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1. Tőzsdei ügyletek 
 

 

A tőzsdei műveletek technikájából kiindulva, azok valójában nem jelentenek mást, mint vételt 

vagy eladást. Mégis - annak dacára, hogy komoly szabványok alapján, következésképpen 

egységesen folyik a kereskedés - hosszasan kalandozhatunk a tőzsdei műveletek világában 

aszerint, hogy milyen különbségeket fedezhetünk fel köztük az időhorizontot, a kereskedés 

tárgyát, a szereplők szándékát, céljait, kockázatvállalási készségüket, illetve a teljesítés 

mikéntjét illetően. 

 

Említsük meg elsőként a már jól ismert - pénzügyi piacoknál - szokásos felosztást, miszerint 

időhorizontját tekintve megkülönböztethetünk rövidebb befektetésekre való pénzpiaci, illetve 

hosszabb távú befektetések elnevezésére használatos tőkepiaci műveletek kifejezést. 

Amennyiben a tőzsde pénzügyi eszközök koncentrált piacaként működik, használjuk bátran 

szinonim kifejezésként a tőzsdei műveletekre a pénzpiaci, illetve tőkepiaci műveletek 

kifejezést. 

 

Óvatosan kezeljük azonban az értékpapírpiacok felosztásánál ismertetett, s e helyen ismét 

aktuális értékpapír-piaci művelet kifejezést. Amennyiben a kereskedés tárgya értékpapír, 

nyilvánvaló, hogy értékpapírügyletként említhetjük a tőzsdei üzleteket, de vigyázzunk, a 

tőzsde kizárólag másodlagos értékpapír-piaci kategóriaként említhető, hisz itt a papírok már 

csak gazdát cserélnek. 

 

Adásvétel tárgya szerint beszélhetünk: 

 

 - árupiaci műveletekről, (árutőzsdék esetében) 

 - értékpapírügyletekről, 

 - devizaügyletekről, 

 - származékos ügyletekről. 

  

 Származékos eszközöknek, más néven derivatíváknak azokat az instrumentumokat nevezzük, 

amelyek ára egy másik, mögöttes eszköz árától függ. A mögöttes eszközt alapul szolgáló 

eszköznek is szokás nevezni. A származékokkal való kereskedést hívjuk származékos 

ügyleteknek. 

 

A tőzsdei ügyleteknél az árfolyamok rendkívül mozgékonyak, gyorsan alkalmazkodnak az új 

piaci körülményekhez. Amennyiben az árfolyamok a valóságos értékítéleten alapulnak, a 

valóságos értéket tükrözik, akkor hatékony piacról beszélünk. 

 

Az eddig említett tőzsdei műveletek közös jellemzője a nagy koncentráltság, az ebből adódó 

nagy volumenek, az üzletek szabványosítása. A tőzsdei ügyletek közvetítő igénybevételével 

mennek végbe, ezáltal az üzlet személytelen és költséges. 

 

A tőzsdei ügyletek szereplői kapcsán nehéz lenne a piac polarizációjáról beszélni. Bár 

természetesen létezik eladó és vevő, ezáltal kereslet és kínálat, a piac szereplői mégis ritkán 

sorolhatók egyikbe, vagy másikba. A tőzsdei üzletek igen jellemzően és nagyon gyorsan 

váltanak, s a szereplők ennek megfelelően változnak. A ma még vevőként szereplő, igen 

gyakran holnap eladó lesz, s fordítva, a ma eladóként fellépőt holnap nagy valószínűséggel 

vevőként látjuk viszont. Ennek legfőbb magyarázata a tőzsdézők motivációiban, s az ezt 

szolgáló elszámolási rendben rejlik. A tőzsdén ellenügylettel való teljesítés lehetővé teszi, 
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illetve kínálja, hogy a tőzsdéző a két üzlet különbségében, a pénzügyi elszámolás 

eredményében legyen érdekelt, nem pedig a fizikai leszállításban. Ennél fogva a tőzsde 

nagyon gyakran egy fiktív piacként viselkedik, mintsem az effektív üzletkötés piacaként. De 

ehhez, már speciális piacra, speciális üzletre - a határidős üzletre - van szükség, amellyel a 

következő pontban foglalkozunk. 

 

A tőzsdei műveletekre, még egészen speciális piaci lehetőség is jellemző. Nagyon gyakori, 

hogy több üzlet párhuzamos, egyidejű megkötésével, új piaci pozíciót létesíthetünk. Az ilyen, 

több üzlet eredményeként előálló helyzetet hívjuk szintetikus pozíciónak. 

 

1.1 A tőzsdei ügyletek fajtái 

 
A gazdasági fejlődés eredményeként a tőzsdei műveleteknek számtalan fajtája született, 

ismert a tőzsdék világában, a befektetők, a vállalkozások gyakorlatában. Áttekintésük 

legegyszerűbben és leghatékonyabban két féle nézőpontból lehetséges. A legkézenfekvőbb 

csoportosítási lehetőség esedékességük alapján tehető. 

 

A tőzsdei ügyletek a teljesítések esedékessége szerint lehetnek: 

 

 1. prompt (azonnal esedékes), 

 2. termin (későbbi időpontban esedékes, úgynevezett határidős) ügyletek. 

 

A másik féle szokásos rendszerezési elv, az üzletkötők kockázathoz fűződő viszonya alapján 

lehetséges, mely szerint megkülönböztetünk: 

 

 1. spekulációs, 

 2. fedezeti (hedge-), 

 3. arbitrage ügyletet. 

 

A velük való megismerkedés során még alaposabb ismereteket szerezhetünk a tőzsdei üzletek 

specialitásairól, illetve a tőzsdei piac motivációiról. 

 

1.1.1 Azonnali (prompt) ügyletek 

 

A prompt, más néven azonnali ügylet jellemzője, hogy azt a szerződéskötéssel egyidejűleg, - 

a technikai elszámolástól függően - de mindenképpen nagyon rövid időn belül teljesítik is.  

 

A szokásos definíció szerint a prompt ügyleteknél az adásvételi szerződés megkötése és az 

ügylet teljesítése (lebonyolítása), idejét tekintve nem szakad el egymástól. Azonnali (prompt 

vagy spot) piaci műveleteknél az ellenérték általában a kötést követő második munkanapon 

cserél gazdát. Ha az ellenértékek a kötést követő napon cserélnek gazdát, akkor tomorrow 

next, ha még a kötés napján, akkor overnight ügyletről beszélünk. 

 

A prompt ügyleteket készpénzügyletnek - comptant-, vagy kassza ügyletnek - is nevezik. Az 

egyes országokban, egyes tőzsdéken kialakult szokásoknak megfelelően általában az ügyletet 

2-5 napon belül kell lebonyolítani. Az eladónak - címlet szerint - ez időn belül kell szállítania 

az értékpapírokat, és a vevőnek a szállítással egyidejűleg az ellenértéket azonnal ki kell 

egyenlítenie. A korszerű tőzsdéken az elszámolás segítésére külön Értéktár működik (lásd 8.4. 
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A Központi Elszámoló és Értéktár Rt.-ről szóló fejezet), amely biztosítja a papírok tárolását, 

fizikai mozgatását, s a tulajdon átruházását. 

 

Prompt ügyletet az értéktőzsdén általában azok kötnek, akik egyszerűen csak befektetési 

formát keresnek (vételkor), vagy éppen tőkebefektetésüket készpénzre szeretnék váltani 

(eladáskor). A prompt ügyleteket jellemzően valós "áru"-vásárlási - például az értékpapírral 

járó jogok (osztalék, kamat stb.) birtoklása, devizához való hozzájutás érdekében - szándékkal 

kötik, ezért is nevezhetjük őket effektív ügyleteknek. 

 

Ha az adásvétel tárgya bankjegy, vagy nemesfém, vagy könyvkövetelésre vonatkozik, akkor 

prompt devizapiaci műveletekről beszélünk. Ezek közül az utóbbi, a könyvkövetelésben 

megtestesülő devizaérték adásvétele jelenti a legnagyobb piacot. 

 

Ha az adásvételi ügylet könyvkövetelésekre irányul, akkor a szállítás könyvjóváírás, illetve 

terhelés formájában megy végbe, míg nemesfém- vagy bankjegyüzleteknél az áru szállítására 

is sor kerülhet. 

 

 

1.1.2 Határidős (termin) ügyletek 

 

 

A határidős - vagy közismert latin szóval élve termin - ügylet esetében a teljesítés mind az 

adásvétel tárgyát képező "áru", mind az ellenérték vonatkozásában egy, az ügyletkötés során 

meghatározott későbbi fix időpontban történik. Az ellenértéket a vevőnek viszont a kötés 

napján jegyzett árfolyamon kell kiegyenlítenie. 

 

A határidős ügylet tehát jelenlegi szerződésben kialakított feltételek mellett, jövőbeni 

teljesítésre vonatkozó megállapodás. A határidős üzlettel a pénzügyi piacokon jövőbeni 

pénznek még távolabbi jövőbeni pénzígéretre történő átváltása történik. 

  

A határidős ügyletek standardizált határidős szerződések két fél között. A határidős ügyleteket 

annak ellenére, hogy csak későbbi határidőre vonatkoznak, természetesen kötelező teljesíteni. 

Lejáratkor az üzletkötő nem gondolhatja meg magát, nem teheti függővé az üzlet realizálását 

az áralakulástól. Ebből következően a határidős szerződések viszonylag nagy kockázatot 

hordoznak magukban. 

 

Emellett a határidős piacokhoz az is hozzátartozik, hogy egészen új távlatokat, lehetőségeket 

nyitnak meg a kereskedésben. A későbbi határidőre szóló teljesítés lehetőséget ad arra, hogy 

olyan dologgal is kereskedjünk, amely még nincs is a birtokunkban, eladhassunk olyan 

terméket, amelyet majd csak később, a határidő lejárata előtt fogunk megvásárolni, illetve 

megvásároljunk olyan eszközt, amelynek fedezetét csak egy jövőben értékesítendő dolog 

ellenértéke adja.  

 

A kereskedés tárgya lehet bármilyen tőzsdei áru, árutőzsdék esetében fizikai áru, míg 

értéktőzsdék esetében valamilyen pénzügyi aktíva: deviza, kötvény, részvény, de lehet 

"összetett áru" is, mint például részvényindex. Az ügyletek teljesítésének időpontjait az egyes 

tőzsdék üzletszabályzatai határozzák meg. (Részletesen lásd 4. Tőzsdei szokványok című 

fejezet.) 

 



7 

 

A határidős ügylet - a prompt ügylettel ellentétben, amelynél a rövid teljesítésű határidők ezt 

nem teszik lehetővé - komoly spekulációra ad alkalmat. Az árak idő és/vagy a földrajzi hely 

függvényében való változása teszi érdekeltté az üzletben a spekulánsokat. Ma már a határidős 

ügyletek nagy része spekulatív ügylet. 

 

 

1.1.2.1 Opciós ügyletek 

 

 

A határidős ügyletek egyik különleges változata az opciós ügylet. Az opció a latin optio 

szóból származik, ami annyit, jelent szabad akarat. 

 

Tőzsdén kívüli opciós ügyletekkel már több száz éve találkozhatunk a 

gazdaságtörténelemben, de tőzsdei kereskedésükkel csak egészen a közelmúltban 

találkozhattunk. Az opciók elterjedésének legfőbb oka, hogy a határidős kereskedéstől 

eltérően lehetőséget biztosít a kereskedőknek limitálni a lehetséges kockázatuk mértékét 

anélkül, hogy a hozamelvárásaik csökkennének, illetve, hogy korlátozódnának. A opciós piac 

lehetővé teszi szereplőinek, hogy ne csak a piacon kialakult árakat, hanem az árak volatilitását 

is be tudják építeni befektetési döntéseikbe. 

 

A tőzsdei opciós szerződések kötését 1982-ben az USA-ban Philadelphiában kezdték el. A 

tőzsdei opciók már szabványosított kereskedést biztosítanak. 

 

Az opciós ügylet olyan határidős ügylet, amelyben az opciót megvásárló fél opciós díj 

(prémium) fejében jogot szerez arra, hogy a szerződésben kikötött határidő lejárata napján, 

illetve napjáig opciós jogával élve dönthessen afelől, hogy a szerződést az abban 

meghatározott feltételekkel realizálja, vagy a díj elvesztése fejében visszalépjen az ügylettől. 

  

Az opciók olyan ügyletek, amelyekhez minden esetben két szerződő fél: egy eladó és egy 

vevő tartozik. Az opció kiírója a jog eladójaként kötelezettséget vállal jövőbeni teljesítésre, 

míg az opció vevője jogot szerez arra, hogy lejáratkor eldönthesse, él-e az opciós 

lehetőséggel, vagy nem. Döntését nyilvánvalóan az áralakulástól függő nyeresége motiválja. 

  

Tőzsdei szaknyelven az opció jogosultját, vevőjét long pozícióban lévőnek, következésképpen 

az opciós ügyletet long ügyletnek nevezzük. A jog eladóját, a kötelezettségvállalót short 

pozícióban lévőnek, a szerződést pedig short ügyletnek nevezzük. 

 

Az alapügylet jellege szerint megkülönböztetünk vételi, vagy más néven call opciót, illetve 

eladási, vagy más néven put opciót. 

 

A vételi, vagy más néven call opció olyan jog - tehát nem kötelezettség -, amely vásárlója 

számára az ügyletben szereplő áru (értékpapír, deviza, stb.) meghatározott mennyiségének a 

szerződésben előre rögzített áron (kötési ár) történő megvételét egy jövőbeni időszakban vagy 

időpontban biztosítja.  

