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Tőzsdeismeretek 



Mi a tőzsde? 

Tőzsde  

• intézmény, amely szabványosított termékek koncentrált kereskedelméhez biztosít jogi, 

szervezeti és kereskedelemtechnikai feltételeket 
 

Értéktőzsde  

• alapvetően vagyonjogot vagy követelést megtestesítő, forgalomképes okiratokkal 

kereskednek, és jellemző az azonnali teljesítés 
 

Árutőzsde  

• különböző áruféleségek (pl. mezőgazdasági nyersanyagok, fémek, energiahordozók, 

devizák stb.) határidős és opciós kontraktusai forognak 

− a határvonalak a valóságban nem ennyire élesek  

• a mezőgazdasági árutermelő, a készletező, a feldolgozó és a kereskedő bizonytalan 

világban él, a gazdasági döntéshozatal során kockázatokkal szembesül  

− változik az időjárás, változnak a terméshozamok, a kormányzati politika, a belföldi és a külpiaci 

versenykörnyezet – és mindezen tényezők hatására változnak az árak  

• a fejlett piacgazdaságokban az árupiacok szereplői az előre nem látható árváltozások 

kedvezőtlen következményeit hagyományosan az árutőzsdék kínálta kockázatkezelési 

lehetőségek segítségével ellensúlyozzák  



Rövid árutőzsde-történelem 

Dodzsima Kome Kaisho (Oszaka, c. 1730) 

• szabványosított szerződések 

• megszabott szállítási határidők  

• kötelező biztosíték  

• elszámolóházi klíring  

 

Chicago Board of Trade (alapítva: 1848)  

• megindul a gabonafélék vasúti szállítása a prérin 

• Chicagóban megépülnek az első gőzgépes gabonatárolók  

• megnyílik a Michigan-Illionis csatorna, a város kikötőjébe befut az első óceánjáró teherhajó 

• 1864: az első tőzsdén jegyzett szabványosított forward szerződés (futures contract) 

bevezetése 

− megkezdődik a főbb termények meghatározott minőségre, mennyiségi egységre, szállítási 

határidőre, valamint teljesítési helyre szóló kontraktusainak adásvétele 

• 1925: az ügyletek naprakész adminisztrációját végző elszámolóház alapítása  



Legnagyobb nemzetközi árutőzsdék I. 

CME Group 

• Chicago Mercantile Exchange (CME)  1898 

• Chicago Board of Trade (CBOT)  1848 

• New York Mercantile Exchange (NYMEX)  1872 

• New York Commodity Exchange (COMEX)  1933  
 

ICE (Intercontinental Exchange) 

• International Petroleum Exchange (IPE)  

• New York Board of Trade (NYBOT)  

 Coffee, Sugar and Cocoa Exchange (CSCE) 

 Coffee Exchange in the City of New York  1882 

 New York Cocoa Exchange  1925  

 New York Cotton Exchange  1870 

• Winnipeg Commodity Exchange (WCE)  1887 

• ChemConnect 

• Chicago Climate Exchange 

• European Climate Exchange 

A CBOT épülete 

Chicagóban 

Ceres istennő 

szobra 

Képforrás: Wikipedia  



Legnagyobb nemzetközi árutőzsdék II. 

NYSE Euronext 

• New York Stock Exchange (NYSE) 

• NYSE Arca 

• Euronext 

 London International Financial Futures Exchange (LIFFE)  1982 

 Marché à Terme International de France (MATIF)  1986 

 Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon  

Történelmi előzmények 

• Budapesti Áru- és Értéktőzsde (BÁÉT)  1864-1948 
 

Rendszerváltás utáni időszak 

• Budapesti Árutőzsde (BÁT)  1989-2005 

• Budapesti Értéktőzsde (BÉT)  1990  

 BÁT integrálása, áruszekció átvétele 

Árutőzsde Magyarországon 



Árutőzsde működése 

• a történelmi árutőzsdék a megalakulásuk után sikeresen működtek önkormányzó, 

önszabályozó nonprofit szervezetként 

− ma már külön jogszabályok és központi szervezetek szabályozzák, illetve felügyelik a tőzsdei 

tevékenységet 

− az elmúlt két évtizedben egyre több tőzsde alakult át profitorientált részvénytársasággá 

• az árutőzsdék tagsági alapon szerveződnek, a tagságot szigorú feltételekhez kötöik 

− tőkemegfelelés vizsgálata 

− kötelező jutalékfizetés 

− kötelező érvényű kereskedési szabályok 

− rendelkezések megsértése esetén fegyelmi eljárásokat folytattak le stb. 

• minden árutőzsdének van elszámolóháza, amely  

− őrködik az ügyletkötés biztonsága felett  

− lehet a tőzsdei adminisztráció egyik részlege, de lehet akár önálló intézmény is 

− tagságát az ún. klíringtagok alkotják (ezek egyben tőzsdetagok)  

− szolgáltatásait egyaránt nyújtja a tőzsdén belül és kívül kötött pénzügyi, értékpapír- és árupiaci 

ügyletekhez 



Jogszabályi keretek Magyarországon 

• a tőzsdei tevékenység jogszabályi kereteit a 2001. évi CXX. törvény (tőkepiaci törvény) 

fekteti le  

• a BÉT önkormányzó szervezet 

− maga választja meg testületeit, bizottságait, tisztségviselőit  

• a BÉT önszabályozó szervezet 

− a törvényi keretek között maga határozza meg a tevékenységére vonatkozó általános szabályokat 

− a Tőzsdei Szabályok rendelkeznek a tagság, a kereskedés, az értékpapírok bevezetésének, 

forgalomban tartásának és törlésének eljárásairól, az összeférhetetlenségről, továbbá a 

szankciókról, a tőzsdei adatok nyilvánosságra hozataláról, a tőzsdetermi kereskedési struktúráról   

• a BÉT tagsági alapon működő önálló jogi személy, amelyet önkéntesen hoztak létre  

• a BÉT 2002. június vége óta részvénytársasági, 2006. május óta pedig zártkörű 

részvénytársasági formában működik 

• a BÉT függetlenségét, önállóságát kizárólag a PSZÁF korlátozhatja 

• az elszámolóház a tőzsdén és tőzsdén kívül megkötött pénz- és tőkepiaci ügyletek 

elszámolásához és teljesítéséhez kapcsolódó szolgáltatásokat végző szakosított hitelintézet 

− az elszámolóház szintén önszabályozó szervezet  

− az ügyfelek elszámolóháznál, illetve központi értéktárnál nyilvántartott saját tulajdonú pénzügyi 

eszközei óvadékul szolgálnak az általuk kötött ügyletek teljesítéséhez     

Forrás: BÉT  

http://net.jogtar.hu/tpt


A BÉT szervezeti felépítése 

• Közgyűlés 

− megválasztja az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjait  

• Igazgatóság 

− a társaság ügyvezető szerve  

• Felügyelő Bizottság 

− a társaság ügyvezetését ellenőrzi  

• Kereskedési Bizottság, Kibocsátói Bizottság 

− kereskedők és értékpapír-kibocsátók szakmai érdekképviselete 

• Elszámolási Bizottság 

− a tőzsdei elszámolási rendszerrel kapcsolatos döntések előkészítése és szakmai kontrollja  

• Index Bizottság 

− a BÉT indexeinek továbbfejlesztése, karbantartása, egyéb tőzsdei mutatók kidolgozása és publikálása  

• Delivery Bizottság 

− az áruszekcióban tényleges fizikai szállításra kötött ügyleteknél a teljesítés esetleges 

szabálytalanságainak kivizsgálása, javaslattétel szankciók alkalmazására  

• Felelős Társaságirányítási Bizottság 

− Felelős Társaságirányítási Ajánlások továbbfejlesztése  Forrás: BÉT  



Tőzsdetagság 

Nemzetközi gyakorlat 

• az árutőzsdei kereskedésre a tőzsdetagság jogosít  

− a legtöbb árutőzsde taglétszáma korlátozott 

− a kereskedési jogot napi piaci áron lehet megvenni  

• a tőzsde- és klíringtagok kereskedési, számlavezetési és elszámolási szolgáltatást 

nyújtanak, amiért jutalékot számítanak fel 

− nem minden tőzsdetag tagja az elszámolóháznak (klíringtag), számukra számlavezetést és 

az elszámolást egy klíringatag végzi  

 

BÉT 

• tőzsdei kereskedésében csak kereskedési joggal felruházott szekciótag vehet részt 

• a szekciótagság szerződésen alapuló jogviszony, amely meghatározott feltételek 

teljesítésülésekor adható  

− a szekciótagok száma nem korlátozható  

• kereskedési jogot külön kérelemre kizárólag szekciótag szerezhet  

− a kereskedési jog az adott szekciókban forgó tőzsdei termékekre vagy azok bizonyos 

csoportjaira, meghatározott ügyletkörökre, illetve az egyes piacokra külön is érvényes lehet  

