14 375 0,28%      13 946        1 887        308        800         108 

Brazil          14 094 0,28%      12 851        3 280     1 544        102         169 

Israel          10 017 0,20%        9 715           211          31          15           21 

New Zealand            8 754 0,17%        7 950           683        623        669           92 

Poland            7 847 0,16%        4 887        3 916          48        164         378 

Thailand            7 390 0,15%        6 869           617        855        174           16 

Malaysia            7 262 0,14%        6 693           789        422        361           14 

Chile            5 544 0,11%        5 488           426          32          60             1 

Saudi Arabia            5 291 0,10%        4 430           967        305        774           44 

Greece            5 164 0,10%        3 022        4 381        647        285         641 

Czech Republic            5 110 0,10%        3 096        3 146          71          50           31 

Philippines            5 017 0,10%        4 813           674        114          51             8 

Bahrain            4 543 0,09%        4 113           879        168        288           15 

Hungary            4 196 0,08%        2 949        1 877          22          32         259 

Portugal            3 654 0,07%        2 899        2 419        240        401         444 

Indonesia            3 381 0,07%        3 192           236        498          74             7 

Romania            3 169 0,06%           721        2 928          14          85         147 

Colombia            2 794 0,06%        2 781             86            9          11             1 

Latvia            2 226 0,04%        1 832        1 735          60        112           32 

Argentina            1 613 0,03%        1 515           331            1            1             1 

Peru            1 425 0,03%        1 423           184          12          64           69 

Lithuania            1 154 0,02%           158        1 090          25          26             8 

Estonia            1 059 0,02%             70        1 046            4            5             0 

Bulgaria               866 0,02%           249           802            9          47           26 

Slovakia               443 0,01%           154           379          18          24             8 

Total     5 056 282 100,00% 4 315 781 1 978 693 934 464 636 027  332 439 

Devizák az összes többi devizával szemben (napi 
forgalom, millió USD)Ország

Napi átlag 
(millió USD)

Arány (%)

CHF
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(A  fenti  táblázatban az egyes devizanemek oszlopaiban  található adatok összege nem adja ki az 

országban  lezajlott  teljes  forgalmat,  mert  a  táblázat  nem  tartalmazza  minden  devizanem 

forgalmát.) 

Látható, hogy  a  legnagyobb devizapiaci  forgalom  az  Egyesült  Királyságban  zajlik,  a napi  1.853,6 

milliárd  dolláros  forgalom  a  világ  OTC  devizapiaci  forgalmának  több  mint  harmadát  (36,7%) 

képviseli. Kiemelkedő még az USA‐ban realizálódó forgalom, ami napi átlagban 900 milliárd dollár 

volt,  s  ez  a  devizapiaci  forgalomnak  önmagában  18%‐át  jelenti.  E  két  kereskedési  tér 

összességében a világ devizapiaci forgalmának 55%‐át bonyolítja le! 

Az Egyesület Királyságon és az USA‐n kívül még kilenc ország: Japán, Szingapúr, Svájc, Hong Kong, 

Ausztrália,  Franciaország,  Németország  és  Kanada  ért  el  a  forgalom  több  mint  1%‐a  fölötti 

részesedést. 

Magyarországon a világ devizapiaci forgalmának 0,08%‐a zajlik, ami napi 4,2 milliárd dolláros érték 

a  BIS  adatai  szerint.  Ez  nagyobb,  mint  a  hasonló  román,  szlovák,  vagy  bolgár  adat,  azonban 

elmarad a cseh és a lengyel teljesítmény mögött. 

4. táblázat: A világ devizapiaci forgalmának alakulása devizapárok szerint. Átlagos napi forgalom, áprilisban, USD‐ben 

 
Forrás: Triennal Central Bank Survey. Report on global foreing exchange rate market activity in 2010. BIS, December 

2010, p. 15. http://www.bis.org/publ/rpfxf10t.pdf 

A  táblázatból  jól  kivehető,  hogy  már  2001‐ben  (tehát  még  az  euró  bankjegyek  és  érmék 

megjelenése előtt) az USD/EUR devizapárban zajlott a devizapiaci  forgalom  legnagyobb része. Ez 

másfélszer  akkora  forgalom  volt  (30%  a  20%‐kal  szemben),  mint  a  második  legjelentősebb 

devizapár, az USD/JPY forgalma. 

Ha devizapáronként vizsgáljuk a devizapiacok  forgalmát, akkor  látható, hogy a dollár 2001‐ben a 

devizaügyletek  90%‐ában  szerepelt  a  kereskedett  devizapár  valamelyik  oldalán.  Az  USD/EUR 

Összeg % Összeg % Összeg % Összeg %

USD/EUR 372 30% 541 28% 892 27% 1001 26%

USD/JPY 250 20% 328 17% 438 13% 568 15%

USD/GBP 129 10% 259 13% 384 12% 360 9%

USD/AUD 51 4% 107 6% 185 6% 249 6%

USD/CHF 59 5% 83 4% 151 5% 168 4%

USD/CAD 54 4% 77 4% 126 4% 182 5%

USD/SWK 6 0% 7 0% 57 2% 45 1%

USD/egyéb 193 16% 300 16% 612 18% 705 18%

EUR/JPY 36 3% 61 3% 86 3% 111 3%

EUR/GBP 27 2% 47 2% 69 2% 109 3%

EUR/CHF 13 1% 30 2% 62 2% 72 2%

EUR/egyéb 22 2% 44 2% 123 4% 162 4%

egyéb párok 28 2% 50 3% 139 4% 149 4%

Összesen 1240 100% 1934 100% 3324 100% 3881 100%

2001 2004 2007 2010
Devizapár
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devizapár domináns  szerepe azóta  is érvényesül, 2010‐ben az összesített  forgalom 26%‐a zajlott 

ebben a devizapárban, az USD/JPY pár a forgalom 15%‐át képviselte. 

5. táblázat: A vezető devizák részesedése a devizapiaci forgalomból 

 
forrás: BIS Triennal Survey adatai alapján saját számítás 

Az euró 2001‐ben a  forgalom 38%‐ában  jelent meg a devizapár valamelyik oldalán.  (A két érték 

összege azért  lehet 100%  felett, mert az USD/EUR devizapárt  így kétszer vesszük  számításba.) A 

dollár súlya 2011‐től 2010‐re 90%‐ról 84%‐ra csökkent, míg az euró súlya érdemben nem változott 

a vizsgált időszakban. 

Fogalmak 

Devizapiac,  europiac,  eurodollár,  eurodeviza,  eurobetét,  eurohitel,  eurokötvény,  kockázati  felár, 

árfolyam,  valuta,  valutaárfolyam,  deviza,  devizaárfolyam,  nominális  árfolyam,  effektív  árfolyam, 

rugalmas  árfolyam,  rögzített  árfolyam,  kötött  árfolyam,  konvertibilitás,  teljes  konvertibilitás, 

korlátozott  (részleges) konvertibilitás, külső konvertibilitás, belső konvertibilitás,  jegybanki szintű 

konvertibilitás,  likviditás, mély és sekély piac, tőzsde, szokvány, OTC‐piac, bankközi piac, bankközi 

árfolyam, kiskereskedelmi árfolyam, nagykereskedelmi bankközi árfolyam, bróker, dealer, azonnali 

(spot) és határidős piac, értéknap, cash művelet, azonnali (spot) és határidős árfolyam, árfolyam‐

kockázat, volatilitás, deviza‐ vagy árfolyam‐pozíció, kockázati vagy nyitott pozíció, prompt pozíció, 

határidős pozíció, hosszú vagy long pozíció, rövid vagy short pozíció, semleges pozíció, ellenügylet, 

tranzakciós konverzió, spekulatív ügylet, fedezeti ügylet, központi bank (jegybank). 

Ellenőrző kérdések 

1. Ismertesse a devizapiaccal kapcsolatos fogalmakat! 

2. Mit tud az europiacokról? 

3. Ismertesse  a  valutával  és  devizával  kapcsolatos  fogalmakat  (árfolyam,  az  árfolyamfajtái, 

konvertibilitás és fokozatai, árfolyamrendszerek)! 

4. Ismertesse a devizapiac felépítését! 

5. Ismertesse a devizapiac szereplőit! 

6. Keressen  olyan  honlapokat,  ahonnan  le  tudja  tölteni  a  fő  devizapárok  árfolyam‐adatait! 

Készítsen  ezekből  grafikonokat,  amelyen  bemutatja  az  EUR/USD,  az  EUR/JPY,  az  USD/JPY 

árfolyamok alakulását 2000 és 2011 között! 

7. Töltse  le  az  CHF/HUF  árfolyam  2000  és  2011  közötti  értékeit, majd  ábrázolja  az  adatokat! 

Értékelje a grafikont! 

Ajánlott irodalom 

Deviza 2001 2004 2007 2010

USD 90% 88% 86% 84%

EUR 38% 37% 37% 37%
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5. Az	államkötvények	piaca	
Ha egy kormány gazdaságpolitikájának következményeként az államháztartás egyenlege negatív, 

akkor  az  így  képződő  hiányt  valahonnan  finanszírozni  kell.  Az  államháztartási  hiányok 

finanszírozására kibocsátott értékpapírok állományából alakul ki egy‐egy ország államadóssága. A 

kormányzati adósságpapírok kedvelt befektetési formák, mert bár visszafizetési kockázat azért  itt 

is megjelenik, a nemfizetés esélye érezhetően kisebb, mint a vállalati adósságpapírok esetében. 

Az  adósságpapírok  kibocsátása  jellemzően  az  elsődleges  piacon  történik,  ahol  az  erre 

jogosultsággal  rendelkező  nagybefektetők  jegyezhetik  le  a  papírokat.  A  kisbefektetők  rajtuk 

keresztül tudnak hozzájutni ezekhez az értékpapírokhoz. 

Új kibocsátásokra egyrészt a  lejáró adósság  törlesztéséhez, másrészt adott  időszak költségvetési 

deficitjének finanszírozásához lehet szükség. 

2. ábra: Az államadósság a GDP %‐ában Magyarországon, az USA‐ban, valamint az OECD‐tagországok összességében 

Forrás: OECD Economic Outlook 88 database 

(az ábrán a 2010. december 8‐i információk alapján szerepelnek az adatsorok. Az adatsorok vége az OECD előrejelzéseit 

tartalmazza, ezeket szaggatott vonallal jelöltük.) 

Az állampapírokat aukciókon bocsátják ki, a kibocsátók részletes kibocsátási naptárat publikálnak, 

amely előre tartalmazza a következő időszakra tervezett kibocsátásokat. 

Az  állampapír‐kibocsátások  az  adott  ország  költségvetési  helyzetéhez,  államadósságához,  az 

államháztartás likviditási helyzetéhez, valamint az államadósság lejárati szerkezetéhez igazodnak. 
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3. ábra: A központi költségvetés adósságának lejárati szerkezete 2010. december 31‐én (adatok milliárd forintban) 

 
Forrás: www.akk.hu 

A fenti ábrán látszik, hogy a forint‐adósság túlnyomó része 3‐4 éven belül lejár, ugyanez vonatkozik 

a devizaadósságra  is. A kumulált adatokból még pontosabb képet nyerhetünk. A kumulált ábrán 

láthatjuk a teljes adósság nagyságát  is, amely a korábban már bemutatott, 20.000 milliárd  forint 

körüli nagyságrendet kell, hogy eredményezze most is. 

 

4. ábra: A központi költségvetés adósságának lejárati szerkezete 2010. december 31‐én, kumulált adatok (adatok 
milliárd forintban) 

 
forrás: www.akk.hu 

Az ábrából  jól kivehető, hogy mind a forint, mind a devizaadósságot tekintve 5 éven belül  lejár a 

teljes adósság 66%‐a. 
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A  világ négy  legjelentősebb  államkötvény‐kibocsátója  a Gazdasági  és Monetáris Unió,  Japán,  az 

USA, valamint az Egyesült Királyság. 

6. táblázat: Az állampapír‐piacok fő jellemzői néhány kiválasztott országban (2004‐ben) 

Ország  Hitel‐

minősítés 

Futamidő  Benchmark 

kötvények 

Kuponfizetések  száma 

és számítási mód 

Ausztrália  AAA  2‐15 év  5, 10 év  féléves, act/act 

Dél‐Afrikai 

Köztársaság 

A  2‐30 év  2, 7, 10 és 20 év  féléves, act/365 

Kanada  AAA  2‐30 év  3,5, 10 év  féléves, act/act 

Franciaország  AAA  BTAN: 1‐7 év 

OAT: 10‐30 év 

BTAN: 2, 5 év 

OAT: 10, 30 év 

BTAN: féléves, act/act 

OAT: éves, act/ac 

Németország  AAA  OBL: 2, 5év 

BUND: 10, 30 év 

A legfrissebb  

kibocsátások 

Éves, act/act 

Szingapúr  AAA  2‐15 év  1, 5, 10 és 15 év  Féléves, act/act 

Egyesült 

Királyság 

AAA  2‐35 év  5, 10 és 30 év  Féléves, act/act 

USA  AAA  2‐20 év  2, 5, 10 év  Féléves, act/act 

Forrás: Choudry et al. [2010] p. 50. 

Az állampapírokat megkülönböztethetjük futamidő és a kamatfizetés módja szerint. 

Futamidő szerint az állampapírok lehetnek: 

- éven belüli lejáratúak 

- éven túli lejáratúak 

Az  előbbieket  kincstárjegyeknek,  az  utóbbiakat  államkötvényeknek  nevezik.  A  kincstárjegyekre 

más  országokban  elterjed  kifejezés  a  kincstári  váltó,  angolul  a  treasury  bill  kifejezés.  Ennek 

rövidüléseként  a  T‐bill  is  az  éven  belüli  állampapírokat  jelenti.  Az  államkötvényeket  az  angol 

Treasury bond kifejezésből T‐bond néven találjuk meg a szakirodalomban. 

A kamatozás módja szerint beszélhetünk 

- kamatozó kötvényekről és 

- diszkontpapírokról. 

A  kamatozó  kötvények  a névérték  alapján  a  futamidő  alatt  az  adott papír  cash  flow  táblájában 

meghirdetettek  szerinti  kifizetéseket  biztosítanak  az  értékpapír  birtokosa  számára.  Ezeket  a 

kifizetéseket kuponfizetéseknek hívjuk. A kuponfizetés jellemzően féléves, negyedéves, vagy éves 

gyakoriságú lehet. 

Ilyen  állampapírra  példa  az  Államadósság  Kezelő  Központ  által  kibocsátott  2010B  típusú 

államkötvény. Ennek az állampapírnak a futamideje 5 és fél év, 2005. áprilisában bocsátották ki és 

2010. októberében került sor a tőke visszafizetésére. A papír a futamidő során rögzített, 6,75%‐os 
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kamatot fizetett a 10.000 Ft‐os névérték után. A 2010B államkötvény kifizetési (cash flow) táblája a 

következő volt: 

7. táblázat: A 2010B államkötvény CF táblája 

CF Dátum 

Tőke 

mennyisége  Kamat 

Kamat 

mennyisége 

Kamat 

fizetés 

Kamat 

nem 

fizetés 

2005. 4. 20. ‐10 000   0,00   0,00   0,00   0,00  

2005. 10. 12.  0   6,75   324,00   324,00   0,00  

2006. 10. 12.  0   6,75   675,00   675,00   0,00  

2007. 10. 12.  0   6,75   675,00   675,00   0,00  

2008. 10. 12.  0   6,75   675,00   675,00   0,00  

2009. 10. 12.  0   6,75   675,00   675,00   0,00  

2010. 10. 12. 10 000   6,75   675,00   675,00   0,00  

Forrás: www.akk.hu 

A diszkontpapírok esetében a papírt csökkentett (diszkont) áron lehet kibocsátáskor megvásárolni, 

lejáratkor pedig  fix összeget  (a papír névértékét)  fizet  a  tulajdonosnak. A  vételár  és  a névérték 

közötti különbség lesz a papír hozama. 

8. táblázat: A D110727 diszkontkincstárjegy CF táblája 

CF Dátum  Összesen 

Tőke 

mennyisége  Kamat 

Kamat 

mennyisége 

Kamat 

fizetés 

Kamat nem 

fizetés 

2010.07.28  10 000  ‐10 000   0,00   0,00   0,00   0,00 

2011.07.27   0  10 000   0,00   0,00   0,00   0,00 

Forrás: www.akk.hu 

A  papírt  a www.bet.hu  adatai  szerint  például  2010.  08.  27‐én  94,9517%‐os  árfolyamon,  tehát 

9495,17 Ft‐ért  lehetett megvásárolni a Budapest Értéktőzsdén. Lejáratig tartva a befektető tehát 

504,83 Ft‐ot kereshet egy‐egy ilyen papíron 2010. 08. 27. és 2011. 07. 27. között. 

A  kamatozó  állampapírok  között  megkülönböztethetjük  a  rögzített  kamatozású  és  a  változó 

kamatozású értékpapírokat. Előbbiek esetében a kamatláb nagysága az állampapír futamideje alatt 

végig  rögzített,  a  befektető  így  biztos  cash  flowt  vásárol meg.  Kockázattal  azonban  ilyenkor  is 

szembesül, ugyanis az értékpapírok árfolyama a futamidő alatt (a piaci hozamelvárások kilengései 

miatt) akár jelentősen is változhat. 

Változó  kamatozású  kötvények  esetében  a  kötvény  által  kifizetett  kamatot  valamilyen 

referenciaértékhez kötik. Ez lehet például az inflációs ráta értéke, vagy akár egy adott állampapír‐

típus utolsó aukciójának átlagos hozama is. A kötvénykamat tehát mindegyik módszernél egy előre 

nem ismert lefutású változó értékhez kapcsolódik. 

A kormányok az állampapírokat egyaránt kibocsáthatják saját pénznemükben, vagy valamely más 

állam pénznemében. Az Államadósság Kezelő Központ adatai szerint a Magyar Köztársaság 1999 

óta a következő devizakötvényeket bocsátotta ki: 
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9. táblázat: A Magyar Köztársaság nevében az ÁKK Zrt. által 1999‐től kibocsátott devizakötvények 

 
Forrás: http://www.akk.hu/object.0ce0305b‐9290‐4bfe‐92f7‐a3c2719359d0.ivy 

A  táblázatból  kitűnik,  hogy  1999  óta  öt  devizanemben  (EUR,  GBP,  USD,  JPY,  CHF)  történt 

devizakötvény‐kibocsátás.  Bár  az  adós  ugyanaz  (a magyar  állam), mint  a  forintban  kibocsátott 

magyar  állampapírok  esetében,  a  magyar  devizakötvények  az  azonos  időpontban  kibocsátott 

azonos futamidejű forintkötvényekhez viszonyítva alacsonyabb kamatot fizetnek. 

2004‐ben például két államkötvényt bocsátottak ki forintban, a 2004. 04. 12‐én kibocsátott 2020/A 

jelű papír 7,5%‐os, míg a 2004. 07. 14‐én kibocsátott 2015/A  jelű papír 8,0%‐os kamatot  fizet. A 

2004‐ben kibocsátott fix kamatozású devizakötvények (devizanemtől és futamidőtől függően 1,09‐

5,5%‐os kamatot garantálnak tulajdonosaiknak. 

Ez  az  eltérés  azért  van, mert  a  különböző devizákhoz  eleve  eltérő  kamatszintek  tartoznak,  s  az 

eltérések  egyik  fontos  oka  a  jegybanki  alapkamatok  különbsége.  Az  alacsonyabb  alapkamatú 

devizákban  denominált  papírok  kamatlába  így  alacsonyabb  lesz, mint  a magasabb  alapkamatú 

devizákban denominált adósságpapírok kamatlába. 

Az  adós megítélése  természetesen  árnyalja  a  képet,  hiszen más  kockázati  felár  tartozik  egy,  a 

magyar állam által kibocsátott EUR‐kötvényhez, mint például egy, a német állam által kibocsátott 

EUR‐kötvényhez.  A  kettő  közötti  különbség  a  magyar  államkötvények  kockázati  felára.  Ha  a 

forintban  denominált  állampapír  hozamából  kivonjuk  az  ugyanolyan  futamidejű,  devizában 

denominált  magyar  állampapír  hozamáét,  akkor  a  különbség  az  árfolyam‐kockázati  felár.  A 

devizában denominált állampapírok esetében ugyanis az árfolyamkockázatot a magyar állam viseli, 

a forintban denominált állampapírok esetében viszont maga a külföldi befektető.  

ISIN Eredeti 
devizanem*

Eredeti kibocsátási 
összeg

Kibocsátás 
dátuma

Lejárat 
dátuma

Futamidő 
(év) Kamatozás

DE0002918232 EUR 500 000 000        1999.02.16 2009.02.16 10 4,375%

US445545AA49 USD 750 000 000        1999.04.19 / 
1999.05.21 2006.04.19 7 6,50%

DE0003536801 EUR 400 000 000        1999.11.10 2005.11.10 6 3 havi EUR LIBOR+0,5%
DE0003536801** EUR 200 000 000        2000.01.20 2005.11.10 6 3 havi EUR LIBOR+0,5%
DE0003536801** EUR 400 000 000        2000.11.10 2005.11.10 5 3 havi EUR LIBOR+0,5%
XS0131593864 EUR 1 000 000 000     2001.06.27 2011.06.27 10 5,625%
XS0161667315 EUR 1 000 000 000     2003.02.06 2013.02.06 10 4,5%
XS0177229217 EUR 1 000 000 000     2003.09.26 2010.09.27 7 4,0%
XS0183747905 EUR 1 000 000 000     2004.01.29 2014.01.29 10 4,5%
XS0191746113 GBP 500 000 000        2004.05.06 2014.05.06 10 5,5%
JP534800A467 JPY 50 000 000 000   2004.06.18 2009.06.18 5 1,09%
XS0204418791 EUR 1 000 000 000     2004.10.28 2011.10.28 7 3,625%
US445545AB22 USD 100 000 000        2004.12.15 2006.12.15 2 3 hónapos USD LIBOR +0,03%
US445545AC05 USD 1 500 000 000     2005.02.03 2015.02.03 10 4,75%
XS0212993678 EUR 1 000 000 000     2005.02.24 2020.02.24 15 3,875%
XS0219107918 GBP 500 000 000        2005.05.09 2017.05.09 12 5,0%
JP534800A574 JPY 30 000 000 000   2005.07.12 2010.07.12 5 0,62%
JP534800B572 JPY 45 000 000 000   2005.07.12 2012.07.12 7 0,96%
XS0234096237 EUR 500 000 000        2005.11.02 2012.11.02 7 3 hónapos EURIBOR+0,05%
XS0240732114 EUR 1 000 000 000     2006.01.18 2016.07.18 10,5 3,5%
JP534800A632 JPY 50 000 000 000   2006.03.17 2013.03.18 7 1,67%
XS0249458984 GBP 500 000 000        2006.03.30 2016.03.30 10 5,00%

XS0234096237** EUR 500 000 000        2006.09.27 2012.11.02 6 3 hónapos EURIBOR+0,05%
XS0284810719 EUR 1 000 000 000     2007.02.01 2017.07.04 10 4,375%
JP534800A7A2 JPY 25 000 000 000   2007.10.26 2017.10.26 10 2,110%
CH0039613283 CHF 150 000 000        2008.05.20 2013.05.21 5 3,50%
CH0039613317 CHF 200 000 000        2008.05.20 2016.05.20 8 4,00%
XS0369470397 EUR 1 500 000 000     2008.06.11 2018.06.11 10 5,75%
XS0441511200 EUR 1 000 000 000     2009.07.28 2014.07.28 5 6,75%
US445545AD87 USD 2 000 000 000     2010.01.29 2020.01.29 10 6,25%
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megtestesítő  értékpapír.  Az  ehhez  hasonló  értékpapírokat  hívják  az  USA  esetében  jenki‐

kötvényeknek,  Japán esetében  szamuráj kötvényeknek,  svájci megfelelőik az alpesi kötvény, míg 

spanyol társaik a matador kötvény nevet viselik. 