 

Az eladási, vagy más néven put opció olyan jog - tehát nem kötelezettség - amely vásárlója 

számára az ügyletben szereplő áru (értékpapír, deviza, stb.) meghatározott mennyiségének a 

szerződésben előre rögzített áron (kötési áron) történő eladását teszi lehetővé egy jövőbeli 

időszakban vagy időpontban. 
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Ha az opció vásárlója a lejárat időpontja előtt élhet jogával, akkor amerikai típusú opcióról 

van szó, míg a csak lejáratkor "hatékonnyá tehető" opciókat európai opcióknak hívjuk. Ezek 

az elnevezések nem az opciós szerződés megkötésének földrajzi helyére utalnak, hanem csak 

annak típusára. Az opciók által megtestesített jog gyakorlásának eltérő időbeli lehetősége 

alapvető szerepet játszik az opciók értékének meghatározásában. 

 

Egy adott piacon forgalomban lévő opciós szerződések számának nincs elméleti határa, 

hiszen a piac szereplői tetszőleges számban írhatnak ki eladási vagy vételi jogokat egymás 

között. Az egyidejűleg forgalomban lévő opciók összességét nyitott kötésállománynak 

nevezzük.  

 

Az opció birtoklásáért a put vagy call vásárlója a kiírónak meghatározott összeget, 

úgynevezett prémiumot fizet, ami az opció megszerzésének költsége.  

 

A call opció vásárlója vehet, a put opció kiírója köteles venni a kötési árfolyamon. 

Természetesen a jogosultaknak csak akkor áll érdekében az ügylet realizálása, ha az árfolyam 

a kötéstől a határidő lejártáig az elképzeléseknek megfelelően alakul: vételi opciónál 

emelkedik, az eladási opciónál pedig csökken. 

 

Ha ugyanis az érdekének megfelelő árfolyamváltozás különbözete - vételi opciónál: 

amennyivel a prompt árfolyam magasabb a kötési árnál; eladási opciónál: amennyivel a 

prompt árfolyam alacsonyabb a kötési árnál - meghaladja a prémium összegét, tiszta 

nyereségre tesz szert. Ha viszont az árfolyamváltozásból eredő árfolyamdifferencia összege a 

prémium összegén belül marad, azzal a prémiumban jelentkező veszteségét csökkentheti. 

Legrosszabb esetben, ha az árfolyam érdekével ellentétesen alakul, eláll az ügylettől, mert ha 

realizálná, akkor a prémium összegén túl még az árfolyamveszteséget is el kellene 

szenvednie. A nyereségek és veszteségek alakulását mutatja a 1.1. számú ábra. 

 

A l.l számú ábra jól szemlélteti, hogy míg a futures ügyletnél a nyereség, illetve veszteség 

nagysága nem korlátozott, annak mértéke kizárólag az árfolyamdifferenciától függ, addig 

opcióvásárlás esetén a nyereség korlátlan, a lejáratkori prompt árfolyam és kötési árfolyam 

viszonyával egyenes arányban változik, de a veszteség maximális nagysága a kifizetett 

prémium. Az opció kiírója számára a helyzet fordított: potenciális vesztesége elvileg 

korlátlan, nyeresége viszont maximum a kapott prémium. 

 

Az egyszerű opciós ügyletek kockázatainak csökkentése és a nyereség növelése érdekében a 

jogosultaknak lehetősége van időközben (lejárat előtt) részműveletek végrehajtására is. Ha pl. 

vételi opciónál időközben jelentősen megemelkedik az árfolyam, az opcióvásárló eladhatja 

elővételi jogának egy részét - a megvásárolt tételek bizonyos hányadát - a megemelkedett 

áron. Így az opciós ügyletnek ezt a részét, a lejáratkori prompt árfolyamoktól függetlenül, 

bizonyosan nyereséggel zárja, s az így szerzett nyereség fedezetet nyújthat az eredeti 

ügyletnél lejáratkor esetleg jelentkező veszteségekre is. 

 

Az egyszerű opciós ügylet mellett lehetőség van a vételi és eladási opció kombinációjára is, 

az ún. kettős opciós ügyletre. Ilyenkor az opcióvásárló a prémiumdíj kétszeresét kell, hogy 

lefizesse. Ennek fejében arra szerez jogot, hogy a szerződés tárgyát képező tételekre az előre 

meghatározott fix határnapon akár eladóként, akár vevőként lépjen fel. Ezzel az ügylettel a 

spekuláns veszteségkockázatát tovább akarja szűkíteni. 
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1.1 számú ábra 

 
Nyereségek és veszteségek a lejáratkori prompt árfolyam függvényében. 

"X" kötési árfolyamú futures, call opció, ill. put opció vásárlása esetén.  

 

 

Nyereség 

lejáratkor 

 

 

 

  

 put opció futures 

 

 call opció 

 

  

 X 

 

 45  

 

C 

 

P 

 

 

 

 S = prompt árfolyam 

 C = vételi opció díja 

 P = eladási opció 

 

 

A kettős opció esetén az üzletkötőnek érdekében áll az ügylet realizálása minden esetben, a 

lejáratkori árfolyam a kötési árfolyamhoz képest akár nő, akár csökken. Miután döntése, az 

egyszerű opciónál bemutattakhoz hasonlóan alakul, joga van kedvezőbb pozícióban - 

vevőként vagy előadóként - föllépni. Maximális veszteség ez esetben is az opciódíj: ami 

viszont csak akkor úszik el, ha a kötéskori és a lejáratkori árfolyam megegyezik. Ilyenkor az 

eredmény szempontjából közömbös, hogy a spekuláns realizálja az ügyletet, vagy eláll tőle. 

 

Kettős opciós ügyletet is azok között kötnek, akik az árfolyamok változását különbözőképpen 

ítélik meg a szerződés érvényességének ideje alatt. Az egyik fél árfolyam ingadozásra, a 

másik stabilitásra számít. Ez utóbbi úgy ítéli meg, hogy egyszerű spekulatív ügylet esetén az 

árfolyamok stabilitása miatt nem tudta nyereségét realizálni, ezért inkább az opciós ügylet 

prémiumára spekulál. 

 

Az opciós ügyletnél fizetendő prémium a kereslet és kínálat függvényében változik. Addig, 

amíg a futures szerződéseknél a kereslet és kínálat alakulása a kötési árfolyamok változásában 

nyilvánul meg, addig az opciós ügyleteknél a fizetett opciós díj reagál érzékenyen a piaci 

viszonyokra. Más tőzsdei ügyletekhez hasonlóan az opciós ügyleteket is alku előzi meg. 
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1.1.2.2 A határidős piacok kialakulása 

 
A határidős piacok - az árucsere megjelenésével egyidejűleg - alapvetően az áralakulásból 

fakadó kockázat kivédésére jöttek létre. Történelmi emlékek alapján ismert, hogy már az 

ókorban kötöttek opciós és határidős ügyleteket. "Amennyiben Arisztotelésznek hinni lehet, 

úgy az első származékos ügyletet Thalész kötötte, még a Krisztus előtti 6. században, amikor 

olajbogyó szállítmányra vett opciót."
*
 Már az ókorban léteztek koncentrált piacok, mint 

például a görögöknél az Agora vagy a rómaiaknál a Forum, ahol határidős üzleteket is 

kötöttek. A Római Birodalom bukásával a koncentrált piacok hanyatlása is bekövetkezett és 

csak évszázadokkal később, a XIV-XV. században alakultak ki újra hasonló kereskedelmi 

központok. Bár már itt is kötöttek határidős ügyleteket, ezek azonban nem voltak 

egységesítve sem a minőség, sem a szállítási időpontok tekintetében. Az is előfordult, hogy a 

felek nem tartották be a teljesítési időpontokat. Ennek kivédésére jött létre a standardizált 

megegyezési forma, amit ma határidős kontraktus néven ismerünk. Később kialakult a letéti 

rendszer, ami a nem teljesítés esetére biztosított fedezetet. Ezen lépések eredményeként jöttek 

létre azok a feltételek, amelyek a világ tőzsdéin ma is érvényesek. 

 

A tőzsdei határidős ügylet a legrégebbi élénk forgalmú származtatott eszköz. Eredetileg a 

mezőgazdasági termelők és feldolgozók kockázatkezelési igénye hívta életre. Ők 

gazdálkodásukból kifolyólag többféle kockázatnak voltak kitéve. Az áru egy későbbi 

határidőre történő eladása által biztosíthatták maguknak azt az árat, amely a költségeken túl a 

nyereségre is fedezet nyújtott. Így tehát kezelhetővé vált számukra pénzügyi kockázat. Az 

első határidős ügyletek az árutőzsdéken honosodtak meg.  

 

A kamatlábak és devizaárfolyamok ingadozása sokak számára legalább olyan lényeges 

kockázati tényezőnek számított - és számít mai is - , mint egyes áruk árainak kockázata. 

Emiatt a határidős pénzügyi piacok igen sikeres újításnak bizonyultak. 

 

"A legelső tőzsdei piacot, a Chicago Board of Trade-et (CBOT) 1848-ban alapították. Itt nyílt 

meg 1972. május 16-án a Nemzetközi Monetáris Tőzsde (International Monetary Market - 

IMM), amely az első centralizált piac a világon a pénzügyi kockázat áthárítására."
**

 

Kezdetben devizára, majd 1974-től aranyra lehetett határidős üzleteket kötni. 1976-ban 

vezették be az első állampapírra köthető kamat, azaz hitelügyleteket. 

 

Gyakorlatilag a 70-es évek elejére tehető a pénzügyi határidős piacok időszámításának és 

egyben robbanásszerű fejlődésének is a kezdete. A korábban nem tapasztalt mértékű fejlődés 

okai a gazdasági környezet változásában keresendők: 

  

 - összeomlott a Bretton Woods-i pénzügyi rendszer a dollár aranyra válthatóságának 

 1971-es megszűnésével, a valutapiacok viszonylagos stabilitása a múlté lett; 

 - elszabadult az infláció az 1973-as olajárrobbanás következtében és ezáltal  

  megszűnt a kamatok kiszámíthatósága; 

 - a pénzügyi rendszer globalizációja lehetővé tette az országhatárokat átlépő  

  árfolyam-biztosításokat. 

 

                                                           
*
 HVG , 1995. január 28. 57.0. 

**
 Száz János: Hitel, pénz, tőke. KJK, Budapest, 1989. ,116. o. 
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Az első európai pénzügyi határidős piac Londonban, 1982 szeptemberében jött létre, London 

International Financial Futures Exchange (közismert rövidített nevén LIFFE) néven. A 

LIFFE-on is devizával indult a kereskedés, s a piacok között könnyebb kapcsolat érdekében a 

chicagóival egyező kontraktusokat vezettek be. 

 

A gazdasági környezet változása jól nyomon követhető a határidős értéktőzsdéken bonyolított 

forgalom változásával: 

 

- a 70-es években a devizakontraktusok terjedtek el világszerte, 

- a 70-es évek végén 80-as évek elején a kamatkontraktusok vették át a vezető szerepet, 

- a 80-as 90-es években az indexügyletek világméretű térhódítása figyelhető meg.  

 

 

1.1.2.3 Származékos piacok hazánkban 

 

 

A fejlett világ tőzsdéin egyre nagyobb szerepet játszó határidős kereskedés hazai 

meghonosodása szakértők szerint elengedhetetlen a nyugati pénzügyi-gazdasági rendszerekbe 

való integrációhoz. 

 

Hazánkban a határidős kereskedés 1988-ban a kétszintű bankrendszer indulásával egyidőben 

kezdődött. Az üzleti alapokon működő kereskedelmi bankok létrehozták a bankközi 

devizapiacot, ahol a nyilvánosság kizárása nélkül, telefonon, számítógépen folyik a 

kereskedés. Bár az információs csatornák gyengesége miatt adatok nem állnak rendelkezésre, 

de tudni lehet, hogy a forward - határidőre történő vétel vagy eladás - mellett jelentős 

számban kötöttek swap, tehát azonnali ügylettel kombinált határidős ügyletet is. 

 

 

Elvben már 1993 nyarától lehetőség van a BÉT-en is határidős üzletek kötésére. A határidős 

piac kiépítésével - melyre kelet-európai értéktőzsdén a kilencvenes évek elején még nincs 

számottevő példa - a BÉT viszonylag kis lemaradással kapcsolódhat a nemzetközi fejlődési 

irányhoz, hiszen a hasonló ausztriai intézmény is csupán két esztendővel hosszabb múltra 

tekinthet vissza. 

 

Az értéktőzsdei premier szervezői ma úgy vélik, hogy akkoriban a gazdaság időleges 

fellendülése, a privatizációs boom, a megélénkült külfölditőke-beáramlás elvonta a BÉT 

tagságának figyelmét az új piac kínálta lehetőségektől. Mára a helyzet megváltozott, s ez 

növelheti a határidős ügyletek értéktőzsdei megjelenésének jelentőségét, az irántuk 

megmutatkozó érdeklődést.  

 

Jelentős változást hozott a forgalomban, a piac likviditásában, hogy 1994. júniusban a BÉT 

élén álló Tőzsdetanács úgy döntött, a határidős piac állandó működtetése és megfelelő 

likviditása érdekében bevezeti a külföldön már bevált piacvezetői intézményt. Ennek 

alkalmazására a világ tőzsdéin számos formában van példa. A BÉT-en úgynevezett 

árjegyzőket (pályázat útján e célra kiválasztott tőzsdetag brókercégeket) bíznak meg a 

kereskedés irányításával. A kereskedés beindításának sikerét hivatott szolgálni a BÉT és a 

francia MATIF - a világ öt legnagyobb határidős tőzsdéjének egyike - között létrejött 

együttműködés is. Ennek keretében a MATIF konzultáns cége, a MAESTRO munkatársai 

segítették a BÉT származékos piacainak fejlesztését előirányzó stratégia kialakítását. 
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A Budapesti Árutőzsdén azonban még már 1993. március 16-a óta, vagyis a BÉT kísérletét 

megelőzve folyik határidős devizakereskedés. 