Forrás: BÉT  



A BÉT piacai 

 

1) Részvényszekció 

2) Hitelpapír-szekció 

3) Származékos szekció 

ezen belül más csoportosításban 

a) Határidős piac a) Részvény és index ügyletkör 

b) Opciós piac b) Pénzügyi ügyletkör 

4) Áruszekció 

ezen belül 

a) Azonnali árupiac 

b) Határidős árupiac 

c) Opciós árupiac 
 

Forrás: BÉT  



Mezőgazdasági nyersanyagok BÉT áruszekciójában                                  

jegyzett határidős kontraktusai 

Termék Kód Méret Tick Terminek 

Malmi búza MALM 

100 tonna 

10 HUF 

03, 05, 08, 09, 12 

Takarmánybúza TABU 03, 05, 08, 09, 12 

Takarmánykukorica TKUK 03, 05, 07, 09, 11, 12 

Takarmányárpa TARP 03, 05, 08, 09, 12 

Napraforgómag (HO) NAPR 03, 05, 10, 11, 12 

Repcemag (HO) REPC 03, 05, 08, 09, 11 

Szójadara SOJA 01, 03, 05, 07, 08, 09, 10, 12 

Ammóniumnitrát (34%) AMNI 25 tonna 01, 03, 07, 10 

Malmi búza index* XMALM 

25 tonna 

03, 05, 08, 09, 12 

Takarmánykukorica index* XTKUK 03, 05, 07, 09, 11, 12 

Napraforgómag (HO) index* XNAPR 03, 05, 10, 11, 12 

* Csak készpénzes elszámolás. 

Forrás: BÉT  



Mezőgazdasági nyersanyagok és félkész termékek                               

fontosabb nemzetközi határidős kontraktusai I. 

Tőzsde Termék 

Barchart-kód 

Méret Terminek Nyílt  

kikiáltás 

Elektronikus 

kereskedés 

NYSE Euronext (MATIF) Malmi búza - + 

50 tonna 

F, H, K, N, U, X 

NYSE Euronext (MATIF) Kukorica - + F, H, M, Q, X 

NYSE Euronext (MATIF) Repcemag - + G, K, Q, X 

NYSE Euronext (MATIF) Sörárpa - + F, H, K, N, Q, X 

NYSE Euronext (LIFFE) Takarmánybúza - + 100 tonna F, H, K, N, U, X 

CME (CBOT) Búza (SRWW) + + 5 000 bushel H, K, N, U, Z 

CME (MidAm) Mini-búza (SRWW) + + 1 000 bushel H, K, N, U, Z 

CME (CBOT) Fekete-tengeri búza - + 136 tonna H, K, N, U, Z 

CME (CBOT) Kukorica (#2 yellow) + + 5 000 bushel H, K, N, U, Z 

CME (MidAm) Mini-kukorica + + 1 000 bushel H, K, N, U, Z 

CME (CBOT) Hántolatlan rizs + + 2 000 cwt F, H, K, N, U, X 

CME (CBOT) Szójabab + + 5 000 bushel F, H, K, N, Q, U, X 

CME (MidAm) Mini-szójabab + + 1 000 bushel F, H, K, N, Q, U, X 

CME (CBOT) Szójaolaj + + 60 000 font  F, H, K, N, Q, U, V, Z 

CME (CBOT) Szójadara + + 100 short tonna F, H, K, N, Q, U, V, Z  



Mezőgazdasági nyersanyagok és félkész termékek                                                                  

fontosabb nemzetközi határidős kontraktusai II. 

Tőzsde Termék 

Barchart-kód 

Méret Terminek Nyílt  

kikiáltás 

Elektronikus 

kereskedés 

CME/BMD Pálmaolaj (nyers) - + 25 tonna minden hónap 

CME (CBOT) Etanol* - + 29 000 gallon minden hónap 

CME Sertéshús + + 40 000 font G, J, K, M, N, Q, V, Z 

CME Élő marha* + + 40 000 font G, J, K, M, Q, V, Z 

CME Hízó marha + + 50 000 font F, H, J, K, Q, U, V, X 

CME Nemzetközi SMP - + 20 tonna minden hónap  

KCBT Búza (HRWW) + + 5 000 bushel H, K, N, U, Z 

MGEX Búza (HRSW) - + 5 000 bushel H, K, N, U, Z 

ICE (WCE) Repcemag (canola) - + 20 tonna F, H, K, N, X 

ICE (NYBOT) Pamut #2* + + 50 000 font H, K, N, V, Z 

ICE (NYBOT) Kakaó* + + 10 tonna H, K, N, U, Z 

ICE (NYBOT) Kávé (C, arabica)* + + 37 500 font H, K, N, U, Z 

ICE (NYBOT) Cukor #11 (nyers)* + + 112 000 font H, K, N, V 

ICE (NYBOT) 
Fagyasztott narancslé 

koncentrátum* 
+ + 15 000 font F, H, K, N, U, X 

* Fizikai teljesítés lehetséges. 



Nyílt kikiáltás 

• az elektronikus kereskedési platformok elterjedéséig valamennyi árutőzsdén általános, 

jóllehet, már az 1990-es évtized elejétől nem kizárólagos kereskedési módszer 

• az alkuszok hangos szóval, valamint egyezményes kézjelekkel teszik meg vételi és eladási 

ajánlataikat, amelyek elfogadása is szóban, illetve kézjelekkel történik  

• a nyílt kikiáltásos kereskedés helyszíne a pit  

• az Egyesült Államokon kívül ma már szinte minden határidős és opciós árupiac kizárólag 

elektronikus kereskedési platformokat használ  

− a CBOT gabonaszekciójában a nyílt kikiáltásos kereskedés helyi idő szerint 9:30-tól 13:15-ig tart  

− a nap közel 23 órájában működő elektronikus kereskedési platform lehetővé teszi a nyílt kikiáltással 

párhuzamos elektronikus kereskedést  



Elektronikus kereskedés 

• a határidős árupiacokon alkalmazott első (globális) elektronikus kereskedési platform a 

Globex volt, amelyet 1992-ben vezetett be a CME  

• a számunkra legfontosabb árutőzsdéken 

használt elektronikus kereskedési platformok 

− CBOT  LIFFE Connect  

− CME  Globex 

− KCBT  Globex 

− MGEX  Globex 

− ICE  ICE Trading Platform 

− NYSE Euronext  Universal Trading Platform 

− NYSE Euronext MATIF  LIFFE Connect 

− NYSE Euronext LIFFE  LIFFE Connect 

− BÉT  XETRA (2013 nyarától) 

Hozzáférés elektronikus 

kereskedési platformhoz  

GUI: grafikus felhasználói felület  

API: alkalmazásprogramozási felület 

• sok brókercég fejleszt és kínál ügyfeleinek saját kereskedési 

rendszert, de vannak külső szolgáltatók is, amelyek e területre 

specializálódtak  

GUI GUI GUI

Gateway Gateway

     

  

Kereskedési 

rendszer A

Kereskedési 

rendszer B

APIAPI

TŐZSDE

KereskedKereskedéési si 

platformplatform



Példa grafikus felhasználói felületre 



Tőzsde  

• szabványosított termékek koncentrált kereskedelméhez biztosítanak jogi, szervezeti és 

kereskedelemtechnikai feltételeket  
− azonnali ügyletek  

− határidős ügyletek 

− opciós ügyletek  

 

OTC  

• OTC alatt többnyire a számítógépes hálózaton keresztül működő bankközi piacot értjük 

− a bankközi OTC piacon csak bankokon és más közvetítőkön keresztül lehet részt venni 

− csak a piac közvetlen szereplői rendelkeznek a kereskedéshez szükséges eszközökkel és 

jogosítványokkal 

• az OTC derivatívák népszerűségének okai 

− a kontraktusokat a vállalkozások egyedi kockázati profiljához lehet igazítani 

− a fedezeti pozíciók után nem kell naponta kiigazítani a letéti számlát 

− olyan kontraktusokkal lehet kereskedni, amelyeket vagy nem jegyeznek az árutőzsdéken, vagy ha 

igen, piacuk likviditása elégtelen 

Derivatív piacok 



Forward szerződés  

• megállapodás egy vagyontárgy rögzített áron és meghatározott jövőbeli időpontban történő 

átruházásáról 

• előnye az azonnali ügylettel szemben, hogy lehetővé teszi a tervezést 

• nem szabványosított, ezért nem átruházható 

• rugalmas, vagyis a szerződő felek egyedi igényeire szabható  
 

Határidős kontraktus 

• szervezett határidős árupiacon adható és vehető, szabványosított szállítási szerződés, 

amelyben rögzítik  

− az adott termék mennyiségét 

− minőségi paramétereit 

− leszállításának idejét és helyét 

• áralku tárgya nem a fizikai termény, hanem maga a kontraktus  

• kontraktusok adásvételi ára a jegyzés 

− minimális lépésköz 

− napi maximális árelmozdulás 

Fontosabb származtatott ügyletek I. 