„Huszonöt milliárd jen (mintegy 150 millió euró) értékben magyar szamurájkötvényt bocsátottak ki 

csütörtökön  [2007.10.18‐án,  a  szerzők  megjegyzése]  Tokióban.  A  tíz  éves  lejáratú,  névértéken 

kibocsátott  értékpapír  kuponja  2,11  százalék  (a  jen  LIBOR  fölött  0,27  százalékpont)  ‐  közölte  a 

Nikko  Citigroup,  a  kötvénykibocsátás  társszervezője.  A  szamurájkötvények  jenben  jegyzett, 

devizakülföldiek által Japánban kibocsátott kötvények.” 

(Keresse  meg  a  fejezetben,  az  ÁKK  devizakötvény‐kibocsátásait  tartalmazó  táblázatban  ezt  a 

tételt!) 

Forrás: http://hvg.hu/gazdasag/20071018_szamuraj_kotveny_tokioban. Letöltés dátuma: 2011.02.28. 

Az állampapírokkal több piacon kereskednek: az elsődleges és másodlagos piac mellett létezik még 

az ún. „when‐issued” piac és a repó piac. 

- Az  elsődleges  piacon  az  újonnan  kibocsátott  értékpapírok  kerülnek  eladásra  aukciókon.  Az 

aukció a kormányzat és az elsődleges dealerek között zajlik. 

- A másodlagos piacon az állampapír‐piaci dealerek egy csoportja folyamatos árjegyzést végez 

(bid és ask árakat jegyez) a kötvényekre. Ez a piac OTC piacnak minősül. 

- „When‐issued” piac: ezen a piacon az értékpapírokat forward alapon kereskedik, még mielőtt 

kibocsátotta volna őket a kormányzat. 

- Repó piac: ezen a piacon az állampapírokat biztosítékként használják a hitelekhez. 

A regionális kormányzati szervek, valamint bizonyos magánszereplők (például telekommunikációs 

vállalatok) által kibocsátott kötvényeket gyakran beleszámítják az államadósságba, mivel ezekhez 

majdnem mindig explicit, vagy implicit kormányzati garancia tartozik. 

Esettanulmány jelleggel vizsgáljuk meg a magyar államadósság alakulását! 
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10. táblázat: A központi költségvetés bruttó adóssága 2004 és 2011 között (milliárd forintban) 

 
Forrás: www.akk.hu 

Láthatjuk, hogy 2004 és 2011 között mind a forint, mind a devizaadósság  jelentősen emelkedett. 

Ha megvizsgáljuk az adósság devizanem szerinti bontását, akkor a következő táblázatot kapjuk: 

11. táblázat: A központi költségvetés devizanem szerinti megoszlása 2004 és 2011 között: 

 
Forrás: www.akk.hu 

A  táblázatból kirajzolódik, hogy a magyar államadósságon belül  jelentősen nőtt a devizaadósság 

aránya. Ebben egyrészt a devizában  fennálló adósság növekedése, másrészt a devizaárfolyamok 

változása játszik szerepet. Ha a devizában fennálló adósság nem változik, ugyanakkor a forint 10%‐

ot gyengül a devizapiacokon (a devizaadósság pénznemével szemben), akkor ez önmagában 10%‐

kal megnöveli a devizaadósság forintban kifejezett értékét. 

Az állampapírok vonatkozásában is léteznek az adott piaci szegmens mozgását egy számba sűríteni 

igyekvő  indexek. A magyar állampapírok vonatkozásában  ilyenek a MAX, a CMAX, az RMAX és a 

ZMAX, valamint ilyen a BMX is. 

Adósságelem 2004.01.31 2005.01.31 2006.01.31 2007.01.31 2008.01.31 2009.01.31 2010.01.31 2011.01.31
1. Forintadósság 8 095,8 8 783,5 9 286,6 10 711,6 11 277,1 11 238,6 10 461,9 11 110,1
1.1. Hitelek 117,5 3,4 0,8 356,4 145,7 219,9 438,7 540,8
   1.1.1. Külföldi hitelek 1,4 1,1 0,8 0,5 145,7 219,9 438,7 540,8
   1.1.2. Belföldi hitelek 116,1 2,2 0,0 355,9 0,0 0,0 0,0 0,0
      1.1.2.1. MNB-vel szembeni hitelek 71,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      1.1.2.2. Egyéb hitelek 44,8 2,2 0,0 355,9 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2. Állampapírok 7 978,4 8 780,1 9 285,7 10 355,2 11 131,4 11 018,7 10 023,2 10 569,3
   1.2.1. Piaci értékesítésű állampapírok 7 219,1 8 036,5 8 629,8 9 826,8 10 638,8 10 587,8 9 598,9 10 151,5
      1.2.1.1. Kötvények 5 144,1 5 886,7 6 443,7 7 326,2 8 378,7 8 528,0 7 626,3 8 077,0
      1.2.1.2. Diszkont kincstárjegyek 1 521,9 1 520,4 1 582,8 1 835,8 1 715,6 1 521,5 1 522,9 1 629,0
     1.2.1.3. Lakossági állampapírok** 553,1 629,4 603,3 664,8 544,5 538,3 449,6 445,5
  1.2.2. Nem piaci értékesítésű állampapírok 759,3 743,6 655,9 528,4 492,7 431,0 424,3 417,8
2. Devizaadósság* 2 919,2 2 977,2 3 835,3 4 214,6 4 557,4 7 649,5 8 890,1 8 672,8
2.1. Hitelek 1 143,2 912,4 716,2 818,3 843,0 2 920,6 4 147,2 4 211,7
   2.1.1. Külföldi hitelek 654,4 524,9 612,6 712,4 835,1 2 920,6 4 147,2 4 211,7
      2.1.1.1. Nemzetközi hitelcsomag (IMF, EU) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 046,7 3 386,9 3 461,4
      2.1.1.2. Egyéb 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 873,9 760,3 750,4
   2.1.2. Belföldi hitelek 488,8 387,5 103,6 105,9 7,9 0,0 0,0 0,0
      2.1.2.1. MNB-vel szembeni hitelek 469,8 355,3 96,0 98,1 0,0 0,0 0,0 0,0
      2.1.2.2. Egyéb hitelek 19,0 32,1 7,7 7,9 7,9 0,0 0,0 0,0
2.2. Állampapírok 1 776,0 2 064,8 3 119,1 3 396,2 3 714,4 4 728,9 4 742,9 4 461,1
   2.2.1. Külföldön kibocsátott állampapírok 1 776,0 2 064,8 3 119,1 3 396,2 3 714,4 4 728,9 4 742,9 4 461,1
      2.2.1.1. Devizakötvények 1 775,9 2 064,8 3 119,0 3 396,2 3 714,4 4 728,8 4 742,9 4 461,0
      2.2.1.2. Angol és amerikai kötvények 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Összesen 11 015,0 11 760,7 13 121,8 14 926,2 15 834,5 18 888,1 19 352,0 19 782,9
Egyéb kötelezettségek 0,0 24,5 24,7 19,1 85,8 41,7 204,7
MINDÖSSZESEN 11 760,7 13 146,4 14 950,8 15 853,6 18 973,9 19 393,7 19 987,6
Nemzetközi hitelcsomagból 
devizabetétként elhelyezett és a 
bankszektornak továbbhitelezett állomány

1 588,5 1 164,4 944,5

A központi költségvetés nettó adóssága 17 385,4 18 229,3 19 043,1
Tájékoztató adatok:
(1.2.1.1.+1.2.1.2.+1.2.2.) 7 425,3 8 150,7 8 682,4 9 690,4 10 586,9 10 480,4 9 573,6 10 123,8
1.2.1.2. Diszkont kincstárjegyek névértéken 1 614,2 1 624,5 1 648,6 1 933,4 1 798,5 1 617,2 1 608,5 1 690,4
.
*A devizaadósság a hónap utolsó munkanapján jegyzett MNB középárfolyamon kerül értékelésre.
**2010-től tartalmazza a Prémium Államkötvények állományát is.

Adósságelem 2004.01.31 2005.01.31 2006.01.31 2007.01.31 2008.01.31 2009.01.31 2010.01.31 2011.01.31
1. Forintadósság 73% 75% 71% 72% 71% 60% 54% 56%
1.1. Hitelek 1% 0% 0% 2% 1% 1% 2% 3%
   1.1.1. Külföldi hitelek 0% 0% 0% 0% 1% 1% 2% 3%
   1.1.2. Belföldi hitelek 1% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0%
      1.1.2.1. MNB-vel szembeni hitelek 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
      1.1.2.2. Egyéb hitelek 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0%
1.2. Állampapírok 72% 75% 71% 69% 70% 58% 52% 53%
   1.2.1. Piaci értékesítésű állampapírok 66% 68% 66% 66% 67% 56% 50% 51%
      1.2.1.1. Kötvények 47% 50% 49% 49% 53% 45% 39% 41%
      1.2.1.2. Diszkont kincstárjegyek 14% 13% 12% 12% 11% 8% 8% 8%
     1.2.1.3. Lakossági állampapírok** 5% 5% 5% 4% 3% 3% 2% 2%
  1.2.2. Nem piaci értékesítésű állampapírok 7% 6% 5% 4% 3% 2% 2% 2%
2. Devizaadósság* 27% 25% 29% 28% 29% 40% 46% 44%
2.1. Hitelek 10% 8% 5% 5% 5% 15% 21% 21%
   2.1.1. Külföldi hitelek 6% 4% 5% 5% 5% 15% 21% 21%
      2.1.1.1. Nemzetközi hitelcsomag (IMF, EU) 0% 0% 0% 0% 0% 11% 18% 17%
      2.1.1.2. Egyéb 0% 0% 0% 0% 0% 5% 4% 4%
   2.1.2. Belföldi hitelek 4% 3% 1% 1% 0% 0% 0% 0%
      2.1.2.1. MNB-vel szembeni hitelek 4% 3% 1% 1% 0% 0% 0% 0%
      2.1.2.2. Egyéb hitelek 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2.2. Állampapírok 16% 18% 24% 23% 23% 25% 25% 23%
   2.2.1. Külföldön kibocsátott állampapírok 16% 18% 24% 23% 23% 25% 25% 23%
      2.2.1.1. Devizakötvények 16% 18% 24% 23% 23% 25% 25% 23%
      2.2.1.2. Angol és amerikai kötvények 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Összesen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Fogalmak 

államkötvény,  kincstári  váltó,  diszkont  kincstárjegy,  fix  kamatozás,  változó  kamatozás, 

eurokötvény, nemzetközi kötvény, kupon, kibocsátási naptár, lejárati szerkezet 

Ellenőrző kérdések 

1. Mi a különbség a kamatozó és a diszkont papírok között? 

2. Mit jelent az eurokötvény, vagy nemzetközi kötvény kifejezés? 

3. Milyen piacokon kereskednek az állampapírokkal? 

4. Nézzen  utána,  hogy  kisbefektetőként Magyarországon  hol  és  hogyan  tud  állampapírokhoz 

jutni! 

Ajánlott irodalom 

1. www.allampapir.hu 

2. Choudry, Moorad – Joannas, Didier – Landuyt, Gino – Pereire, Richard – Pienaar, Rod [2010]: 

Capital Market Instruments. Analysis and Valuation. Palgrave Macmillan, London. 

3. Sercu, Piet [2009] International Finance. Theory and Practice. Princeton University Press. 

Princeton and London 



 

39 
 

 

6. A	hozamgörbe	
A hozamgörbe  (angolul yield curve) vagy ami ugyanaz, a kamatlábak  lejárati  szerkezete  (angolul 

term  structure  of  interest  rates)  a  különböző  futamidejű  hiteltartozások  kamatlábait  az  idő 

függvényében  ábrázolja.  A  hozamgörbe  a  befektetés  (vagy  hitelnyújtás)  és  az  idő  közötti 

kapcsolatot fejezi ki. Egy befektetés hozama ugyanis nagymértékben függ annak időtávjától. 

Az általánosan elterjedt  szóhasználatban a hozamgörbe  jellemzően valamely  szuverén adós által 

kibocsátott, különböző futamidejű állampapírok lejárata (futamideje) és hozama közötti kapcsolat. 

A  hozamgörbe  valamely  pontja  így  azt mutatja meg,  hogy mennyi  lenne  egy  adott  futamidejű, 

kamatot csak egyszer (lejáratkor) fizető állampapír hozama. 

A hozamgörbe normál alakja aszimptotikusan emelkedő, a hozamgörbe meredeksége pozitív, azaz 

minél  hosszabb  a  futamidő,  annál  nagyobb  a  hozam,  de  csökkenő mértékben,  azaz  az  időben 

előrehaladva a hozamgörbe ellaposodik. 

6. ábra: Az Egyesült Királyság és az USA állampapír‐hozamaiból képzett hozamgörbe alakja 

 
Forrás: www.yieldcurve.com 

A hozamgörbe normál alakjára két magyarázat született. 

Az  első  szerint  a piac  a  kockázatmentes  kamatláb  emelkedését  várja. Ha  a piaci  szereplők nem 

fektetnek  be  a  jelenben,  azaz  elhalasztják  befektetésüket,  akkor  a  jövőben magasabb  hozamra 

tehetnek  szert.  Ezért  az  arbitrázs‐árazási  elmélet  értelmében  azok  a  piaci  szereplők,  akik most 

lekötik a pénzüket, kompenzációra tartanak igényt a várt jövőbeli magasabb kamatlábért. Emiatt a 

hosszabb lejáratú befektetések kamatlába magasabb kell, hogy legyen, mint a rövid lejáratúaké.  

A második magyarázat értelmében a hosszabb lejáratú kamatlábak nagyobb kockázatot jelentenek 

a  befektetők  (azaz  a  hitelnyújtók)  számára.  Emiatt  kockázati  felárra  vagy  prémiumra  tartanak 

igényt, mert a hosszabb futamidő miatt több és nagyobb fokú bizonytalansággal kell számolniuk, 

nagyobb a valószínűsége olyan katasztrofális eseményeknek, amelyek a befektetésüket is érintik. E 

magyarázat  mögött  az  a  feltételezés  húzódik  meg,  hogy  a  gazdaság  hosszú  távon  több 
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bizonytalansággal  kénytelen  szembenézni,  mint  rövid  távon.  Ezt  a  hatást  likviditási  szprednek 

nevezik. Ha a piac nagyobb volatilitást vár a  jövőben, és a várt kamatlábak eshetnek  is, akkor a 

kockázati  prémium  emelkedése  befolyásolja  a  szpred  nagyságát,  és  a  hozam  emelkedését  is 

előidézheti. 

A  pozitív meredekségű  hozamgörbe  a  piaci  szereplők  azon  várakozást  tükrözi,  hogy  a  gazdaság 

növekedni  fog  a  jövőben,  ami  az  inflációs  ráta  emelkedésével  jár.  A  magasabb  inflációs 

várakozásokhoz  erőteljesebb  kamatláb‐emelési  várakozások  kapcsolódnak,  azaz  a  gazdasági 

szereplők  szerint  az  infláció  leszorítása  (és  a  konjunktúra  hűtése)  végett  a  jegybank  emeli 

referencia‐kamatlábát,  amivel  a  rövid  lejáratú  piaci  kamatlábakat  befolyásolja.  A  jövőbeli 

bizonytalanabb inflációs ráta és ezzel összefüggésben bizonytalanabb cash flow érték miatt jelenik 

meg a kockázati prémium. Ezeket a kockázatokat a piaci szereplők úgy építik be a hozamgörbébe, 

hogy távolabbi lejáratokra magasabb kamatlábakat kérnek. 

Az erősen emelkedő hozamgörbe a gazdasági helyzet gyors javulását vetíti előre. Erősen emelkedő 

hozamgörbe alakul ki recessziók végén vagy a konjunktúraciklus felfelé ívelő szakaszának az elején. 

A gazdaság visszaesése vagy stagnálása miatt a rövid  lejáratú kamatlábak alacsony szintre esnek, 

amikor  viszont  a  megélénkülés  hatására  nő  a  tőke  iránti  kereslet,  a  kamatlábak  elkezdenek 

emelkedni. Az USA‐ban történelmileg a 20 éves államötvények hozama 2 százalékponttal haladta 

meg a 3 hónapos kincstárjegyek hozamát. 

Ha  a  hozamgörbe  inverz,  azaz  meredeksége  negatív,  tehát  a  rövid  lejáratú  kamatlábak 

magasabbak,  mint  a  hosszú  lejáratúak,  akkor  a  piac  a  jelenleginél  vagy  a  rövid  lejáratúaknál 

alacsonyabb  kamatlábat  vár.  Az  inverz  hozamgörbe  egyrészt  utalhat  a  piaci  szereplők  azon 

várakozására,  hogy  a  monetáris  politika  sikeresen  fékezi  meg  az  inflációt.  Másrészt  az  inverz 

hozamgörbe  a  gazdasági  növekedés  lassulására  vagy  akár  recesszióra  is  következtetni  enged. 

Erősen  inverz  hozamgörbe  recessziót  jelez.  Empirikus  tapasztalatok  alapján  a  recessziókat 

általában erősen inverz hozamgörbék előzték meg. 

Deflációban  a  hozamgörbe  tipikus  alakja  inverz.  Ez  azt  a  tényt  tükrözi,  hogy  defláció  esetén  a 

jelenbeli cash flow – a csökkenő árszínvonal miatt – kevésbé értékes, mint a jövőbeli. 

Végül  létezik  lapos és púpos hozamgörbe  is. Amikor a hozamgörbe  lapos, akkor minden  lejáraton 

ugyanaz a kamatláb. A  lapos hozamgörbe a gazdaságban meglévő bizonytalanságra utal. A  lapos 

hozamgörbéből egyaránt  lehet normál és  inverz hozamgörbe. Púpos hozamgörbe akkor alakul ki, 

ha a  rövid és a hosszú  lejáratú kamatlábak egyenlők, míg a középlejáratúak a  rövid és a hosszú 

lejáratúaknál magasabbak. 
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7. ábra: A zérókupon (kamatszelvény nélküli kötvény) hozamgörbe alakja a magyar állampapír‐piacon 2011.03.03‐i 
adatok alapján (lejárat: években) 

 
Forrás: www.akk.hu 

Az  állampapírok  hozamgörbéjének  az  alakját  az  említetteken  kívül  a  mindenkori  keresleti  és 

kínálati viszonyok is befolyásolják. Ha például nagy a kereslet a hosszú futamidejű államkötvények 

iránt, és viszonylagos szűkösség jellemzi piacukat, akkor hozamuk csökken, függetlenül attól, hogy 

miképpen vélekednek a piaci szereplők a jövőről. A hozamgörbe állandó mozgásban van, tükrözve 

a  piaci  szereplőknek  a  hírekre  adott  reakcióit.  Az  állampapírok  hozamgörbéjét  a  legnagyobb 

mértékben a szóban forgó szuverén adósok, azaz az egyes országok gazdasági helyezte határozza 

meg. 

A hozamgörbe  természetesen más  intézményekre  (bankok,  vállalatok) és pénzügyi eszközökre  is 

megalkotható. A hozamgörbét alkotó kamatlábak nem csekély mértékben függnek a szóban forgó 

bank  vagy  vállalat  hitelképességétől.  A  legmagasabb  hitelképességű  bankok  egymástól  LIBOR 

kamatlábakon  kölcsönöznek.  Ezek  a  hozamgörbék  valamivel  magasabbak,  mint  az  állampapír‐

piaciak.  A  vállalati  kötvények  hozamgörbéjét  a  vállalatok  által  különféle  lejáratra  kibocsátott 

kötvények kamatlába alapján szerkesztik meg. Mivel a vállalatok kevésbé hitelképesek, mint egyes 

államok  és  bankok,  ezért  kötvényeik  kamatlába  a  LIBOR‐rátáknál magasabbak.  A  LIBOR  feletti 

szpredet százalékpontban vagy bázispontban fejezik ki. 

Fogalmak 

Hozamgörbe, kamatlábak lejárati szerkezete, szuverén adósok, hozam, normál hozamgörbe, inverz 

hozamgörbe,  lapos  és  púpos  hozamgörbe.  Kockázatmentes  kamatláb,  kockázati  prémium, 

likviditási szpred, volatilitás, inflációs ráta, cash flow, LIBOR, hitelképesség 

Ellenőrző kérdések: 

1. Mi a hozamgörbe? 

2. Mi a normál alakú hozamgörbe és milyen következtetéseket lehet levonni belőle? 

3. Mi az inverz hozamgörbe és milyen következtetéseket lehet levonni belőle? 

4. Mi a lapos és púpos alakú hozamgörbe és milyen következtetéseket lehet levonni belőle? 
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5. Milyen egyéb tényezők alakítják a hozamgörbét? 

6. Hogyan alkalmazható a hozamgörbe más gazdasági szereplőkre? 

Ajánlott irodalom:  

1. Yield curve. http://en.wikipedia.org/wiki/Yield_curve 

2. www.yieldcurve.com 

3. Choudry, Moorad – Joannas, Didier – Landuyt, Gino – Pereire, Richard – Pienaar, Rod [2010]: 

Capital Market Instruments. Analysis and Valuation. Palgrave Macmillan, London. 
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7. Vállalati	kötvények	
A magánszektor szereplői az államhoz hasonlóan szintén bocsáthatnak ki adósságpapírokat. Ezeket 

vállalati kötvényeknek nevezzük. Ezeknek a piacát jelöli a nemzetközi szakzsargon „credit market”‐

ként.  A  vállalati  piacokon  a  kötvénykibocsátásoknak  jellemzően  fix  lejáratuk  van,  a  legtöbb 

kibocsátás közép‐, vagy hosszú távú, de ritkán találni 20 évnél hosszabb futamidejű kötvényt. Csak 

a  legjobban  jegyzett  (legjobb  hitelminősítésű)  vállalatok  képesek  30  évnél  hosszabb  futamidejű 

kötvényeket kibocsátani. (Ilyen volt például a Disney, a Coca Cola, vagy a British Gas.) 

A  befektetők  inkább  a  rövidebb  távú  kötvények  birtoklását  preferálják.  Egy  rövidebb  lejáratú 

kötvény  kisebb  kamatkockázattal  rendelkezik,  valamint  kisebb  az  árfolyam‐volatilitása, mint  egy 

hosszabb lejáratú kötvénynek. Így érdekellentét alakul ki a rövidebb lejáratot kedvelő befektetők, 

valamint  a  kötelezettségeiket hosszabb  távra  rögzíteni  szándékozó  kibocsátók  között. Bár egyes 

intézményi befektetők (például nyugdíj‐alapok) 30 éves papírok tartásában is érdekeltek lehetnek, 

mégis rendkívül nehéz a legtöbb vállalat számára ilyen futamidejű papírokat kibocsátani. 

A  magas  besorolású  vállalatok  gyakran  tudnak  anélkül  kötvényeket  kibocsátani,  hogy  a 

visszafizetés pontos paramétereit  rögzítenék. A  lejáró adósságot a vállalati működés, vagy pedig 

egy új papír kibocsátása finanszírozhatja. Az alacsony besorolású adósok különböző intézkedéseket 

tesznek,  hogy  papírjaik  vonzóbbak  legyenek  a  befektetők  szemében.  Ilyen  lehet  például  az  ún. 

sinking  fund  létrehozása,  amelyből minden  évben  törlesztésre  kerül  a  fennálló  kötvény‐adósság 

egy része, majd a lejáratkor a maradék adósságot is kifizeti a kibocsátó. 

Vannak  olyan  kötvények  is,  amelyeknél  a  vállalat  eszközei  egyfajta  biztosítékot  képeznek.  Az 

ezekhez  kapcsolódó  záradékokban  a  vállalat  vállalhatja  például,  hogy  bizonyos  eszközöket  nem 

adhat el anélkül, hogy a fennálló kötvény‐tartozását ne egyenlítené ki. 

A vállalati kötvények – főleg az amerikaiak – jelentős része ún „call provision”‐t tartalmaz. Az ilyen 

kötvényeket visszahívható kötvényeknek (callable bond) hívják. 