 

 

A Budapesti Árutőzsde (BÁT) határidős piaca 

 
A valódi határidős piac megteremtése a Budapesti Árutőzsde alapítóinak az érdeme. Itt 

kerültek kialakításra az első kontraktusleírások, szabályzatok, szokványok, a határidős 

kereskedelem első működő infrastruktúrája. Az első nyilvános határidős ügylet 1989. 

november 8-án született meg takarmánykukoricára.
*
 1989 augusztusától folytak heti két 

alkalommal határidős jegyzések a Terménytőzsde Kft. (későbbi Árutőzsde Kft., majd 

Budapesti Árutőzsde) szervezésében. A BÁT-on látványos fellendülés volt tapasztalható a 90-

es évek elején. Ez többnyire a gabonaszekciónak volt betudható, míg az 1991-ben megindított 

határidős húspiac inkább csak "vegetált".  

 

Az igazi felfutást azonban a pénzügyi szekció megalakítása, azon belül a határidős 

devizaügyletek hozták meg. Ennek megértéséhez meg kell vizsgálnunk a kor gazdasági 

környezetét. A piacgazdaságra való áttérés jelentős változásokat hozott a pénzügyi életben is, 

a megváltozott körülmények között a gazdaság szereplőinek szembesülni kellett a forint-, 

illetve keresztárfolyam-változásokból, a piaci kamatláb ingadozásokból eredő kockázatokkal. 

Felmerült tehát a kockázatok fedezésének természetes igénye. 

 

Ehhez társult még, hogy az MNB 1991-ben megszüntette a határidős jegyzéseit, átadva a 

feladatot a kereskedelmi bankoknak, és így elősegítve az OTC piac kialakulását. A 

kereskedelmi bankok az ügyféligényeknek megfelelve, személyre szabott ügyletekkel álltak 

ügyfeleik rendelkezésére. Az ügyletek egyedi jellege, a standardizáltság hiánya és a piacra 

lépés lehetőségének korlátozottsága miatt ez a típusú piac nem tud maradéktalanul megfelelni 

a gazdasági szereplők igényeinek - és itt fogalmazódik meg a határidős tőzsdék 

létjogosultsága.  

 

A BÁT 1993 márciusában indította pénzügyi szekcióját. A külpiacokkal kapcsolatban álló 

gazdálkodó szervek felismerték, hogy a határidős fedezeti ügyletekkel biztosíthatják magukat 

a nem kívánt árfolyamváltozásokkal szemben és természetesen a spekulánsok is megjelentek. 

A pénzügyi szekció hamar átvette a vezető szerepet a gabonaszekciótól és 1997-ben már a 

BÁT forgalmának 95 százalékát adta. 

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) határidős piaca 

 
A BÉT - most már komolyabb előkészületek után - 1995. március 31-én indította el határidős 

piacát. Megtörtént a szabványosítás a kereskedés és az elszámolás tekintetében is. 

Bevezetésre került az árjegyzői rendszer. 

 

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) 1995. március 31-én nyitó új piacán kezdetben négy tőzsdei 

termék: a három hónapos diszkont-kincstárjegy, az amerikai dollár és a német márka 

                                                           
*
 Cégvezetés: A spekuláció feltámadása, Határidős ügyletek, 1997. jún., 54.o.  
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határidős árfolyamának, valamint a tőzsde hivatalos indexe - a BUX - pontértékének 

kereskedésére nyílt lehetőség. A forint valutakosarának összetételével megegyező arányban 

kötött, úgynevezett kosaras ügyletek népszerűségétől indíttatva 1995. novemberétől az ECU-t 

is kereskedés tárgyává tették.  

 

A devizák tekintetében a Budapesti Árutőzsde (BÁT) egyértelmű versenyelőnnyel 

rendelkezett, mivel ott már évek óta folyt a kereskedés. A likviditás likviditást vonz, így az 

indulás pillanatától kérdéses volt, hogy sikerül-e a BÉT-nek elhódítani az elsőbbséget a két 

deviza vonatkozásában. 

 

A diszkont-kincstárjegyhez és a BUX indexhez nagy reményeket fűztek a szakemberek, mivel 

ezek segítségével a befektetők a kamatok és részvényárfolyamok változásának veszélyét is 

kivédhetik. 

 

Az indulást követően a legnépszerűbbnek a kincstárjegy bizonyult. A BUX szerény forgalma 

a termék újdonságával és azzal magyarázható, hogy az index alakulása nehezen volt 

prognosztizálható. Ennek ellenére már az indulást követő első hónapokban a részvényindex 

rendelkezett a második legtöbb nyitott kötésállománnyal. A részvénypiac iránti nemzetközi 

érdeklődés szükségessé tette, hogy külföldi befektetők is köthessenek határidős 

részvényindex-ügyleteket. A külföldi intézményi befektetők megjelenésének és természetesen 

az utóbbi időszak nagymértékű árfolyam-emelkedésének köszönhetően jelenleg a BUX a 

Budapesti Értéktőzsde legkedveltebb határidős terméke. 

 

A határidős piac indulását gyors felfutás követte A BÉT határidős piacának robbanásszerű 

fejlődése nem példa nélküli a világban, inkább a 80-as évek nemzetközi trendjének 

megismétlődésével állunk szemben.  

 

Árjegyzői rendszer a BÉT-en 

 

"Az árjegyző sajátszámlás kereskedésre jogosult tőzsdeügynök, akinek legfontosabb 

funkciója az, hogy egy adott határidős termék ajánlati könyvét kezelje és (egy bizonyos 

mértékig) biztosítsa a kereslet és kínálat egyensúlyának fenntartását."
*
  

 

1994 júniusában a szabványosított határidős kereskedelem továbbfejlesztése érdekében a BÉT 

pályázatot hirdetett az egyes termékek árjegyzői státuszának betöltésére. A pályázatok 

elbírálásánál legfontosabb szempontként a pályázók által vállalt minimális ajánlati 

mennyiséget és a maximális ársávot vették figyelembe. A dollár és a márka első árjegyzője a 

Budapest Értékpapír Rt., a 3 hónapos diszkont- kincstárjegyé a K&H Brókerház Rt., a BUX-é 

pedig a Postabank Értékpapír Rt. lett. A tőzsde az árjegyzői szerződéseket maximum egy éves 

időtartamra köti, így a pályázat évente kiírásra kerül. 

 

Az árjegyző köteles egy meghatározott mennyiségig oly módon folyamatos vételi és eladási 

árfolyamot jegyezni, hogy az árfolyamok különbsége a szerződésben vállalt ajánlati sávon 

belül maradjon. Az árjegyzőknél fut össze valamennyi ajánlat, amelyeket ők bejegyeznek az 

ajánlati könyvbe, megkötik a megköthető ügyleteket és a legjobb vételi és eladási ajánlatokat 

közzéteszik. Amennyiben a kettő közötti ársáv nem felel meg az árjegyzői szerződésben 

                                                           
*
 BÉT: A határidős kereskedés kézikönyve. 1995. Budapest, 39. o. 
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foglaltaknak, úgy az árjegyző köteles saját számlás ajánlatot tenni. Ez biztosítja a kereskedés 

folyamatosságát, hiszen a piaci szereplők biztosak lehetnek abban, hogy egy bizonyos 

mennyiségű kontraktust el tudnak adni, illetve meg tudnak vásárolni.  

 

Az árjegyző amellett, hogy tranzakciós díj visszatérítést kap a tőzsdétől, egyéb piaci 

előnyöket is élvez. Az ajánlati könyv vezetőjeként csak ő ismeri teljes mértékben az adott 

termék piaci viszonyait és ezen többletinformáció birtokában cselekedhet. Ezen túl jelentős 

marketingelőnnyel bír a többi piaci szereplővel szemben. 

 

A határidős kereskedés nyílt kikiáltásos, úgynevezett árjegyzői rendszerben működik. A 

kereskedés a nyitószakasszal kezdődik, amely során az ajánlati könyvben nyilvános 

ajánlatokat tehetnek a brókerek. Az úgynevezett nyitókereskedés során a brókerek ajánlatokat 

vihetnek be az árjegyző által kezelt - komputerizált formában működő - ajánlati könyvbe. 

Ezután a számítógép a tőzsdei szabályzatnak megfelelő algoritmussal kiszámítja a nyitóárat. 

Ez az az ár, melyen a korábbiakban bevitt, egymásnak megfelelő vételi és eladási ajánlatok 

között a legtöbb üzlet köthető. 

 

Ezt követően néhány percen belül kezdetét veszi a szabad kereskedés, oly módon, hogy az 

árjegyző közzéteszi az első kétoldalú ajánlatot. Ez a legmagasabb árú vételi és a 

legalacsonyabb árú eladási ajánlat közzétételét jelenti, melyek között az árfolyam a tőzsdei 

előírásoknak megfelelően maximált. Amennyiben a brókerek által megtett vételi és eladási 

ajánlatok közötti árkülönbség nagyobb az előírtnál, vagy ha netán az adott termék vételére, 

illetve eladására egyetlen ajánlat sem érkezett, úgy az árjegyzőnek magának kell megfelelő 

ajánlattal előállnia. Az árjegyző meghatározott feltételek mellett ettől eltérő esetben is tehet 

saját ajánlatot. 

 

A határidős piacon a brókercégek - illetve a nekik megbízást adó befektetők - nem egymással, 

hanem az ügyletek elszámolását végző Központi Elszámoló és Értéktár (KELER) Rt.-vel 

állnak szemben. Ez annyit jelent, hogy vásárlás esetén a KELER az eladó, ellenkező esetben 

pedig a vevő szerepét tölti be jogi értelemben. A kereskedésben résztvevő brókercégeknek 

pénzügyi biztosítékaikat - melyek adott számú pozíció létesítésére jogosítják fel őket - is a 

KELER-nél kell elhelyezniük. Emellett a befektetőknek alap- és változó - naponkénti 

árfolyam különbözetek elszámolását szolgáló - letéteket is be kell fizetniük az elszámoló 

háznál. Az árfolyamnál esetlegesen elszenvedett napi veszteségeik összegét a befektetők 

azonnal letétbe helyezik, ugyanakkor napi nyereségeik értéke is azonnal megjelenik 

számlájukon. A tőzsdei előírások betartása esetén tehát nem képzelhető el, hogy valamely 

brókercég ne tudna eleget tenni a vele szemben fennálló követeléseknek. Bizonyos határidős 

tőzsdei forgalomérték elérése esetén a KELER Rt. a tőzsdetagok pénzügyi letéteinek, egy 

elkülönített részéből automatikusan kollektív, garanciaalapot, Származékos Letéti Közös 

Alapot (SZÁLKA) hoz létre. 

 

1.1.2.4 A határidős piacok jelentősége 

 
A határidős piacok alapvető gazdasági célja, hogy a fizikai piacokat hatékonyabbá és 

versenyképesebbé tegyék. A határidős tőzsdék leglényegesebb feladatai közé sorolhatjuk a 

kockázatkezelést, az árfeltárást valamint az információs központ szerepét.  
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A befektetők egy része azért jelenik meg a határidős piacon, hogy az üzletmenetéből adódó 

kockázatát csökkentse. Erre nyújt lehetőséget a fedezeti ügylet megkötése. A határidős ügylet 

lehetővé teszi a kamat- illetve árfolyamkockázat (pénzügyi kockázatok) alapügyletről történő 

leválasztását, és átadását azoknak, akik a magasabb hozam reményében hajlandók és képesek 

azt átvállalni. A határidős ügyletek az újfajta kockázatok kezelésének alapvető eszközeivé 

váltak, hiszen segítségükkel kezelhetővé vált a piaci árfolyammozgásokból adódó 

bizonytalanság. Sokak szerint a kockázatok kiküszöbölésének lehetősége teremti meg a 

határidős piacok létjogosultságát.  

 

A tőzsdéken kerülnek megmérettetésre az árakra ható tényezők. A határidős ár kifejezi a piac 

általános véleményét az árak, árfolyamok jövőbeli alakulását illetően. Ez az ár normális piaci 

körülmények között a jövőbeli prompt ár előrejelzője. Az összefüggés abban az értelemben is 

igaz, hogy a határidős árak segítségével hatékonyabb előrejelzéseket lehet készíteni a piac 

jövőbeli alakulásával kapcsolatban, mint a prompt piaci árakból. 

 

A határidős piacok teret engednek a spekulánsoknak. Ők azok, akik fedezetlen pozíciót 

vállalva hajlandók viselni a nagyobb haszonszerzés reményében a nagyobb kockázatot. Sokan 

bizonyára kritikusan szemlélik, hogy a spekulánsok jelenléte az előnyök között kerül 

számbavételre, de az nem vitás, hogy tevékenységük szükséges és hasznos. 

 

A határidős piacok kapcsán szólni kell a tőkeáttétel felnagyító hatásáról is. Tőkeáttételről 

akkor beszélünk, ha az ügylet létrehozásához szükséges letét - tényleges befektetés - csak 

töredéke a piacon elfoglalt tényleges pozíció összegének, így rövid időn belül a nyereség és a 

veszteség is rendkívül nagy lehet a befektetett összeghez képest. "A határidős piacokon a 

letétek általában 10 % alatt vannak, néhány esetben pedig nem érik el a határidős kötés piaci 

értékének 1 %-át sem. Az alacsony határidős letétek miatt nagy összegű erőforrásokat lehet 

viszonylag kis összegű tőkével mozgatni."
*
 Ebben rejlik a határidős ügyletek kockázata, ami a 

tőkeáttétel nagyságával fordítottan arányos. 

 

1.1.2.5 Futures és forward 

 

A határidős ügyletnek, attól függően, hogy tőzsdén vagy a tőzsdén kívül kötik, két fajtáját 

különböztetjük meg; ezek: 

 

  - futures 

  - forward ügyletek. 

    

 

A két piac közötti különbségek a szabványosítás fokában és a teljesítés biztonságában 

mutatkoznak meg leginkább. 