Fontosabb származtatott ügyletek II. 

Opció 

• jogosítvány vételi vagy eladási pozíció létesítésére egy adott áruféleség határidős piacán  

• tárgya egy határidős kontraktus  

− a jól működő opciós árupiacok alapja a likvid határidős árupiac  

• lehetőséget kínál a kockázatok behatárolására, miközben a profitszerzésnek nem szab határt 

• a vevő egyszeri díjat fizet az opcióért 

− ez a lehetséges maximális vesztesége 

− más megközelítésben: egyfajta biztosítást vásárol, amelyért biztosítási díjat fizet  

• az eladó az opció kiírásáért egyszeri díjat kap  

− cserében korlátlan kockázatot vállal 

 

SWAP (csereügylet) 

• megállapodás két fél között arról, hogy egy áruféleség árának alakulása függvényében, előre 

meghatározott feltételek mellett cashflow-cserét hajtanak végre  

• a termelésben, a feldolgozásban vagy a kereskedelemben érdekelt piaci szereplő egy adott 

áruféleség vételi vagy eladási árát meghatározott időtartamra vagy időpontra rögzítheti 

− teljes védelmet nyújt az ár kedvezőtlen irányú elmozdulása ellen, de nem ad lehetőséget 

profitszerzésre a kedvező irányú változásból 



2010. szeptember:  

Egy repcetermelő megállapodást kötött egy növényolaj-gyártóval, hogy az 5 éven keresztül, 

minden júliusban átvesz tőle 200 tonna repcemagot 130 000 Ft/tonna áron. Cserében a 

termelő a szerződött 200 tonna után 5 évig fizeti a feldolgozónak a 130 000 Ft rögzített ár és a 

repcemag augusztusi lejáratra szóló határidős kontraktusának a beszállítás befejezése utáni 

első tőzsdenapon közzétett elszámolóára közötti különbözetet, amennyiben az elszámolóár 

meghaladja a 130 000 Ft szintet.  

2011. július:  

A termelő a hónap 19-én szállítja be az utolsó tételt; július 20-án a repcemag augusztusi 

lejáratra szóló határidős kontraktusának elszámolóára 120 400 Ft, vagyis a termelő 10 600 

Ft/tonna x 200 tonna (2,12 millió Ft) összegű többletbevételre tesz szert.  

2012. július:  

A termelő most is a hónap 19-én szállítja be az utolsó tételt; július 20-án a repcemag 

augusztusi lejáratra szóló határidős kontraktusának elszámolóára 141 000 Ft, vagyis a termelő 

11 000 Ft/tonna x 200 tonna (2,2 millió Ft) összeget fizet a feldolgozónak.  

Csereügylet mezőgazdasági termelő és feldolgozó között 



Árutőzsdei megbízások típusai I. 

Alaptípus 

• konkrét vételi vagy eladási ár 

− pl. „Vegyél ötöt a takarmánykukorica májusi lejáratú kontraktusából 67 000 Ft/tonna áron, adj el 

egyet a repce novemberi lejáratú kontraktusából 135 000 Ft-ért!”  

 

Piaci megbízás (MKT) 

• azonnali teljesítésre szól, mégpedig azon az áron, amelyen az adott kontraktust a megbízás 

leadásakor éppen meg lehet venni, illetve el lehet adni  
 

Limitáras megbízás (LMT) 

• olyankor használjuk, amikor konkrét elképzelésünk van egy kontraktus számunkra 

elfogadható vételi vagy eladási áráról  

− pl. 225 EUR/tonna LMT vételi megbízást adunk a MATIF novemberi lejáratú malmi búza 

kontraktusára, akkor az legfeljebb ezen az áron fog teljesülni  

• LMT vételi megbízást olyankor helyezünk el, amikor a kontraktus jegyzése éppen az 

általunk meghatározott árszint felett, eladásit pedig olyankor, amikor az alatt jár  



Árutőzsdei megbízások típusai II. 

Stop megbízás (STP) 

• az adott kontraktus jegyzésének meghatározott mértékű elmozdulása esetén hajtják végre 

• olyankor használjuk, amikor a kontraktust az aktuális árszint környékén még nem akarjuk 

megvásárolni, illetve eladni, mert a jegyzés korábbinál nagyobb, kedvező irányú 

elmozdulását valószínűsítjük 

 

Vételi LMT 

a megbízást az aktuális 

árszint alá helyezzük, 

ha szerintünk a jegyzés 

majd emelkedni fog  

Vételi STP 

a megbízást az aktuális 

árszint fölé helyezzük, 

ha szerintünk a jegyzés 

tovább emelkedik  

Eladási LMT 

a megbízást az aktuális 

árszint fölé helyezzük, 

ha szerintünk a jegyzés 

majd esni fog  

Eladási STP 

a megbízást az aktuális 

árszint alá helyezzük, 

ha szerintünk a jegyzés 

tovább csökken  

 



480 EUR/tonna vételi LMT megbízás 

MATIF, repce 

2013 februári kontraktus 



Árutőzsdei megbízások típusai III. 

• a megbízásokat az ügylet megkötésére rendelkezésre álló idő szerint is osztályozzuk 
− azonnali teljesítésre szóló 

− a tőzsdenap egy szakaszára érvényes 

− a teljes tőzsdenapra érvényes 

− adott dátumig érvényes 

− visszavonásig érvényes  

Példa egy végrehajtott 

OPEN STP megbízásra 

(nyílt kikiáltás) 

OPEN = visszavonásig érvényes 

Forrás: The LaSalle Group of REFCO  



Határidős árupiaci aktivitás I. 

Piaci szereplők 

• fedezeti ügyleteket kötő, egy-egy adott áruféleséggel fizikai kapcsolatba is kerülő termelők, 

feldolgozók és kereskedők 

• spekulánsok, akik a jegyzések változásaiból igyekeznek hasznot húzni 
 

Fedezeti ügyletek 

• a határidős árupiaci fedezeti ügylet határidős kontraktusok más irányú elkötelezettség 

egyidejű felvállalásával történő vásárlása vagy eladása  

− a gyakorlatban ez valamilyen fizikai piaci pozícióval ellentétes határidős piaci pozíció nyitását, majd 

annak a fizikai teljesítéssel egyidejű lezárását jelenti 

• a határidős árupiaci fedezeti ügyleteknek két változatát különböztetjük meg 

1)eladási vagy short fedezeti ügylet, amelyet jellemzően az árutermelők kötnek 

2)vételi vagy long fedezeti ügylet, amelyet jellemzően a feldolgozók kötnek 

• a határidős kontraktusok természetüknél fogva alkalmasabbak fedezeti ügyletek kötésére, 

mint a tényleges fizikai teljesítésre  

− a fejlett határidős árupiacok szerepe a termékek fizikai adás-vételében marginális  

 



Határidős árupiaci aktivitás II. 

Spekuláció 

• a short és long fedezeti ügyletet kötni szándékozó piaci szereplők önmaguk nem képesek 

nagy forgalmú, pezsgő határidős árupiacokat kialakítani 

− a spekulánsok hajlandóságuk arra, hogy bármikor a fedezeti ügyletek ellentétes oldalára álljanak, 

jelentősen megnöveli a tőzsdék likviditását és megkönnyíti a fedezeti ügyletek kötését 

• a spekulánsokat a profitszerzés lehetősége motiválja, hogy a piacokról, az árak alakulását 

befolyásoló tényezőkről hiteles információkat gyűjtsenek és ezek alapján formálják 

várakozásaikat  

• a határidős kontraktusok vásárlásával, illetve eladásával nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a 

határidős árupiac rövid idő alatt és a lehető legnagyobb pontossággal beárazzon egy áruféleséget  

• a jegyzések elmozdulására spekuláló piaci szereplők csoportosítása 

1)bikák (bulls) 

2)medvék (bears) 

• a spekulánsok csoportosítása a pozíciók megnyitása és lezárása között eltelt idő alapján 

1) trendspekulánsok (position traders) 

2)napon belül kereskedők (intra-day traders) 

3)skalpolók (scalpers) 



Határidős árupiaci aktivitás III. 