A kibocsátók azért szeretik ezt a megoldást, mert ez lehetővé teszi számukra, hogy refinanszírozzák 

adósságukat,  ha  a  futamidő  során  a  kamatok  jelentősen  csökkennek  a  kibocsátáskori 

kamatszinthez  képest. A  visszahívás  lehetősége  negatív  jellemző  a  befektetők  szemében.  Bár  a 

visszahívhatóság már önmagában  is azt  jelzi, hogy a kibocsátó vissza akarja  fizetni a kötvényt, a 

befektetők  mégsem  rajonganak  ezért  a  megoldásért.  A  negatív  tulajdonságokért  cserébe  a 

visszahívható  kötvények magasabb hozamot  kínálnak, mint az ugyanolyan minőségű  vissza nem 

hívható kötvények. 

A  visszahívható  kötvények  ugyanakkor  általában  nem  hívhatók  vissza  futamidejük  első  5‐10 

évében, ami biztonság a befektetők számára. 

A BÉT‐en 2011. 03. 01‐jén 48  vállalati  kötvényt  jegyeztek. E  kötvények  között  szinte  kizárólag a 

pénzügyi  szektor  szereplői  képviseltetik magukat:  a CIB Bank 16,  a Diákhitel  Központ 5,  az  FHB 

Bank 9, az MKB Bank 13, a Raiffeisen pedig 3 kötvénnyel van jelen a budapesti börzén. Rajtuk kívül 
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a  Mol,  valamint  az  E‐Star  (energiaszolgáltató)  bocsátotta  tőzsdei  kereskedésbe  kötvényeit.  A 

papírok közül 6‐ot euróban bocsátottak ki, de ezekkel is forintban kereskednek. 

12. táblázat: A 2011. 03. 01‐jén a Budapesti Értéktőzsdén forgalmazott vállalati kötvények adatai 

 
Forrás: www.bet.hu 

A papírok közül a  legrövidebb  lejáratú 5 hónapos  futamidővel  rendelkezik,  tipikusnak a 2‐3 éves 

futamidő  mondható.  A  leghosszabb  futamidejű  papírok  7  és  10  évesek.  (Érdekességként 

elmondható,  hogy  mind  a  legrövidebb,  mint  a  leghosszabb  futamidejű  vállalati  kötvények 

ugyanazon kibocsátó, az MKB Bank Zrt. papírjai.) A kibocsátók között a pénzügyi  szféra  túlsúlya 

nem csak Magyarországon jellemző. 

Mind a magyar, mind a külföldi piacokon főleg az elsődleges forgalmazói kör aktív, a másodpiaci 

forgalom  nem  annyira  élénk,  mint  a  például  az  államkötvények  esetében.  A  BÉT  2004.  évi 

Értékpapír megnevezése
Kijelzés módja 
(Ticker)

Értékpapír 
Kibocsátója

Bevezeté
si Nap

Értékpapír 
névértéke

Pénz-
nem

Bevezetett 
menny.  
(db)

Bevezeté
si Ár Futamidő

CIB Classic 2011/A kötvény                               CIBCL2011A          CIB  2008.10.01 10 000,00 HUF 307 578 100,00 3 év               

CIB Classic 2011/B kötvény                               CIBCL2011B          CIB  2008.09.24 10 000,00 HUF 1 647 331 100,00 3 év               

CIB CLASSIC 2012/A kötvény                            CIBCL2012A          CIB  2010.08.10 10 000,00 HUF 1 744 000 100,00 2 év               

CIB Classic 2012/E diszkont kötvény                 CIBCL2012E          CIB  2010.04.01 50 000,00 EUR 520 95,74 2 év               

CIB CLASSIC 2013/A kötvény                            CIBCL2013A          CIB  2011.03.03 10 000,00 HUF 500 000 100,00 2 év               

CIB Euró FIX2 2012/A kötvény                           CIBEFIX2            CIB  2010.08.23 100,00 EUR 900 000 100,00 2 év               

CIB Euró FIX2 2012/B kötvény                            CIBEFIX2B           CIB  2010.10.08 100,00 EUR 300 000 100,00 2 év               

CIB EURÓ Értékőr 2011/A kötvény                     CIBEUR11A           CIB  2008.08.18 100,00 EUR 197 570 99,86 3 év               

CIB FIX3 2013/A kötvény                                    CIBFIX32013A        CIB  2010.07.22 10 000,00 HUF 700 000 100,00 3 év, 5 hónap

CIB FIX5 2015/A kötvény                                    CIBFIX52015A        CIB  2010.07.22 10 000,00 HUF 500 000 100,00 5 év, 5 hónap

CIB Értékőr 2011/A kötvény                               CIBHUF11A           CIB  2008.10.01 10 000,00 HUF 414 295 100,00 3 év               

CIB Jubileumi 2012/A kötvény                            CIBJUB12A           CIB  2009.02.03 10 000,00 HUF 700 000 100,00 3 év               

CIB Euró Kamatkövető 2012/A kötvény              CIBKKEUR12A         CIB  2009.04.17 100,00 EUR 50 000 100,00 3 év               

CIB Euró Kamatkövető 2013/A kötvény              CIBKKEUR13A         CIB  2010.04.19 100,00 EUR 100 000 100,00 3 év               

CIB Kamatkövető 2012/A kötvény                      CIBKKHUF12A         CIB  2009.04.06 10 000,00 HUF 300 000 100,00 3 év               

CIB Kamatkövető 2012/B kötvény                      CIBKKHUF12B         CIB  2009.08.04 10 000,00 HUF 500 000 100,00 3 év               

DK2011/01 kötvény                                            DK2011/01           Diákhitel Központ  2008.04.17 10 000,00 HUF 1 923 998 93,64 3 év               

DK2011/02 kötvény                                            DK2011/02           Diákhitel Központ  2009.04.17 10 000,00 HUF 1 500 000 85,72 2 év, 6 hónap

DK2012/01 kötvény                                            DK2012/01           Diákhitel Központ  2009.08.13 10 000,00 HUF 2 099 999 96,24 2 év, 10 hóna

DK2013/01 kötvény                                            DK2013/01           Diákhitel Központ  2010.03.10 10 000,00 HUF 2 199 996 100,35 2 év, 11 hóna

DK2014/01 kötvény                                            DK2014/01           Diákhitel Központ  2011.03.09 10 000,00 HUF 499 999 95,92 2 év, 11 hóna

FK11NF01 kötvény                                             FK11NF01            FHB  2008.05.06 10 000,00 HUF 1 100 000 98,37 3 év               

FK12NF01 kötvény                                             FK12NF01            FHB  2009.11.26 10 000,00 HUF 183 400 99,52 3 év               

FK12NF02 kötvény                                             FK12NF02            FHB  2009.12.23 10 000,00 HUF 400 000 100,00 2 év, 3 hónap

FK12NI01 kötvény                                              FK12NI01            FHB  2010.04.09 10 000,00 HUF 530 000 100,00 2 év               

FK12NS01 kötvény                                             FK12NS01            FHB  2010.10.28 10 000,00 HUF 50 000 100,00 1 év, 6 hónap

FK12NV01 kötvény                                            FK12NV01            FHB  2010.07.13 10 000,00 HUF 15 000 100,00 2 év, 5 hónap

FK13NF01 kötvény                                             FK13NF01            FHB  2010.03.16 10 000,00 HUF 1 615 658 101,19 3 év, 7 hónap

FK13NF02 kötvény                                             FK13NF02            FHB  2011.01.24 10 000,00 HUF 350 000 100,52 2 év, 2 hónap

FK15NF01 kötvény                                             FK15NF01            FHB  2010.07.15 10 000,00 HUF 2 252 753 100,00 5 év               

MKB IV. Kötvény                                                MKB/4               MKB 2009.06.12 10 000,00 HUF 2 800 000 100,00 2 év, 6 hónap

MKB V. Kötvény                                                 MKB/5               MKB 2009.11.05 10 000,00 HUF 2 047 000 100,00 3 év               

MKB VI. Kötvény                                                MKB/6               MKB 2010.11.12 10 000,00 HUF 929 860 100,00 4 év, 1 hónap

MKB VII. Kötvény                                                MKB/7               MKB 2010.11.12 10 000,00 HUF 635 000 100,00 6 év, 1 hónap

MKB D110414 diszkont kötvény                         MKBD110414          MKB 2010.10.01 10 000,00 HUF 250 000 97,01 7 hónap         

MKB D110616 diszkont kötvény                         MKBD110616          MKB 2011.01.18 10 000,00 HUF 660 000 97,47 5 hónap         

MKB D110909 diszkont kötvény                         MKBD110909          MKB 2011.02.17 10 000,00 HUF 200 000 96,52 7 hónap         

MKB Fix 20120612 kötvény                                MKBF20120612        MKB 2010.10.01 10 000,00 HUF 600 000 100,20 1 év, 9 hónap

MKB FIX 2013 kötvény                                       MKBFIX13            MKB 2006.02.17 10 000,00 HUF 300 000 99,14 7 év               

MKB FIX+ 2016 kötvény                                     MKBFIXP16           MKB 2006.02.17 10 000,00 HUF 300 000 99,43 10 év             

MKB Részvény Index 1. kötvény                       MKBRVINDEX1         MKB 2008.09.24 10 000,00 HUF 40 000 100,00 4 év               

MKB Tartós Kamatelőny 2013 Kötvény              MKBTK2013           MKB 2010.04.27 10 000,00 HUF 520 000 100,00 3 év, 8 hónap

MKB Tartós Kamatelőny 2015 Kötvény              MKBTK2015           MKB 2010.04.27 10 000,00 HUF 710 000 100,00 5 év, 8 hónap

MOL 1204 L/1 HUF kötvény                                MOL1204L1           MOL 2010.10.27 10 000,00 HUF 505 056 100,00 1 év, 6 hónap

Raiffeisen 2011/A kötvény                                 RB11/A              Raif feisen  Bank 2006.10.04 10 000,00 HUF 650 000 99,91 5 év               

Raiffeisen Kamatozó VII. kötvény                      RBKAMVII            Raif feisen  Bank 2010.02.22 10 000,00 HUF 1 002 910 2 év               

Raiffeisen Kamatozó VIII. kötvény                      RBKAMVIII           Raif feisen  Bank 2010.03.23 10 000,00 HUF 1 000 000 2 év               

RFV 2014/A kötvény                                          RFV2014/A           E-Star 2010.10.05 100 000,00 HUF 37 850 100,00 3 év, 4 hónap
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elemzése szerint az USA piacán a 400 ezer vállalati kötvénysorozatnak mindössze 4%‐ában történik 

évente  legalább egy kötés. A  többi papír esetében nem beszélhetünk érdemi  likviditásról. Ez azt 

jelenti, hogy a befektetők a papírok nagy részét lejáratig tartják. 

A stabil másodpiaci szerepléshez több feltételnek is meg kell felelniük a vállalati kötvényeknek. Az 

egyik ezek közül a kibocsátás volumene. Csak olyan értékpapírok esetében képzelhető el érdemi 

másodlagos kereskedés, amelyek volumene meglehetősen nagy. Ilyen kibocsátási nagyságot csak a 

jó (jellemzően AAA) minősítéssel rendelkező vállalatok engedhetnek meg maguknak. Ezek a cégek 

tipikusan  az  infrastrukturális,  vagy  közüzemi  szektorból  kerülnek  ki,  illetve  a nagyobb  fejlesztési 

intézmények  tartoznak még  ebbe  a  csoportba.  Az  ilyen  vállalatok  rendszeresen megjelennek  a 

tőkepiacon, és ciklikus kötvénykibocsátás  jellemzi őket. A kisebb kibocsátók ezzel szemben szinte 

kizárólag  az  elsődleges  piacra  értékesítenek.  Finanszírozási  szükségletükkel  csak  egy‐egy 

alkalommal jelennek meg a piacon. 

A vállalati kötvények az állampapírokhoz hasonlóan  lehetnek fix és változó kamatozásúak. A BÉT‐

en  jegyzett  vállalati  kötvények  között  nagyjából  azonos  arányban  fordulnak  elő  mindkét 

megoldásra példák. 

Találunk példát negyedéves,  féléves  és  éves  kuponfizetésű  kötvényre  is, de olyan  kötvénnyel  is 

találkozhatunk, amely a futamidő alatt nem fizet hozamot, hanem a lejáratkor fizeti ki a névérték 

bizonyos százalékát kuponként. (A CIB Fix5 2015/A kötvénye például 5 év és 5 hónapos futamidő 

leteltével a névérték 44%‐át fizeti ki. Ez 6,96%‐os átlagos éves hozamnak felel meg.) 

Hasonlóan a kereskedésben részt vevő más termékekhez, a vállalati kötvényekre  is  léteznek piaci 

indexek. Ilyenek például a FINRA/Bloomberg Investme.nt Grade U.S. Corporate Bond Index, vagy a 

NASD‐Bloomberg Active Investment Grade U.S. Corporate Bond Index 

Fogalmak 

vállalati kötvény, elsődleges piac, másodlagos piac, visszahívható kötvény, kupon. 

Ellenőrző kérdések: 

1. Mi az eltérés az államkötvények és a vállalati kötvények között? 

2. Keresse meg Ön is a BÉT honlapján a vállalati kötvények listáját! Gyűjtsön historikus adatokat 

a vállalati kötvények árfolyamáról!  

3. Hasonlítsa  össze  a  BÉT‐en  kereskedett  vállalati  kötvények  kamatait  az  állampapírok  által 

kínálat kamatokkal! 

4. Keressen amerikai vállalati kötvényeket a különböző amerikai tőzsdék honlapján! 

5. Keressen  vállalati  kötvényekre  vonatkozó  híreket  a  mértékadó  nemzetközi  pénzügyi 

portálokon! 

Ajánlott irodalom: 

1. Choudry, Moorad – Joannas, Didier – Landuyt, Gino – Pereire, Richard – Pienaar, Rod [2010]: 

Capital Market Instruments. Analysis and Valuation. Palgrave Macmillan, London. 

2. Sercu,  Piet  [2009]:  International  Finance.  Theory  and  Practice.  Princeton  University  Press. 

Princeton and London 
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3. BÉT  [2004]:  A  nem  állami  kibocsátású  hitelpapírok  piaca Magyarországon.  BÉT  Elemzések, 

2004. január 14. 
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8. Ország‐	és	értékpapír‐kockázatok	és	a	nemzetközi	adós‐	és	
hitelminősítők	

Ez a fejezet az ország‐ és értékpapír‐kockázatokkal és azok értékelésével foglalkozik a nemzetközi 

hitelminősítők működése  alapján.  Első  része  az országkockázatokat  (szuverén  kockázat)  és  azok 

minősítését, második része az értékpapírok minősítését tárgyalja. 

8.1.	Országkockázatok	és	az	adós‐	és	hitelminősítők	
Az  országkockázat  olyan  kockázati  elemek  összessége,  amelyek  azzal  kapcsolatosak,  hogy  egy 

ország  rezidens gazdasági  szereplője, nem  szuverén adósa vagy kormánya nem képes vagy nem 

akar  egy  másik  ország  kormányával,  rezidens  gazdasági  szereplőjével  vagy  nemzetközi 

intézményekkel  szemben  fennálló  fizetési kötelezettségeinek eleget  tenni. Más megközelítésben 

az  országkockázat  ahhoz  a  valószínűséghez  kapcsolódik,  hogy  az  üzleti  környezetben 

bekövetkezett változások csökkentik az adott országban való üzleti működés profitabilitását. Ezek 

a változások nem csak a nyereséget érinthetik hátrányosan, hanem a befektetett eszközök értékét 

is. 

Az  országkockázat  jelentősége  az  1980‐as  évtized  elejétől  növekszik,  amikor  a  devizamozgások 

liberalizálásával  és  a  korszerű  információs  és  kommunikációs  technológiák  elterjedésével  a 

megtakarítások mind nagyobb mértékben lépték át az országhatárokat. A megtakarítók a hazainál 

nagyobb  kockázatot  vállalnak,  amikor  az  ismert  jogi  és  gazdasági  környezettől  eltérő  feltételek 

között helyezik  el  tőkéjüket. A hozam  és  a  kockázat  közötti összefüggés  alapján minél  kisebb  a 

külföldi  tőkebefektetés  többletkockázata  egy  országban,  annál  nagyobb  annak  vonzereje,  annál 

több  tőkebefektetés  irányul  oda.  Az  összefüggést  megfordítva  minél  alacsonyabb  a 

többletkockázat  egy  országban,  annál  alacsonyabb  lesz  a  tőke  ára,  azaz  hitelfelvevők  annál 

alacsonyabb kamatláb mellett jutnak forráshoz.  

Az országkockázat két tényezőből áll. Az egyik a politikai kockázat, a másik a transzferkockázat. A 

politikai kockázat a fizetési készségre, a transzferkockázat a fizetési képességre, vonatkozik. A két 

kockázat  jelentkezhet  külön‐külön  és  együtt  is.  A  külföld  szempontjából  az  egyes 

nemzetgazdaságokkal kapcsolatos pénzügyi kockázatok gyakran országkockázatként jelennek meg. 

Adott  ország  rezidense  valamilyen  devizában  denominált  adósságának  kockázata  tehát 

mindenekelőtt  az  országkockázat  megítélésétől  függ.  Ez  az  első,  amit  a  gazdasági  szereplők 

vizsgálnak. Elképzelhető, hogy gyenge országkockázati besorolás miatt nem  fektetnek be mégoly 

perspektivikus hozamú értékpapírba. 

Az  országkockázatokat  számos  intézmény  kíséri  figyelemmel,  méri  és  értékeli  meghatározott 

módszertannal.  Politikai  kockázatelemzést  a  nagyszámú  kutatóintézeten  kívül  többek  között  a 

Political Risk Services Group6 és a Business Monitor  International7 végez. Elsősorban a transzfer‐, 

                                                            

6 http://www.prsgroup.com/  

7 http://www.businessmonitor.com/  
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tágabb  értelemben  pénzügyi  kockázatokat  elemzik  a  nemzetközi  adós‐  és  hitelminősítő 

ügynökségek.  Ennek  keretében  olyan  mutatószámokat  vesznek  figyelembe,  mint  a  GDP,  a 

beruházások  és  a  fogyasztás  dinamikája,  az  inflációs  ráta,  az  államháztartási  deficit,  az 

államadósság, a folyó fizetési mérleg hiánya, a külső adósság, a devizatartalékok, az árfolyamok, a 

megtakarítások  alakulása  stb.  A  nemzetközi  pénzügyi  piacok  hitelezői  és  befektetői  számára  a 

nemzetközi adós‐ és hitelminősítők által meghatározott kockázati besorolások támpontokat adnak 

egy‐egy  konkrét  ügylet  kockázatainak  és  kockázati  felárának  megállapításához.  Egyrészt 

tájékoztatják  a  befektetőket  a  kockázatokról,  másrészt  lehetővé  teszik  különböző  befektetési 

lehetőségek összehasonlítását (azonos kockázat mellett, melyik biztosít magasabb hozamot), végül 

hozzájárulnak a kibocsátások árazásához (összehasonlítás a referencia‐csoport tagjaival). Az adós‐ 

és hitelminősítők meghatározott időszakonként felülvizsgálják minősítésüket. 

A  hitelminősítés  viszonylag  új  üzletág,  a  tőkepiaci  finanszírozás,  a  nyilvános  kötvény‐és 

részvénykibocsátások teremtették meg létjogosultságát. A legismertebb nemzetközi hitelminősítők 

közül  a  Moody’s  Investors  Service‐t  John  Moody  alapította  1909‐ben,  miután  az  1907.  évi 

tőzsdekrachban tönkrement az ingatlanokról és vállalkozásokról információkat gyűjtő vállalkozása. 

Az újonnan alakult cég a vasútépítkezéseket finanszírozó kötvények minősítésére jött  létre. Külön 

kitért a hitelek kockázatainak az elemzésére. A Poor’s Publishing Company eredetileg  tőzsdei és 

más híreket közölt, ilyen irányú tapasztalatainak hasznosításával kezdett 1916‐tól hitelminősítéssel 

foglalkozni.  1941‐ben  összeolvadt  az  1906‐ban  alapított,  szintén  pénzügyi  információkkal 

foglalkozó  Standard  Statistic  Bureau  nevű  társasággal,  jelenleg  is  használatos  neve  Standard & 

Poor’s.  A  Fitch  Ratings  1913‐ban  a  New  York‐i  tőzsdén  forgalmazott  részvények  és  kötvények 

értékelésével indult, mai formájában 1924 óta működik. 

Az említettek mellett nagyszámú egyéb terület (hitelintézetek, üzleti biztosítók stb.) minősítésére 

jöttek  létre minősítő  intézmények.  Jelenleg  a minősítők  többsége minden  típusú üzleti  szereplő 

által  kibocsátott  tőkepiaci  instrumentum  és  minden  szuverén  kockázat  (országkockázat) 

minősítését végzi. Ezeknek az ügynökségeknek  igen nagy szavuk van a befektetések  terelésében. 

Minősítésük  egyrészt  a  kamatlábat  és  a  kamatláb‐felárat  határozza meg másrészt  azt,  hogy  kik 

lehetnek a potenciális befektetők. A  jelentősebb gazdasági  szereplők,  így a különféle  intézményi 

befektetők  befektetési  politikájukban,  illetve  ezzel  összefüggésben  belső  szabályzatukban 

maximálisan  figyelembe veszik a nemzetközi hitelminősítők osztályzatait. Nagyszámú  intézményi 

befektető  nem  tarthat  portfoliójában  spekulatív  minősítésű  értékpapírt.  A  hitelminősítés 

különösen  válságban  lesz  fontos,  amikor  a  tőketulajdonosok  a  kockázatos  befektetésektől 

szabadulni igyekeznek, illetve keresik a kevésbé kockázatos eszközöket. 

Egy‐egy  ország  kockázati  besorolásának  negatív  irányban  történő  módosítása  súlyos 

következményekkel,  sőt  a  piacokon  tovagyűrűző  hatásokkal  járhat. Ha  a  leminősítés  kategória‐

váltást  is  jelent, azaz például  felső középosztályúból közepes kockázatú kategóriába kerül át egy 

ország,  akkor  azok  az  intézményi  befektetők,  amelyek  nem  fektethetnek  be  közepes  kockázatú 

kategóriába  tartozó  országokba,  kénytelenek  eladni  a  szóban  forgó  ország  értékpapírjait.  Az 

eladási nyomás az érintett értékpapírok árfolyamának csökkenéséhez, az adott ország valutájának 

gyengüléséhez  vezethet. A  tovagyűrűző  hatás  az,  hogy mivel  az  intézményi  befektetők  földrajzi 

szempontból diverzifikált portfoliót tartanak, ezért ha egy ország relatív súlyát megváltoztatják, az 
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más országok súlyát  is érinti a portfolióban, adott esetben „önhibájukon” kívül más országokat  is 

fel‐ vagy  leértékelnek. A kedvezőtlenebb kategóriába való  sorolás azt  is  jelenti, hogy az érintett 

ország  magasabb  kamatláb  mellett  jut  hitelhez  a  nemzetközi  pénz‐  és  tőkepiacokon.  Végül 

megjegyzendő,  hogy  az  adós‐  és  hitelminősítők  és  a  pénz‐  és  tőkepiacok  értékítélete  eltérhet 

egymástól. 

Az Európai Unió jelenleg hatályos alapszerződése, a Nizzai Szerződés 103. cikke szerint a Közösség 

nem  felel a  tagállamok kormányzati szerveinek, regionális, helyi vagy egyéb hatóságainak, egyéb 

közjogi intézményeinek és állami vállalatainak a kötelezettségeiért, és nem vállalja magára azokat. 