 

A tőzsdei határidős ügyletek hívjuk futures ügyleteknek. A futures szerződések erősen 

szabványosítottak, csak meghatározott termékre, lejáratokra, mennyiségekre köthetők üzletek; 

szigorúan meghatározott a kereskedés és az elszámolás rendje, gyakran az árlépésköz mértéke 

is. A teljesítés szempontjából általában egyaránt megengedett a fizikai szállítás és a pénzbeni 

elszámolás. A kereskedelembe bevont termékek köre korlátozott, mivel azoknak speciális 

feltételeknek kell megfelelniük (Részletesebben lásd 4. Tőzsdei szokványok című rész.). 
                                                           
*
 Powers-Vogel: A határidős deviza- és hiteltőzsdék működése. KJK, Budapest, 1989. 54. o. 
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A tőzsdén kívüli határidős ügyletek, vagy más néven forward ügyletek elvileg bárkivel 

megköthető és tárgya bármi lehet. Itt általában nem az ügylet lejáratának napját, hanem annak 

futamidejét határozzák meg (ez általában 1, 3, 6 és 12 hónap). Ezek a szerződések 

gyakorlatilag magánjogi megállapodások, amelyeknek nagy előnye a rugalmasság és a 

szabadság, hátránya viszont a rossz likviditás, ami miatt itt minimális azon ügyletek aránya, 

amelyek pénzbeni elszámolással teljesülnek. 

 

A biztonság vonatkozásában a tőzsdei ügyletek esetén szinte kizárt a nem teljesítés kockázata, 

amit az elszámolóház, a biztonsági letéti követelmények és garanciaalapok közbeiktatása 

szavatol. 

 

A forward és futures ügyletek közötti különbségek összefoglalását az 11.1 számú táblázat 

mutatja. 

 

A forward jellegzetes példája a hagyományos bankközi devizapiac, amely az első világháború 

után vált jelentőssé az árfolyamok gyakori és heves változásából eredő kockázat miatt. 

 

A forward piac nem centralizált, telexen és a telefonon lebonyolított ügyletek csak kevéssé 

szabványosítottak. Ez egyben azt is jelenti, hogy forward ügyletkötés a tőzsdén nem fordul 

elő, szemben a futures és opciós ügyletekkel, amelyek rendkívül széles körben elterjedtek. 

 

A tőzsdén kívüli forgalomra jellemző forward üzlet esetén tehát főleg bankok kötik egymással 

telexen, telefonon az ügyleteket. Ilyenkor klíringház, vagy más néven Elszámolóház 

hiányában az üzletet csak az eredeti partnernél lehet felmondani. Ha az egyik fél nem teljesíti 

vállalt kötelezettségét a határidő alapján, az ebből fakadó veszteség közvetlenül a másik felet 

terheli. Ez általában nem fordul elő, mert az elkövetőt bojkott fenyegeti, de ha mégis, akkor a 

kártérítési igény az alperes székhelyén polgári peres eljárásban érvényesíthető. 

 

A határidős szerződések terminológiája 
 

A határidős tőzsdei ügyletbe való bekapcsolódást szakkifejezéssel pozíciónyitásnak nevezzük. 

A szerződések teljesítése történhet azonos határidőre, új szerződéskötéssel, de előfordul, hogy 

más határidőt szabnak. Ez utóbbi a stellázs vagy más néven kettős díjügylet. 

 

A forward és futures ügyleteknél mindkét félnek joga és kötelezettsége is van egyidejűleg. Az 

értékpapír vásárlójának például joga van a kötvényt, vagy részvényt a megjelölt napon átvenni 

az eladótól, de egyben kötelezettsége is van arra vonatkozóan, hogy a szerződéskötéskor előre 

megállapított árat az eladónak kifizesse. Az eladó oldaláról nézve is fennáll ugyanez a 

kettősség: az ügylettel jogot szerzett az ügyletkötéskor kikötött ellenérték átvételére, de 

kötelezettsége is van: a megjelölt időben az értékpapírokat előre meghatározott címlet szerint 

a vevő rendelkezésére kell bocsátani. 

 

Az ügyletkötők itt is, mint a határidős ügyleteknél általában árfolyamnyereségre spekulálnak. 

Értelemszerűen az eladónak az árfolyamok csökkenése, a vevőnek pedig az emelkedése a 

kedvező tendencia. Nyilvánvaló, hogy az ügylet csak akkor jöhet létre, ha az árfolyam 

alakulási tendenciákat a felek ellentétesen ítélik meg. Az ügyleten az nyer, aki a tendenciát 

helyesen ítélte meg, s az veszít, aki abban tévedett. Itt az egyik fél nyeresége a másik fél 

vesztesége. A határidő elérkezésével azonban már visszalépni nem lehet, a kötelezettséget 

teljesíteni kell. 
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1.2 számú táblázat 
A forward és futures piac eltérései 

 

 

Megnevezés Forward Futures 

Kereskedés módja Telefonon keresztül kevés 

vevő és eladó között 

Nyílt kikiáltással vagy 

automatikusan, sok eladó 

és vevő között 

Az üzlet volumene Egyéni igények szerint Standardizált 

A teljesítés dátuma Flexibilis Standardizált 

Az ügylet díja Vételi és eladási ár közötti 

különbözet vagy ügynöki díj 

Ügynöki díj, nincs külön 

vételi és eladási ár 

Biztonsági letét Kiegyensúlyozott mérleg 

függvényében limitált 

Alacsony (1-2%) 

Árfolyam Ügyfelenként eltérés 

lehetséges 

Mindenki számára 

ugyan az 

Klíring Nincs külön klíringház Naponta 

Árfolyam-változás Nincs napi limit Korlátozott 

 

 

A piac helye 

A világ minden táján 

szétszórva, összeköttetés 

telefonon 

Egy meghatározott helyen, 

a tőzsde "floor"-ján 

összevonva, amely az egész 

világra kiterjedő 

információs kapcsolatokkal 

rendelkezik 

A nem teljesítésből eredő kockázat 

viselője 

Másik fél Klíringház 

Az üzlet felmondása Eredeti ügyfélnél, körülményes A piacon, 

könnyű 

A hitelforrásokat igénybe veszi nem veszi igénybe 

 

Az ügyfelek 

ismerik egymást, 

közvetlenül egymással 

kereskednek 

nem tudják ki a másik fél, 

ügynökön keresztül 

kereskednek 

Kik vehetik igénybe Nagy ügyfelek Széles közönség 

Teljesítés gyakorisága 90% felett 1% alatt 

 

 

 

 

Az előbbi spekulatív ügyletnél a spekulánsok adódható nyeresége, illetve vesztesége elvben 

korlátlan. Mivel az ilyen mértékű veszteségeket számos tőzsdézni kívánó nem tudja vagy nem 

akarja vállalni, szükségessé vált olyan ügylettípus bevezetése a tőzsdén, amelynél az adódható 

veszteség maximuma előre meghatározható. Ilyen ügylet az ún. opciós ügylet. 

 

1.1.3 Az üzletkötők kockázathoz fűződő viszonya 

 
A határidős piacok résztvevőit, a kockázathoz fűződő viszonyuk alapján 3 csoportba 

sorolhatjuk:  

 

  fedezeti ügyletkötők (hedger), akik a kockázat csökkentésére, a veszteség elkerülésére 

törekednek; 

 a spekulánsok, akik jelentős árfolyamkockázatot vállalnak nyereségszerzés céljából; 

 az arbitrazsőrök, akik kockázat-semlegesek, úgy vállalnak határidős pozíciót, hogy  

kockázatuk se nem nő, se nem csökken. 
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1.1.3.1 Fedezeti ügylet 

 
A fedezeti ügyletkötők (hedgerek) a biztonságot helyezik előtérbe. Ők a határidős piacot arra 

használják fel, hogy a más ügyleteik keretében kalkulált hasznukat lefedezzék, illetve annak 

realizálását biztosítsák. Az árfolyam, illetve kamatkockázatból adódó potenciális veszteségük 

elkerülése érdekében kötnek egy - az eredeti pozíciójukkal ellentétes irányú - határidős 

ügyletet. Így az árfolyam változása már nem egyoldalúan érinti a fedezeti ügyletkötőket, 

hanem egyszerre kedvezően és hátrányosan. Ezzel magyarázható tulajdonképpen az, hogy a 

hedgerek kockázat-semlegesek. Tudniillik a hedge üzlet ezek alapján alkalmas eszköz az 

ügyletkötő érdekével ellentétes árfolyamváltozásból adódható veszteség elkerülésére, de 

ennek fejében le kell mondania az érdekeivel egyező árfolyamváltozásokból adódható 

nyereségről. 

 

A hedge ügyletnek két típusát különböztetjük meg: 

 

 a vételi- és 

 eladási hedge ügyletet. 

 

Vételi (vagy long) hedge- ügylet kötésére akkor kerül sor, ha pl. az importőrt későbbi 

időpontban szükséges deviza vásárlásakor, vagy jövőben tervezett értékpapír vásárlásakor az 

árfolyam emelkedése fenyegeti.  

 

Az eladási (vagy short) hedge alkalmazása akkor célszerű, amikor pl. a jövőben szabad 

devizával rendelkező exportőrt, vagy a jövőben eladni szándékozó értékpapír-tulajdonost az 

árfolyam csökkenése fenyegeti. 

 

A forward piaci fedezeti ügylet általában akkor jelentkezik, ha az eredeti - későbbi időpontban 

realizálódó - ügyletet a határidős piacon bonyolítják le. 

Ilyenkor a fedezeti ügylet egyetlen termin ügyletből áll: egy eladás vagy vétel, termin 

árfolyamon. A forward piacon a tényleges ár, amelyen a terminügylet (értékpapír-, 

devizavásárlásra vagy vételre) kötötték, megegyezik a fedezeti ügylet kezdő időpontjának 

termin árfolyamával. 

 

A tőzsdei szokványok - korlátozott számú ügyletfajta, időpont, standard mennyiségek - 

azonban nem mindig teszik lehetővé, hogy az ügyletek pontosan az egyéni szükségletek 

szerint, tehát például a kívánt határidőre legyenek megköthetők. Előfordulhat például, hogy 

arra a hónapra, amelyikre szerettük volna, a tőzsdei előírások szerint nem lehet határidős 

ügyletet kötni. 

 

Ez vezetett oda, hogy egy többlépcsős megoldást vezettek be a futures piacon: az esedékes 

jövőbeni prompt ügyletet bár felcserélik egy határidős ügylettel, de nem véglegesen, hanem 

csak időlegesen, ugyanis helyettesítik egy olyan futures ügylettel, amelyik feltételeiben a 

jövőbeni prompt ügyletekhez áll legközelebb. 

 

A futures fedezeti ügylet lényegében három részügyletből áll. Attól függően, hogy vételi, 

vagy eladási hedge-ről beszélünk: 

  

 1 vétel vagy 1 eladás (termin ügylet termin árfolyamon), 
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 1 eladás vagy 1 vétel (termin ügylet visszavásárlása, viszonteladása a lejáratkori   

promptárfolyamon), 

 1 vétel vagy 1 eladás (prompt ügylet, prompt árfolyamon). 

 

Tehát ez esetben a határidős ügylet megkötésével nyitják a pozíciót, amelyet az 

esedékességkor a futures piacon megkötött ellenügylet zár le. Ezt követi a prompt ügylet a 

prompt piacon.  

 

A futures piaci hedge ügylet a tőzsdei ügylet és fizikai ügylet olyan kombinációja, melynek 

célja, hogy alkalmazójának fizikai áruügyletében a kokázatokból eredő potenciális 

veszteséget a tőzsdei üzleten realizálható eredménye kompenzálja. A hedge ügylet alapja a 

tőzsdei és a fizikai piac közötti kapcsolat. 

Ha a hedger várakozásaival ellentétes irányú árfolyamváltozás következik be, az eredmény 

akkor sem más, csak a folyamat ellentétes irányú, vagyis akkor ez az árfolyamcsökkenés a 

futures piacot érinti hátrányosan és a promptügyletet előnyösen. Ebben az esetben a fizikai 

piacon realizálható eredményt közömbösíti a tőzsdei ügylet vesztesége. 

 

A futures piaci hedge ügylet a promptárfolyam változékonyságának a kockázatát a termin- és 

promptárfolyam különbségének változékonyságának lényegesen kisebb kockázatára mérsékli. 

 

A hedgerek is élhetnek az opciós piac lehetőségekkel. Az opciós fedezeti ügylet két 

részügyletből áll: egy opcióvásárlásból és egy jövőbeni prompt ügyletből. Vételi hedge 

ügyletnél call opciót, eladási hedge-nél pedig put opciót vásárol az üzletkötő. Ezt a tőzsdei 

ügyletet az előzőekkel szemben akkor célszerű alkalmazni, amikor bizonytalan az eredeti 

gazdálkodásból eredő ügylet, amikor nem biztos, hogy létrejön a fedezni kívánt pozíció. (Pl. 

bizonytalan az importüzlet létrejötte, amikor devizát kívánok beszerezni stb.) Ilyen esetben ha 

az eredeti üzlet elmarad, de ennek biztosítására már megkötöttük a futures fedezeti ügyletet, 

akkor kockázatunk nem hogy csökkenne, inkább tovább nő, tehát egyértelműen spekulációs 

célzatúnak bizonyul. 

 

1.1.3.2 Spekulációs ügylet 

 

A spekulánsok árfolyamkockázatot vállalnak nyereségszerzés reményében. Ők azok, akik 

kockázatot vállalva nagyot nyerhetnek, de persze ha várakozásaik nem jönnek be, akkor 

nagyot is veszíthetnek. 

 

A tőzsdén spekulációs nyereség elérésre játszókat két csoportba szokás sorolni: 

 

- a haussier-ek (ejtsd: illetve hosszőrök) a hausse-ra, vagyis az árfolyam-emelkedésre 

számítanak, s ezért ma vásárolnak értékpapírokat abban a reményben, hogy ezeket később, 

magasabb árfolyamon értékesíteni tudják; 

A hausse (ejtsd: hossz) - francia eredetű szó, annyit jelent, hogy növekedni, emelkedni, a 

tőzsdei szóhasználatban árfolyam-emelkedést értünk alatta. A New York-i tőzsdéken a 

hosszra spekulálókat "bull"-nak, bikának nevezik. Az árfolyam-emelkedést bikahangulatnak 

is nevezi a tőzsdei szakzsargon. 