Arbitrázs 

• ha egy határidős kontraktus jegyzése eltér a piac értékítélete által elfogadottól, akkor 

lehetőség kínálkozik az ún. arbitrázsra, azaz a kockázatmentes haszonszerzésre  

− ilyenkor az arbitrazsőrök azonnal belépnek a piacra és felvásárolják az alulértékelt vagy eladják a 

túlértékelt kontraktust, ezáltal ismét egyensúlyi helyzetet teremtenek 

• az arbitrazsőrök a legalacsonyabb tranzakciós költség mellett a legnagyobb haszonnal 

kecsegtető lehetőségeket aknázzák ki  

− nem az árak időbeli, hanem térbeli különbségeit figyelik, tevékenységük szoros kapcsolatot teremt 

egyfelől az egymástól távoli piacok, másfelől a különböző áruféleségek árának alakulása között  

• amikor valamely termék határidős piacán egyensúlyi állapot uralkodik, nincs lehetőség az 

arbitrázsra, azaz 

1)nem létezik vételi és eladási árkülönbözet, amelynek pillanatnyi kihasználásával (a kontraktus 

egyidejű megvásárlásával és eladásával) kockázatmentes haszon vágható zsebre, vagyis  

2)az ugyanakkora kockázatmentes hozammal kecsegtető kontraktusok vételi/eladási ára egyenlő 



Határidős árupiaci aktivitás IV. 

Pénzügyi befektetők 

• a közelmúltban a hagyományos árutőzsdei szereplőkhöz két új csoport csatlakozott  

1) indexkereskedők  

− különböző nyersanyagokat magukban foglaló „kosarakat” kreálnak, majd azok egyes 

reprezentánsaihoz külön súlyszámokat rendelnek és a kosarakat alkotó nyersanyagok 

határidős kontraktusaiból ezen arányszámok szerint vásárolnak 

− fontos tulajdonságuk, hogy mindig vételi pozíciókat nyitnak, illetve görgetnek 

2) intézményi befektetők  

− figyelemmel kísérik az árutőzsdéken jegyzett különböző nyersanyagok árának alakulását, mind 

egymáshoz, mind olyan makrogazdasági tényezőkhöz viszonyítva, mint például a 

valutaárfolyamok, a tőkepiaci kamatok, továbbá a nagykereskedelmi vagy a fogyasztói árak 

változása  

− az intézményi befektetők erősen hisznek a nyersanyagárak, valamint a globális 

makrogazdasági trendek szoros és közvetlen összefüggésében   



Árviszonyok I. 

Bázis 

• a határidős piaci kereskedésben valamely áruféleség fizikai piaci árának és ugyanazon 

áruféleség vagy valamely származékos/helyettesítő terméke legközelebbi szállítási 

határidőre (fronthónap) jegyzett árának különbözete  
 

Fizikai piaci ár – Fronthónapi határidős piaci ár = Bázis 
 

• egy áruféleség lokális fizikai piaci ára az alábbi tényezők függvénye 

− a termék helyi kereslete és kínálata 

− a helyettesítő termék(ek) helyi kereslete és kínálata 

− az adott földrajzi pont távolsága a termék meghatározó piacától 

− a rendelkezésre álló szabad tároló és szállító kapacitások  

− a termék minőségi paraméterei, annak helyi specialitásai 

− az agrárpolitikai beavatkozások 

• a bázis ingadozása rendszerint jóval kisebb, mint az abszolút árszintek ingadozása  

• egy-egy termin lejáratának közeledtével egy áruféleség fizikai piaci ára és határidős 

kontraktusának jegyzése általában konvergál  

• határidős árupiaci fedezeti ügyletek kötésével az abszolút árszint változásának kockázatát a 

fizikai és határidős piaci árak viszonyában bekövetkező változás kockázatára lehet szűkíteni  



Árviszonyok II. 

Fenntartási költség 

• ha valaki a fizikai áru felett rendelkezik, akkor annak tárolási, kezelési, biztosítási, 

finanszírozási stb. költségeit, vagyis fenntartásának költségeit is viseli  

− minél hosszabb ideig raktározza valaki az árut, annál nagyobbak lesznek ezek a költségek 

• a nem romlandó áruféleségek közelebbi és távolabbi határidőre szóló kontraktusainak 

jegyzése közötti különbség a készletek fenntartásának költségével magyarázható 

− normális esetben a gazdasági éven belül (pl. betakarítástól betakarításig) egy távolabbi lejáratra 

szóló kontraktus jegyzése magasabb 

• ha egy adott időpontban a különböző határidőre szóló kontraktusok jegyzésének 

különbözete a tárolás, a kezelés, a biztosítás, a finanszírozás stb. valós költségeit tükrözi, 

teljes fenntartási költségű piacról beszélünk 

− teljes fenntartási költségű piaccal viszonylag ritkán találkozunk, rendszerint olyankor, amikor az 

adott termékből bőséges az árualap   

• áruhiány esetén a differencia teljesen eltűnhet, sőt, akár negatív kapcsolat is kialakulhat, 

ilyenkor inverz piacról beszélünk 

• a határidős kontraktusok árviszonya elsősorban a tényleges vagy várt kínálat, valamint a 

hosszú távon valószínűsített egyensúlyi készlet- és árszint függvénye, de alakulását egyéb 

tényezők (különösen a kamatláb) is befolyásolják  



Példa inverz piacra 

Forrás: CME  



Fizikai piac Határidős piac (BÉT) 

Április eleje: 

A repce áttelelt, az időjárás eddig kedvezően alakult, a termelő 

– megbecsülve az összes ráfordítást és a várható 

hektárhozamot – úgy ítéli meg, hogy a repce határidős 

jegyzéséből származtatott 130 000 Ft/t betakarítás utáni 

lokális piaci ár a számára elfogadható. Vevőt egyelőre nem 

talál. Bázisa: -5 000 Ft.     

 

A repce jegyzése augusztusi lejártra  

135 000 Ft. A termelő a várható termésmennyiségnek 

megfelelő számú augusztusi kontraktust ad el, vagyis short 

fedezeti pozíciót nyit. 

Június:  

Az EU nagy repcetermelő tagállamaiban a korábban vártnál valamivel nagyobb termést takarítanak be. 

Július eleje: 

A repcére akad vevő, aki azonban csak a legközelebbi 

lejáratra szóló határidős jegyzés és a bázis különbözetét, 

vagyis 120 000 Ft/t árat fizet a terményért. A termelőnek a 

pénzre szüksége van, aláírja a szerződést.  

 

A repce jegyzése augusztusi lejáratra 125 000 Ft szintre 

esik vissza. A termelő a kontraktusok visszavásárlásával 

lezárja short fedezeti pozícióját.  

Elszámolás: 

130 000 Ft – 120 000 Ft = 10 000 Ft „veszteség” a fizikai 

piacon (nem teljesült az eredeti elképzelés). 

 

135 000 Ft – 125 000 Ft = 10 000 Ft nyereség a határidős 

piaci ügyleten a jegyzés visszaesése miatt. 

Eredmény: 

120 000 Ft/t 

+  10 000 Ft/t 

130 000 Ft/t 

 

árbevétel  

határidős piaci nyereség    

összes bevétel 

Nem vettük figyelembe a határidős és a fizikai piaci árak 

közötti konvergenciát, valamint a határidős pozíció 

megnyitásának, fenntartásának és lezárásának tranzakciós 

költségeit. 

 

 

Példa short fedezeti ügyletre I. 



Fizikai piac Határidős piac (BÉT) 

Április eleje: 

A repce áttelelt, az időjárás eddig kedvezően alakult, a termelő 

– megbecsülve az összes ráfordítást és a várható 

hektárhozamot – úgy ítéli meg, hogy a repce határidős 

jegyzéséből származtatott 130 000 Ft/t betakarítás utáni 

lokális piaci ár a számára elfogadható. Vevőt egyelőre nem 

talál. Bázisa: -5 000 Ft.     

 

A repce jegyzése augusztusi lejártra  

135 000 Ft. A termelő a várható termésmennyiségnek 

megfelelő számú augusztusi kontraktust ad el, vagyis short 

fedezeti pozíciót nyit. 

Június:  

Az EU nagy repcetermelő tagállamaiban a korábban vártnál valamivel gyengébb termést takarítanak be. 

Július eleje: 

A repcére akad vevő, aki a legközelebbi lejáratra szóló 

határidős jegyzés és a bázis különbözetét, vagyis 140 000 Ft/t 

árat ajánl a terményért. A termelő aláírja a szerződést.  

 

A repce jegyzése augusztusi lejáratra 145 000 Ft szintre 

emelkedik. A termelő a kontraktusok visszavásárlásával 

lezárja short fedezeti pozícióját.  

Elszámolás: 

140 000 Ft – 130 000 Ft = 10 000 Ft „nyereség” a fizikai 

piacon (a vártnál magasabb áron sikerült értékesíteni a 

repcét). 

 

145 000 Ft – 135 000 Ft = 10 000 Ft veszteség a határidős 

piaci ügyleten a jegyzés emelkedése miatt. 