Ezzel  párhuzamosan  egyik  tagállam  sem  felel  egy  másik  tagállam  kormányzati  szerveinek, 

regionális,  helyi  vagy  egyéb  hatóságainak,  egyéb  közjogi  intézményeinek  és  állami  vállalatainak 

kötelezettségeiért és nem vállalja magára azokat. Ez az úgynevezett ki nem segítési cikk  (no bail‐

out).  Ebből  a  cikkből  az  következik,  hogy  az  államháztartás mindenkori  állapotáért  a  nemzeti 

kormányok felelnek, adott esetben sem a Közösség, sem pedig a többi tagállam nem kötelezhető 

segítség  nyújtására.  Az  antiinflációs  gazdaságpolitika  érvényesítésének  elve  alapján  ez  felveti  – 

elméletileg legalábbis – az államcsőd lehetőségét is, azaz azt, hogy a szuverén adósok képtelenek 

adósságaikat  megfizetni.  A  nemzeti  kormányok  ugyanis  az  államháztartás  hiányát  nem 

finanszírozhatják a pénzkibocsátás erőteljes növelésével. 

Az államcsőd valószínűsége természetesen rendkívül csekély. A felvetésnek csak azért van értelme, 

mert az állampapírok kockázatainak minősítésekor a GMU‐tagállamok esetében – hangsúlyozzuk, 

csak elméletileg – a nemfizetési kockázattal is kell számolni. A mérvadó nagy nemzetközi adós‐ és 

hitelminősítő intézetek (Standard and Poor’s, Moody’s , Fitch Ratings, stb.) szem előtt tartják ezt a 

lehetőséget akkor, amikor értékelik a GMU‐tagállamok különféle állampapírjait. 

A  nemzetközi  adós‐  és  hitelminősítők  nagymértékben  diszkreditálódtak  a  2007  nyarán  az  USA 

másodlagos  jelzálogpiacán  kezdődött, majd  globálissá  vált  pénzügyi  és  gazdasági  válság  idején. 

Nem  volt  ugyanis  tapasztalatuk  a  válság  előidézésében  kiemelkedő  szerepet  játszó  speciális 

konstrukcióknak a megbízható kockázatértékelésében, különösen nem annak felmérésében, hogy 

kedvezőtlenné  váló  gazdasági  körülmények  közepette  és  stressz‐helyzetekben milyen  hatásokat 

váltanak ki. A válság kibontakozása és elmélyülése egyre nyilvánvalóbbá  tette, hogy az adós‐ és 

hitelminősítők  gyakran  kiváló  minősítései  nem  voltak  összhangban  a  tényleges  kockázatokkal, 

miközben a befektetők döntéseik megalapozásánál egyre nagyobb mértékben támaszkodtak rájuk, 

mint külső független szakértők értékítéletére. 

13. táblázat: A főbb minősítők általános kockázati besorolási kategóriarendszere 

  Moody's  S&P  FITCH  JCR  R&I 

Kockázatmentes 

befektetés 
Aaa  AAA  AAA  AAA  AAA 

Magas besorolású 

befektetés 

Aa1  AA+  AA+  AA+  AA+ 

Aa2  AA  AA  AA  AA 

Aa3  AA‐  AA‐  AA‐  AA‐ 

Felső középosztályú 

befektetés 

A1  A+  A+  A+  A+ 

A2  A  A  A  A 
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A3  A‐  A‐  A‐  A‐ 

Közepes kockázatú 

befektetés 

Baa1  BBB+  BBB+  BBB+  BBB+ 

Baa2  BBB  BBB  BBB  BBB 

Baa3  BBB‐  BBB‐  BBB‐  BBB‐ 

Spekulációs célú 

befektetőknek ajánlott 

Ba1  BB+  BB+  BB+  BB+ 

Ba2  BB  BB  BB  BB 

Ba3  BB‐  BB‐  BB‐  BB‐ 

Fokozottan kockázatos 

B1  B+  B+  B+  B+ 

B2  B  B  B  B 

B3  B‐  B‐  B‐  B‐ 

Mérsékelten stabil 

Caa1  CCC+  CCC  CCC  CCC 

Caa2  CCC  CC  CC  CC 

Caa3  CCC‐  C  C  C 

Erősen spekulációs célú 

befektetőknek ajánlott 

Ca  R  DDD  D  D 

C  SD  DD     

  D  D     

Forrás: Magyar Nemzeti Bank http://www.mnb.hu/engine.aspx?page=mo_hitm&ContentID=6706 

 

14. táblázat: A legfontosabb adós‐ és hitelminősítő cégek 

Cég neve a sajtóban  Cég teljes neve, központja 

Moody's  Moody's Corporation. ‐ New York, London 

S&P   Standard and Poor's ‐ New York, London 

Fitch  Fitch Ratings ‐ London, New York 

JCR  Japan Credit Rating Agency, Ltd. ‐ Tokyo 

R&I  Rating and Investment ‐ Tokyo 

Forrás: saját gyűjtés 

A Moody’s minősítési  rendszerében  az  Aaa  a  legjobb minősítésű  adós  a  legcsekélyebb mérvű 

kockázattal. Az adós fundamentálisan erős pozícióját az esetleges  jövőbeli változások nem tudják 

gyengíteni. Az  adósságszolgálat  teljesítése biztosított. Az Aa minden  szempontból  jó minősítésű 

adós. Az  előző  kategóriánál minimálisan magasabb  kockázattal  lehet  hosszú  távon  számolni. Az 

adósságszolgálat  teljesítése  itt  is  biztosított.  Az  A1,  A2  és  A3  kategória  bizonyos  szempontból 

különösen  kedvező  befektetési  lehetőség.  Felső‐közepes  osztályzatnak  felel  meg.  Megfelelő 

adósságszolgálati  képesség,  de  a  gazdasági  feltételek  változása  erőteljesebben  gyengíti  a 

fizetőképességet, mint a magasabb kategóriák esetében. A Baa1, Baa2 és Baa3 kategória közepes 

minősítésű  befektetés.  A  követelés  ugyan  nem  tekinthető  erősen  védettnek,  de  jelentős 

veszélyeztetettségről sincs szó. Nem kísért az ügylet spekulatív jellege. A Ba1, Ba2 és Ba3 kategória 

egyértelműen spekulatív  jellegű befektetés. A követelés  jövőbeni értéke nem kellően biztosított. 

Az adósságszolgálat teljesítése mérsékelten valószínű. Nem csekély bizonytalanság áll fenn a tőke 

megtérülését  illetően.  A  B1,  B2  és  B3  kategória  nem  tekinthető  ajánlatos,  illetve  kívánatos 

befektetésnek.  Az  adósságszolgálat  teljesítésének  valószínűsége  igen  csekély.  Erősen  spekulatív 

kategória. A Caa1, Caa2 és Caa3 gyenge adós kategória, esetleg már fizetésképtelen, illetve ennek 
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bekövetkezését  egyértelműen  valószínűsítik  az  adós  körülményei.  A  Ca1,  Ca2  és  Ca3  kategória 

nagymértékben  spekulatív befektetés, a  fizetésképtelenség már  tényszerűen bizonyítható. A C1, 

C1  és  C3  a  leggyengébb  minősítés,  perspektivikusan  is  a  legrosszabb  értékelés,  későbbi 

pozíciójavulásra nincs esély.  

A Standard & Poor’s minősítési  rendszerében az AAA kategória különösen erős  fizetőképességet 

jelez a kötelezettségek teljesítésére, minden szempontból a legjobb minősítés. Az AA+, AA és AA‐ 

nagyon  erős  fizetőképesség,  a  legjobb  minősítéstől  minimális  eltéréssel.  Az  A+,  A  és  A‐  erős 

fizetőképesség, de esetleg gyengítheti az adós fizetőképességét a körülmények negatív változása. 

A  BBB+,  BBB  és  BBB‐ megfelelő  (elégséges)  fizetési  kapacitás,  bár  a  körülmények  kedvezőtlen 

jövőbeli változása gyengítheti a  fizetési képességet. A BB+, BB és BB‐ kevésbé veszélyes, mint az 

alacsonyabb  minősítésű  befektetéseké,  de  nagyfokú  bizonytalansággal  kell  számolni  a 

fizetőképesség  fenntartását  illetően.  A  B+,  B  és  B‐  esetében  nő  a  befektetés  kockázata,  az 

értékvesztés  veszélye.  Bár  jelenleg  az  adós  képes  kötelezettségei  teljesítésére,  a  jövőben  a 

fizetésképtelenség nagy valószínűséggel  fennáll. A CCC+, CCC és CCC‐ gyenge adós, már az adott 

időszakban  is  törékeny  a  követelés. Az  adós  csak  igen  pozitív  változások  bekövetkezése  esetén 

képes kötelezettségeit  teljesíteni. A CCC kategória már  jelenleg  is  rendkívül  labilis befektetést és 

adóst jelöl.  

Az  alábbi  táblázat Magyarország  országkockázati  besorolását mutatja  a  szuverén  devizaadósság 

alapján 2010. szeptemberi állapot szerint.  

15. táblázat: Magyarország hitelminősítése 

Moody's   

Hosszúlejáratú deviza adósság  Baa3 

Kilátások*  Negatív 

Standard & Poor's   

Hosszúlejáratú deviza adósság  BBB‐ 

Kilátások  Negatív 

Fitch Ratings   

Hosszúlejáratú deviza adósság  BBB 

Kilátások  Negatív 

Japan Credit Rating Agency   

Hosszúlejáratú deviza adósság  BBB+ 

Kilátások  Stabil 

Rating and Investment   

Hosszú lejáratú devizaadósság  BBB 

Kilátások  Stabil 

Megjegyzés: A kilátások sor a besorolás 1‐3 éven belüli változását jelzi. 

Forrás: MNB http://www.mnb.hu/Root/MNB/Statisztika/statisztikai‐adatok‐informaciok/adatok‐idosorok/MO_hitm 
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16. táblázat: A Moody’s minősítése 2011.03.31‐i állapot szerint a kormányzati kategóriára vonatkozóan 

 
Forrás: www.moodys.com 

Foreign curreny = idegen pénznemben kibocsátott adósság, Local currency = hazai pénznemben kibocsátott adósság,  

rating: a közlemény kibocsátásakor érvényes besorolás, outlook: kilátások (sta=stabil, neg=negatív, pos=pozitív, rur+ 

(rating under review) a besorolás felülvizsgálat alatt, pozitív irányú változás várható)=, rur‐= a besorolás felülvizsgálat 

alatt, negatív irányú változás várható 

8.2.	Hitelminősítés	
Az  értékelő  cégek,  amelyek  egy  része  egyben  hitelminősítő  is,  jelentős  szerepet  játszanak  az 

értékpapírok árának meghatározásában és azok elhelyezésében. Működésükből  következtetések 

Rating O utlook Rating O utlook Rating O utlook Rating O utlook

Albania B1 STA B1 STA Kazakhstan Baa2 STA Baa2 STA
Angola B1 RUR+ B1 RUR+ Korea A1 STA A1 STA
Argentina B3 STA B3 STA Kuwait Aa2 STA Aa2 STA
Armenia Ba2 STA Ba2 STA Latvia Baa3 STA Baa3 STA
Australia Aaa STA Aaa STA Lebanon B1 STA B1 STA
Austria [1] Aaa STA Aaa STA Lithuania Baa1 STA Baa1 STA
Azerbaijan Ba1 POS Ba1 POS Luxembourg [1] Aaa STA Aaa STA
Bahamas A3 STA A3 STA Macao Aa3 STA Aa3 STA
Bahrain A3 RUR- A3 RUR- Malaysia A3 STA A3 STA
Bangladesh Ba3 STA Ba3 STA Malta [1] A1 STA A1 STA
Barbados Baa3 STA Baa2 STA Mauritius Baa2 STA Baa2 STA
Belarus B2 NEG B2 NEG Mexico Baa1 STA Baa1 STA
Belgium [1] Aa1 STA Aa1 STA Moldova B3 STA B3 STA
Belize B3 STA B3 STA Mongolia B1 STA B1 STA
Bermuda Aa2 STA Aa2 STA Montenegro Ba3 STA - -
Bolivia B1 POS B1 POS Morocco Ba1 STA Ba1 STA
Bosnia and Herzegovina B2 STA B2 STA Netherlands [1] Aaa STA Aaa STA
Botswana A2 NEG A2 NEG New Zealand Aaa STA Aaa STA
Brazil Baa3 POS Baa3 POS Nicaragua B3 STA B3 STA
Bulgaria Baa3 POS Baa3 POS Norway Aaa STA Aaa STA
Cambodia B2 STA B2 STA Oman A1 STA A1 STA
Canada Aaa STA Aaa STA Pakistan B3 STA B3 STA
Cayman Islands Aa3 STA - - Panama Baa3 STA - -
Chile Aa3 STA Aa3 STA Papua New Guinea B1 STA B1 STA
China Aa3 POS Aa3 POS Paraguay B1 STA B1 STA
Colombia Ba1 POS Baa3 STA Peru Baa3 POS Baa3 POS
Costa Rica Baa3 STA Baa3 STA Philippines Ba3 POS Ba3 POS
Croatia Baa3 STA Baa3 STA Poland A2 STA A2 STA
Cuba Caa1 STA - - Portugal [1] A3 NEG A3 NEG
Cyprus [1] A2 STA A2 STA Qatar Aa2 STA Aa2 STA
Czech Republic A1 STA A1 STA Romania Baa3 STA Baa3 STA
Denmark Aaa STA Aaa STA Russia Baa1 STA Baa1 STA
Dominican Republic B1 STA B1 STA Saudi Arabia Aa3 STA Aa3 STA
Ecuador Caa2 STA - - Senegal B1 STA B1 STA
Egypt Ba3 NEG Ba3 NEG Singapore Aaa STA Aaa STA
El Salvador Ba2 STA - - Slovakia A1 STA A1 STA
Estonia A1 STA A1 STA Slovenia [1] Aa2 STA Aa2 STA
Fiji Islands B1 NEG B1 NEG South Africa A3 STA A3 STA
Finland [1] Aaa STA Aaa STA Spain [1] Aa2 NEG Aa2 NEG
France [1] Aaa STA Aaa STA Sri Lanka B1 STA - -
Georgia Ba3 STA Ba3 STA St. Vincent & the Grenadines B1 STA B1 STA
Germany [1] Aaa STA Aaa STA Suriname B1 STA Ba3 STA
Greece [1] B1 NEG B1 NEG Sweden Aaa STA Aaa STA
Guatemala Ba1 STA Ba1 STA Switzerland Aaa STA Aaa STA
Honduras B2 STA B2 STA Taiwan Aa3 STA Aa3 STA
Hong Kong Aa1 POS Aa1 POS Thailand Baa1 STA Baa1 STA
Hungary Baa3 NEG Baa3 NEG Trinidad and Tobago Baa1 STA Baa1 STA
Iceland Baa3 NEG Baa3 NEG Tunisia Baa3 NEG Baa3 NEG
India Baa3 STA Ba1 POS Turkey Ba2 POS Ba2 POS
Indonesia Ba1 STA Ba1 STA Ukraine B2 STA B2 STA
Ireland [1] Baa1 NEG Baa1 NEG United Arab Emirates Aa2 STA Aa2 STA
Isle of Man Aaa STA Aaa STA United Kingdom Aaa STA Aaa STA
Israel A1 STA A1 STA United States of America Aaa STA Aaa STA
Italy [1] Aa2 STA Aa2 STA Uruguay Ba1 STA Ba1 STA
Jamaica B3 STA B3 STA Venezuela B2 STA B1 STA
Japan Aa2 NEG Aa2 NEG Vietnam B1 NEG B1 NEG
Jordan Ba2 NEG Ba2 NEG

Sovereigns Sovereigns
ForeignCurrency LocalCurrencyForeignCurrency LocalCurrency
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vonhatók  le  az  értékpapír‐kibocsátások minőségéről  és  információkhoz  lehet  jutni  a  kibocsátó 

társaságokról.  A  hitelminősítő  ügynökségek  nyomon  követik  az  értékpapírral  kapcsolatos 

kockázatokat azok egész élettartama alatt. Az értékeléssel kibocsátott értékpírokat prémiummal 

lehet  értékesíteni.  Ezek  az  értékpapírok  a  befektetők  szélesebb  körének  az  érdeklődésére 

számíthatnak. 

Az  intézményes hitelminősítés szabályozó szerepet  is betölt a tőkepiacon. A befektetők védelmét 

szolgálja,  ezáltal  hozzájárul  a  piaci  hatékonyság  erősödéséhez.  A  dereguláció  erősödése 

önmagában is növeli a hitelminősítés szerepét. Bizonyos piacokon, például az USA‐ban, Kanadában 

és Japánban a hitelminősítés az értékpapír‐kibocsátás formális feltétele. 

A  kibocsátott  értékpapírok  növekvő  hányadát  értékeli  több  cég.  Az  értékelések  eltérőek  is 

lehetnek, ami nehezítheti az eligazodást. Van, ahol előírják, hogy a kibocsátásnál milyen besorolási 

fokozatot  kell  elérni,  illetve  vásárlásnál  milyen  alacsony  besorolású  értékpapíroktól  kell 

tartózkodni.  Különösen  az  ilyen  esetekben  problematikus  az,  ha  az  egyes  értékelő  cégek 

minősítése eltér egymástól. 

Az értékelések gyakran amiatt térnek el egymástól, hogy az egyes intézetek eltérő minősítési skálát 

használnak,  s a besorolási kategóriák átláthatatlanok. Előfordulhat, hogy  ilyen esetekben azonos 

értékelés mellett is különböző besorolású lesz az értékpapír az egyes ügynökségeknél. 

A  minősítések  amiatt  is  különbözhetnek  egymástól,  hogy  eltérő  módszertanon  alapulnak.  A 

figyelembe veendő  tényezőket szelektálni kell, meg kell határozni azok súlyát. Az értékelő cégek 

változtathatják  az  általuk  alkalmazott  elemzési módszereket,  ezért  az  eltérések  szisztematikus 

jellege nem valószínű. Az eltérések gyakran az elemzés időbeli különbségeire vezethetők vissza. Az 

elemzések az eltérő információs bázisok miatt is juthatnak eltérő következtetésekre. 

Fogalmak 

országkockázat,  transzferkockázat,  politikai  kockázat,  hitelminősítés,  nemzetközi  hitelminősítő 

ügynökségek,  kockázati  besorolások,  kockázati  felár,  ki  nem  segítési  klauzula,  államcsőd, 

hitelminősítés. 

Ajánlott irodalom 

1. Bod Péter Ákos: Magyarország tőkepiaci megítélése – okok és következmények. Marketing & 

Menedzsment, XLIII. Évfolyam, 2009. 2. szám, 30‐37. oldal. http://wsuf.hu/pub/bod_05.pdf 

2. Nagy  Gyula:  A  globális  pénzügyi  válság  néhány  szabályozórendszerbeli  összefüggése. 

Külgazdaság, LIV. évf., 2010. március‐április, 63‐80. oldal.  

Ellenőrző kérdések 

1. Ismertesse az országkockázat fogalmát, összetevőit és egyéb jellemzőit! 

2. Mit tud az értékpapírok minősítéséről? 
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3. Látogassa meg a nagy hitelminősítő cégek honlapját! Keressen  rajta híreket, amelyek egyes 

országok átsorolására (le‐, vagy felminősítésére vonatkoznak)! 

4. Keressen  vállalatok  átsorolására  (vagy  egy  lehetséges  átsorolásra)  vonatkozó  híreket  a 

hitelminősítő cégek honlapjain! 

5. Gyűjtse ki, hogyan alakult Magyarország hitelminősítése az elmúlt tíz évben! 
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9. Credit	default	swap	(CDS)	piacok8	
Az  1990‐es  évtized  derekát  követő  időszak  pénzügyi  innovációi  közül  a  hitelderivatív  termékek 

tartoznak  a  legfontosabbak  közé.  Általános  értelemben  a  hitelderivatívák  olyan  pénzügyi 

termékek, amelyek a hitelkockázat két fél közötti transzferálását szolgálják. Kicsit konkrétabban a 

hitelderivatívák  olyan  pénzügyi megállapodások,  amelyek  közös  jellemzője,  hogy  segítségükkel 

(jellemzően  vállalati  és  szuverén)  kötvények,  illetve  hitelek  hitelkockázatát  lehet  vállalni  vagy 

átadni  anélkül,  hogy  e  hitelekhez  vagy  kötvényekhez  kapcsolódó  egyéb  kockázatok  (például 

árfolyam‐,  kamatláb‐,  megújítási  stb.  kockázatok)  is  átvételre  vagy  átadásra  kerülnének.  A 

hitelfelvevő,  illetve  a  kötvénykibocsátó  maga  általában  nem  vesz  részt  az  ügyletben,  így  a 

megállapodás két tőle független fél között történik. 

A  credit  default  swap  (CDS‐)  megállapodások  alkotják  a  hitelderivatív  piacok  alapját.  A  CDS‐

szerződések az egyszerű kötelezettségek (adósság, hitel, kötvény) mellett portfoliókra,  indexekre, 

eszközfedezetű  értékpapírokra  (asset‐backed  securities  –  ABS)  is  vonatkozhatnak.  Az  utóbbi 

években  a  hitelderivatív  piac  az  egyszerű  (plain  vanilla,  single‐name)  CDS‐ek  piacából  jóval 

komplexebb piaccá fejlődött. Itt az egyszerű (mind befektetési minősítésű [Investment Grade – IG], 

mind magas  hozamú  [High  Yield  –  HY]  termékekre  köthető)  CDS‐ek mellett  likvid  CDS‐indexek 

(CDX,  iTraxx)  és  egyéb  egzotikus  –  korreláción,  illetve  volatilitáson  alapuló  –  termékek  is 

megtalálhatók.  

A CDS két fél megállapodása arról, hogy előre meghatározott futamidőre elcserélik egy harmadik 

fél  (kötvénykibocsátó  vagy  hitelfelvevő,  a  továbbiakban  kibocsátó)  kockázatát.  Egy 

referenciakötelezettségből  (például  vállalati  kötvény  vagy  hitel)  eredő  hitelkockázat 

transzferálására szolgál. A hitelkockázat‐cserére utal a CDS nevében a swap szó.  

Működésük  és  pénzáramlásuk  alapján  a  CDS‐ügyletek  tartalmilag  sokkal  közelebb  állnak  a 

biztosítási ügyletekhez, mint a hagyományos swap‐megállapodásokhoz. Ennek alapján a CDS egy 

biztosítást vásárló és egy biztosítást nyújtó közötti megállapodásként  is felfogható, ahol a vásárló 

fix időszakos díjat (prémiumot, kupont) fizet – az ügylet névértékére vetített százalékban kifejezve 

–  a  biztosítást  nyújtó  feltételes  fizetéséért  cserébe,  amit  a  biztosítást  nyújtó  egy  –  a 

referenciakibocsátón a szerződés  lejáratáig bekövetkező – hitelesemény esetén  teljesít. Amikor a 

hitelesemény bekövetkezik, akkor a biztosítást nyújtó köteles a biztosítás vásárlójának az elveszett 

névértéket kifizetni.  

A CDS  vásárlója  tehát  fedezést  vesz, a CDS eladója ezzel  szemben azt  vállalja, hogy a  kibocsátó 

fizetésképtelensége esetén kifizeti a kötvény vagy a hitel névértékét a fedezés vásárlójának. A vevő 

rendszeres  időközönként  díjat  fizet  az  eladónak. A  vevő  akkor profitál  a megállapodásból, ha  a 

                                                            

8 A fejezet Varga Lóránt: A magyar szuverén CDS-szpredek információtartalma. MNB-tanulmányok 2008/78 
7-9. oldal és Suta Gábor: Szabályozási törekvések a CDS-piacon. Hitelintézeti szemle, 2009. 6. szám, 479-82. 
oldal című tanulmánya alapján készült, onnan vettük át a definíciókat.  
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CDS‐ügylet  futamideje alatt a kibocsátónál nemfizetési esemény következik be, vagy a kibocsátó 

hitelképességének  piaci  megítélése  romlik.  A  CDS  vásárlója  egy  kötvény  rövidre  eladásához 

hasonló hitelkockázati pozíciót vállal. A fedezés eladója ezzel szemben rendszeresen díjat kap, és 

abból profitál, hogy a kibocsátó hitelképessége a CDS‐ügylet  lejáratáig stabil marad vagy  javul. A 

CDS eladója a kötvény  tartásához hasonló hitelkockázati pozíciót vállal. A CDS vásárlójának vagy 

eladójának  természetesen  nem  kell  a  lejáratig  tartania  a  pozícióját,  azt  egy  ellenirányú  ügylet 

segítségével  az  éppen  érvényes  díjak  nagyságától  függően  nyereséggel  vagy  veszteséggel 

lezárhatja.  