 

 

- a baisser-ek, (ejtsd: besszerek) vagy contreminuer-ök (annyi mint ellenjátszó), baisse-re 

(ejtsd: besszre), vagyis árfolyamcsökkenésre számítanak. Ezért ma eladnak, hogy később 
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ugyanazt a terméket majd alacsonyabb árfolyamon visszavásárolják. (Határidőre, tehát 

későbbi szállításra ezt akkor is megtehetik, ha már nincsenek is a birtokában.) 

A baisse, fonetikusan ejtve bessz, francia eredetű szó, az árfolyam csökkenését, süllyedését 

jelenti. New Yorkban az árfolyamcsökkenésre spekulálókat "bear"-nak, magyarul medvének, 

a bessz hangulatot pedig medvehangulatnak nevezik.  

 

Valójában a legtöbb határidős piaci spekuláns egyszerre hausse- és baisse spekuláns is, csak 

eltérő időpontra vonatkozóan. Ha például valaki arra számít, hogy a második félévtől 

kezdődően egy központi kormányzati intézkedés miatt (pl. kamatlábemelés) jelentősen és 

folyamatosan csökkenni fognak a kötvényárfolyamok, akkor egyszerre két határidős ügyletet 

is köt egyszerre: vesz egy júliusban leszállítandó és elad egy év végén - decemberben 

leszállítandó kötvényt. Ha az árfolyamok az érdekeinek megfelelően alakulnak, akkor vagy a 

júliusit tudja drágábban eladni, vagy a decemberit olcsóbban visszavásárolni. A két ügyleten 

nyer összességében, függetlenül attól, hogy maga a kamatszint nő-e vagy csökken júliusig, ő 

csak a második félévi különbözetre spekulált. Ha számításai nem jönnek be, vagyis az 

árfolyamváltozás nem következett be, sem a prompt, sem a termin árfolyamokban, akkor a 

spekuláns veszített. 

 

A spekulánsokat aszerint is szokás megkülönböztetni, osztályozni, hogy a vállalt nyitott 

pozíciót milyen hosszú ideig tartják fenn, egyszerűbben mondva, milyen távoli a vállalt 

szerződés teljesítésének határideje: 

 

- a skalperek: sok kis árfolyamváltozás, gyakori ügyletkötésekkel való kihasználásával 

kívánnak nagy nyereségre szert tenni; pozíciójukat csak pár percig tartják fenn;    

 

- a napi spekulánsok: a nap végén mindig lezárják pozíciójukat, a napi záró- és más- 

napi nyitó árfolyam esetleges radikális megváltozása, az ebből eredő kockázat és a vele 

együttjáró nyereség miatt. 

 

- a trendspekulánsok: hosszabb távra építik ki várakozásaikat, arra is számítva, hogy 

időközben az árfolyam kedvezőtlen változásokon megy keresztül. 

 

A határidős piac lehetőségeit kihasználva a futures piac spekulációinak számtalan fajtája 

alakult ki. Néhány alapvető fajta: 

 

 - egyszerű (open position) spekuláció: a spekuláns futures pozíciót azért vásárol, 

 illetve elad, hogy azt majd később drágábban eladja, illetve olcsóbban visszavásárolja; 

 Ez mindig nyitott pozíciót eredményez. 

 

 - kétkulacsos (straddle) spekuláns: egy későbbi időszak árfolyamváltozására, az idő- 

  időszak kezdetén és végén fennálló árfolyam különbözetére spekulál. Ezért ma a 

futures piacon egyik időpontra vevőként, a másik időpontra eladóként lép fel, így 

nyereségének nagyságát e két árfolyam különbségének változása adja; 

 

  - pillangó (butterfly) spekuláns: két árfolyam különbségének a különbségére fogad; 

  (pl. arra, hogy a kötvények árfolyama január és március között emelkedni, március és  

 május között gyengülni fog, de a két időszak közötti árfolyam-különbözet 

mindenképpen emelkedni fog. Eszerint vesz egy januári, elad két márciusi és vesz 

májusi kötvény futures kötést.) 
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 - a keselyű (condor) és a teknősbéka (turtle) spekuláció is a különböző időpontokra 

 vonatkozó árfolyamok különbségére irányul. 

 

Az opciós spekulációk az opciós prémiumok változásait kívánják felhasználni nyereség 

szerzésre. Ezek a spekulációs ügyletek is mindig ellentétes irányú ügyletpárokból állnak. 

 

Az ügyletpároknál fennálló kockázat a lejáratok (time spread), a kötési árfolyamok (vertical 

spread) különbözőségeiben, az eladásra és vételre történő egyidejű jogszerzésben (straddle) az 

eladásra és vételre történő egyidejű kötelezettség vállalásnál stb. jelentkezik. A tőzsde az 

opciós spekulációs ügyletek számtalan fajtáját ismeri. 

 

1.1.3.3 Arbitrage (arbitrázs) ügylet 

 

Addig, amíg a spekuláns árfolyamkockázata abból származik, hogy időben szétválik, a vétel 

és az eladás, az arbitrazsőr a különböző tőzsdék azonos "árufajtáiban" fennálló, egyidőben 

való jegyzései közötti árfolyamkülönbséget használja ki. Tehát ő - a spekulánssal ellentétben - 

nem az időbeli, hanem a helybeli árfolyamkülönbségeket figyeli. Ott vásárol, ahol olcsó, és 

ott ad el, ahol drága. Az arbitrazsőrök úgy kötnek határidős ügyleteket, hogy kockázatuk se 

nem nő, se nem csökken, tehát kockázatsemlegesek. 

 

Az arbitrázs ügyletnek kétféle típusát különböztetjük meg:  

 

 kiegyenlítési arbitrázs esetén egy-egy aktívaféleség (deviza, értékpapír stb.) 

vásárlásakor vagy eladásakor a legkedvezőbb piacot igyekszik kiválasztani az 

arbitrazsőr, s ott bonyolítja le az ügyletet; pl. ha devizára van szüksége, akkor azon a 

piacon vásárolja meg, ahol olcsóbb, illetve ha devizát akar eladni ott adják el ahol 

drágább; 

 

 különbözeti arbitrázs esetében az arbitrázsőr kockázatmentes árfolyamnyereség 

elérésére törekszik. Ennek érdekében pl. vásárol devizát és erre legkedvezőbb piacon, 

amit egyidejűleg el is ad egy olyan másik piacon, ahol többet adnak érte. 

 

Az arbitrázs tevékenység egyrészt a földrajzilag szétszórt részpiacokat, azok keresletét és 

kínálatát összekapcsolva egyesíti, másrészt a különböző aktívaféleségek árfolyamainak 

alakulását is egybekapcsolja.  

 

A devizaárfolyamok és a kamatlábak összhangját fenntartó 3 alapvető arbitrázs fajta a 

 

 háromvalutás arbitrázs, 

 kamat arbitrázs és  

 forward/forward arbitrázs. 

 

A háromvalutás arbitrázs biztosítja a keresztárfolyamok összhangját. Nézzünk erre egy elemi 

példát, melyben az egyszerűség kedvéért eltekintünk a valóságos piaci árfolyamoktól. 

 

Tételezzük fel, hogy 1 dollár = 2 márka és 

 1 márka = 4 font, akkor logikusan 

 1 dollár = 8 font kell, hogy legyen. 
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Ha a devizapiacon ettől eltérő, pl. 6 font/dollár a dollár árfolyama, akkor arbitrázs lehetőség 

adódik. Amennyiben 6 fontért veszek 1 dollárt, majd ezt márkára váltom, így lesz 2 márkám. 

Végül ezt a 2 márkát újabb dollárba fektetve 8 fonthoz jutok. Ezzel a "kör" bezárult, ismét 

font van a birtokomban, s láthatjuk, hogy realizáltam az ügyleten 2 font nyereséget. 

 

Az ilyen átváltások természetesen az árfolyamok elmozdulásának irányába hatnak, s az 

egyensúlyi árfolyamok kialakulásához vezetnek.  

 

 

A kamatarbitrázs a különböző valutákban fennálló, azonos időtartamú hitelek kamatlábainak 

különbözőségeire épít. 

 

Például ha az egy év lejáratú fontkötvények kamatlába 5 %, miközben a dollárkölcsönök 

kamatlába 8 %, a prompt devizaárfolyam 1.10 dollár. 

Ha a font egyéves határidős árfolyama 1.20 dollár, akkor a következő arbitrázs lehetőség 

adódik: dollárban hitelt felvenni, azon fontkötvényt vásárolni és a fontot határidőre 

visszaváltani. 

Az ügylet költsége 8 %, bevétele 1,05 %. 1,20/1,11 - 1 = 0,145, azaz 14,5 %. A biztos 

kockázatmentes tiszta profit az ügyleten 6,5 %, annak ellenére, hogy az 5%-os 

fontbefektetéshez 8 %-os dollárhitelt vettünk fel. A nyereség forrása a font 1,2/1,1=1,091 azaz 

9,1 %-os termin-prémiuma. 

 

A forward/forward arbitrázs a különböző időtartamú, azonos valutában fennálló 

prompthitelek kamatlábainak és a termin-hitelek árfolyamának az egyensúlyi viszonyát tartja 

fenn. 

 

Tekintsük például a féléves lejáratú kötvények kamatlábát márciusban évi 12 %, a három 

hónaposoké pedig 11,9 %-nak. Legyen a három hónapos kötvények júniusra vonatkozó 

határidős árfolyama 100 -11,94 = 88,06. A határidős árfolyam a három hónapos kamatlábak 

változatlanságára számító várakozások kifejezője. A fenti adottságok alapján arbitrázs van 

lehetőség a három hónapos és a féléves hitelek piaca között. Érdemes félévre hitelt felvenni 

12 % mellett és kétszer három hónapra kihelyezni 11,94 %-ra. Az ügylet költsége 6 %, ami 

évi 0,2 % szerény, de biztos nyereséget jelent. 

 

Ami az első látásra meglepő, hogy ebben a példában is alacsonyabb volt a kihelyezés 

kamatlába, mint a forrásé. A nyereség ebben az esetben a kamatos kamatból fakadt. 

 

Az arbitrázs tevékenység összehangolja a prompt-, és határidős árfolyamokat, hogy fedezett 

(kockázatmentes) módon ne lehessen extraprofithoz jutni a befektetés részidőszakokra 

osztásával, vagy a más devizában történő kamatozással. 

 

Ellenőrző kérdések: 

1. Alkosson szinonimákat a tőzsdei ügyletek fogalmára! 

2. Az adásvétel tárgya szerint milyen tőzsdei ügyletekről beszélhetünk? 

3. Mikor beszélhetünk hatékony piacról? 

4. Mutassa be a tőzsdei ügyletek általános jellemzőit! 

5. Milyen specialitásai vannak a tőzsdei műveletekben résztvevőknek? 

6. Hogyan állítható elő szintetikus pozíció? 

7. Rendszerezze a tőzsdei ügyleteket! 

8. Fogalmazza meg az azonnali ügyletek lényegét! 
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9. Jellemzően milyen stratégiai célkitűzések jellemzik a prompt piac szereplőit? 

10.  Határozza meg a határidős ügyletek lényegét! 

11. Mit értünk opciós ügylet alatt? 

12. Milyen változatai ismeretesek az opciós ügyleteknek? 

13. Miben különbözik a futures és opciós üzlet kockázata? 

14. Mikor beszélünk egyszerű és kettős opcióról? 

15. Mutassa be röviden a határidős piacok fejlődéstörténetét! 

16. Mikortól beszélhetünk hazánkban szabványosított határidős piacról? 

17. Mutassa be a BÁT határidős piacát? 

18.  Röviden jellemezze a BÉT származékos piacát?  

19.  Mutassa be az árjegyzői rendszert! 

20.  Milyen úton nyerhető el az árjegyzői státusz? 

21. Mikortól működnek hazánkban árjegyzők? 

22. Milyen jogai és kötelezettségei vannak az árjegyzőknek? 

23. Milyen kereskedési rendszerben működik a BÉT határidős piaca? 

24.  Mutassa be a tőzsdei határidős szerződéseknél keletkező jogviszonyt! 

25. Mi garantálja a tőzsdei határidős ügyletek teljesülését? 

26.  Miben látja a határidős piacok gazdasági jelentőségét? 

27.  Mit értünk futures és forward ügyletek alatt? 

28.  Tegyen különbséget a futures és forward ügyletek között! 

29.  Mikor beszélünk stellázs ügyletről? 

30.  Milyen tőzsdei ügyleteket ismer az üzletkötők kockázathoz fűződő viszonya alapján? 

31.  Határozza meg az üzletkötők jellemző stratégiai célkitűzéseit? 

32.  Jellemezze a hedge ügyletet! 

33.  Mi a forward-piaci és futures-piaci hedge ügylet közötti alapvető különbség? 

34.  Mutassa be a futures piaci hedge ügylet lépéseit! 

35.  Milyen feltételezésen alapul a futures piaci hedge? 

36.  Hogyan kezelheti kockázatait az a futures piaci ügyletkötő, ha a kockázatos terméke 

nincs bevezetve a tőzsdére? 

37. Mi a spekulációs ügylet lényege? 

38. Milyen spekulációs stratégiákat ismer? 

39. Mi jellemzi a spekuláns kockázathoz fűződő viszonyát? 

40.  Mi a tőzsdei spekuláció gazdasági jelentősége? 

41.  Miben különbözik a spekulációs és az arbitrázs ügylet? 

42.  Milyen típusait különböztethetjük meg az arbitrázs ügyletnek? 

43.  Emelje ki a kiegyenlítési-, és különbözeti arbitrázs különbözőségét! 

44. Mi a háromvalutás-arbitrázs lényege? 

45. Milyen makrogazdasági szerepet tölt be a háromvalutás arbitrázs? 

46.  Mutassa be a kamat-arbitrázs ügyletet? 

47.  Miben áll a kamat-arbitrázs gazdasági jelentősége? 
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2.  Származékos piacok 
 

 

Bármely származékos termék (vagy származékos értékpapír) olyan pénzügyi eszköz, 

amelynek értéke egy másik, sokkal alapvetőbb változótól függ. A közelmúltban a 

származékos termékek egyre fontosabbá váltak a pénzügyek területén. A világon számos 

tőzsdén élénk kereskedés folyik futures és opciós kontraktusokkal. Pénzintézetek és 

intézményi befektetők rendszeresen kereskednek forward kontraktusokkal, swapokkal és sok 

másfajta opcióval a tőzsdéken kívüli, úgynevezett OTC-piacokon.  