Eredmény: 

140 000 Ft/t 

–   10 000Ft/t 

130 000 Ft/t 

 

árbevétel  

határidős piaci veszteség    

összes bevétel 

Nem vettük figyelembe a határidős és a fizikai piaci árak 

közötti konvergenciát, valamint a határidős pozíció 

megnyitásának, fenntartásának és lezárásának tranzakciós 

költségeit. 

 

 

Példa short fedezeti ügyletre II. 



 

 

Példa long fedezeti ügyletre I. 

Fizikai piac Határidős piac (BÉT) 

Szeptember eleje: 

Egy malom likviditási helyzetéből adódóan negyedéves időközönként 

vásárol alapanyagot. A következő beszerzés decemberben esedékes. 

A vezetés – tekintettel az egyéb inputok költségeire, valamint a liszt 

árának alakulásával kapcsolatos várakozásokra – úgy ítéli meg, hogy 

a malmi búza határidős jegyzéséből származtatott 50 000 Ft/t 

decemberi beszerzési ár a számára elfogadható. Eladókkal egyelőre 

nem tud tárgyalni. Beszállítói körzetében a bázis: -2 500 Ft.     

 

A malmi búza jegyzése decemberi lejártra             

52 500 Ft. A malom a negyedéves működéséhez 

szükséges mennyiségnek megfelelő számú 

decemberi kontraktust vásárol, vagyis long fedezeti 

pozíciót nyit. 

 

November:  

A Fekete-tenger térségében rendkívül száraz az ősz, a búza vetése megkésik, a kikelt állomány gyengén fejlett, a 

fagyra érzékeny, a terméskilátások rosszak. 

December eleje: 

A malom pénzügyi helyzete lehetővé teszi a beszerzést. Az eladók a 

legközelebbi lejáratra szóló határidős jegyzés és a bázis különbözetét, 

vagyis 56 000 Ft/t árat kérnek búzáért. A malomnak szüksége van az 

alapanyagra, aláírja a szerződést.  

 

A malmi búza jegyzése decemberi lejáratra              

58 500 Ft szintre emelkedik. A malom a 

kontraktusok eladásával lezárja long fedezeti 

pozícióját.    

Elszámolás: 

56 000 Ft – 50 000 Ft = 6 000 Ft „veszteség” a fizikai piacon (nem 

teljesült az eredeti elképzelés). 

 

58 500 Ft – 52 500 Ft = 6 000 Ft nyereség a 

határidős piaci ügyleten az ár emelkedése miatt. 

Eredmény: 

56 000 Ft/t 

–   6 000 Ft/t    

50 000 Ft/t 

  

beszerzési ár  

határidős piaci nyereség    

nettó beszerzési költség 

Nem vettük figyelembe a határidős és a fizikai piaci 

árak közötti konvergenciát, valamint a határidős 

pozíció megnyitásának, fenntartásának és 

lezárásának tranzakciós költségeit. 



 

 

Példa long fedezeti ügyletre II. 

Fizikai piac Határidős piac (BÉT) 

Szeptember eleje: 

Egy malom likviditási helyzetéből adódóan negyedéves időközönként 

vásárol alapanyagot. A következő beszerzés decemberben esedékes. 

A vezetés – tekintettel az egyéb inputok költségeire, valamint a liszt 

árának alakulásával kapcsolatos várakozásokra – úgy ítéli meg, hogy 

a malmi búza határidős jegyzéséből származtatott 50 000 Ft/t 

decemberi beszerzési ár a számára elfogadható. Eladókkal egyelőre 

nem tud tárgyalni. Beszállítói körzetében a bázis: -2 500 Ft.     

 

A malmi búza jegyzése decemberi lejártra             

52 500 Ft. A malom a negyedéves működéséhez 

szükséges mennyiségnek megfelelő számú 

decemberi kontraktust vásárol, vagyis long fedezeti 

pozíciót nyit. 

 

November:  

A Fekete-tenger térségében rendkívül kedvező az őszi időjárás, a búza vetése jól sikerül, a kikelt állomány erős, a 

fagyra nem érzékeny, a terméskilátások kedvezőek . 

December eleje: 

A malom pénzügyi helyzete lehetővé teszi a beszerzést. Az eladóknak 

legfeljebb a legközelebbi lejáratra szóló határidős jegyzés és a bázis 

különbözetét, vagyis 46 000 Ft/t árat fizet a búzáért. Az eladók aláírják 

a szerződést.  

 

A malmi búza jegyzése decemberi lejáratra              

48 500 Ft szintre emelkedik. A malom a 

kontraktusok eladásával lezárja long fedezeti 

pozícióját.    

Elszámolás: 

50 000 Ft – 46 000 Ft = 4 000 Ft „nyereség” a fizikai piacon (a vártnál 

alacsonyabb áron sikerült beszerezni a búzát). 

 

52 500 Ft – 48 500 Ft = 4 000 Ft veszteség a 

határidős piaci ügyleten az ár visszaesése miatt. 

Eredmény: 

46 000 Ft/t 

+   4 000 Ft/t    

50 000 Ft/t 

  

beszerzési ár  

határidős piaci veszteség    

összes beszerzési költség 

Nem vettük figyelembe a határidős és a fizikai piaci 

árak közötti konvergenciát, valamint a határidős 

pozíció megnyitásának, fenntartásának és 

lezárásának tranzakciós költségeit. 



 

 

Példa határidős devizapiaci short fedezeti ügyletre 

Fizikai piac Határidős piac (BÉT) 

Október közepe: 

Folyik a kukorica betakarítása. A termelő szerződést köt az észak-

olaszországi vevővel, hogy az 200 EUR/t áron 500 t kukoricát vesz át 

és szállít el december 1. és 15. között, a terményért pedig majd 

december végén fizet. Az EUR januári jegyzése 275 Ft. A kukorica 

önköltsége 45 000 Ft/t, így a szerződés aláírásakor tervezett 

jövedelem 10 000 Ft/t, vagyis (200 x 275) – 45 000.     

 

A termelő 275 Ft/EUR árfolyamon 100 kontraktus (1 

kontraktus = 1 000 EUR) januári EUR eladásával 

short fedezeti pozíciót nyit.  

 

December vége: 

A termelő határidőre leszállította a szerződött mennyiséget, 

számlájára megérkezik az ellentételezés, összesen 100 000 EUR.   

Az EUR januári jegyzése 268 Ft, gyakorlatilag megfelel a spot piaci 

árnak. A termelő a spot piaci áron átváltja a 100 000 EUR összeget.  

 

A termelő 268 Ft/EUR árfolyamon likvidálja januári 

short fedezeti pozícióját. 

Elszámolás: 

100 000 x (275 –268) = 700 000 Ft „veszteség” a fizikai piacon  

(nem teljesült az eredeti elképzelés). 

 

100 000 x (275 –268) = 700 000 Ft nyereség a 

határidős devizaügyleten. 

Eredmény: 

26 800 000 Ft 

+     700 000 Ft 

27 500 000 Ft 

 

55 000 Ft/t 

10 000 Ft/t  

  

árbevétel  

devizapiaci nyereség    

összes bevétel 

 

fajlagos bevétel 

jövedelem 

Nem vettük figyelembe a határidős pozíció 

megnyitásának, fenntartásának és lezárásának 

tranzakciós költségeit, az  EUR átváltásának 

tranzakciós költségét, továbbá a fronthónapi 

kontraktus  jegyzését egyelőnek tekintettük az  

átváltási (spot piaci) árral.  