A  rendszeres  időközönként  fizetett díj neve  a nemzetközileg  elterjedt  terminológia  szerint CDS‐

szpred.  A  szpred  kifejezés  általában  valamilyen  kamatláb‐különbözetet,  kamatlábfelárat  jelöl.  A 

CDS‐megállapodások keretében fizetett rendszeres díjat azért nevezik szprednek, mert a nagyságát 

bázispontban fejezik ki. A ténylegesen fizetett díj ennek a bázispontban meghatározott összegnek 

és azon kötvények vagy hitelek teljes névértékének a szorzata, amelyre vonatkozóan a felek a CDS‐

megállapodást kötik. A rendszeres díj úgy is felfogható, mint amit egy kötvény‐ vagy hiteleszközzel 

rendelkező  szereplő  a  kibocsátótól  származó  rendszeres  kamatbevételből  továbbad  a  fedezés 

eladójának cserébe azért, hogy a fedezés eladója átvállalja a kibocsátó hitelkockázatát. E felfogás 

alapján  a  rendszeres  díj  a  kamatnak  az  a  része,  amely  a  hitelkockázat  vállalásáért  jár 

(hitelkockázatért járó kamatfelár).  

Mivel a CDS‐ek OTC‐termékek, ezért minden egyes szerződést az egyéni  igényeknek megfelelően 

lehet  kialakítani.  Ennek  ellenére  a  tranzakciók  többsége  meglehetősen  standardizált.  Ezt  a 

standardizálást segíti elő, hogy az ügyleteket az  ISDA9 által ajánlott dokumentációk alapján kötik 

meg,  valamint  a  szerződésben  szereplő  fogalmak  az  ISDA  2003‐ban  kiadott  –  azóta  többször 

kiegészített – hitelderivatív definícióinak felelnek meg. 

A  hitelderivatív,  azon  belül  a  CDS‐ügyletek motivációi  kockázatfedezeti  és  spekulatív  jellegűek. 

Ennek megfelelően  egyrészt  a hitelderivatíva‐,  illetve CDS‐ügyletekkel mérsékelhető,  vagy  teljes 

mértékben fedezhető a hitelek, illetve kötvények tartásával kapcsolatos hitelkockázat. Másrészt a 

hitelderivatívák segítségével könnyen és rugalmasan lehet pozíciókat felvenni arra számítva, hogy 

egy gazdasági  szereplő hitelminősége a  jövőben pozitív vagy negatív  irányban meg  fog változni. 

Spekuláció  esetén  nincs  szükség  arra,  hogy  a  hitelderivatív  piacon  pozíciót  nyitó  befektető 

bármilyen  hitelkitettséggel  rendelkezzen  az  adott  gazdasági  szereplővel  szemben.  Spekulatív 

pozíciót kizárólag az alap hitel‐ vagy kötvénytermékek segítségével nem, vagy kevésbé könnyen és 

rugalmasan lehet felvenni, mint hitelderivatív termékekkel.  

A  kibocsátók  alapján  a  globális  CDS‐piacon  belül  vállalati  (beleértve  a  bankokat  is)  és  szuverén 

kötvényekhez  kapcsolódó  szegmens  különböztethető meg.  A  vállalati  szegmens  a  domináns.  A 

szuverén  CDS‐ügyletek  legtöbb  jellemzője megegyezik  a  vállalati  kötvényekhez  kapcsolódó  CDS‐

ügyletekével. A különbség az, hogy a szuverén CDS‐ügyletek keretében egy állam hitelkockázatát 

cserélik el egymás között a piaci szereplők.  

                                                            

9 ISDA: International Swap & Derivative Association Inc. – Nemzetközi Swap- és Derivatíva Társaság 
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A szuverén CDS‐megállapodások bármilyen időtávra vonatkozhatnak. A legjellemzőbb az 1 és 10 év 

közötti  futamidő. Piaci  tapasztalatok  szerint  az 5  éves  futamidő  a  leglikvidebb. Ha  a CDS‐ügylet 

futamideje  alatt  az  adott  szuverén  kibocsátóval  kapcsolatban  csődesemény  (jellemzően 

nemfizetés,  adósság‐átütemezés  és  moratórium)  következik  be,  akkor  a  CDS  vásárlója  a 

szerződésben  szereplő névérték erejéig a kibocsátó bármelyik, a CDS‐megállapodás  feltételeinek 

megfelelő  kötvényt  leszállíthatja  a  CDS  eladójának,  aki  kifizeti  annak  ellenértékét.  A 

csődeseménnyel  érintett  kötvények  fizikai  leszállítása  helyett  a  szuverén  CDS‐piacokon  is  egyre 

elterjedtebb  a  pénzbeli  elszámolás  alkalmazása  a  CDS‐ügyletek  teljesítésekor.  Ekkor  a  CDS 

vásárlójának nem kell kötvényeket  leszállítania, hanem a CDS eladója a csődeseménnyel érintett 

kötvények névértéke és maradványértéke közötti különbözetet fizeti meg számára.  

A  szuverén  CDS‐megállapodások  keretében  csődesemény  bekövetkezésekor  általában  az  adott 

kibocsátó állam valamennyi, az  ISDA‐keretszerződésben10 felsorolt standard elfogadott devizában 

(euró,  amerikai  dollár,  angol  font,  japán  jen,  svájci  frank,  kanadai  dollár)  denominált 

államkötvénye leszállítható.  

A  CDS‐szpred  a  szuverén  CDS‐ügyletekben  is  a  CDS  vásárlója  által  fizetendő  éves  díj  nagyságát 

fejezi ki. A többi piaci szegmenshez hasonlóan a díjfizetésre jellemzően negyedévente kerül sor. A 

díj  nominális  összegét  a  meghatározott  névértéknek  és  a  CDS‐szpred  adott  negyedév  hossza 

alapján meghatározott hányadának (negyedév hossza napokban/360) szorzata adja.  

Az  első  CDS‐konstrukciót  az  1990‐es  évek  közepén  dolgozták  ki.  A  2000‐es  évek  elején  a  piac 

rohamos  fejlődése arra volt visszavezethető, hogy a CDS‐t egyedi  igényekre  lehetett szabni, és a 

CDS‐megállapodásokhoz nincs  szükség nagymértékű kezdeti befektetésre, emiatt a CDS olcsó és 

hatékony  kockázatkezelési  eszköz.  Az  utóbbi  időben  azonban  az  ügyletek  jelentős  része 

spekulációs jellegű. Mivel nincs szükség az alaptermék birtoklására, ezért óriási kitettségre is lehet 

CDS‐ügyletet  kötni.  Ha  az  egyébként  alacsony  valószínűségűnek  tartott  hitelesemény  mégis 

bekövetkezik, akkor az jelentős és nem várt kifizetést ró az ügylet kiírja számára.  Ezen túlmenően 

a  biztosítást  kiíró  csődje  a  biztosítás  vásárlója  számára  is  partnerkockázat,  következésképpen  a 

biztosítás  vásárlója  akkor  marad  védelem  nélkül,  amikor  arra  szüksége  lenne.  Ezek  az 

összefüggések különösen erőteljesen jelentkeztek a legutóbbi globális pénzügyi és gazdasági válság 

idején. A piac szabályozottságát és likviditását a transzparencia erősítésével, szabványosítással és a 

kockázatok csökkentésével kívánják előmozdítani. 

                                                            

10 Az un. ISDA keretszerződések tartalmazzák az ügyletek leglényegesebb standardizált feltételeit 
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8. ábra: Magyarország, Szlovákia, Lengyelország és Románia 5 éves CDS‐felárainak alakulása 2007 és 2010 között 

 
Forrás: Bloomberg 

Fogalmak 
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vállalati CDS, szuverén CDS 

Ellenőrző kérdések 

1. Mit ért hitelderivatív termékeken?  
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3. Miért állnak közelebb a CDS‐megállapodások a biztosítási ügyletekhez, mint a swap‐

megállapodásokhoz? 

4. Miből profitál a CDS‐megállapodás vásárlója és eladója a futamidő alatt?  

5. Mik a CDS‐megállapodások legfőbb motivációi?  

6. Ismertesse a szuverén CDS‐megállapodások fő vonásait! 
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10. Adósságok	értékpapírosítása11	
Az értékpapírosítás  (angolul securitization vagy asset securitization) kifejezés két  fogalmat  takar. 

Az  egyik  a  folyamatok  dezintermediációs  jelenségének  a  leírása. A  dezintermediáció  azt  jelenti, 

hogy  a  források  allokációja  során  a  gazdasági  szereplők,  azaz  a megtakarítók  és  a  beruházók 

(akiknek  forrásra  van  szüksége)  a  pénzügyi  közvetítő  intézmények megkerülésével  közvetlenül 

kerülnek kapcsolatba egymással. 

Az  értékpapírosítás másik  értelmezése  a múlt  század  egyik  legfontosabb  pénzügyi  innovációja. 

Ennek  az  a  lényege,  hogy  pénzügyi  követelések  egy  csoportját  jogi  és  gazdasági  értelemben 

elkülönítik,  és  ezt  fedezetként  használva  ún.  eszközzel  fedezett  értékpapírokat  (asset‐backed 

security  vagy  ABS)  bocsátanak  ki  a  piacra.  Jellemző  termékei  között  találhatók  az  euro‐

értékpapírok,  a  változó  kamatozású  értékpapírok,  a  letéti  jegyek  és  a  kamatszelvény  nélküli 

kötvények. 

Az  értékpapírosítást  a  lakossági  bankhitel‐portfoliók  (elsősorban  jelzáloghitelek)  finanszírozása 

hívta  életre,  az  1990‐es  évektől  azonban  gyakorlatilag  bármely  típusú  bankhitel‐portfolióra 

alkalmazzák.  Az  értékpapírosítás  ezen  kívül  a  bankszektor  finanszírozási  eszközéből  az  egész 

vállalati  szegmens  által  használt  forrásbevonási,  továbbá  kockázatkezelési  technikává  vált.  Az 

értékpapírosítás  a  nagy  nemzetközi  kereskedelmi  bankok  körében  napjainkban  egyre  szélesebb 

körben  alkalmazott  eljárás  a  hagyományos  hitelnyújtás  során  jelentkező  kockázatoktól  történő 

megszabadulás  végett.  Ennek  során  a  bankok  az  általuk  kihelyezett  eszközöket  (jelzáloghitelek, 

subprime hitelek, szindikált eurohitelek, egyéb eszközök) értékpapír  formájában, vagyis a hitelek 

pénzáramlásait egyetlen kötvénybe „összecsomagolva” eladják a piacon.  

A  vásárló  egy  olyan  speciális  pénzügyi  szolgáltató  céltársaság  (SPV  –  Special  Purpose  Vehicle), 

amelyet gyakran saját maguk hoztak létre. Ez a kötvény megvételét követően „szétcsomagolja” azt 

és a cash  flow‐kat a kockázati kitettség, valamint  lejárat alapján  szeletekre, csomagokra bontott 

(tranches) kötvényekké alakítja. Ezeket az értékpapírokat azután a piacon  intézményi befektetők, 

befektetési bankok, fedezeti alapok (hedge funds) vásárolták meg, és immár „újracsomagolva”, az 

alap befektetési  jegyeként  folytatták útjukat.  Lényegében  az  történik, hogy  a nehezen eladható 

egyedi  hiteleket  és  kötvényeket  ezzel  a  pénzügyi  technikával  forgalomképes  értékpapírokká 

transzformálták.  

A  céltársaság  válik  tehát  az  eszközök  tulajdonosává, míg  az  értékpapírosító marad  az  eszközök 

kezelője (menedzser [servicer]). A hitelfelvevők továbbra is az értékpapírosító (menedzser) részére 

teljesítik az adósságszolgálati kötelezettségüket, és az értékpapírosító (menedzser)  levonás nélkül 

továbbutalja  a  beszedett  tőketörlesztési  és  kamatfizetési  összegeket  a  céltársaság  részére.  A 

                                                            

11 Forrás: BÉT Havi elemzés – Értékpapírosítás, 2004. július, 6 oldal, Nádasdy Bence: Értékpapírosítás: miért 
értékpapírosítanak a bankok? Hitelintézeti Szemle, III. évf., 2004. 2. szám, 32-47. o., Dr. Nagy Gyula: A 
globalizáció és a pénzügyi válság összetevői és következményei. Doktori értekezés. Széchenyi István 
Egyetem, Győr, 2010. szeptember 10., 249 oldal.  
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céltársaság  eleget  tesz  a  kibocsátott  eszközzel  fedezett  értékpapírok  alapján  esedékes 

tőketörlesztési és kamatfizetési kötelezettségének.  

Előfordulhat,  hogy  az  átadott  eszközportfolióban mulasztási  esemény,  vagy  bármely  hitelelem 

esetén  csőd  következik  be,  ami  annyit  jelent,  hogy  az  előre  jelzetthez  képest  kevesebb  pénzt 

termel a portfolió.  Ilyen mulasztási esemény  lehet például, ha az átadott pénzügyi eszköz banki 

hitel és a hiteladós késve vagy egyáltalán nem  fizet. A mulasztási események miatt bekövetkező 

kár  az  értékpapírosítás  következtében  nem  az  eszközök  eredeti  tulajdonosát,  hanem  a 

befektetőket érinti. Az USA másodlagos jelzálogpiacáról 2007 nyarán kiinduló, majd globálissá váló 

pénzügyi válságnak, illetve terjedésének is ez volt az egyik leglényegesebb oka. Ennek mértékének 

csökkentése  érdekében  azonban  a  tranzakció  szerkezetének  megtervezésekor  különböző 

módszereket alkalmaznak, mint például külső partnerek bevonása a hitelminőség javítására.  

Az értékpapírosítás a strukturált pénzügyi eszközök közé tarozik. Az eszközök, amelyek átadásáról 

az  értékpapírosító  döntött,  meghatározott  hozam‐kockázat  jellemzőkkel  rendelkeznek.  A 

befektetők  számára  kibocsátott  értékpapírok  azonban  nem  tükrözik  közvetlenül  az  eredeti 

valószínűségi  karakterisztikákat.  Az  értékpapírosítással  megbízott  menedzser  több 

értékpapírosztályt  alakít  ki,  amelyek  eltérő  veszteségvalószínűséggel  és  minősítéssel  fognak 

rendelkezni. Az értékpapírosztályok kialakítása a következőket  jelenti: általában kialakítanak egy 

ún.  részvényosztályt,  egy  alárendelt  kötvényosztályt,  mezzanin  osztályt,  szenior  osztályt.  A 

részvények nem rendelkeznek hivatalos minősítéssel, a kötvényosztályok pedig az alárendelttől a 

szenior osztályig egyre magasabb minősítéssel rendelkeznek. 

Az  eltérő  tulajdonságokkal  rendelkező  értékpapírosztályokból  homogén  tulajdonságokkal 

rendelkező eszközportfolió alakítható  ki. Ehhez először meghatározzák a befolyó pénzáramlások 

elosztásának  meghatározására  szolgáló  prioritási  rangsort,  amely  vízesés  struktúrát  tükröz.  Az 

alapból befolyó bevételekből először a szenior osztályba tartozó papírok tulajdonosai kapják meg 

az őket megillető kamat  illetve  tőke  részleteket, ezt követően a mezzanin, az alárendelt papírok 

tulajdonosai  következnek,  végül  a  fennmaradó  pénzáramlások,  feltéve  ha  vannak,  a 

részvényosztály  tulajdonosaihoz  kerülnek.  Az  eszközportfolióban  jelentkező  veszteségeket  így 

először a  részvényosztály  tulajdonosai  szenvedik el, ezáltal mintegy veszteségfelszívó pufferként 

funkcionálnak. A kötvény osztályokat csak akkor érinti a fedezeti portfolióban keletkező veszteség, 

ha a  vízesés  struktúrában alatta elhelyezkedő osztályok már nem  tudják  felszívni azt. A globális 

pénzügyi válság kirobbanásához és terjedéséhez az is hozzájárult, hogy a nemzetközi hitelminősítő 

intézmények  (Standard  and  Poor’s, Moody’s,  Fitch)  nem  tudták  helyesen  értékelni  ezeknek  a 

strukturált pénzügyi termékeknek a kockázatát.  

Az értékpapírosítás vonzó finanszírozási módot kínál a vállalatok számára. Azáltal, hogy eszközeit 

elkülöníti  magától  a  vállalat  egészét  érintő  hitelkockázattól,  a  vállalatok  bizonyos  esetekben 

jelentősen alacsonyabb kockázati felárral tudnak forráshoz  jutni, mint a hagyományos banki vagy 

tőkepiaci utakon keresztül. 

E finanszírozási forma révén a vállalatok a banki dezintermediációt erősítik, aminek kedvező hatása 

lehet  a  hagyományos  vállalati  forrásköltségekre  is.  Hitelminősítéssel  nem  rendelkező,  illetve 

közepes méretű cégek  számára, amelyek nem elég nagyok ahhoz, hogy önállóan bocsássanak ki 
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hitelpapírokat,  az  értékpapírosítás  egy  speciális módján  keresztül  (angolul multi‐seller  conduit) 

lehetővé  válik  a  tőkepiacokon  való megjelenés,  ennek ugyanis nem  előfeltétele, hogy  a  vállalat 

hitelminősítéssel  rendelkezzen. A hatékony méretet pedig azáltal érik el, hogy az ügyletbe  több 

vállalat eszközeit is bevonják. 

Számviteli szempontból az értékpapírosítás mérlegen kívüli  finanszírozási  forma, ezáltal a vállalat 

csökkentheti  az  eladósodottsági  mutatóját  akár  úgy  is,  hogy  az  értékpapírosításból  származó 

bevételeket a drágább hagyományos hitelek törlesztésére fordítja. 

Az értékpapírosításból származó legfőbb előny a bankok számára az, hogy ily módon visszakapják a 

hitelként korábban kihelyezett  forrásaikat, amiket  így újra kihelyezhetnek. Ezáltal megszűnnek a 

hitelekhez kapcsolódó hitel‐ és kamatkockázatok, ráadásul felszabadíthatók lesznek az esetlegesen 

megképzett  kockázati  tartalékok  is.  A  kockázatoktól  való  megszabadulásnak  ez  a  viszonylag 

egyszerű  lehetősége  azonban,  amikor  a  hitelnyújtás  eleve  azzal  a  szándékkal  történik,  hogy 

értékpapírrá alakítva továbbadják a követelést (originate‐to‐distribute), erős késztetést jelenthet a 

bankok számára, hogy felpuhítsák szigorú hitelbírálati gyakorlatukat, s a mérlegből való kikerülésig 

tartó  átmeneti  időre  olyan  ügyfeleknek  is  adjanak  kölcsönt,  akik  korábban  nem  feltétlenül 

kaphattak  volna.  Ez  egyúttal  azt  is  jelenti,  hogy  a  bankok  hitelezési  aktivitása  mindinkább  a 

befektetők  értékpapír  vásárlási  hajlandóságától  függ,  vagyis  az  ügyfelek  biztonságos  hosszú 

lejáratú  betéteinek  kisebb  a  szerepe  a  bankok  likviditásában,  így  azok  az  „idegenek  kényétől” 

függnek. 

Mivel a bankok hitelportfoliójuk egy részét átadják a céltársaságnak, ezért azok a bank mérlegén 

kívülre kerülnek. Ennek nyomán csökken a bank kockázatos eszközei után allokálandó szabályozói 

tőke nagysága. Azáltal, hogy a bank a tranzakció szponzora,  lebonyolítója díjbevételhez  juttatja a 

pénzügyi  közvetítő  intézményt  anélkül, hogy növekedett  volna  a mérlegfőösszege. Az  előző  két 

pozitívum együttes hatásaként növekszik a bank ROE  (tőkearányos nyeresége, angolul Return on 

Equity)  szintje,  ami  lényeges  teljesítménymutató.  Az  értékpapírosítás  rugalmas  eszköz‐forrás 

menedzsment  eszköz  is  a  bank  számára,  amivel  csökkentheti  az  eszközök  és  források  lejárati 

szerkezetében fennálló különbségeket. 

Az értékpapírosítással a befektetők olyan pénzügyi eszközök birtokába  juthatnak, amelyek adott 

kockázati szint mellett nagyobb hozamot ígérnek, lehetővé teszik portfolióik diverzifikálását stb. A 

globális pénzügyi válság az értékpapírosított  termékek  tömeges bedőlése miatt, amelynek oka a 

kockázatok nem kellő gondosságú megbecslése volt, teljes joggal helyezte más megvilágításba ezt 

a  pénzügyi  eszközt.  A  válság  bebizonyította,  hogy  a  kockázatoknak  a  gazdasági  szereplők 

szempontjából  történő  diverzifikációja  adott  körülmények  között  nem  tünteti  el  a  pénzügyi 

rendszer egészének a kockázatát, hanem fokozza azt. 

Fogalmak: 

Értékpapírosítás,  dezintermediáció,  eszközzel  fedezett  értékpapír,  speciális  pénzügyi  szolgáltató 

társaság, cash flow, csomagokra bontott kötvény, intézményi befektető, fedezeti alap, befektetési 

bank,  újracsomagolás,  céltársaság,  értékpapírosító,  mulasztási  esemény,  strukturált  pénzügyi 

eszköz, alárendelt osztály, mezzanin osztály, szenior osztály.  
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Ellenőrző kérdések:  

1. Mi az értékpapírosítás két értelmezése? 

2. Ismertesse az értékpapírosítás folyamatát! 

3. Mik a mulasztási esemény következményei? 

4. Mit jelent az, hogy az értékpapírosítás strukturált pénzügyi eszköz? 

5. Hogyan lehet eltérő tulajdonságú értékpapírosztályokból homogén eszközportfoliót csinálni?  

6. Milyen előnyöket kínál az értékpapírosítás a vállalatok számára? 

7. Milyen előnyöket kínál az értékpapírosítás a bankok számára? 

Ajánlott irodalom:  

1. Nádasdy  Bence:  Értékpapírosítás: miért  értékpírosítanak  a  bankok? Hitelintézeti  Szemle,  III. 

évf., 2004. 2. szám, 32‐47. o. (http://www.bankszovetseg.hu/anyag/feltoltott/42Nadasdy.pdf) 
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11. Jelzálogpiac	
Az adósságok értékpapírosítása című részben már találkoztunk az eszközzel fedezett értékpapírok 

(asset‐backed securities, ABS) fogalmával. A  jelzálogpiacokon  jelzáloggal fedezett értékpapírokkal 

kereskednek. Ezeket az angol terminológia mortgage‐backed securities (MBS) néven nevezi. 

A  jelzálog  kifejezés  olyan  hitelt  jelent,  amelynek  célja  valamilyen  tulajdon  megvásárlása,  ami 

egyben a hitel biztosítékául  is szolgál. A hitelfelvevő  jelzálogjogot ad a hitelezőnek cserébe azért, 

hogy  az  adott  eszközt  használhassa  a  hitel  futamideje  alatt,  továbbá  rendszeres  kamat‐  és 

tőkefizetéseket  (adósságszolgálat)  is  vállal.  Maga  a  jelzálogjog  a  hitelező  számára  jelent 

biztosítékot arra az esetre, ha az adós nem fizetné meg a tartozását. A  jelzáloghitelek  jellemzően 

hosszú távú, 20‐35 éves lejáratú hitelek. 

A hitelező pénzintézet akár több százezer jelzáloghitellel is rendelkezhet. Ha a mérlegében ezeket 

az  eszköz‐oldalon  szereplő  követeléseket  összevonják  egy  alapba  (pooled)  és  ezek  szolgálnak 

biztosítékként  egy  kötvénykibocsátáskor,  akkor  az  így  létrejött  eszköz  jelzáloggal  fedezett 

értékpapír lesz. 