 

A származékokat, vagy származékos értékpapírokat derivatíváknak is hívják, így ezeket 

az elnevezéseket szinonimaként használjuk a könyvben. Gyakran a származékok alapjául 

szolgáló változók a kereskedés tárgyát képező értékpapírok árai. Egy részvényopció például 

olyan származék, melynek értéke egy részvény árától függ. Azonban, amint azt látni fogjuk, a 

származékok árai nagyon sok változótól függhetnek, a sertéshús árától egészen valamely téli 

üdülőhelyen eső hó mennyiségéig. 

 

 

2.1  A forward szerződések 

 

 

A forward szerződés különösen egyszerű származék. Lényegében nem más, mint egy eszköz 

eladására vagy megvételére szóló megállapodás, előre meghatározott áron egy bizonyos 

jövőbeni időpontban. A forward szerződések általában két pénzintézet vagy egy pénzintézet 

és annak egy intézményi ügyfele között köttetnek. Általában nem képezik tőzsdei kereskedés 

tárgyát. 

 

Egy forward szerződés keretében az egyik fél long (vételi) pozíciót vesz fel és vállalja, hogy 

az alapul szolgáló eszközt megvásárolja egy meghatározott jövőbeni időpontban egy előre 

meghatározott áron. A másik fél short (eladási) pozíciót foglal el és vállalja, hogy ugyanazon 

a napon és áron eladja az eszközt. A forward kontraktusban meghatározott árat (delivery 

price) szállítási árnak vagy elszámoló árnak fogjuk nevezni. Amikor a szerződést 

megkötik, a szállítási árat úgy választják meg, hogy a forward kontraktus értéke mindkét fél 

számára nulla legyen. Ez azt eredményezi, hogy sem a long sem a short pozíció felvétele nem 

kerül semmibe. 

 

A forward szerződésben rögzített feltételeket lejáratkor veszik figyelembe. A short pozícióban 

álló fél leszállítja a szerződésben meghatározott eszközt a long pozíció birtokosának a 

szerződésben meghatározott összegért, mely nem más, mint a szállítási ár. A forward 

kontraktus árának meghatározásakor bármely időpontban kulcsszerepet tölt be az eszköz piaci 

ára. Mint már említettük, a forward kontraktus értéke a szerződés megkötésének időpontjában 

nulla. Később pozitív vagy negatív értéket egyaránt felvehet, attól függően, hogy az eszköz 

árában milyen változás megy végbe. Például, ha az eszköz ára a kontraktus megkötése után 

nem sokkal élesen emelkedik, a forward kontraktusban felvett long pozíció értéke pozitív, 

míg a short pozícióé negatív lesz. Ennek az az oka, hogy bármilyen magasra is emelkedik a 

szerződés futamideje alatt az eszköz ára, a long pozíció tulajdonosa akkor is az előre 

meghatározott áron veheti meg az eszközt, majd ha úgy kívánja, akár el is adhatja drágábban. 
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2.1.1 A forward ár 

 

Bármely kontraktus forward ára azzal a szállítási árral egyezik meg, mely a kontraktus 

értékét nullává teszi. Ebből az következik, hogy az elszámoló ár és a forward ár egyenlő a 

kontraktus megkötésének időpontjában. Ahogy telik az idő, a forward ár hajlamos a 

változásra, míg az elszámoló ár természetesen változatlan marad. Így a kontraktus kezdete 

után a kettő - hacsak nem véletlenül - soha nem egyenlő. Ugyanazon eszközre vonatkozóan a 

forward ár általában a kontraktus lejáratától függ. Például, egy három hónapos vételi vagy 

eladási kontraktus forward ára jellemzően eltér egy hat hónapos lejáratú vételi vagy eladási 

kontraktusétól. 

 

Az intézményi befektetők és a pénzintézetek gyakran kötnek devizára forward kontraktusokat. 

A 2.1-es táblázat az angol font/amerikai dollár árfolyamáról ad tájékoztatást egy adott napra 

vonatkozóan.  

 

2.1 táblázat 

Spot és forward devizaárfolyamok egy adott napon (dollár/font) 
 

Spot 1,6845 

30 napos forward 1,6820 

90 napos forward 1,6771 

180 napos forward 1,6701 

 

Az első árfolyam azt mutatja, hogy a megbízási díjat és az egyéb tranzakciós költséget 

figyelmen kívül hagyva, a spot (azonnali) piacon (szinte azonnali szállítással) 1,6845 dollárért 

lehet egy fontot venni vagy eladni; a második árfolyam azt jelzi, hogy a forward ár (azaz a 

határidős devizaárfolyam - forward exchange rate) egy 30 napos vételi vagy eladási 

kontraktus esetében 1,6820 dollár fontonként; a harmadik adat azt jelzi, hogy a 90 napos 

lejáratú kontraktus forward ára 1,6771 fontonként, és így tovább. 

 

 

2.1.2 A forward kontraktusok megtérülése 

 

Tegyük fel, hogy egy befektető long forward kontraktust kötött 2012. június 1-én 90 napos 

lejárattal 1,6771-es árfolyamon 1 millió font megvásárlására! Ez a kontraktus arra kötelezné a 

befektetőt, hogy 90 nap múlva 1.677.100 dollárért vegyen 1 millió fontot. Ha a spot árfolyam, 

mondjuk, 1,7300-ra növekedne, a 90 nap lejártával a befektető 52.900 dollárt nyerne 

(1.730.000  1.677.100), mivel a fontot - miután 1.677.100 dollárért megvette- 1.730.000 

dollárért adhatná el. Hasonlóan, ha a spot árfolyam 1,6100-re esne vissza a 90 nap lejártával, a 

befektető 67.100 dollárt veszítene, mivel a forward kontraktus arra kötelezné, hogy 67.100 

dollárral többet fizessen a font piaci áránál. 

 

Általában elmondható, hogy az eszköz egy egységére eső megtérülés long forward kontraktus 

esetén: 

 
ST  K 
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ahol K az elszámoló ár és ST a kontraktus lejáratakor az eszköz spot ára. Ennek az az oka, 

hogy a kontaktus birtokosa köteles megvásárolni az ST értékű eszközt K összegért. Hasonlóan, 

az eszköz egy egységére eső megtérülés short forward kontraktus esetén: 

 
K  ST 

 

2.1. ábra 

A forward kontraktusok megtérülése 
 

 

 

Ezek a megtérülések lehetnek pozitívok és negatívok, azaz a forward szerződések lejáratkor 

vagy nyereséget hoznak, vagy veszteséget okoznak a befektetőknek. A long és a short 

pozíciókra vonatkozó megtérülések az 2.1 ábrán láthatók. Mivel semmibe sem kerül forward 

kontraktust kötni, a kontraktus megtérülése egyben a befektető összes nyeresége, avagy 

vesztesége a kontraktuson. 
 

2.2 A határidős kamatláb megállapodás (Forward rate agreement) 

 

 

A határidős kamatláb megállapodás a ’80-as években végbemenő pénzügyi innovációs hullám 

olyan terméke, amely óriási fejlődésnek indult az utóbbi évtizedekben. Az FRA piac fejlődése 

1983-ban kapott lendületet, miután a határidős tőzsdei instrumentumokkal történő 

kereskedelem fellendülése elkezdődött. 1985-ben született meg az úgynevezett FRABBA 

(Forward Rate Agreement of British Bankers Association), amelyet az Angol Bankárok 

Szövetsége (BBA) készített el azzal a céllal, hogy a kereskedés feltételeit egységessé tegye. A 

publikációt követően a bankközi FRA kereskedés ugrásszerűen megnőtt, amelyet a forgalmi 

adatok is alátámasztanak, ugyanis míg 1985-ben az éves forgalom alig haladta meg az 50 

milliárd amerikai dollárt, addig 1988-ban ez az érték már elérte az 500 milliárd amerikai 

dollárt. 

 

A határidős kamatláb egyezmények jelentős része (közel 90 %-a) az amerikai dollár piacán 

zajlik, mivel a pénzpiacokon az elmúlt időszakokban az amerikai dollár kamatingadozásai 

voltak a leglátványosabbak. Az FRA üzletek kötésére természetesen más devizák esetében is 

lehetőség van, de ezek jelentősége az USD mellett minimális.   
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Az FRA vevője a kamatlábak emelkedése ellen próbál védekezni és megpróbálja előre 

felmérni, hogy néhány hónapon belül milyen kamatlábak alakulhatnak ki, hogy ezt 

figyelembe véve kössön üzletet. 

 

Ezzel szemben az FRA eladója a kamatláb csökkenése ellen próbál védekezni, előre 

meghatározva ezzel jövőbeli befektetéseinek várható kamatszintjét. 

 

Tehát az FRA lehetővé teszi mind a befektető, mind pedig a hitelfelvevő számára, hogy előre 

meghatározzák a kamatszinteket és ezáltal kamatkockázatukat lecsökkentsék. 

 

Az FRA egy olyan határidős megállapodás, melynek keretében a résztvevő felek 

megállapodnak egy fix kamatlábban egy jövőbeli időponttól kezdődően meghatározott 

időpontig. Az FRA elszámolása készpénzben történik a szerződésben meghatározott 

időpontban, ami általában a kezdeti időpontja a jövőbeli kölcsönszerződésnek. 

 

Az elszámolás napján kerül meghatározásra a referenciául szolgáló kamatláb (LIBOR, 

FIBOR, PIBOR, stb.) és a határidős szerződésben meghatározott kamatláb közötti különbség. 

Az így kapott kamatkülönbséget diszkontálni kell a leszállítás napján érvényes kamatlábbal 

(referencia kamat), mivel a pénzügyi rendezésre nem a szerződés alapjául szolgáló 

hitellejáratok időpontjában, hanem az elszámolás napján kerül sor. 

 

A következő feltételezéssel kell élnünk ahhoz, hogy meghatározzuk az FRA kamatlábát: a 0. 

időpontban meg kell határozni egy jövőbeli T és T
*
 időpont közötti időre vonatkozó 

kamatlábat 100 USD kezdeti befektetésre. Továbbá tételezzük fel, hogy r a T,  r
*
 pedig a T

*
 

időpontig terjedő időszakra vonatkozó 0. időpontban esedékes kamatláb. A határidős 

megállapodás pedig a következő pénzáramlásra vonatkozó megállapodás: 

 

T időpontban:  100 

T* időpontban: + 100 × e
RK × (T*  T) 

 

Ahhoz, hogy a mai napon értékelhessük a fenti pénzáramlást, azaz a határidős kamatláb 

megállapodásunkat, meg kell határozni a pénzáramlások jelenértékét. 

 

                        (2.1) 

 

 

 

Az FRA értéke akkor lesz nulla, ha az alábbi egyenlőség fennáll.  

 

A fenti képlet átalakítva RK-ra a következő összefüggést kapjuk: 

 

-T*T

T-r *T*r
R

K


  

 

Ami nem más, mint a határidős árfolyam. Tehát, ha az FRA kamatlába megegyezik az 

azonnali kamatlábakból kifejezett határidős kamatlábbal, akkor az FRA értéke nulla. 

TrTrT)(TR
***

K
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Tételezzük fel, hogy ha a teljesítéskori elszámolóár R a T időpontban a T* T időszakra, 

akkor a pénzügyi elszámolás eredménye a következőképpen határozható meg: 

 

 

(2.2) 

 

 

Ezen képlet 

segítségével bármely t (0  t  T) időpontban meghatározható az FRA értéke. De előtte 

határozzuk meg a szükséges paraméterek jelentését! 

 

 r és r
*
:  t időpontbeli  kamatlábak 

 r
f
:  határidős kamatláb 

 

Ezen tényezők felhasználásával meghatározhatjuk, az FRA értékét tetszőleges t időpontban, 

hasonlóan a 0. időpontbeli értékeléshez 

 

 

(2.3) 

 

 

A határidős kamatláb meghatározása során kapott képlet átrendezése révén a következő 

formulát használhatjuk az értékeléshez: r
f
 (T

*
-T) +r(T-t) = r

*
(T

*
-t) 

 

           (2.4) 

 
 
 

2.2.1 Az FRA jegyzése 

 

A piaci szereplők az FRA időtartamára úgy hivatkoznak, mintha egy forward-forward 

szerződést kötöttek volna, a periódust kezdő és befejező dátumra vonatkozóan. A szokásos 

jegyzési eljárás erősen függ az azonnali piaci eljárási rendtől. A GBP FRA piacon a 

szerződött periódus az aktuális naptól értendő, míg az USD piacon az első üzleti naptól. Az 

FRA árakat kamatlábként százalékos formában fejezik ki. Szabványos periódusok esetében a 

jegyzés formája a következő: 

 

  R1x4 5 5/8-1/2 

  R2x5 5 7/8-3/4 

  R3x6 5 15/16-7/8 

 

A jegyzésekből látható, hogy az eladási hozam a jobb oldalra kerül, míg a vételi hozam a 

baloldalra. A fenti példákból az utolsót kiragadva ez annyit jelent, hogy a 3 hónap múlva 

induló 3 hónapos FRA vevője a szerződésben szereplő összeget 5 15/16 %-os kamattal fogja 

megkapni, míg az FRA eladója csak 5 7/8 %-on tudja kihelyezni a pénzét az FRA-t jegyző 

pénzintézetnek. A két kamat közötti különbség (spread) csak 1/16, ami nagyon szűk árnak 

számít. 
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Oldjuk meg a következő feladatokat az eddigi eredmények felhasználásával! 