Határidős árupiaci fedezeti ügyletek (tudományos) csoportosítása 

Készletezési fedezeti ügylet 

• a készletek felhalmozásával egy időben kötött határidős ügylet, amelynek célja a bázis várt 

változásából profitálni 
 

Működési fedezet ügylet 

• a fizikai piaci üzlet megkötése előtt létrehozott határidős pozíció, amelynek elsődleges célja 

az alkuképesség javítása 
 

Szelektív fedezeti ügylet 

• a felhalmozott készletek értékvesztésének minimalizálása érdekében kötött határidős ügylet  
 

Anticipált fedezeti ügylet 

• a fizikai piaci tranzakcióról hozott döntés után kialakított határidős pozíció, amelynek célja a 

fizikai piaci tranzakció időszakos helyettesítése megfelelő üzleti partner hiányában 
 

Kockázatkiküszöbölő fedezeti ügylet 

• a határidős árupiacok kialakulásakor feltehetően történelmi szerepet játszott, jelentősége 

azonban ma már elhanyagolható  



A határidős árupiaci fedezeti ügyletek előnyei  

 Árutermelő  

− az abszolút árszint változásának kockázatát a fizikai és határidős piaci árak viszonyában 

bekövetkező változás kockázatára szűkítheti, és bizonyos keretek között behatárolhatja majdani 

árbevételét  

− mivel a fedezeti ügyletek révén számottevően csökkenthető az árak ingadozásból eredő kockázat, 

ezért a bankok is szívesebben finanszírozzák a termelést 

 Feldolgozó 

− hatékonyan csökkentheti az inputárak kilengéseit 

− esetenként bizonyos keretek között behatárolhatja majdani árbevételét 

 Kereskedő 

− az exportőr/importőr határidős kontraktusok eladásával/vételével helyettesítheti majdani 

eladásait/beszerzéseit, amíg a tényleges fizikai piaci tranzakciót nyélbe nem üti  

− amikor kilátásba kerül a forward szerződések megkötése, a határidős fedezeti pozíciók birtokában 

versenyképesebb árajánlatot tehet 

 Készletező  

− valamely áruféleség felhalmozása a fizikai és határidős piaci árak viszonyával kapcsolatos 

várakozásokon is alapul, a fejlett piacgazdaságokban a vállalkozások többek között azért folytatnak 

készletezési tevékenységet, mert fedezeti ügyleteket kötnek 



Különbözeti ügyletek 

• a különbözeti ügylet (spread) egy áruféleség határidős kontraktusainak megvásárlása és 

hasonló kontraktusok egyidejű eladása 

1) Határidők közötti különbözeti ügylet (interdelivery spread)  

− ugyanazon áruféleség különböző lejáratú határidős kontraktusainak egyidejű vétele és eladása 

− bull spread: közelebbi lejáratú kontraktusok vétele és távolabbi lejáratú kontraktusok eladása 

− bear spread: közelebbi lejáratú kontraktusok eladása és távolabbi lejáratú kontraktusok vétele 

2) Termékek közötti különbözeti ügylet (intercommodity spread) 

− különböző, de egymást helyettesíthető áruféleségek azonos vagy közel azonos lejáratú 

kontraktusainak egyidejű vétele és eladása 

3) Piacok közötti különbözeti ügylet (intermarket spread)  

− ugyanazon áruféleség azonos vagy közel azonos lejáratra szóló határidős kontraktusainak egyidejű 

vétele és eladása különböző határidős árupiacokon  

4) Feldolgozói különbözeti ügylet (crush spread) 

− egy adott nyersanyag és az abból előállított félkész- vagy késztermék(ek) határidős kontraktusainak 

adásvételével kialakított, többnyire fedezeti pozíció  

a)szója crush spread: szójabab határidős kontraktusok vétele, szójaolaj és szójadara határidős 

kontraktusok egyidejű eladása  

b)kukorica crush spread: kukorica határidős kontraktusok vétele, etanol és DDGS kontraktusok 

egyidejű eladása  



Opciós ügyletek I. 

Alapfogalmak 

• vételi (call) opció 

− a kedvezményezettet a határidős kontraktus előzetesen megszabott áron való megvételének 

jogával ruházza fel 

• eladási (put) opció 

− a kedvezményezettet a határidős kontraktus előzetesen megszabott áron való eladásának jogával 

ruházza fel a 

− call és a put opciók egymástól merőben különböző jogosítványok, minden call és minden put 

opciónak van vevője és eladója 

• opció küszöbára 

− az opciós ügylet tárgyát képező határidős kontraktus rögzített ára  

− az árutőzsdei opciós ügyletek mindig szabványosított küszöbárakra, illetve ezek lépcsőire, továbbá 

egységes lejárati időpontokra köttetnek  

• opció prémiuma 

− az opciók piaci ára, az alkudozás tárgya 

• opció lehívása 

− az opció tárgyát képező határidős kontraktus feletti vételi, illetve eladási jog gyakorlása  

− amerikai versus európai opciók 



Opciós ügyletek II. 

Alapfogalmak 

• belső érték 

− egy opció akkor bír belső értékkel, ha a lehívásával megnyitott határidős pozíció azonnali 

lezárásából a kedvezményezettnek bevétele származik  

− egy call opciónak akkor van belső értéke, amikor küszöbára az adott határidős kontraktus aktuális 

jegyzése alatt van 

− egy put opciónak akkor van belső értéke, amikor küszöbára magasabb az adott határidős 

kontraktus aktuális jegyzésénél   

• külső vagy időérték 

− az opció időértéke az összeg, amelyet az opció vevője az eladónak a belső értéken túl annak 

reményében fizet, hogy az opciót valamikor a lejárat előtt érdemes lesz lehívnia 
 

Prémium = Belső Érték + Időérték 
 

− az időértéket befolyásoló legfontosabb tényezők 

• a határidős kontraktus jegyzése és a küszöbár közötti különbség  

• a határidős kontraktus jegyzésének volatilitása 

• az opció lejáratáig hátralévő idő  

• kamatláb   



Opciós ügyletek III. 

Call opció Put opció 

Árfolyam feletti 

(értéken belüli, ITM) 
határidős ár > küszöbár határidős ár < küszöbár 

Árfolyamon lévő 

(értéken vett, ATM) 
határidős ár = küszöbár határidős ár = küszöbár 

Árfolyam alatti 

(értéken kívüli, OTM) 
határidős ár < küszöbár határidős ár > küszöbár 

Az opciók minősítése  

Maximális nyereség Maximális veszteség 

Kedvezményezett Korlátlan Prémium 

Kiíró Prémium Korlátlan 

Az opciós kontraktus vevőjének és eladójának maximális nyeresége és vesztesége  

− mivel a kedvezményezett csupán jogot vesz, nem szükséges pénzügyi biztosítékot letétbe helyeznie 

− az opció eladójának rendelkeznie kell a megfelelő pénzügyi biztosítékokkal  



Opciós ügyletek IV. 

Alapfogalmak 

• volatilitás 

− az árfolyamok adott időszakban mutatkozó ingadozásának mértéke  

• statisztikai vagy historikus volatilitás 

− az árhányadosok (pl. adott napi elszámolóár osztva az előző napi elszámolóárral) lognormális 

sorának 256 tőzsdenapra vetített normális szórását értjük  

− kiszámításához legalább 15-20 elemű adatsorra van szükségünk  

  

 Ha egy határidős kontraktus statisztikai volatilitása 30%, ez azt jelenti, hogy  

 a kontraktus jegyzésében az elkövetkező 365 napban 68%-os valószínűséggel  

 plusz-mínusz 30%-os eltérést várhatunk 

  

• belső volatilitás 

− a határidős jegyzés mozgásainak vélhető nagysága, amelyre az opció tényleges piaci árából 

következtethetünk  

− a prémium a piac aktuális várakozásait tükrözi, így az opció belső volatilitása a kereskedés 

nyereségessége vagy veszteségessége szempontjából döntő jelentőségű tényező  



Példa egyszerű put fedezeti ügyletre 

Minimáláras opciós fedezeti ügylet 

• termelői példa 

− a terményt még nem értékesítette, az ár alakulása bizonytalan 

 biztosítékot keres arra az esetre, ha az ár esetleg esik, de nem szeretné elszalasztani a 

lehetőséget, hogy az ár emelkedéséből profitáljon 

 

Minimálár = Put küszöbár – Prémium + Bázis 

határidős jegyzés

fi
z
ik

a
i 
p
ia

c
i 
á

r

long put minimálár

védelem

nyereség

határidős fedezeti ügylettel 

realizálható eladási ára)

a) határidős ár – put küszöbár + prémium



Példa egyszerű call fedezeti ügyletre 

Maximáláras opciós fedezeti ügylet 

• feldolgozói példa 

− a nyersanyagot még nem szerezte be, az ár alakulása bizonytalan 

 biztosítékot keres arra az esetre, ha az ár esetleg emelkedik, de nem szeretné elszalasztani a 

lehetőséget, hogy az ár visszaeséséből profitáljon 

 

Maximálár = Call küszöbár + Prémium + Bázis 

határidős jegyzés

fi
z
ik

a
i 
p
ia

c
i 
á

r

long call maximálár

védelem

nyereség

határidős fedezeti ügylettel 

realizálható eladási ár

b)

b) call küszöbár – határidős ár + prémium



Tőzsdei ügyletek elszámolása I. 