Az  USA‐ban  a  jelzáloggal  fedezett  értékpapírokat  akár  explicite,  akár  implicite  a  kormányzat 

biztosítja.  Ez  azt  jelenti,  hogy  elvileg  kockázatmentes  eszközként  lehet  velük  kereskedni,  így  a 

hitelminősítő ügynökségek sem minősítik őket. 

Az  USA‐ban  a  következő  legfontosabb,  jelzálogok  értékpapírosításával  foglalkozó  kormányzati, 

vagy kormányzat által  támogatott  szervek működnek: Ginnie Mae  (hivatalos nevén Government 

National  Mortgage  Association,  GNMA),  Freddie  Mac  (hivatalos  nevén  Federal  Home  Loan 

Mortgage  Corporation),  valamint  a  Fannie  Mae  (hivatalos  nevén  Federal  National  Mortgage 

Association).  A  Ginnie  Mae  teljes  garanciát  vállal  az  általa  kibocsátott  papírok  teljesítésére 

vonatkozóan. A Freddie Mac és a Fannie Mae  is vállal garanciákat, de ezek mögött nem áll teljes 

garancia‐vállalással az amerikai kormány. 

A  jelzáloggal biztosított értékpapírok olyan kötvények, amelyeket  jelzálog‐hitelekből hoztak  létre. 

Ezeket  az  értékpapírokat  lakóingatlanokra,  kereskedelmi  ingatlanokra  szóló,  vagy  a  kettő 

keverékét  tartalmazó  jelzálogokból  hozták  létre.  A  jelzálog‐könyv  teljes  nominális  értéke 

megegyezik az egyedi hitelek értékének összegével. A hitelek cash  flow‐kat generálnak, amelyek 

egyrészt  kamat‐, másrészt  tőkefizetésekből  állnak,  illetve  előtörlesztések  is  előfordulhatnak.  A 

„normál” cash  flow minden hónap azonos napján érkezik,  tehát  íly módon az egész  jelzálog‐alap 

egy kötvényhez hasonlít.  Így válik  lehetővé, hogy kötvényeket  is kibocsássanak a kötvényalappal 

szemben. 

Tegyük  fel,  hogy  egy  befektető  megvásárol  egy  5.000  egyedi  jelzálog‐szerződésből  álló 

jelzálogkönyvet, ami az egyszerűség kedvéért 500 millió dollár értékű követelést  testesít meg. A 

befektető  a  hiteleket  biztosítékként  használja  fel  egy  új  kötvény  kibocsátására.  A  kötvényre 

kifizethető  pénzáramok  a  jelzálogokból  érkező  cash  flow‐ból  származnak.  A  kibocsátó  1.000 

kötvényt  fog eladni, ezek névértéke 500.000 USD névértéken  számítva.  Így mindegyik kötvény a 

jelzálogokból  érkező  cash  flow  egy  ezredrészére  jogosítja  fel  a  tulajdonosát.  Az  előtörlesztési 
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kockázat  (prepayment  risk)  ugyan  ebben  az  esetben  is megjelenik,  de  a  befektetők  a  jelzálog‐

alapnál  jóval kisebb összegű kötvényt  is  tudnak vásárolni, ugyanakkor az előtörlesztési kockázat 

nem lesz nagyobb, mint ha a teljes alap az övék lenne. Ez pedig alacsonyabb, mint az egyes hitelek 

előtörlesztési kockázata. A kötvények  ráadásul  likvidebbek  lesznek, mint az egyedi hitelek,  így a 

befektető  a  lejárat  előtt  is  pénzzé  tudja  tenni  portfolióját.  Emiatt  a  kötvényekkel  magasabb 

árfolyamon kereskednek, mint ahogy ez az egyedi hitelekkel történhetne. A jelzáloggal biztosított 

hitelek  így arra adnak  lehetőséget, hogy a  jelzálog‐hitelezők hitelkönyvükből pótlólagos értékhez 

jussanak. Ha a hiteleket eladják egy másik befektetőnek (aki aztán kibocsátja a kötvényt), akkor a 

hitelek  kikerülnek  az  eredeti  hitelező mérlegéből,  felszabadíthatók  a  kockázatokra  esetlegesen 

megképzett céltartalékok, ami növeli hitelezési lehetőségeiket. 

A  jelzálog‐alapú  értékpapírok  a  „hagyományos”  kötvényekhez  hasonló  módszerekkel 

elemezhetőek, mert  a  végső  forma  itt  is  egy  köténykibocsátás. Az  ilyen  értékpapíroknak  is  lesz 

tehát  árfolyama,  hozama,  itt  is  szinte minden  kategória  vizsgálható,  hasonlóan  ahhoz,  amit  a 

közismertebb kötvények kapcsán már láthattunk. 

A  jelzáloggal‐fedezett  értékpapírok  számos  formát  ölthetnek.  Az  alaptípus  az  ún.  pass‐through 

típus, amely arányos részesedést biztosít a tulajdonosoknak minden, az alap eszközei által generált 

tőke  és  kamatfizetésben.  Ennél  jóval  bonyolultabb  az  ún.  collateralized  mortgage  obligation 

(CMO), vagy a jelzálog derivatíva. Ezeket úgy alakítják ki, hogy megvédje a befektetőket különböző 

típusú kockázatoktól, vagy épp ellenkezőleg, valamely  típusú  kockázat  tudatos vállalására  (és az 

ebből  eredő  lehetséges  hasznok  elérésére)  hozták  őket  létre.  A  jelzáloggal  kapcsolatos  fontos 

kockázat  az  előtörlesztés  kockázata,  ami  gyakran  fordul  elő  csökkenő  kamatlábak  esetén, mert 

ilyenkor a lakástulajdonosok alacsonyabb kamatú hitelekből refinanszírozzák korábbi hiteleiket. Az 

ezzel szembeni védelem hiánya azt okozhatja, hogy a befektetők akkor kapnak vissza összegeket, 

amikor  azok  újrabefektetése  számukra  nem  túl  kedvező.  A  CMO‐k  ezt  a  kockázatot  tudják 

megszüntetni. 

Fogalmak: 

jelzálog‐alapú értékpapírok, előtörlesztési kockázat, kötvény, árfolyam, hozam. 

Ellenőrző kérdések:  

1. Mit jelent a jelzálog? 

2. Hogyan lehet az egyedi jelzálog‐hitelekből új értékpapírt létrehozni? 

3. Hogyan  jelenik meg  az  előtörlesztési  kockázat  az  egyedi  hitel  és  egy  jelzáloggal  fedezett 

értékpapír esetében? 

Ajánlott irodalom:  

1. Choudry, Moorad –  Joannas, Didier, Landuyt, Gino – Pereira, Richard – Pineaar, Rod  [2010] 

Capital Market Instruments. Analysis and Valuation. Palgrave Macmillan. 
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2. US  Securities  and  Exchange  Commission:  Mortgage  Backed  Securities. 

http://www.sec.gov/answers/mortgagesecurities.htm 
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12. Részvénypiacok	
A  részvény  valamely  részvénytársaság  által  kibocsátott  értékpapír,  amely  a  társaságban  való 

tulajdonosi  részesedést  testesít meg. Kibocsátására a  társaság alapításakor,  vagy  tőkeemeléskor 

kerül sor. 

A  vállalatok  számára  a  részvénytársasági  forma  a  tőkebevonás  viszonylag  egyszerű  lehetősége 

miatt vonzó. Azok a vállalatok, amelyek ugyan részvénytársasági formában kívánnak működni, de 

szeretnék kontrollálni tulajdonosi körüket, zártan működő részvénytársasági formában végezhetik 

tevékenységüket. 

A  pénz‐  és  tőkepiacok  szempontjából  azonban  értelemszerűen  a  nyíltan  működő  vállalatok 

számítanak érdekesebbnek, hiszen ezek azok, amelyeknek papírjaival a különböző platformokon 

kereskednek. 

Akár  zárt,  akár  nyílt  részvénytársaságról  legyen  is  szó,  a  tulajdonosok  célja  azonos:  pozitív 

eredményt kívánnak elérni befektetésükkel, azaz a részvényérték maximalizálására törekednek. A 

nyílt és zárt részvénytársaságoknál egyaránt  lehetnek szakmai és pénzügyi befektetők, azonban a 

zártan működő részvénytársaságok esetében nem jelenik meg az a fajta spekulációs ügylet, amely 

a tőzsdei kereskedésnél mindennapos. 

A  részvények  adásvétele  tőzsdei  és  tőzsdén  kívüli  platformokon  valósul  meg.  A  tőzsdei 

kereskedelem  a  részvények  esetében  szabványosított  ügyleteket  jelent,  hasonlóan más  tőzsdei 

termékhez.  A  tőzsdén  kívüli  (OTC)  kereskedelemben  egyedi  feltételek  alapján  születnek  az 

ügyletek, nincsenek olyan szabványosított elvárások, mint a tőzsdei platformokon. 
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17. táblázat: Vállalati részvények a BÉT‐en 2011.03.01‐én 

 
Forrás: www.bet.hu 

Értékpapír megnevezése
Termék-
kategória

Kijelzés 
módja 
(Ticker)

Bevezetési 
Nap

Első 
Kereskedési 
Nap

Értékpapír 
névértéke

Névérték 
pénzneme

AAA Auto részvény                                  Részvény A    AAA             2007.09.26 2007.09.26 0,10 EUR

Állami Nyomda részvény                            Részvény A    ANY             2005.12.08 2005.12.08 98,00 HUF

Danubius részvény                                    Részvény A    DANUBIUS    1992.12.23 1992.12.23 1 000,00 HUF

econet.hu részvény                                   Részvény A    ECONET        1999.02.01 1999.02.01 100,00 HUF

Egis részvény                                            Részvény A    EGIS             1994.07.25 1994.07.25 1 000,00 HUF

E-Star részvény                                         Részvény A    E-STAR        2007.05.29 2007.05.29 10,00 HUF

FHB részvény                                            Részvény A    FHB              2003.11.24 2003.11.24 100,00 HUF

Fotex részvény                                          Részvény A    FOTEX          1990.11.13 1990.11.13 0,42 EUR

Graphisoft Park SE részvény                     Részvény A    GSPARK       2006.08.28 2006.08.28 0,02 EUR

Linamar Hungary részvény                        Részvény A    LINAMAR      1997.05.05 1997.05.05 100,00 HUF

MOL részvény                                            Részvény A    MOL              1995.11.28 1995.11.28 1 000,00 HUF

Magyar Telekom részvény                         Részvény A    MTELEKOM   1997.11.14 1997.11.14 100,00 HUF

Orco Property Group részvény                 Részvény A    ORC              2007.06.21 2007.06.21 0,00 HUF

OTP Bank részvény                                   Részvény A    OTP              1995.08.10 1995.08.10 100,00 HUF

PannErgy részvény                                    Részvény A    PANNERGY  1994.06.13 1994.06.13 20,00 HUF

Phylaxia részvény                                      Részvény A    PHYLAXIA    1998.04.22 1998.04.22 200,00 HUF

Rába részvény                                           Részvény A    RABA           1997.12.17 1997.12.17 1 000,00 HUF

Richter  Gedeon részvény                         Részvény A    RICHTER       1994.11.09 1994.11.09 1 000,00 HUF

Synergon részvény                                   Részvény A    SYNERGON  1999.05.05 1999.05.05 200,00 HUF

TVK részvény                                            Részvény A    TVK              1996.08.06 1996.08.06 1 010,00 HUF

Zw ack Unicum részvény                           Részvény A    ZWACK        1993.05.27 1993.05.27 1 000,00 HUF

ALTEO részvény                                        Részvény B    ALTEO          2010.10.12 2010.10.12 100,00 HUF

Appeninn részvény                                    Részvény B    APPENINN     2010.07.02 2010.07.02 100,00 HUF

BIF részvény                                              Részvény B    BIF                1998.02.16 1998.02.16 100,00 HUF

Bookline.hu részvény                                 Részvény B    BOOK           2006.08.28 2006.08.28 100,00 HUF

CIG Pannónia részvény                              Részvény B    CIGPANNON 2010.11.08 2010.11.08 40,00 HUF

Csepel Holding  részvény                          Részvény B    CSEPEL        1991.12.19 1991.12.19 400,00 HUF

EHEP részvény                                           Részvény B    EHEP             1998.06.02 1998.06.02 1 000,00 HUF

ELMŰ részvény                                          Részvény B    ELMU            1998.12.15 1998.12.15 10 000,00 HUF

ÉMÁSZ részvény                                       Részvény B    EMASZ         1998.12.15 1998.12.15 10 000,00 HUF

EXTERNET részvény                                  Részvény B    EXTERNET    2008.05.30 2008.05.30 50,00 HUF

Fevita részvény                                         Részvény B    FEVITAN       1999.03.22 1999.03.22 1 000,00 HUF

Finext részvény                                         Részvény B    FINEXT          2009.11.16 2009.11.16 1 000,00 HUF

Forrás "B" sorozatú részvény                   Részvény B    FORRAS/OE 2003.08.15 2003.08.15 1 000,00 HUF

Forrás "A" sorozatú részvény                   Részvény B    FORRAS/T    2003.08.15 2003.08.15 1 000,00 HUF

FreeSoft részvény                                     Részvény B    FREESOFT    2004.09.22 2004.09.22 1 000,00 HUF

Genesis részvény                                      Részvény B    GENESIS       1991.04.09 1991.04.09 500,00 HUF

HybridBox részvény                                  Részvény B    HYBRIDBOX 2010.09.29 2010.09.29 50,00 HUF

KEG részvény                                            Részvény B    KEG              2009.05.22 2009.05.22 400,00 HUF

Konzum részvény                                      Részvény B    KONZUM      1990.11.01 1990.11.01 400,00 HUF

Kartonpack részvény                                 Részvény B    KPACK         1999.02.10 1999.02.10 200,00 HUF

KREDITJOG részvény                                Részvény B    KREDITJOG  2010.11.29 2010.11.29 100,00 HUF

Kulcs-Soft részvény                                  Részvény B    KULCSSOFT 2009.10.30 2009.10.30 10,00 HUF

NORDTELEKOM részvény                          Részvény B    NORDTELEKO 2009.12.15 2009.12.15 1 000,00 HUF

NUTEX részvény                                        Részvény B    NUTEX          1996.07.25 1996.07.25 24,00 HUF

Őrmester részvény                                    Részvény B    ORMESTER   2010.12.01 2010.12.01 1 000,00 HUF

PANNUNION részvény                               Részvény B    PANNUNION 2008.09.30 2008.09.30 100,00 HUF

Pannon-Flax részvény                               Részvény B    PFLAX          1991.06.11 1991.06.11 1 000,00 HUF

PLOTINUS részvény                                   Részvény B    PLOTINUS     2011.02.15 2011.02.15 250,00 HUF

Pannon-Váltó részvény                             Részvény B    PVALTO       1995.06.22 1995.06.22 1 000,00 HUF

Quaestor részvény                                    Részvény B    QUAESTOR  1997.03.11 1997.03.11 100,00 HUF

TCB részvény                                            Részvény B    TCB              2008.03.31 2008.03.31 1 000,00 HUF

TvNetWork részvény                                 Részvény B    TVNETWORK 2006.08.07 2006.08.07 100,00 HUF
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12.1.	Tőzsdeindexek,	blue	chipek	és	koncentráció	a	tőzsdei	
kereskedelemben	
A  tőzsdék  teljesítményének  tömör  kifejezője  a  tőzsdeindex.  Minden  tőzsde  rendelkezik  saját 

tőzsdeindexszel, emellett azonban léteznek regionális, vagy iparágakra vonatkozó indexek is. 

A  Budapesti  Értéktőzsde  hivatalos  részvényindexe  a  BUX  index,  amely  valós  időben,  5 

másodpercenként  kerül  kiszámításra  az  aktuális  piaci  árak  alapján.  Az  index  a  BÉT  részvény 

szekciójában  szereplő  legnagyobb  tőkeértékű  és  forgalmú  részvények  árának  átlagos  változását 

tükrözi, ezáltal a tőzsdei folyamatok legfontosabb mutatószáma. 

Az  index  kosarába  kerülő  részvények  súlyának  meghatározásakor  a  Budapesti  Értéktőzsde  a 

világon  az  elsők  között  tért  át  1999  októberében  a  tisztán  kapitalizáció  súlyozásról  a  piacon 

ténylegesen forgó állományt jobban megragadó ún. közkézhányad alapú súlyozásra. 

18. táblázat: A BUX kosár összetétele 2011. március 1‐jén 

 
Forrás: www.bet.hu 

A tőzsdeindex tartalmát tekintve a tőzsde iránytűjeként is felfogható. Növekedése esetén az adott 

tőzsdén a kereskedésben emelkednek az árak. Amikor viszont a  tőzsdeindex esik, akkor az adott 

tőzsdén a csökkenő árak a jellemzőek. Egy‐egy részvény természetesen mozoghat az adott indextől 

eltérően, az index egy számadatba sűrítve próbálja meg összesíteni az adott tőzsde ármozgásait. 

A tőzsdén az indexekkel is lehet üzletelni – akár még határidős ügyleteket is lehet kötni rájuk –, így 

ezek a jelző szerepen túlmenően közvetlenül is fontossá váltak a befektetők számára. 

Részvény Hosszú név

Súly a 
kosárban (%)

ECONET              econet.hu részvény 0,13%

EGIS                Egis részvény 3,21%

E-STAR              E-Star részvény 0,56%

FHB                 FHB részvény 1,33%

FOTEX               Fotex részvény 0,48%

MOL                 MOL részvény 33,20%

MTELEKOM          Magyar Telekom részvény 11,56%

OTP                 OTP Bank részvény 32,18%

PANNERGY          PannErgy részvény 0,57%

RABA                Rába részvény 0,41%

RICHTER             Richter  Gedeon részvény 16,17%

TVK                 TVK részvény 0,20%

Összesen: 100,00%
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A tőzsdék méretét azok kapitalizációjával és a tőzsdén zajló forgalom nagyságával szokás megadni. 

A kapitalizáció azt mutatja meg, hogy egy adott pillanatban az akkor érvényes árfolyamon mekkora 

az adott tőzsdén jegyzett értékpapírok aktuális összesített értéke. 

20. táblázat: A BÉT kapitalizációja 2011. február 28‐án 

Kategória 
Érték 

(milliárd forint) 

Részvények   

  Hazai részvények  6.265,5 

  Külföldi részvények  74,7 

Hitelpapírok   

  Jelzáloglevelek  814,4 

  Vállalati kötvények  368,0 

  Államkötvények  8.919,0 

  Kincstárjegyek  1.430,0 

Összesen  19.413,6 

Forrás: BÉT Havi Statisztika, 2011. február 

A táblázatból kiolvasható, hogy 2011. február 28‐án a tőzsde részvényszekciójában  jegyzett hazai 

részvények  az  aznapi  záróáron  összesen  6.265,5  milliárd  forint  összértéket  képviseltek.  A 

kapitalizáció értéke  folyamatosan  változik,  a  kereskedett értékpapírok  árfolyamának  változása  a 

kapitalizáció egészét  is módosítja. A  fenti adatok  alapján a  tőzsdén a  részvények a  kapitalizáció 

körülbelül harmadát adták, a hitelpapírok pedig a kapitalizáció kétharmadát  tették ki. Amikor az 

árfolyamok esnek, akkor a kapitalizáció csökken, az árfolyam emelkedés ugyanakkor a kapitalizáció 

növekedését váltja ki. 

21. táblázat: A BÉT fő mutatószámainak alakulása 2005 és 2010 között 

  2005  2006  2007  2008  2009  2010 

Átlagos napi részvényforgalom (mrd Ft)  19,1  25,8  35,5  21,1  20,5  21,7 

Részvénypiaci kapitalizáció (mrd Ft)  6.971,9 7.994,6 8.239,9 3.557,7  5.712,9  5.816,1

Részvénypiaci kapitalizáció / GDP  31,7%  33,6%  32,4%  13%  21,0%  21,8% 

Részvények forgási sebessége*  69,3%  81,3%  105,5%  148,7%  90,0%  95,0% 

*Éves piaci forgalom / kapitalizáció év végén 

Forrás: BÉT 

A  Budapesti  Értéktőzsdén  a  kapitalizáció  drasztikusan  esett  2007‐ről  2008  végére,  amibe  a 

Lehmann  Brothers  2008.  szeptember  15‐i  csődjét  követően  egyre  gyorsabb  ütemben 

kibontakozott  globális  pénzügyi  válság  is  belejátszott.  Jóllehet  a  tőzsde  zuhanását  követően 

viszonylag jelentős növekedés sikerült elkönyvelni 2009 végére, ennek ellenére a BÉT részvénypiaci 

kapitalizációja még 2010‐ben sem érte el a 2005. évi szintet sem abszolút értékben, sem pedig a 

GDP‐hez viszonyítva. 

Minden  tőzsdén  vannak  fontosabb  és  kevésbé  fontos  részvények.  Előbbiek  a  forgalom  jelentős 

részét  tudják magukénak,  utóbbiak  kevésbé  likvid  papírok.  A  kereskedés  erős  koncentráltságát 

mutatja a Budapesti Értéktőzsde, ahol 2010‐ben a forgalom 97,5%‐át öt vállalat részvényei adták. 
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párosításával  biztosítja  a megbízás  teljesítését. Ha  a  legjobb  árszinten  nincs  akkora mennyiség, 

amennyit venni vagy eladni szándékozik a befektető, akkor a megbízásban szereplő mennyiségből 

a nem teljesíthető rész törlésre kerül, az nem marad bent a rendszerben. 

- Stop  ajánlat.  Ez  egy  feltételes  ajánlat,  csak  bizonyos  kondíciók  teljesülése  esetén,  valamikor  a 

későbbiekben  eredményezhet  ügyletet.  A  feltétel  az  adott  részvény  árának  meghatározott 

mértékű elmozdulása. Ezt a megbízási típust vételi szándék esetén általában akkor használják, ha 

az adott piaci árviszonyok  (aktuális árszint) mellett nem akarja a befektető a kiszemelt részvényt 

megvásárolni,  azonban bízik  abban, hogy  egy  jelentősebb  áremelkedés bekövetkezése  esetén  a 

részvény árfolyama további szárnyalásnak indul. 

Ugyanez  a  típus használható  stop  eladási  ajánlat  formájában, ha  a befektető olyan  részvénnyel 

rendelkezik,  amelyet  a  jelenlegi  árszinten  nem  kíván  értékesíteni,  de  fél  attól,  hogy  egy 

jelentősebb  árcsökkenés  a  részvény  árának  további  zuhanásával  jár  együtt,  amitől meg  kívánja 

óvni magát. Az ún. aktiválási ár megadásával határozható meg, hogy hol lép életbe a vásárlási vagy 

eladási szándék. 

Az ajánlat mennyisége alapján: 

- Rész ajánlat. Ebben az esetben a megbízáskor meghatározott mennyiség több részletben (így akár 

több különböző időpontban), adott esetben darabonként is teljesíthető. Részbeni teljesülés esetén 

a le nem kötött részre az ajánlat továbbra is él. 

- Mind  ajánlat.  Ilyen  megoldást  akkor  alkalmaznak,  ha  a  megbízás  csak  a  teljes  mennyiségre 

vonatkozóan  teljesülhet.  Ilyen  eset  lehet  egy  nagyobb  csomag  részvény  értékesítése,  amikor  a 

befektető  nem  szeretné,  ha  csak  egy  kis  töredékét  sikerülne  eladni  –  ezért  inkább  a  teljes 

csomagot megtartja. 

Az ajánlat érvényességére vonatkozó korlátok alapján: 

- Most ajánlat. Az ilyen ajánlat csak az ajánlattétel időpontjában a kereskedési rendszerben az 

ellenoldalon szereplő ajánlattal párosítható. A piaci ajánlat ebből a szempontból most ajánlatként 

viselkedik. 

- Szakasz ajánlat. Az ajánlat az adott kereskedési szakasz végéig érvényes. 

- Nap ajánlat. Az adott tőzsdenap végéig érvényes az ajánlat. 

- Adott dátumig érvényes ajánlat. Az ajánlat legfeljebb a megadott naptári dátumig – amely 

azonban nem lehet 30 naptári napnál távolabb – marad a kereskedési rendszerben. 