 

2.1 példa 

 

Az XYZ vállalat jövőbeli (3 hónap múlva induló 3 hónapos futamidejű) hitelfelvételének 

kamatát szeretné előre rögzíteni egy nem várt kamatemelkedéssel szemben. Ezért a bankjához 

fordul, mely a következő árat jegyzi neki (minden esetben folytonos kamatlábat 

feltételezünk): 

 

R3x6 5 6/8-1/2 

 

A vállalat vesz egy 20.000.000 USD értékű FRA-t 5 6/8-os áron. A referencia kamatláb 

(LIBOR) 3 hónap múlva a következőképpen alakulhat: 

 

1. LIBOR < 5 6/8 

2. LIBOR = 5 6/8 

3. LIBOR > 5 6/8 

 

Az első esetben az elszámolás napján tételezzük fel, hogy a LIBOR értéke 6 % lett. Ebben az 

esetben az elszámolás eredménye a következőképpen fog alakulni: 

 

 

A bank az ügyfélnek kifizeti a fenti összeget, azaz ennyivel kevesebb összeget kell felvennie 

az ügyfélnek. A tényleges költsége tehát 

 

 

Amely pontosan megegyezik az FRA szerződésben rögzített árral. Ha ugyanezt a számítást 

elvégeznénk a többi lehetséges alternatívára, akkor is ugyanezt az eredményt kapnánk. 

 

A fenti példát folytatva nézzük meg, hogy a bank a fenti árjegyzéssel a piaci körülmények 

teljes figyelembevételével helyesen járt-e el. 

 

  3 hónapos kamat r  = 5 ½ 

  6 hónapos kamat r
* 
= 5 5/8 

 

Ebben az esetben a határidős kamatláb meghatározása lesz az első feladatunk, amely: 

 

 

A kapott eredmény alapján megállapítható, hogy a határidős ár megegyezik az FRA 

kamatával, tehát az FRA értéke az üzletkötés napján 0-val lesz egyenlő. A kockázati 

tényezőkkel nem számolva a bank pontosan határozta meg az FRA kamatát és így nem volt 

USD

ee
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000.000.20000.000.20
360/9006,0360/900575,0






75,5
000.000.20

)1,496.12000.000.20(
ln4

360/9006,0







e

r

75,5
90

905,5180625,5



fr



30 

 

arbitrázslehetősége. Abban az esetben, ha az FRA kamata 5,75-nál magasabb lett volna, a 

banknak érdemes lett volna 6 hónapra hitelt felvenni 5 5/8-on és kihelyezni a bankközi 

pénzpiacon 3 hónapra 5 ½ -en. A nyeresége az 5,75 feletti rész időarányos része lett volna. 
 

 

2.3 Futures szerződések 

 

 
A forward szerződésekhez hasonlóan a futures szerződés is egy megállapodás, mely két fél 

között jön létre egy eszköz eladására vagy vételére, egy előre meghatározott áron, egy 

adott, rögzített jövőbeni időpontban. A forward kontraktusoktól eltérően, a futures 

kontraktusokkal általában a tőzsdén kereskednek. A kereskedés megkönnyítése érdekében 

a tőzsdék meghatározzák a kontraktusok bizonyos szabványosított jellemzőit. Mivel a 

kontraktus két résztvevője nem feltétlenül ismeri egymást, a tőzsdék arra is kidolgoztak egy 

eljárást, hogy mindkét félnek garantált legyen a teljesítés. 

 

A világ számos tőzsdéjén áruféleségek és pénzügyi eszközök nagyon széles skálája szolgálhat 

a különféle kontraktusok alapjául. Az áruféleség lehet olaj, higany, disznóhús, élőállat, cukor, 

gyapjú, búza, kukorica, fa, réz, alumínium arany, stb. A pénzügyi eszközök lehetnek 

részvényindexek, devizák, államkötvények és kincstárjegyek. 

 

Nagyon sok tényező van, amely hozzájárult a futures-piac döbbenetes növekedéséhez és 

ahhoz, hogy mind a kereskedők, mind a kockázatukat csökkenteni kívánók igen hamar 

megkedvelték az ilyen típusú ügyleteket. Ezek egyike talán az lehet, hogy a futures-piacok 

gyakran sokkal likvidebbek, mint a mögöttük álló eszközök azonnali piacai. Ez a fajta 

likviditás egyben alacsonyabb tranzakciós költségekkel is jár, így a futures-piacok egyfajta 

alternatív hozzáférést jelentenek a mögöttes eszközök piacaihoz. A nagyobb likviditás az oka 

annak is, hogy a futures árak általában "vezetik" a mögöttes eszközök prompt (azonnali) árait. 

Más szavakkal, ha a kereskedők és a befektetők gyorsabban és hatékonyabban tudják 

pozíciójukat alakítani a prompt piacon a futures piac közbeiktatásával, mint magán a prompt 

piacon, akkor a futures árak gyorsabban fognak mozogni, mint a mögöttes eszközök prompt 

árai. 

 

Az egyik tényező, amely eltér a forward és a futures kontraktusoknál az az, hogy a futures 

kontraktusok esetében nem határoznak meg konkrét lejárati napot. A kontraktusra a teljesítési 

hónap említésével utalnak és a tőzsde határozza meg azt az időszakot az egyes hónapokban, 

amikor a kontraktust le kell zárni. Áruféleségek esetén ez az időszak gyakran az egész hónap 

is lehet. A short pozíció birtokosának jogában áll meghatározni a teljesítési időszakon belül 

azt az időpontot, amikor teljesíteni kívánja a kontraktust. Általában bármely időpontban 

mindig különféle teljesítési idejű kontraktusokkal kereskednek. A tőzsdék a 

kontraktuslistában (vagy kontraktusspecifikációban) határozzák meg, hogy egy kontraktusra 

milyen mennyiségű eszközt kell szállítani, hogyan adják meg a futures árat, és azt is, hogy 

milyen határok között mozoghat a futures ár egy kereskedési napon belül. 

 

Áruk esetén az áru minőségét és a teljesítés helyét is a tőzsde határozza meg. Például, ha 

megvizsgáljuk a búza futures kontraktusokat, melyekkel pillanatnyilag a Chicagói 

Kereskedelmi Kamaránál (CBOT) kereskednek, a következő feltételeket találjuk. A 

kontraktus 5.000 véka búzára szól. Öt teljesítési hónapra lehet kontraktusokat kötni (március, 

május, július, szeptember és december) max. 18 hónapos lejárattal. A tőzsde határozza meg a 

búza minőségét és a teljesítés helyét. 
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A futures árakat rendszeresen megjelentetik a szaklapokban. Tegyük fel, hogy szeptember 1-

jén a búza, vagy az arany, illetve bármely más tőzsdei termék decemberi futures ára 500 

dollár! A megbízási díjaktól eltekintve ez az az ár, mellyel a befektető decemberi szállításra 

vételt vagy eladást vállalhat. A többi árhoz hasonlóan ezt is a tőzsdén határozzák meg (a 

kereslet és kínálat törvényei szerint). Ha több befektető akar long (vételi), mint short (eladási) 

pozíciót felvenni, az ár megemelkedik; ha a fordítottja történik, az ár csökken. 

 

futures kontraktusok fogalmát az 1. fejezetben vezettük be. A futures kontraktusok olyan 

megállapodások, melyek adott jövőbeni időpontban egy eszköz megvásárlására vagy 

eladására szólnak. A forward kontraktusoktól eltérően a futures kontraktusok 

szabványosítottak és tőzsdei kereskedés tárgyát képezik. Ebben a fejezetben áttekintjük, 

hogyan is folyik a futures kontraktusokkal való kereskedés a tőzsdéken. Kitérünk arra is, hogy 

melyek a kontraktusok kellékei, hogyan működnek a különböző letéti számlák, milyenek az 

árfolyamjegyzési szokványok, valamint bemutatjuk azt is, hogy milyen módon lehet 

felhasználni a futures szerződéseket fedezeti ügyleteknél. 

 

 

2.3.1 A futures kontraktusokkal való kereskedés 

 

 

Tegyük fel, hogy most március van és felhívjuk brókerünket, hogy vegyen egy júliusra szóló 

kukorica futures kontraktust (az egy kontraktusban szereplő mennyiség a tőzsde előírása 

szerint 5.000 véka) a Chicagói Kereskedelmi Kamaránál (CBOT) aktuális piaci áron! Mi is 

történik ilyenkor? A folyamat első lépéseként a bróker továbbítja az instrukciónkat a CBOT-

nél tevékenykedő egyik képviselőhöz. Onnan egy hírvivő eljuttatja az instrukciókat a tőzsde-

parkettre egy kereskedőhöz. Ez a kereskedő meghatározza a pillanatnyilag legelőnyösebb árat 

és kézjelekkel jelzi más kereskedőknek, hogy hajlandó azon az áron megvenni egy 

kontraktust. Ha egy másik kereskedő jelzi szándékát, hogy hajlandó a pozíció másik oldalát 

elfoglalni (azaz short pozíciót felvenni egy júliusi lejáratú kontraktussal), az üzlet 

megköttetik. Ha nem, akkor a nevünkben eljáró kereskedő jelzi, hogy magasabb árat is 

hajlandó ajánlani. Végül bizonyára akad valaki, aki hajlandó a másik pozíciót felvenni. Az 

elért árról szóló értesítést és az instrukciók végrehajtásáról szóló megerősítést a brókeren 

keresztül kapjuk meg. 

 

A tőzsde-parketten működő tőzsdetagoknak sokféle megbízást adhatunk. Az imént említett 

példánkban az volt az utasítás, hogy long pozíciót vegyen fel 1 darab júliusi lejáratú kukorica 

kontraktussal a pillanatnyi piaci áron. Ezt nevezzük piaci áras megbízásnak (market order), 

azaz olyan tőzsdei megbízásnak, melyet azonnal meg kell kötni a lehető legkedvezőbb 

áron. A megbízások egy másik népszerű fajtája a limitáras megbízás. Ez egy bizonyos árat 

és egy olyan igényt foglal magába, miszerint a tranzakciót csak akkor kell végrehajtani, 

ha az ár legalább olyan kedvező (vagy kedvezőbb) mint a megadott. 
 

A pozíció zárása azt jelenti, hogy az eredeti ügylethez képest egy ellentétes irányú azonos 

nagyságú ügyletet hajtunk végre. Például, ha egy befektető long pozíciót nyit júliusi lejáratú 

BUX-index futures kontraktussal március 6-án, akkor április 20-án úgy zárhatja le a 

pozícióját, ha ellentétes irányú short pozíciót vesz fel egy szintén júliusi lejáratú BUX-index 

futures kontraktus megkötésével. Ha viszont egy befektető short pozíciót nyit júliusi lejáratú 

BUX-index futures kontraktussal március 6-án, akkor április 20-án úgy zárhatja a pozícióját, 
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ha long pozíciót vesz fel egy júliusi lejáratú BUX-index futures kontraktus megkötésével. A 

befektető teljes vesztesége és nyeresége mindkét esetben a futures ár március 6. és április 20. 

közötti változását tükrözi. 

 

A futures kontraktusok jelentős részét ilyen módon kezdeményezik és zárják. Nagyon ritkán 

szállítják le az alapul szolgáló eszközt. Ennek ellenére fontos megértenünk a leszállítás 

feltételeit, mivel a végső leszállítás lehetősége köti a futures árat a spot árhoz, ez biztosítja a 

két ár együttmozgását. 

 

 

2.3.2 A futures szerződések jellemzői 

 

2.3.2.1 Az eszköz 

 

Ha a mögöttes eszköz áruféleség, nagyon eltérő lehet a minősége. Így az eszköz 

meghatározásakor fontos, hogy a tőzsde meghatározza, hogy milyen minőségű termék 

fogadható el. A New York-i Gyapottőzsde a narancslé határidős kereskedésére vonatkozó 

kontraktusleírásban a következő minőségi kikötést határozta meg: 

 

US  A osztály,  melynek Brix értéke legalább 57 fok, a Brix savértéke 

minimum 13 és 1, maximum 1 és 19 között van. A tőzsde ezen kívül még a 

szín- és íz értékét is előírja a narancslére. 

 

Néhány áruféleség esetén sokféle minőség is leszállítható, de az ár mindig a minőségtől is 

függ. Például a Chicagói Kereskedelmi Kamara kukorica futures kontraktusaiban a szabvány 

minőségi osztály “No. 2 Sárga”, de engedélyezik, hogy árkülönbözettel más minőséget is 

forgalmazzanak. 

 

A pénzügyi eszközökre kötött futures kontraktusok általában jól meghatározottak és 

egyértelműek. Például szükségtelen meghatározni a japán jen minőségét. Azonban a Chicagói 

Kereskedelmi Kamaránál forgalmazott kincstárjegy és államkötvény futures kontraktusoknak 

van néhány érdekes jellemzője. A hosszú futamidejű államkötvény kontraktusban az alapul 

szolgáló eszköz bármilyen amerikai államkötvény lehet, melynek 15 évnél hosszabb a 

futamideje és 15 éven belül nem hívható vissza. A közepes futamidejű államkötvények 

határidős kereskedése esetén a futures kontraktusoknál az alapul szolgáló eszköz bármely 6,5 

évnél nem rövidebb és 10 évnél nem hosszabb lejáratú kincstári kötvény lehet. Mindkét 

esetben a tőzsde egy képletet alkalmaz, hogy az árat a kamatszelvény (coupon) és a leszállított 

kötvény lejárata szerint kiigazítsa. Ezzel részletesebben a 4. fejezetben fogunk foglalkozni. 

 

 

2.3.2.2 A kontraktus mérete 

 

A kontraktus mérete mutatja meg, hogy mennyi eszközt kell kontraktusonként 

leszállítani. A tőzsde számára ez igen fontos döntés. Ha túl nagy a kontraktus mérete, akkor 

sok olyan befektető, aki viszonylag kis kockázatot szeretne lefedezni, vagy viszonylag kis 
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méretű spekulatív pozíciót szeretne felvenni, nem fog tudni a tőzsdéhez fordulni. Másrészről, 

ha a kontraktus mérete túl kicsi, drága lehet a velük való kereskedés, mivel minden egyes 

forgalmazott kontraktus egyben bizonyos költséget is jelent. 