• az árutőzsdei ügyletek elszámolását végző szervezet az elszámolóház 

• az elszámolóház a tőzsdei ügyletekben független harmadik félként van jelen 

− minden eladóval szemben vevőként, minden vevővel szemben eladóként lép fel 

− garanciát vállal a teljesítésre  

• az elszámolóházi garancia kizárólag a klíringtagokra vonatkozik 

− a nem klíringtag tőzsdetagok kötelesek ügyleteiket egy klíringtaggal elszámoltatni 

− az elszámolóházi garancia áttételesen minden megbízói szinten érvényesül 

• ha egy ügylet teljesítése elmarad,           

az elszámolóház veszi át a pozíciót  

• az elszámolóház a potenciális piaci             

kockázat kezelése végett 

− naponta értékeli a klíringtagok                        

nyitott pozícióit 

− pénzügyi biztosítékokat szed be  

− garanciaalapokat képez 

Megbízó Megbízó Megbízó

Nem klNem klííringtag tringtag tőőzsdetagzsdetag

Megbízó Megbízó Megbízó

KlKlííringtag tringtag tőőzsdetagzsdetag

ElszElszáámolmolóóhháázz

ÁÁrutrutőőzsdezsde



Tőzsdei ügyletek elszámolása II. 

• Magyarországon az elszámolóház a tőzsdén és tőzsdén kívül megkötött pénz- és tőkepiaci 

ügyletek elszámolásához és teljesítéséhez kapcsolódó szolgáltatásokat végző szakosított 

hitelintézet   

− A KELER elszámolóházként lebonyolítja a tőzsdén kötött ügyletek teljesítését, továbbá központi 

értéktárként keletkezteti a Magyarországon kibocsátott értékpapírokat és vezeti a központi 

értékpapírszámlákat  

− A KELER KSZF („Központi Szerződő Fél”) garanciát vállal a tőzsdei ügyletek teljesítésére 

• pénzügyi garanciák 

− alapszintű pénzügyi fedezet: a KELER KSZF által piaconként, ügyletkörönként meghatározott, fix 

összeg, amely bizonyos nagyságú nettó nyitott pozíció fenntartására ad lehetőséget, és amelyet az 

adott piacon kereskedő tagnak folyamatosan szinten kell tartania  

− alapbiztosíték: a még teljesítésbe nem futott pozíciók után a napi szokásos árelmozdulás nagysága 

alapján a SPAN szoftverrel kalkulált összeg (a nemzetközi gyakorlatban nem csak termékenként, 

hanem akár határidőnként és tőzsdetagonként is differenciálható) 

− árkülönbözet: a nagyobb ármozgások kockázata miatt az alapbiztosíték kiegészítésére kért összeg  

− kiegészítő pénzügyi fedezet: az alapszintű pénzügyi fedezettel biztosított limit felett nyitott pozíciók 

kockázatának kezelésére kért összeg 

• a tőzsdei ügyletek biztonságát tovább növelik az ún. kollektív garanciák, amelyek egyrészt a napi teljes 

körű elszámoláshoz nyújtanak készpénzes fedezetet, másrészt a teljesítés elmaradása esetén a 

klíringtagok közös garanciavállalásának forrásai 



Tőzsdei ügyletek elszámolása III. 

• Az elszámolóház a nyitott pozíciókat minden egyes tőzsdenap 

után egy technikai ár, az ún. elszámolóár függvényében értékeli  

− ha egy le nem zárt long pozíció kötési ára alacsonyabb az 

elszámolóáránál, akkor  

1. a kötési és az elszámolóár különbözetét nyereségként jóváírják 

a klíringtag számláján  

2. a veszteséget pedig az eladó számlájára terhelik 

− ha egy le nem zárt long pozíció kötési ára magasabb az 

elszámolóárnál, akkor  

1. a kötési és az elszámolóár különbözetét veszteségként a 

klíringtag számlájára terhelik 

2. az eladó számláján pedig jóváírják a nyereséget  

Klíringtag napi 

vesztesége

ElszElszáámolmolóóhháázz

Klíringtag napi 

nyeresége

 − a sort pozícióknál pontosan fordítva járnak el 



Fundamentális elemzés I. 

• a fundamentális elemzés az árak alakulásának közgazdasági elemzése 

• a fundamentális elemzők az ármozgások okait kutatják, igyekeznek beazonosítani a 

keresletre és a kínálatra hatást gyakoroló tényezőket és megbecsülni ezek jövőbeli eredőjét, 

vagyis az árak elmozdulásának várható irányát és mértékét  

• példák a piaci fundamentumokra rövidebb távon ható tényezőkre 

− feltörekvő országok gazdaságának teljesítménye 

− valutaárfolyamok erős ingadozása 

− világgazdasági tényezők monetáris politikája  

− fontosabb exportőr országok nemzetközi kereskedelmet korlátozó intézkedései  

− logisztikai problémák  

− derivatív árupiacok financializálódása 

− bioüzemanyagok gyártásának, felhasználásának támogatása és szabályozása 

− kőolaj világpiaci árának alakulása 

− tőkepiacok instabilitása 



Fundamentális elemzés II. 

• példák a piaci fundamentumokra hosszabb távon ható tényezőkre 

− globális népesség növekedésének üteme 

− klímaváltozás, lokális időjárási szélsőségek  

− fokozódó globális vízhiány  

− termőföld korlátozott rendelkezésre állása 

− feltörekvő országok súlyának további növekedése a kibocsátásban 

− kutatás-fejlesztés és innováció  

• a fundamentális elemzők a piacot befolyásoló tényezőkről információt elsősorban a 

különféle internetes hírportálokról (pl. Thomson Reuters, Bloomberg stb.) gyűjtenek, illetve 

az információkat hagyományosan vagy elektronikusan gyűjtő, válogató és rendszerező 

szolgáltatóktól szereznek be  

• a fundamentális elemzők általában egy-egy termékre vagy termékcsoportra 

specializálódnak  



Technikai elemzés I. 

• a technikai elemzők olyan jegyzésminták felismerésével kísérleteznek, amelyekről azt 

feltételezik, hogy megismétlődnek  

− történelmi adatsorokat vizsgálnak és elsősorban az árfolyamokra, másodsorban a forgalomra, 

harmadsorban egyéb tényezőkre (pl. tőkeáramlás, piaci ciklusok, szezonális hatások stb.) 

összpontosítanak  

− úgy vélik, hogy a piaci fundamentumok, a piaci szereplők találgatásai, becslései, reményei, félelmei 

a jegyzésekben, az ügyletek és a nyitva tartott pozíciók számában kristályosodnak ki  

− mivel az árgörbék vizsgálatával sokan foglalkoznak, a módszer tévedhetetlenségébe vetett hit 

rendkívül erős, ezért néha még egy-egy teljesen bizarr ötlet, képtelen elmélet is önbeteljesítő 

jóslattá válik  

• egyes technikai elemzők a technikai jelzések megerősítése miatt figyelik a piaci 

fundamentumokat  

• vannak olyan fundamentális elemzők, akik például a technikai elemzésre támaszkodva 

döntik el, hogy mikor lépjenek be vagy szálljanak ki a piacról 

− a jó időzítés jelentős mértékben növelheti az árutőzsdei aktivitás nyereségességét 

• a technikai elemzők nagy száma miatt előnyös, ha tudjuk miként gondolkodnak 



Technikai elemzés II. 

Dow-féle törvényszerűségek 

1. egy kontraktus jegyzésének háromféle, gyakran szimultán mozgása figyelhető meg  

1) elsődleges mozgás: bullish vagy bearish főtrend, amely akár több évig is eltarthat 

2) átmeneti reakció: tíz naptól három hónapig is elhúzódhat és az utolsó átmeneti reakció óta eltelt 

időben bekövetkezett elsődleges mozgásból 33-66%-ot is visszavehet  

3) rövid kilengés: néhány órától egy hónapig vagy akár tovább is eltarthat 

2. minden trendnek három fázisa van  

1) a tapasztaltabb, ravaszabb kereskedők kis lépésekben, csendben építgetik ki pozícióikat, a 

jegyzések nem lendülnek ki számottevően, mert ez a csoport egyelőre kisebbségben van és a 

piaccal szembe megy 

2) egyre többen csatlakoznak, trendkövetők és más, technikailag orientált szereplők lépnek a piacra, 

a jegyzés nekilódul valamelyik irányba 

3) a spekuláció megfékezhetetlennek tűnik, de e ponton az okosabb kereskedők kiszállnak a piacról 

és a lendület kifullad 

3. a jegyzések minden elérhető információt tükröznek, az új információkat a piac azonnal  

beárazza  

4. a különböző piaci indexek egy irányba mozdulnak; ha nem, akkor az a változás előjele  

5. egy trend erősségét a forgalom nagysága igazolja vissza  

6. a trendek mindaddig folytatódnak, amíg nem mutatkozik határozott jelzés a kifulladásukról 



Technikai elemzés III. 

MATIF: malmi búza 2012. 

novemberi lejáratra,    

napi OHLC chart 

MATIF: malmi búza 2012. 

novemberi lejáratra,    

napi gyertyadiagram 

• árdiagramok (chartok) 

− napon belüli 

− napi 

− heti  

− havi 

Forrás: Barchart  

Forrás: Barchart  



Technikai elemzés III. 