- Visszavonásig érvényes ajánlat. Mindaddig érvényes az ajánlat, amíg visszavonásra nem kerül 

(vagy teljes mértékig nem teljesül). 
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kötött  ügyletről  van  szó,  akkor  az  egy  részvényre  vetített  5%‐os  nyereség  a  tőkeáttétellel 

tízszereződve, 50%‐os hozamként fog lecsapódni. A példában a 10‐es tőkeáttétel azt jelenti, hogy a 

rendelkezésünkre  álló  összeg  tízszereséért  tudunk  pozíciót  nyitni,  így  a  rendelkezésünkre  álló 

összegre vetítve a hozam  is tízszeres mértékben  jelentkezik. Ez viszont nagy kockázatot  is  jelent, 

hiszen egy 3%‐os veszteség  tízszeres  tőkeáttételnél a befektetett összeg 30%‐ának elvesztésével 

jár.  A  tőkeáttétel  azonban  ennél  jóval  nagyobb  is  lehet,  devizapiaci  ügyleteknél  akár  100%‐os 

tőkeáttétellel is találkozhatunk. 

A tőzsdei határidős ügylet a tőzsdei kereskedési rendszerben valamilyen termékre kötött határidős 

ügyletet. A BÉT‐en 2011. márciusában például  a  következő  típusú határidős ügyleteket  lehetett 

kötni: 

- részvényindex alapú határidős termékek 

- egyedi részvény alapú határidős termékek 

- deviza alapú határidős termékek 

- kamat alapú határidős termékek 

24. táblázat: A BÉT származékos piacának forgalma árfolyamértéken alaptermék szerint 2009‐ben és 2010‐ben 

Kategória  2009  2010 

Deviza  57,7%  47,4% 

Részvény  29,1%  31,6% 

Index  13,1%  23,2% 

Összesen  100,0%  100,0% 

Forrás: www.bet.hu 

A  fenti  táblázatból  kitűnik,  hogy  bár  elvileg  kereskedhető,  de  a  valóságban  határidős  kamat‐

ügyletekkel  nem  találkozunk  a  BÉT‐en.  Ezt  erősíti  meg  a  2011.  februári  határidős  forgalmat 

bemutató alábbi táblázat is: 

25. táblázat: A BÉT határidős piacának összefoglaló adatai 2011. februárban 

 
Forrás: www.bet.hu 

A  határidős  termékek  tekintetében  a  legfontosabb  paraméterek  közé  az  ügyletek  lejáratai,  a 

kötésegység nagysága, valamint a teljesítés módja tartozik. 

mFt kontraktus db kötésszám db mFt kontraktus db

Index alapú 

határidős termék
39 073,3 166 660 28 214 23 071,2 96 099

Határidős részvény 81 612,3 71 739 4 540 47 021,9 41 229

Határidős deviza 112 880,8 461 090 2 092 59 490,5 244 852

Határidős kamat 0,0 0 0 0,0 0

Összesen 233 566,3 699 489 34 846 129 583,7 382 180

Nyitott kötésállományForgalom
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A  BÉT‐en  a  határidős  részvény  kategóriában  80‐nál  több  termékre  lehet  ügyletet  kötni.  Ez 

természetesen  nem  80  különböző  részvényt  jelent,  hanem  egy‐egy  részvényre  vonatkozóan 

különböző lejáratokra van mód határidős ügylet megkötésére. 

26. táblázat: Határidős kötési lehetőségek az OTP‐részvényekre 2011. márciusában 

 
Forrás: www.bet.hu 

A  táblázatból  látható,  hogy  az OTP  részvényekre  egyszerre  hat  időpontra  (határidőre)  lehetett 

2011. március  1‐ején  ügyletet  kötni. A  Ticker oszlop mutatja, hogy melyek  ezek  a  lejáratok. Az 

OTP1103 azt jelenti, hogy egy 2011 márciusára vonatkozó határidős részvényről van szó. 

A kereskedhető lejáratok a következők: 

- március 

- június 

- szeptember 

- december 

- valamint ezeken a hónapokon kívül az ügyletkötés időpontjához eső két legközelebbi hónap. 

2011.  március  elején  így  a  márciusi  lejárat  mellett  (amely  megtalálható  a  listában)  a  két 

legközelebbi  hónap  április  és  május.  A  június,  szeptember  és  végül  a  december  pedig  eleve 

szerepel a kereskedési hónapok között. 

A  kontraktus  mérete  részvényenként  más  és  más  lehet,  a  táblázatban  látható  OTP  részvény 

esetében például 20.000 Ft névértékű OTP  részvény  számít egy kontraktusnak. Az OTP  részvény 

névértéke 100 Ft/db, így egy kontraktusban 200 db OTP részvény adásvétele történik meg. 

A  Rába  részvényeknél  például  ennél  jóval  nagyobb,  1.000.000  Ft  névértékű  Rába  részvény  a 

határidős piacon a kontraktus mérete, de más részvények esetében találkozhatunk 1.000, 25.000, 

100.000, 200.000 forint névértékű kontraktusokkal is. 

27. táblázat: Határidős árfolyamok az OTP részvényre 2011. 03. 18‐án: 

Termék  Árfolyam (FT) 

OTP1103  5.496 

OTP1104  5.434 

OTP1105  5.568 

OTP1106  5.552 

OTP1109  5.737 

OTP1112  5.550 

Forrás: www.bet.hu 

Alaptermék / Kontraktus 
megnevezése

Kijelzés 
módja 
(Ticker)

Értékpapír-kód 
(ISIN)

Pénznem
Megnyitási 

Nap
Bezárási 

Nap

OTP részvény (határidős) OTP1103             HU0003728826 HUF 2010.03.16 2011.03.18

OTP részvény (határidős) OTP1104             HU0004071788 HUF 2011.01.17 2011.04.15

OTP részvény (határidős) OTP1105             HU0004102427 HUF 2011.02.14 2011.05.20

OTP részvény (határidős) OTP1106             HU0003835530 HUF 2010.06.14 2011.06.17

OTP részvény (határidős) OTP1109             HU0003936940 HUF 2010.09.13 2011.09.16

OTP részvény (határidős) OTP1112             HU0004038159 HUF 2010.12.13 2011.12.16
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12.4.	Részvényopciók	
A  származékos  piaci  ügyletek  között  opciós  ügyletekkel  is  találkozhatunk,  ezek  köthetők 

részvényekre,  indexekre és devizára  is, vagy az árupiacon különféle egyéb  termékekre. Az opció 

aszimmetrikus  jogügylet,  amely  azt  jelenti,  hogy  az  egyik  fél  (kedvezményezett)  díjfizetés 

ellenében  (opciós  díj)  jogot  szerez  a  kereskedett  termék  jövőbeli  vételére,  vagy  eladására.  Ez 

azonban számára csak  jogot  jelent, kötelezettséggel nem  jár. Az opciós ügylet kiírója  (kötelezett) 

azonban  nem mérlegelhet,  ha  a  kedvezményezett  lehívja  az  opciót,  akkor  vételi  opció  esetén 

köteles eladni, eladási opciónál pedig vásárolni az előzetesen rögzített kötési árfolyamon. 

2011. március 1‐ején a BÉT‐en a következő termékekre lehetett opciós ügyletet kötni: 

28. táblázat: A BÉT‐en köthető opciós ügyletek alaptermékei 2011. március 1‐jén: 

Szekció  Termék 

Árupiac  malmi búza 

nagy olajtartalmú napraforgómag 

nagy olajtartalmú repce 

takarmányárpa 

takarmánybúza 

takarmánykukorica 

Részvények  MOL részvény 

Magyar Telekom részvény 

OTP részvény 

Index  BUX index 

Devizapár  CAD/JPY 

CHF/HUF, EUR/HUF; JPY/HUF, TRY/HUF, USD/HUF 

EUR/CZK, EUR/JPY, EUR/PLN, EUR/TRY, EUR/USD 

GBP/CHF, GBP/JPY, GBP/USD 

USD/CAD, USD/CHF, USD/JPY, USD/TRY 

forrás: www.bet.hu 

Az opciós ügyletek során általánosan használják a call és a put kifejezéseket. A call vételi, míg a put 

eladási  opciót  jelent.  Ha  valaki  call  opciót  vesz,  akkor  vételi  jogot  szerez  (vételi  kötelezettség 

nélkül). Ha valaki put opciót vesz, akkor eladási jogot szerez (eladási kötelezettség nélkül). Az opció 

lehetősége  természetesen  pénzbe  kerül:  az  opció  vásárlója  opciós  díjat  fizet  az  opció  kiírója 

számára, ami kompenzálja a kiírót azért, mert kötelezettséget vállal az adott termék vételére, vagy 

eladására úgy, hogy nem tudja biztosan, sor kerül‐e ténylegesen a vételre, illetve az eladásra. 

A határidős és az opciós ügyletek a vállalatok számára a kockázatok csökkentésére, a  lehetséges 

veszteségek  korlátok  közé  szorítására  is  használhatók.  Segítségükkel  egy  külkereskedelmi 

ügyletben részt vevő cég például előre rögzíteni tudja, hogy milyen árfolyamon jut hozzá az import 

kifizetéséhez  szükséges  devizához,  illetve milyen  árfolyamon  tudja  forintra  váltani  az  exportból 

befolyó árbevételét. 

A határidős ügylet esetében azonban a  rögzített árfolyamból adódó biztonság mindkét  irányban 

korlátozza  a  feleket.  Nem  csak  a  kedvezőtlen  irányú  árfolyammozgások  következményeitől 
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mentesül,  de  a  kedvező  irányú  változásokat  sem  fogja  tudni  kihasználni.  Így  például  egy 

exportőrnek  akkor  is  a  rögzített  árfolyamon  kell majd  átváltania  forintra  dollárbevételét,  ha  a 

piacon  a  forint  a  határidős  szerződésben  rögzített  árfolyamnál  (például  200,00  HUF/USD‐nél) 

gyengébb  (például  204,50  HUF/USD),  s  így  az  azonnali  piacon  kedvezőbb  áron  tudná  eladni 

devizakészletét. 

Az  opciós  szerződéssel  az  említett  exportőrünk  jogot  szerezhet  arra,  hogy  200  HUF/USD 

árfolyamon eladja a  szerződés alapján például 2011  szeptemberében érkező 1.000.000 USD‐jét. 

Így  azzal  kalkulálhat,  hogy  ekkor  200 millió  forint  lesz  exportértékesítésének  forintbevétele. Ha 

azonban a piacon ennél gyengébb forint‐árfolyam alakul ki, akkor nem fog élni az opciós joggal. 

29. táblázat: HUF/USD opciós díjak 2011. március 21‐én (2011.04.20‐i lejáratra), 191,15‐ös árfolyamra vonatkozóan 

  Bid  Ask 

Call  2,66  3,70 

Put  2,02  3,03 

Forrás: Budacash Trader v2.0, 2011.03.21. 22:02‐kor elérhető adatok 

Az opciós díjat az opció vásárlója mindenképp kifizeti.  Így ha az opciót nem hívja  le, akkor ezt a 

díjat  (pontosabban  annak  kamattal  növelt  értékét,  hisz  ezt  az  összeget  befektethette  volna) 

elveszítette. Ha lehívja, akkor az opciós díj az ügylet nyereségét csökkenti. 

Ugyancsak kockázatkezelési céllal működhetnek az árupiaci opciók. Ha például egy mezőgazdasági 

vállalkozónak malmi  búzára  van  szüksége,  akkor  vételi  opcióval  bebiztosíthatja,  hogy  az  opció 

lehívásával  egy  bizonyos  áron  (kötési  ár),  vagy  amennyiben  a  lehívás  időpontjában  ennél 

alacsonyabb  az  azonnali  piaci  ár,  akkor  még  olcsóbban  juthasson  a  szükséges  mennyiséghez 

(ilyenkor nem hívja  le  az opciót, hanem  a piacon  vásárol).  Egy  termék  eladója  az  eladási opció 

alkalmazásával elérheti, hogy még a mezőn lévő búzáját vagy kukoricáját egy megadott áron, vagy 

annál drágábban tudja eladni. 

Az opciós ügyletek  jelentős  része  spekulációs ügylet,  tehát a devizaopciók és az árupiaci opciók 

túlnyomó  részét nem  azért  kötik  a  felek, hogy  a  tényleges  tranzakció  árát  rögzítsék.  Sokan úgy 

vesznek határidőre például gabonát vagy nyersolajat, hogy  fizikailag soha nem akarnak a termék 

birtokába jutni, kizárólag a termék ármozgásaiból elérhető nyereségből szeretnének részesedni. 

12.5	Kereskedés	a	tőzsdén	
A tőzsdei kereskedelem módja a technika fejlődésével sokat változott. A tőzsdén ügyletet most is 

csak az arra  feljogosított kereskedők köthetnek, azonban az ügyfelek könnyedén hozzáférhetnek 

különböző alkalmazásokkal a kereskedési rendszerekhez, így bárhonnan rögzíthetik megbízásaikat. 

30. táblázat: A BÉT‐en kereskedési joggal rendelkező tagok száma az egyes szekciókban 2011. március 18‐án: 

Szekció  Tagok száma 

Részvény  27 

Hitelpapír  20 

Származékos határidős  22 

Származékos opciós  12 

Áru  6 
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Forrás: www.bet.hu 

Korábban megszokott volt, hogy az ügyfél  felhívta brókerét és  telefonon egyeztették a megbízás 

adatait, majd a bróker végrehajtotta azt. A bróker most is felhívható és kikérhető a véleménye, de 

egy  internetes kereskedési felületen az ügyfél saját maga  is, automatizáltan végre tudja hajtani a 

megbízást. 

A piac  fejlődésével, érettebbé válásával a cégek Magyarországon  is nyitottak ebbe az  irányba, és 

ma  már  magyar  nyelven  is  elérhetők  az  elektronikus  kereskedési  rendszerek.  Jellemzően 

mindegyikhez  tartozik  egy  demó  verzió,  illetve  demó  számla,  amelyen  az  ügyfél  egy  bizonyos 

időkorláton  (például  3  hónapon)  belül  tét  nélkül,  virtuális  pénzzel  próbálhatja  ki  a  tőzsdei 

kereskedést. 

Gyakoriak  a  tőzsdei  kereskedelem  népszerűsítését  szolgáló  akciók  is,  amelyek  például 

egyetemistákat céloznak meg, a résztvevőknek virtuális számlájukkal kell kereskedniük és a  játék 

győztese (a legnagyobb hozamot elérő játékos) egy valós számlaegyenleggel gazdagodik. 

31. táblázat: Tőzsdei kereskedést lehetővé tévő rendszerek 

Megnevezés  Internetes elérhetőség 

Buda Cash   www.budacash.hu 

Cashline Trader  http://www.clt.hu/index.php 

Erste Netbroker  www.erstebroker.hu 

PETI (KBC Equitas)  http://online.kbcequitas.hu/  

Forrás: saját gyűjtés. (A gyűjtés nem teljes körű.) 

A kereskedési rendszerekben a befektetők vagy valós  idejű (real time), vagy késleltetett adatokat 

látnak. Ez utóbbi esetben jellemzően 15 perc késleltetéssel érhetők el a kereskedési adatok. A real 

time adatokhoz való hozzáférést a nagyobb szolgáltatáscsomagok mellé kínálják, illetve extra díjért 

külön is megvásárolható. 

A kereskedési  rendszerek nagyszámú döntést segítő alkalmazást kínálnak, azonban a  legtöbbnek 

közös jellemzője, hogy a technikai kereskedés eszköztárára épül. Ennek megfelelően lehetőség van 

a megszokott  grafikonok  elkészítésére,  különböző  indikátorok  ábrázolására,  akár  saját mutatók 

szerkesztésére is. 

A tőzsdei adatok jelentős része ingyenesen elérhető a tőzsdék honlapján keresztül. Így például ha 

valaki historikus adatokat szeretne  letölteni, akkor ez a  legtöbb esetben gond nélkül megtehető. 

Ha  szeretné  megvizsgálni  a  BUX  vezető  részvényeinek  teljesítményét  az  elmúlt  tíz  évben, 

könnyedén használható (például táblázatkezelő programba beolvasható) formátumban elérheti az 

adatokat. 

Ezek az adatok azonban jellemzően napi szintű adatok. A napi adatokban megtalálható a nyitó és a 

záró  ár,  az  átlagár,  a minimális  és  a maximális  ár,  valamint  a  napi  forgalom  nagysága.  Ennél 

nagyobb sűrűségű adatokhoz az ingyenes felületeken már nem lehet hozzáférni. 
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Ellenőrző kérdések:  

1. Mi az alapvető különbség egy vállalati részvény és egy vállalati kötvény között? 

2. Mit jelent a kapitalizáció kifejezés? 

3. Hogy alakult a BÉT forgalma és kapitalizációja 2005 és 2010 között? 

4. Mit jelent a fundamentális és a technikai elemzés? 

5. Melyek az alapvető részvényopciók? 

6. Mi a különbség az opciós és a határidős ügylet között? 

Ajánlott irodalom: 

1. Bakonyi Zoltán – Dr. Décsy  Jenő – Lauf László – Tasnádi Márta  [2004]: Tőke és pénzpiacok. 

Perfekt Kiadó. 

2. BÉT [2010]: Összefoglaló a BÉT 2010‐es évéről. 

3. Hull,  John C.  [2011]: The Fundamentals of Futures and Options Markets. Pearson Education 

Inc. 

4. Lyons, Richard K. [2001]: The Microstructure Approach to Exchange Rates. The MIT Press. 

5. Száz János [1999]: Tőzsdei opciók vételre és eladásra. 

6. Yotov,  Ilian [2010]: The Quarters Theory. The Revolutionary New Foreign Currencies Trading 

Method. John Wiley & Sons Inc 
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13. Azonnali	és	határidős	nyersanyag‐piacok	
A nyersanyagok vásárlását a befektetők gyakran használják portfoliójuk diverzifikálására. Az utóbbi 

években nem  csak az  intézményi befektetők, hanem egyéb befektetői  csoportok  is megjelentek 

ezen  a  piacon.  Ezt  több  tényező  indokolta,  többek  között:  a  nyersanyagok  árának  jelentős 

emelkedése, szerepük az  infláció elleni védekezésben, a bizonytalanságok a globális piacokon, az 

elmúlt  évtizedekben  a nyersanyag‐termelésbe  történt befektetések  elégtelen  szintje,  a növekvő 

kereslet  (különösen  a  felzárkózó piacokon, mint például Kína és  India),  valamint  a diverzifikáció 

hasznai. 

A pénzügyi termékek fejlődése sokkal egyszerűbbé tette a befektetőknek a nyersanyag‐piacokhoz 

való  hozzáférést.  A  befektetők  elérhetik  a  nyersanyagok  árának  való  kitettséget  közvetlen 

befektetéssel a fizikai termékekbe, befektetéssel a nyersanyagokhoz kötődő vállalatokba, valamint 

a tőzsdén kereskedett, standardizált nyersanyag‐futures szerződéseken keresztül is. 

A  tőzsdei  kereskedésű  termékek  jelentősen  átformálták  a  nyersanyagpiacon  rendelkezésre  álló 

befektetési  lehetőségek  körét.  Ezek  relatíve  új  befektetési  termékek  a  többi  nyersanyag‐

befektetési formához képest. Például az első arany ETC 2003‐ban indult. 

A nyersanyagokba történő befektetések egyik legegyszerűbb módja az indexhez kötött nyersanyag 

stratégián (indexed commodity strategy) keresztül történő befektetés. Ezek a módok  lehetőséget 

kínálnak,  hogy  a  befektető  egy  nyersanyag‐kosárhoz  férjen  hozzá,  ami  csökkenti  a  kockázatot, 

mert az egyes nyersanyagok áralakulása között gyenge korreláció tapasztalható. 

Nagyszámú nyersanyag‐index  létezik, mint például a Goldman Sachs Commodities Index (GSCI), a 

Dow Jones AIG Commodity Index, a Deutsche Bank Liquid Commodity Index (DBLCI), vagy a DBLCI‐

Mean  Reversion  Index,  illetve  a  Standard  &  Poor’s  Commodity  Index  (SPCI),  vagy  éppen  a 

Reuters/Jefferies CRB Index. 

A  befektetési  alapok  portfoliójában  2008  és  2010  között  a  nyersanyagok  aránya  több  mint 

duplájára  növekedett,  összesített  értéke  közel  380  milliárd  dollárra  rúg.  A  nyersanyagárak 

meredeken  emelkedtek  2008‐ban,  majd  erőteljes  zuhanás  volt  megfigyelhető  az  év  utolsó 

negyedében,  de  a  2009.  év  eleji mélypontról  ismét  dinamikus  elmozdulás  volt megfigyelhető, 

ahogy a recesszión kezdtek túljutni a legfontosabb országok. 

A gabonatermékek, az olaj és a vas ára például 40‐150% közötti mértékben emelkedett 2010‐ben. 

Ezt megelőzően, 2003 és 2008 között a nyersanyagárak (a teljes időszakra vonatkozóan) átlagosan 

131%‐kal emelkedtek, ami a legnagyobb ötéves növekedési ütem volt az előző egy évszázadban. 

A  gazdaság  válság  utáni  feléledésén,  valamint  nyersanyag‐specifikus  egyéb  tényezőkön  kívül 

nagyszámú más hatás húzódik meg az árak mostani emelkedése mögött. Sok nyersanyag esetében 

a  felzárkózó  gazdaságok  (főleg  Kína,  India  és  a  Közel‐Kelet piacai)  által  generált  kereslet  számít 

ilyen tényezőnek. A bioüzemanyagok nagy keresletet támasztottak egyes agrár‐termékek  iránt, a 

lassú  kínálati  reakciók  pedig  felfelé  irányuló  nyomás  alá  helyezték  az  árakat.  Az  alacsony 

kamatlábak és a gyenge dollár szintén táplálta a nyersanyagok világpiaci árának az emelkedését.. 
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Az arany és az ezüst ára  is  jelentősen nőtt az utóbbi években. Az arany ára 2010‐ben 29,5%‐kal 

emelkedett, és unciánként 1.423 dolláros rekordot ért el, éves átlagban 1.226 dollár volt az ára. Az 

ezüst ára 2010 végén az elmúlt 30 évben először  törte át a 30 dolláros határt. Az ezüst árában 

bekövetkezett  80%‐os  áremelkedés  legnagyobb  része  a  jelentős  befektetési  célú  keresletre 

vezethető vissza. 

Az 1980‐as és 1990‐es években szintén jelentősen emelkedett a nyersanyagok ára, akkor azonban 

a  velük  elérhető  hozamok  nem  voltak  versenyképesek  a  részvényeken,  vagy  kötvényeken 

elérhetővel szemben. Most azonban más a helyzet. 

Az  inflációval  korrigált  nyersanyagárak  1999‐ben  az  1930‐as  mélyponton  tapasztalt  áraknak 

feleltek meg. Ebben sok tényező  játszott közre: csökkenő kereslet a nyersanyagok  iránt, alacsony 

infláció  a  fejlett  gazdaságokban,  az  USA‐ban  a  fogyasztói  kereslet  –  ami  a  világ  keresletének 

jelentős  részét  adta  ebben  az  időszakban  –  eltolódott  a  szolgáltatási  szektor  termékei  felé, 

valamint a részvénypiacokon elérhető nagyobb hozamok. 

A nyersanyagexport  továbbra  is nagy  fontosságú a  feltörekvő gazdaságok  számára, bár kivitelük 

diverzifikáltabbá vált mind a  termék‐összetétel, mind pedig a célországok  tekintetében. A Közel‐

Kelet és Észak‐Afrika, valamint kisebb mértékben Latin‐ Amerika és a Szaharától délre fekvő afrikai 

országok voltak az utóbbi időszak nyersanyagár‐emelkedésének fő nyertesei. 

Az  üzemanyag‐export  a  legfontosabb  tényező  a  Közel‐Kelet  és  Észak‐Afrika  számára,  amely 

ezekben a régiókban a GDP egyharmadát jelenti. Latin‐Amerika egyaránt függ az üzemanyagoktól 

és  egyéb  nyersanyagoktól, míg  a  nem‐üzemanyag  nyersanyagok  nagyon  fontosak  a  Szaharától 

délre fekvő afrikai területek (szub‐Szahara) számára. 

Mely  termékek  sorolhatók  a  nyersanyagok  közé?  Melyek  azok  a  termékek,  amelyek  az  ún. 

commodities piacról szóló hírekben megjelenhetnek? Az alábbi táblázat ezt foglalja össze. 

32. táblázat: termékek az árupiacokon 

Gabona  Hús  Ipari fémek  Nemesfémek  Élelmiszer és 

rostok 

Energia 

kukorica 

(corn) 

marha 

(cattle) 

alumínium  arany  kakaó  nyersolaj 

(crude oil) 

szójabab  (soy 

bean) 

sertés (hogs)  réz  platina  kávé  fűtőolaj 

(heating oil) 

búza (wheat)    ólom  ezüst  gyapjú 

(cotton) 

földgáz 

(natural gas) 

zab (oats)    nikkel    fa (lumber)  unleaded gas 

szója dara 

(soybean 

  palládium    narancslé   



 

86 
 

 

meal) 

szójabab  olaj 

(soybean oil) 

  cink    gumi (rubber)   

rizs (rice        cukor   

Forrás: TheCityUK Commodities Financial Market Series, Commodities Trading, March 2011 

A nyersanyagok kereskedelme több kereskedési platformon zajlik. Megkülönböztethetünk tőzsdei 

és  tőzsdén  kívüli  (OTC‐piaci)  kereskedelmet,  illetve  fizikai  és  derivatív‐termékek  kereskedelme 

között is különbséget tehetünk. 

33. táblázat: A nyersanyag‐kereskedelem különböző típusai 

  Tőzsdei kereskedelem 

(standardizált méretek és lejáratok 

OTC kereskedelem 

(egyéni szerződések) 

Fizikai 

kereskedelem 

A tőzsdei árukereskedelem kis részét 

teszi ki. Főleg a piaci 

egyensúlytalanságok kezelésére 

használják. 

Az  árupiaci  OTC  kereskedelem 

domináns  szegmense.  A  résztvevők 

termelők,  finomítók,  nagykereskedők. 

A  kereskedelem  a  spot  és  a  forward 

piacon  zajlik,  és  az  áru  leszállítására 

irányul. 

Derivatív 

kereskedelem 

A  tőzsdei  árukereskedelem  nagyobb 

részét ez  teszi ki. A kereskedők között 

vannak  hedgelők,  spekulánsok  és 

arbitrazsőrök.  A  soft  commodities 

kereskedelme dominál. 

Nemesfémek  és  az  utóbbi  időben 

energia‐szerződések  is  egyre 

gyakrabban  cserélnek  gazdát  az  OTC‐

derivatív piacokon. 

Forrás: TheCityUK Commodities Financial Market Series, Commodities Trading, March 2011 

OTC nyersanyagpiacok 

A világ tőzsdei és tőzsdén kívüli (OTC) kereskedelmében fontos szerepet töltenek be a nyersanyag‐

piacok,  amelyekre  angolul  a  commodity  market  kifejezést  használjuk.  A  nyersanyag 

kereskedelemben  (a  részvénykereskedelemhez  hasonlóan)  megjelenik  az  alaptermékek  és  a 

derivatívák adásvétele. 

A  fizikai  kereskedelmi OTC  piacok  nagykereskedelmi  piacok,  ahol  egyedi  (nem  szabványosított) 

ügyletekkel  kereskednek.  A  legnépszerűbb  nyersanyagok  a  következő  csoportokba  sorolhatók: 

fémek,  energia,  gabona  és  szója,  haszonállatok,  élelmiszerek,  rostok,  valamint  egzotikus 

nyersanyagok.  Az  OTC  nyersanyagpiaci  forgalom  nagy  részét  a  termelők,  finomítók  és 

nagykereskedők közötti spot ügyletek adják. 

Az  arany  piacán  2010‐ben  kétszer  akkora  kereskedelem  zajlott  az  OTC  piacon, mint  a  tőzsdei 

kereskedelemben.  Az  ezüstnek  kb.  40%‐a  cserél  gazdát  OTC  piacokon.  A  nemesfémek 
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letöltésekor is választhatunk, hogy délelőtti, vagy délutáni adatokat szeretnénk‐e látni. Az ezüstre 

napi  egyszer  kerül  sor  fixing  meghatározására.  A  fixingben  meghatározott  árakat  világszerte 

használják szerződések referenciaáraként. 

Az arany‐fixinget telefonon állapítják meg naponta 10:30‐kor és 15:00‐kor. A fixing meghatározása 

során öt  intézmény  (Bank of Nova  Scotia–ScotiaMocatta, Barclays Bank Plc, Deutsche Bank AG, 

HSBC Bank USA, valamint Société Générale) képviselője telefonvonalban van vállalatának trading 

room‐jával, amely kapcsolatban áll ügyfeleivel. A  fixing addig  tart, amíg nem  találják meg azt az 

árat, amely egyensúlyba hozza a keresletet és a kínálatot. Az ezüst árát három intézmény (Bank of 

Nova Scotia–ScotiaMocatta, Deutsche Bank AG és HSBC Bank USA) alakítja ki, minden nap 12:00‐

kor. 

Ezek  a  fixingek  annyira  elismertek,  hogy  sok  szerződésben  előre  a  londoni  fixingek  használatát 

kötik  ki  anélkül,  hogy  ismernék,  mennyi  is  lesz  majd  ezek  értéke  a  szerződésben  szereplő 

időpontokban. 

18. ábra: Az arany ára, londoni, délutáni fixing, USD/uncia, havi adatok 

 
Forrás: Deutsche Bundesbank 

http://www.bundesbank.de/statistik/statistik_zeitreihen.en.php?lang=en&open=devisen&func=list&tr=www_s332_b010

15_2. Letöltés dátuma 2011.03.22. 

A  legtöbb  termékhez  hasonlóan  az  arany  árát  is  a  kereslet  és  a  kínálat  határozza meg,  amit  a 

spekuláció is befolyásol. Más árupiaci termékekkel ellentétben azonban az arany esetében nem a 

termelés  játszik  döntő  szerepet  az  árak  alakulásában.  A  valaha  kibányászott  arany  legnagyobb 
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Az első arany‐ETF 2003 márciusában  indult, az Australian Stock Exchange‐en, eredetileg 0,1 uncia 

(3,1g) aranyat ért. 

Az ETP‐k egyszerű megoldást jelentenek az arany árának való kitettség elérésére anélkül, hogy az 

aranyrudak  fizikai  tárolásának  problémájával  foglalkoznia  kellene  a  befektetőnek.  Az  ETP‐k 

esetében  csekély  díjat  felszámítanak,  valamint  éves  raktározási  díjat  is  kiszámláznak.  Ezeket  az 

aranykészlet egy  részének eladásával egyenlítik ki minden  letéti  igazolás vonatkozásában,  így az 

aranymennyiség minden igazolás mögött csökken az idővel. 

A derivatívák, mint például az arany forward, futures és opciós ügyletek sok tőzsdén és OTC piacon 

keresztül elérhetők közvetlenül a magánbefektetőknek is. 

13.2.	Az	olajpiac	
A nyersolaj piaca  a  világ  legnagyobb nyersanyag‐piaca,  a nyersolaj  iránti  kereslet napi 80 millió 

barrel. Az OTC piacon a tíz éves rögzített árú szállítási szerződések sokáig mindennaposak voltak. 

Ezek olyan  swap ügyletek, amelyekben a  rögzített árú olajat változó  (lebegő,  floating) árú olajra 

cserélik. 

A nyersolajnak sok fajtája van, az olaj különböző kémiai tulajdonságaitól függően. Az árazásban két 

benchmark van: a Brent nyersolaj  (amelyet az Északi‐tengerből hoznak felszínre), valamint a WTI 

(West  Texas  Intermediate)  nyersolaj.  Szintén  referenciaárként  szerepelhet  az  ún.  OPEC‐kosár 

(OPEC  reference basket, ORB) ára  is. Az ORB a különböző  területeken  felszínre hozott nyersolaj 

árából képzett átlagár. Jelenleg a következő típusú olajak ára szerepel az ORB‐ben: 

35. táblázat: Az ORB alkotóelemei 

Saharan Blend (Algéria) 

Girassol (Angola) 

Oriente (Ecuador) 

Iran Heavy (Irán) 

Basra Light (Irak) 

Kuwait Export (Kuvait) 

Es Sider (Líbia) 
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Merey (Venezuela) 
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máshol  is a kőolaj esetében, továbbá bizonyos nyersanyagok tárolásának korlátaival (paradicsom, 

hús  stb.). Ezek a  kockázatok  részben  a nyersanyagok meghatározott  tulajdonságaival,  részben  a 

termelési  célú  felhasználással  függnek  össze.  Ezeknek  a  nyerstermékeknek  az  árát  sokkal 

közvetlenebbül  érintik  a  politikai  zavarok  és  szokatlan  időjárási  viszonyok,  mint  a  pénzügyi 

termékekét. Emiatt a határidősár‐képletet  kiegészítik egy ún.  kényelem‐hozammal  (convenience 

yield), ami figyelembe veszi az említett speciális hatásokat. A kényelem‐hozam kompenzálja azt a 

kockázatot,  amely  abból  adódik,  hogy meg  kell  szakítani  a  termelést  akkor,  ha  a  szóban  forgó 

nyersanyagból  hiány  keletkezik.  Ez  tehát  azt  a  hasznot  képviseli,  hogy  a  nyerstermék  azonnal 

elérhető  termelési és  fogyasztási célból. A pénzügyi határidős ár képletét a kényelem‐hozammal 

módosítják. A kőolaj árazása esetén a kényelem‐hozam például a közel‐keleti politikai kockázatból 

származik,  ami  nehezíti  a  kőolajhoz  való  hozzáférést,  és  ami  a  keresleti  sokkot  kínálati  sokká 

változtathatja.  

Normális esetben, amikor a raktárkészletek nagyok, a határidős ár magasabb, mint az azonnali ár. 

Ezt  contango‐ak  nevezi  a  szakirodalom. Ha  a  raktárkészletek  alacsonyak,  az  azonnali  árak  néha 

magasabbak,  mint  a  határidős  árak.  Ez  a  backwardation.  A  backwardation  jelenségét  a 

kényelemhozam segítségével  lehet megérteni. A gyakorlati probléma az, hogy a kényelemhozam 

nem ismert ex ante, bár az azonnali és a határidős árakra támaszkodva utólag megbecsülhető.  

A  nyerstermékek  határidős  árának  értelmezésekor  a  raktárkészletek  nagysága  a  lényeges. Ha  a 

raktárkészletek nagyok, akkor a határidős piacok contango‐ban vannak, a jövőbeli szállítások ára az 

azonnali  ár  és  a  kamatjövedelem  összege,  amiből  ki  kell  vonni  a  kényelemhozamot.  A  tiszta 

contango  piacokon  a  kényelemhozam  nulla.  Az  azonnali  árat  a  jelenlegi  és  a  jövőbeli  piaci 

viszonyokról  elérhető  információk  határozzák  meg.  Új  információ  mind  az  azonnali,  mind  az 

arbitrázzsal összekapcsolt határidős ár megváltozásához vezethet. A határidős ár nem  tartalmaz 

semmilyen pótlólagos információt a jövőbeli azonnali árról.  

Ha  viszont  a  raktárkészletek  szintje  alacsony  a  nyerstermék  felhasználásához  képest,  akkor  a 

kínálati sokk kockázata megemeli a kényelemhozamot. Ha az ilyen kockázatok elég nagyok, akkor a 

határidős  piacok  backwardation‐ba  fordulnak.  Ez  azzal  magyarázható,  hogy  ilyenkor  nagyobb 

értéket  tulajdonítanak  a  nyerstermékhez  történő  azonnali  hozzáférésnek.  Ilyen  körülmények 

között  az  azonnali  árak  jelentős  mértékben  meghaladhatják  a  határidős  árakat.  Ebben  a 

helyzetben az arbitrázsfeltételek gyengülnek vagy egyenesen megszűnnek. Backwardation piacon 

a befektető nem húzhat hasznot a nyerstermék  jelenben történő eladásából és  jövőben alacsony 

határidős  áron  való  megvásárlásából  (rövidre  történő  eladás),  mert  nem  áll  rendelkezésre 

raktárkészlet, vagy csak korlátozott mennyiség van raktáron a nyerstermékből. Másfelől pedig azok 

a  piaci  szereplők,  akik  a  nyersterméket  termeléshez  használják,  rendelkezhetnek  saját 

raktérkészletekkel, de azokból nem profitálhatnak, mert az ilyen spekuláció túlságosan kockázatos 

lenne  a  termelés  folyamatossága  szempontjából.  A  nagy  kényelemhozam  ellenére  a 

raktárkészleteket nem használják arbitrázsra.  

Backwardation esetén a jövőben várható azonnali ár alacsonyabb annál a határidős árnál, amely a 

hagyományos  árazási  modellből  levezethető.  Ha  ezek  az  árak  egyenlők  lennének,  akkor  a 

kényelemhozam zéró lenne, és a piac contango‐ban lenne. Ha a piacok backwardation‐ban vannak, 
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kereskedelmi  piaci  szereplők  álláspontja  nagyon  gyakran  változik,  és  pozícióik  igen  jelentősek 

lehetnek.  

A  nyersanyagárakra  vonatkozó  szakértői  előrejelzések  a  piaci  fundamentumokról  szerzett 

információkon alapulnak. Ezek a prognózisok egybeesnek a várt azonnali árral, de különböznek a 

határidős  áraktól,  ha  a  spekulánsok  a  pozíciókat  a  piaci  fundamentumokra  alapozzák.  Ha  a 

nyersanyagpiaci  határidős  árakat  értelmezzük,  akkor  a  termékek  fizikai  tulajdonságait  és  a 

raktárkészletek nagyságát egyaránt figyelembe kell venni. 

Fogalmak: 

árutőzsde,  commodity,  forwardation,  contango,  backwardation,  nyersanyagok,  olaj, WTI,  Brent, 

OPEC 

Ellenőrző kérdések:  

1. Melyek a nyersanyag‐piacok fő termékei? 

2. Miben  viselkedik másként  a  nyersanyagok  piaca  a  részvénypiachoz,  vagy  a  kötvénypiachoz 

képest? 

3. Mi a forwardation, backwardation és contango 

Ajánlott irodalom: 

1. John C. Hull [2011] Fundamentals of Futures and Options Markets. Pearson Education. 

2. Az OPEC honlapján található anyagok (www.opec.org) 
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kamatok és pé

gfrissebb gazda

állampapír hoz
dali ábra) 

asági és pénzüg

nzpiaci hozamo

asági és pénzüg

amokból (bal o

gyi folyamatokr

ok 

gyi folyamatokr

oldali ábra) és b

ról 

ról 
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bankközi 

 

 



 

 

F

32.

F

31. á

Forrás: MNB: Á

. ábra: A rövidl

Forrás: MNB: Á

ábra: A rövidlej

Ábrakészlet a leg

ejáratú államp

Ábrakészlet a leg

járatú bankköz

gfrissebb gazda

papír és bankkö

gfrissebb gazda

i kamatok alak

asági és pénzüg

özi hozamkülön

asági és pénzüg

kulása 

 
gyi folyamatokr

nbözetek alakul

 
gyi folyamatokr

ról 

lása 

ról 

102 

 



 

 

F

34.

F

33. á

Forrás: MNB: Á

. ábra: Hosszú l

Forrás: MNB: Á

bra: Hosszú lej

Ábrakészlet a leg

ejáratú államp

Ábrakészlet a leg

járatú bankköz

gfrissebb gazda

papír és bankkö

gfrissebb gazda

i hozamok alak

asági és pénzüg

özi hozamkülön

asági és pénzüg

kulása 

 
gyi folyamatokr

nbözetek alaku

 
gyi folyamatokr

ról 

ulása 

ról 
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F

F

35. ábra:

Forrás: MNB: Á

36. ábra: A

Forrás: MNB: Á

 A rövid futam

Ábrakészlet a leg

A hosszú futam

Ábrakészlet a leg

idejű referenci

gfrissebb gazda

midejű referenc

gfrissebb gazda

ia állampapírok

asági és pénzüg

cia állampapíro

asági és pénzüg

k hozamai 

 
gyi folyamatokr

ok hozamai 

 
gyi folyamatokr

ról 

ról 
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F

F

Forrás: MNB: Á

Forrás: MNB: Á

37. ábra: A

Ábrakészlet a leg

38. ábra: A 

Ábrakészlet a leg

A spot devizapia

gfrissebb gazda

devizaswap‐pi

gfrissebb gazda

ac forgalma 

asági és pénzüg

iac forgalma 

asági és pénzüg

 
gyi folyamatokr

 
gyi folyamatokr

ról 

ról 
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F

F

Forrás: MNB: Á

Forrás: MNB: Á

39. ábra: A fo

Ábrakészlet a leg

40. ábra: Az 

Ábrakészlet a leg

orward devizap

gfrissebb gazda

opciós devizap

gfrissebb gazda

piac forgalma

asági és pénzüg

piac forgalma

asági és pénzüg

 
gyi folyamatokr

 
gyi folyamatokr

ról 

ról 

106 

 



 

 

F

42. á

F

41. ábra: A

Forrás: MNB: Á

bra: A külföldi 

Forrás: MNB: Á

A külföldiek fori

Ábrakészlet a leg

szereplők nett

Ábrakészlet a leg

int‐deviza swap

gfrissebb gazda

tó FX‐swap állo

gfrissebb gazda

p állománya lej

asági és pénzüg

ománya és kum

asági és pénzüg

járat szerint 

gyi folyamatokr

mulált forintvásá

gyi folyamatokr

ról 

árlása 

ról 
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43. áb

F

F

bra: A külföldie

Forrás: MNB: Á

44. ábr

Forrás: MNB: Á

k kezében lévő

Ábrakészlet a leg

ra: A külföldiek

Ábrakészlet a leg

ő forint pénzügy

gfrissebb gazda

k állampapír‐áll

gfrissebb gazda

yi eszközök állo

asági és pénzüg

ománya lejára

asági és pénzüg

ományának ala

gyi folyamatokr

tonként 

gyi folyamatokr

akulása 

ról 

ról 
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45. ábr

F

46. ábra: 

F

ra: A külföldiek

Forrás: MNB: Á

A belföldiek és

Forrás: MNB: Á

k forint állampa

Ábrakészlet a leg

s a külföldiek á

Ábrakészlet a leg

apír‐állománya

gfrissebb gazda

llampapír állom

gfrissebb gazda

a és aránya a te

asági és pénzüg

mányának átlag

asági és pénzüg

eljes állományo

gyi folyamatokr

gos hátralévő f

 
gyi folyamatokr

on belül 

ról 

futamideje 

ról 
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47.

F

48. 

F

. ábra: Az állam

Forrás: MNB: Á

ábra: Állampa

Forrás: MNB: Á

mpapírpiaci első

Ábrakészlet a leg

pír‐kibocsátáso

Ábrakészlet a leg

ődleges kibocsá

gfrissebb gazda

ok, lejáratok, v

gfrissebb gazda

átások forgalom

asági és pénzüg

visszavásárlások

asági és pénzüg

m‐ és hozamad

gyi folyamatokr

k kumulált össz

gyi folyamatokr

datai 

ról 

zege 

ról 
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F

50. ábra: AZ

F

Forrás: MNB: Á

Z EKB, a FED és 

Forrás: MNB: Á

49. ábra: A má

Ábrakészlet a leg

a svájci jegyba

Ábrakészlet a leg

ásodpiaci állam

gfrissebb gazda

ank irányadó ka

gfrissebb gazda

mpapír‐forgalom

asági és pénzüg

amatai és a 3 h

asági és pénzüg

m 

gyi folyamatokr

hónapos pénzpi

gyi folyamatokr

ról 

iaci kamatok 

ról 
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F

F

51. ábra: 3

Forrás: MNB: Á

52. ábra

Forrás: MNB: Á

3 hónapos bank

Ábrakészlet a leg

a: Hosszú lejára

Ábrakészlet a leg

kközi és államp

gfrissebb gazda

at euró és dollá

gfrissebb gazda

papír‐hozam kü

asági és pénzüg

ár benchmark h

asági és pénzüg

lönbözetek 

gyi folyamatokr

hozamok 

gyi folyamatokr

ról 

ról 
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53. ábraa: A fejlett devi

F

F

zák dollárral sz

Forrás: MNB: Á

Forrás: MNB: Á

zembeni keresz
változás (pozit

Ábrakészlet a leg

54. ábra: A 

Ábrakészlet a leg

ztárfolyamaina
tív érték = a do

gfrissebb gazda

A nyersanyagára

gfrissebb gazda

ak alakulása 200
ollár erősödése

asági és pénzüg

ak alakulása 

asági és pénzüg

09. január 1‐he
) 

gyi folyamatokr

gyi folyamatokr

ez viszonyítva, 

ról 

ról 
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kumulált 

 

 



 

 

55. ábra: A 

F

56. ábra: Fe

F

fejlett piaci rés

Forrás: MNB: Á

eltörekvő piaci

Forrás: MNB: Á

szvényindexek 

Ábrakészlet a leg

i részvényindex

Ábrakészlet a leg

alakulása, 200

gfrissebb gazda

xek alakulása 2

gfrissebb gazda

09. január 5‐höz

asági és pénzüg

2009.01.12‐höz

asági és pénzüg

z képest, kumu

gyi folyamatokr

képest, kumul

gyi folyamatokr

ulált alakulás 

ról 

lált alakulás 

ról 
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F

F

57. ábra

Forrás: MNB: Á

58. ábra: 5 év

Forrás: MNB: Á

: 5 éves CDS‐fe

Ábrakészlet a leg

ves CDS‐felárak

Ábrakészlet a leg

elárak feltörekv

gfrissebb gazda

k alakulása az e

gfrissebb gazda

vő európai orsz

asági és pénzüg

eurózóna egye

asági és pénzüg

zágokban 

gyi folyamatokr

s országaiban 

gyi folyamatokr

ról 

ról 
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59. áb

F

60

F

bra: A fejlődő p

Forrás: MNB: Á

0. ábra: Irányad

Forrás: MNB: Á

piaci szuverén e
(az euró zé

Ábrakészlet a leg

dó kamatok és 

Ábrakészlet a leg

euóban denom
érókupon hoza

gfrissebb gazda

bankközi hoza

gfrissebb gazda

inált devizaköt
mok felett) 

asági és pénzüg

mok Közép‐ és

asági és pénzüg

tvények hozam

gyi folyamatokr

Kelet‐Európáb

gyi folyamatokr

mfelárai 

ról 

ban 

ról 
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661. ábra: Refere

F

F

encia hozamgö

Forrás: MNB: Á

62. ábra:

Forrás: MNB: Á

örbék Magyaror

Ábrakészlet a leg

: A 10 éves álla

Ábrakészlet a leg

rszágon, Lengy

gfrissebb gazda

ampapír‐hozam

gfrissebb gazda

yelországban, Ír

asági és pénzüg

mok alakulása a

asági és pénzüg

rországban és N

gyi folyamatokr

régióban 

 
gyi folyamatokr

Németországba

ról 

ról 
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F

F

63. ábra: A

Forrás: MNB: Á

64. ábra: A

Forrás: MNB: Á

A harmonizált 

Ábrakészlet a leg

A forint munkae

Ábrakészlet a leg

fogyasztói árin

gfrissebb gazda

erőköltség‐alap

gfrissebb gazda

ndex alakulása 

asági és pénzüg

pú reál‐effektív

asági és pénzüg

a régióban 

gyi folyamatokr

v árfolyama 

gyi folyamatokr

ról 

ról 
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65. ábr

F

a: A forint fogy

Forrás: MNB: Á

yasztói és a term

Ábrakészlet a leg

melői árak alap

gfrissebb gazda

pján számított 

asági és pénzüg

reáleffektív‐árf

gyi folyamatokr

rfolyama 

ról 
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