Alátámasztás

Alátámasztás

Alátámasztás

Alátámasztás

Ellenállás

Ellenállás

Ellenállás

Ellenállás

Trendvonal

Trendvizsgálat 

• chart-alakzatok 

− trendváltó 

− trenderősítő 

• „szakadások” a jegyzésben 

− közönséges hézag 

− elszakadó hézag 

− előreszaladó hézag 

− kifulladó hézag 

− sziget 

• objektív indikátorok 

− egyszerű mozgóátlag 

− súlyozott mozgóátlag 

− exponenciális mozgóátlag 

− oszcillátor 

− momentum  

− stb. 

• volumen és nyitott kötésállomány nélkül az ármozgásokat 

nem lehet biztonsággal értelmezni  
− volumen: egy adott időszak során kötött ügyletek száma  

− nyitott kötésállomány: egy kontraktusra annak elindítása óta 

megnyitott és le nem zárt pozíciók halmozott (nem nettósított) 

összege a tőzsdenap végén  



Algoritmikus kereskedés 

• az árutőzsdei megbízások elektronikus kereskedési platformokra kerülnek, és a 

kontraktusok számáról, a megbízások időzítéséről vagy akár azok típusáról számítógépes 

programok döntenek 

− sok esetben a megbízásokat is a programok kezdeményezik, minden emberi beavatkozás nélkül  

• a nyugdíjpénztárak, a befektetési alapok és más, a piacokra jellemzően a vételi oldalon 

beszálló intézményi befektetők körében igen népszerű az automatizált kereskedés  

• a számítógépes programok rendkívül gyorsan hoznak bonyolult döntéseket az elektronikus 

formában begyűjtött információk alapján, még mielőtt az emberi agy képes lenne feldolgozni 

ezeket az információkat  

− a nagy hírügynökségek (pl. Thomson Reuters, Dow Jones, Bloomberg stb.) úgy formázzák a piaci 

híreket, hogy azok a kereskedési programok számára olvashatók legyenek  

• az algoritmikus kereskedés nagyban hozzájárul a csordaviselkedés kialakulásához 

− a piaci szereplők többsége a kereskedésben hasonló vagy azonos elektronikus kereskedési 

programokat használ  



Árbuborékok kialakulásának mechanizmusa 

1. a pénzügyi alapok a (globális) makroökonómiai összefüggések alapján, hasonló vagy 

azonos algoritmusokra támaszkodva jelentős nagyságrendű vételi pozíciót nyitnak, az adott 

áruféleség jegyzése megindul felfelé 

2. az áruféleséghez fizikailag is kötődő szereplők, akik szinte mindig nettó eladási pozícióban 

vannak, észlelik, hogy a jegyzés piaci fundamentumok által nem igazolt növekedésével 

párhuzamosan nő az árcsökkenés kockázata, ezért a fizikai áru egyre nagyobb hányadára 

nyitnak eladási pozíciót 

− ezzel persze folyamatosan lehetőséget kínálnak a pénzügyi alapoknak a vételi pozíciók további 

növelésére a 

− a jegyzés emelkedése miatt azonban idővel nem tudják finanszírozni az elszámolóház által 

megkövetelt letéteket, ezért likvidálni kényszerülnek (szükségszerűen a vételi oldalon jelennek 

meg), amivel tovább húzzák a jegyzést felfelé 

3. az index-kereskedők számára egy érezhető vételi hullám mindig jó haszonszerzési 

lehetőséggel kecsegtet, így a vételi oldalon megjelenve felerősítik az intézményi befektetők 

által elindított, felfelé irányuló ármozgást 

 a pénzügyi befektetők növekvő jelenléte értelemszerűen oda vezet, hogy a pénzügyi 

piacokon megfigyelhető folyamatok egyre inkább átgyűrűzhetnek az árupiacokra  

− az árupiaci jegyzésekben hordozott információt „beszennyezi” a pénzügyi piacokról átáramló 

információ  



Az árutőzsdék gazdasági szerepe 

Árfeltárás 

• a határidős kontraktusok jegyzése híven tükrözi a piaci szereplők várakozásait, így az a 

megadott paritáson a jövőbeli fizikai piaci ár legpontosabb, torzítatlan becslése 

− óriási segítség a termelők, feldolgozók, kereskedők és árukészletezők számára a gazdasági 

döntéshozatalban, mert referenciaként szolgál a tervezett eladásoknál, illetve beszerzéseknél  

 

Kockázattranszfer 

• a piaci szereplők a határidős árupiaci fedezeti ügylet kötésével az abszolút árszint 

változásának kockázatát a fizikai és határidős piaci árak viszonyában bekövetkező változás 

kockázatára szűkíthetik, ami óriási segítség az üzleti tervezésben  

− a fedezeti ügyletek hatékonysága a határidős és fizikai piaci árfolyam közötti korreláció függvénye  
 

Egyéb 

• a piaci szereplők a különböző határidőre szóló kontraktusok árviszonya, valamint saját 

bázisuk ismeretében előre megbecsülhetik egyes áruféleségek készletezésének 

jövedelmezőségét, így megalapozott döntést tudnak hozni azok felhalmozásáról, illetve 

piacra juttatásáról 

− a piaci információkat hatékonyan feldolgozó határidős árupiacok nagyban hozzájárulnak a 

mezőgazdasági nyersanyagok időben és térben történő hatékony elosztásához  



Értékpapírok 

• vagyonjogot vagy követelést megtestesítő, forgalomképes okiratok 

• kibocsáthatók nyomdai úton vagy számítógépes jelként 

− a dematerializált értékpapír elektronikus úton rögzített és továbbított, értékpapírszámlán 

nyilvántartott, az értékpapír valamennyi tartalmi kellékét azonosítható módon tartalmazó adat  

• szabványosított és nagy számban kibocsátott dokumentumok 

− alkalmasak tőzsdei kereskedésre 

• tőzsdén forgalmazott és jegyzett értékpapírok 

− részvények  

− elsőbbségi részvények 

− kötvények  

− átváltoztatható kötvények 

− opciós vagy részvényutalványok stb. 

• tőzsdei bevezetés előnyei 

− javul a cég finanszírozása 

− folyamatos és nyilvános érdeklődés mutatkozik iránta 

− a piac folyamatosan értékeli a cég portfólióját  

„A” kategóriás értékpapír: tőzsdén 

forgalmazott és jegyzett, a kibocsátónak 

szigorú kritériumoknak kell megfelelni 

„B” kategóriás értékpapír: tőzsdén 

forgalmazott, de nem jegyzett, a 

kibocsátóval szemben enyhébb elvárások  



Indexek 

• a részvényindex értéktőzsdéken jegyzett részvények súlyozott átlagárfolyama  
− eredetileg statisztikai mutató (DJIA) 

− később a befektetések hatékonyságának viszonyítási alapja (pl. S&P 500) 

− kockázatkezelési eszköz: egy részvényindex határidős kontraktusainak eladásával kompenzálni 

lehet egy részvény azonnali piacán az árfolyam esetleges zuhanását  

− fontosabb európai részvényindexek: FTSE, DAX, CAC40, BÉT: BUX 

• részvényindexek vezető határidős és opciós piacai árutőzsdéken működnek  

− CME: S&P 500 

• tőzsdei indexkövető vagy ETF alapok 

− nyíltvégű befektetési alapok, amelynek árfolyama többnyire egy részvény- vagy kötvényindex 

árfolyamát követi  

− az ETF alapokkal úgy kereskednek, mint a vállalati részvényekkel vagy kötvényekkel  

• árutőzsdei határidős kontraktusokból is számítanak indexeket  
− közülük legfontosabb a Thomson Reuters CRB CCI nyersanyagárindex (arany, búza, cukor, ezüst, 

élő marha, élő sertés, földgáz, fűtőolaj, gyapot, kakaó, kávé, kőolaj, kukorica, narancslé, platina, 

réz és szójabab jegyzéseinek súlyozatlan átlaga  

− visszaesésük a nyersanyagárak csökkenését jelzi, amiből deflációra és a kamatlábak 

visszavágására lehet következtetni  



Értéktőzsdei ügyletek 

• jellemzőek a prompt ügyletek 

− tőkebefektetés és tőkekivonás  

• határidős és opciós termékek 

− pl. részvényekre, állampapírokra 

• a határidős és opciós ügyletek semmiben sem különböznek az árutőzsdei ügyletektől, 

kivéve, hogy elszámolásuk kizárólag készpénzzel történik  

• a határidős részvénykontraktusok valós értékét két tényező határozza meg  

1)kamat 

2)osztalék 

• az értéktőzsdei és árutőzsdei folyamatokat nem lehet egymástól lekülöníteni  

− a befektetői tőke az árupiacokról a pénzügyi piacokra vándorol és vissza, többek között a különböző 

indikátorok változásait követve 