 

Bármely kontraktus megfelelő mérete egyértelműen attól függ, hogy kik lesznek a 

felhasználói. Míg egy mezőgazdasági termékekre kötött futures kontraktus értéke 10.000 

dollártól 20.000 dollárig terjedhet, pénzügyi futuresök esetén ennél jóval nagyobb 

kontraktusméretek is előfordulhatnak. A Chicagói Kereskedelmi Kamaránál forgalmazott 

államkötvény futures kontraktusok esetén például a mögöttes eszköz névértéke 100.000 

dollár. 

 

2.3.2.3 A leszállítási feltételek 

 

Mint már említettük, a futures kontraktusok túlnyomó többsége esetén az ügylet nem az 

eszköz tényleges, fizikai leszállításával zárul, hanem azok lejáratuk előtt történő lezárásával. 

A leszállítás feltételei azért fontosak, hogy megértsük az eszköz határidős és azonnali ára 

közötti kapcsolatot.  

 

A szállítás helyét a tőzsde határozza meg. Ez különösen azoknál az áruféleségeknél fontos, 

ahol jelentős szállítási költségek merülhetnek fel. Ha több helyszínt is meghatároznak, a short 

pozícióban levő félnek járó összeg aszerint változik, hogy a short pozícióban lévő fél milyen 

helyszínt választott. Például a Chicagói Kereskedelmi Kamarán forgalmazott kukorica futures 

kontraktus esetén Chicagóban, Burns Harborban, Toledoban vagy St. Louisban lehet 

leszállítani. Ha Toledoban vagy St. Louisban történik a leszállítás, akkor Chicagói kontraktus 

árából vékánként 4 cent engedményt adnak. 

 

A futures kontraktust a leszállítási hónap (vagy lejárati időpont) jellemzi. A tőzsdéknek meg 

kell határozni azt a konkrét időszakot a hónapban, amikor a leszállítást végre lehet hajtani. 

Sok futures kontraktus esetében a leszállítási időszak az egész hónapot felöleli. 

A leszállítási hónap kontraktusonként változik, s a tőzsdék határozzák meg a piaci résztvevők 

igényének megfelelően. A Chicagói Árutőzsdén például a deviza futures kontraktusok 

leszállítási hónapjai március, június, szeptember vagy december lehetnek; a Chicagói 

Kereskedelmi Kamarán forgalmazott kukorica futures kontraktusok leszállítási hónapjai pedig 

március, május, július, szeptember és december lehetnek. Bármely időpontban a 

kontraktusokkal a legközelebbi leszállítási időpontra, illetve néhány esetben, az azt követő 

hónapra vonatkozóan kereskednek. A tőzsdék határozzák meg, hogy mikor kezdődik meg egy 

adott lejárati hónapra szólóan a kontraktusok kereskedése. Azt is a tőzsdék határozzák meg, 

hogy melyik az az utolsó nap, amikor az adott kontraktussal még kereskedhetnek. Ez 

általában néhány nappal megelőzi a legutolsó lehetséges szállítási napot. 

 

 

2.3.2.4 Az árak 

 

A futures árjegyzést mindig könnyen érthetően, a befektetők igényeinek megfelelően 

határozzák meg. A New York-i Árutőzsdén (NYMEX) például a nyersolaj futures árakat 

hordónkénti dollár árban adják meg, két tizedes jegyre (centre) kerekítve. A Chicagói 

Kereskedelmi Kamaránál az államkötvények és kincstárjegyek futures árait dollárban és 
1
/32-
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ed dollárra kerekítve adják meg. A kereskedés során a lehetséges legkisebb ármozgás 

szinkronban van az árfolyam megadásának módjával. Így a határidős olaj kereskedés esetében 

0,01 dollár (hordónként 1 cent) a legkisebb ármozgás, a kincstárjegy és államkötvények 

esetében pedig 
1
/32-ed dollár. 

 

 

2.3.2.5 A napi ármozgás maximális mértéke 

 

Legtöbb futures kontraktus esetében a tőzsde limitálja a napi ármozgást. Az olaj futuresök 

esetén ez például 1 dollár. Ha az ár ezzel az összeggel csökken, azt mondjuk, hogy a 

kontraktus árfolyama maximálisan csökkent egy tőzsdei nap folyamán, vagyis limit down 

helyzet alakult ki. Ha a napi ármozgás limitjének megfelelő összeggel az ár felfelé mozdul el, 

akkor limit up helyzetről beszélünk. A limit move, vagyis maximális árváltozás bármely 

irányú lehet. Maximális ármozgás esetében általában felfüggesztik a kereskedést az adott 

kontraktussal, bár néhány esetben a tőzsde közbe is léphet és megváltoztathatja a limitet. 

 

A napi árlimit célja, hogy megakadályozza a túlzott mértékű spekulációs üzletkötések miatti 

nagy árfolyamváltozásokat. Azonban ezek a limitek a kereskedés mesterséges gátjává is 

válhatnak, ha az alapul szolgáló eszköz ára gyorsan emelkedik vagy csökken. Máig is vitatott 

kérdés, hogy az árfolyamlimitek végeredményben előnyösek-e a futures piacokon. 

 

2.3.2.6 Pozíciókorlátok 

 

A pozíciókorlát bármely spekuláns birtokában lévő kontraktusok számát maximálja. A 

jóhiszemű fedezeti ügynökökre ez a korlát nem vonatkozik. A pozíciókorlát célja az, hogy a 

spekulánsok ne tudjanak túlzott mértékű befolyást elérni a piacon. 

 

2.3.2.7 A letéti számlák működése 

 

Ha két befektető közvetlen kapcsolatba lép egymással és megállapodik, hogy egyikük egy 

eszközt a jövőben egy adott áron elad a másiknak, a megállapodás nyilvánvalóan kockázattal 

jár. Bármelyik fél meggondolhatja magát és megpróbálhat kibújni az ügylet teljesítése alól. 

Másrészről előfordulhat az is, hogy a befektetőnek egyszerűen nincs az eszköz a birtokában, 

amivel a szerződést teljesíthetné. A tőzsde egyik kulcsfontosságú szerepe, hogy a kereskedést 

a teljesítetlen kontraktusok számát minimalizálva szervezze meg. Ebből következik a letétek 

szükségessége, mely a teljesítések egyik garanciáját adja. Nagysága kontraktusonként 

változik. 
 

A letét működésének bemutatására tekintsünk egy olyan befektetőt, aki 1996. június 3-án 

azzal az igénnyel keresi meg brókerét, hogy vegyen számára két, 1996. decemberi lejáratú, 

aranyra szóló futures kontraktust a New York-i Árutőzsdén (COMEX)! Feltesszük, hogy a 

pillanatnyi ár unciánként 400 dollár. Mivel a kontraktus mérete 100 uncia, a befektető ezen az 

áron összesen 200 uncia arany megvételére adott megbízást. A bróker felszólítja a befektetőt, 

hogy helyezzen letétbe egy bizonyos összeget az úgynevezett letéti számlán (margin 

account). A kontraktus megkötésekor letett összeget kezdő letétnek (initial margin) 

hívják, amit a brókerház határoz meg. Feltételezzük, hogy ez kontraktusonként 2.000 dollár, 
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azaz összesen 4.000 dollár. Minden egyes tőzsdei kereskedési nap végén a letéti számlát 

korrigálják a befektető által aznap elért nyereséggel, illetve veszteséggel. Ezt nevezik az ún. 

marking to market eljárásnak, vagyis a letétszükséglet felmérésének.  

 

 

2.2 példa 

 

Tegyük fel, hogy június 3-án a tőzsdenap végén a futures ár 400 dollárról 397 dollárra esett 

vissza! A befektető vesztesége 3×200, azaz 600 dollár. Ennek oka, hogy a decemberi lejáratú 

200 unciányi arany ára, melynek megvásárlására szerződést kötött csak 397 dollárt ér 

unciánként. Így a letéti számla egyenlegét 600 dollárral csökkentenék, ami így 3.400 dollárra 

csökkenne. Hasonlóképpen, ha az arany ára decemberben az első nap végére 403 dollárra 

növekedne, 600 dollárral növelnék a letéti számla egyenlegét, ami így 4.600 dollárra nőne. 

 

A letéti számla legelső korrigálása a kontraktus megkötésének napján történik. Ezt követően 

minden nap zárásakor ellenőrzik a letétszükségletet. Ha a szállítási határidőt (lejárati 

időpontot) elérik és a short pozícióban lévő fél teljesíti a szállítást, a kapott ár általában az a 

futures ár, ami a legutolsó korrigálás alapjául szolgált. 

 

Vegyük észre, hogy ez a korrigálás pusztán a brókerház és az ügyfele közötti megállapodás! 

Ha esetünkben a futures ár 3 dollárral csökken, melynek hatására a long pozíciót felvevő 

befektető letéti számlájának egyenlege 600 dollárral csökken, a befektető brókerházának 600 

dollárt kell fizetnie a tőzsdének és a tőzsde ezt a pénzt egy short pozícióban lévő befektetőnek 

továbbítja. Hasonlóan, ha növekszik a futures ár, a short pozícióban lévő befektetők 

brókerházai fizetnek a tőzsdének és a long pozícióban lévő ügyfelek brókerházai kapják meg 

a pénzt.  

 

A befektetők a kezdő letét feletti összeget készpénzben felvehetik számlájukról. Hogy 

biztosak lehessenek abban, hogy a letéti számla egyenlege soha nem negatív, meghatároznak 

egy ún. minimális letétet, mely valamivel alacsonyabb, mint a kezdő letét. Ha a számla 

egyenlege a minimális letét alá esik, a befektetőt felszólítják a letét kiegyenlítésére 
(margin call), melynek keretében a hiányzó összeget nagyon rövid időn belül ki kell 

egészítenie. A pótlólagosan befizetett letétet változó letétnek (variation margin) hívják. 

 

Ha a befektető nem gondoskodik a változó letét befizetéséről, a bróker ellentétes üzletkötéssel 

lezárja a pozíciót. Az előző példában szereplő befektető esetén a bróker 200 uncia aranyat 

adna el decemberre a befektető nevében. 

 

A 2.2-es táblázat a futures árak egy bizonyos sorozatával próbálja érzékeltetni a letéti számla 

működését a példánkban szereplő befektető esetén. Példánkban a minimális letét összege 

legyen kontraktusonként 1.500 dollár, azaz összesen 3.000 dollár! Június 11-én a letéti számla 

egyenlege 340 dollárral a minimális szint alá esik. Ennek hatására a befektető felszólítást kap 

1.340 dollár további letét befizetésére. A táblázat szerint a befektető ezt be is fizeti június 12-

én, a tőzsdenap végén. 

 

Június 17-én az egyenleg ismét esik és 1.260 dollárra szóló letétpótlási felszólítást kap a 

befektető. Ezt ismét befizeti a következő tőzsdenapon. Június 24-én a befektető úgy dönt, 

hogy a két kontraktust eladva zárja pozícióját. Azon a napon a futures ár 392,30 és a befektető 

végső vesztesége így 1.540 dollár. Vegyük észre, hogy a befektető letéti számlájának 
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egyenlege a kezdő letét összege felett volt június 12-én, 19-én, 20-án és 21-én, amit nem vett 

fel. 

 

2.2 táblázat 

 

A letéti számla működése két arany futures kontraktussal elfoglalt long pozíció esetén 

 
A kezdő letét összege kontraktusonként 2.000 dollár, összesen 4.000 dollár; a minimális letét 

kontraktusonként 1.500 dollár, összesen 3.000 dollár. A pozíció felvételének időpontja június 3. 400 

dolláros futures áron, a pozíció lezárása pedig június 24-én 392,30 dolláros futures áron történik meg. A 

második oszlopban szereplő számok az első és az utolsó kivételével a futures záróárak. 

 

 

Nap 

 

  

Futures  

ár 

(dollár) 

Napi 

nyereség 

(veszteség) 

(dollár) 

Kumulatív 

nyereség 

(veszteség) 

(dollár) 

A letéti  

számla 

egyenlege 

(dollár) 

A letétpót-

lási 

felszólítás 

összege 

(dollár) 

 400,00   4.000  
június 3. 397,00 (600) (600) 3.400  
június 4. 396,10 (180) (780) 3.220  
június 5. 398,20 420 (360) 3.640  
június 6. 397,10 (220) (580) 3.420  
június 7. 396,70 (80) (660) 3.340  
június 10. 395,40 (260) (920) 3.080  
június 11. 393,30 (420) (1.340) 2.660 1.340 
június 12. 393,60 60 (1.280) 4.060  
június 13. 391,80 (360) (1.640) 3.700  
június 14. 392,70 180 (1.460) 3.880  
június 17. 387,00 (1.140) (2.600) 2.740 1.260 
június 18. 387,00 0 (2.600) 4.000  
június 19. 388,10 220 (2.380) 4.220  
június 20. 388,70 120 (2.260) 4.340  
június 21. 391,00 460 (1.800) 4.800  
június 24. 392,30 260 (1.540) 5.060  

 

Néhány bróker lehetővé teszi ügyfele számára, hogy kamatot kapjon a letéti számlája után. 

Így a számlán lévő összeg kamata nem feltétlenül jelent költséget a befektető számára. Ez 

akkor lehetséges, ha a kezdő letéti feltétel teljesítéséhez (de nem a későbbi letéti 

felhívásokhoz) a befektető értékpapírt is letétbe helyezhet a brókerháznál. A kincstárjegyeket 

általában a névértékük 90%-ában fogadják el készpénz helyett. Néha részvényeket is 

elfogadnak készpénz helyett, de csak a névérték 50%-áért számítják be őket. 

 

A letéti számla mindennapos korrigálása azt eredményezi, hogy a futures kontraktusokat nem 

azok lejáratakor, hanem naponta rendezik. Minden egyes nap végén a befektető nyereségével, 

illetve veszteségével korrigálják a számlája egyenlegét. Ez a kontraktus értékét ismét nullával 

teszi egyenlővé. Következésképpen a futures kontraktusokat végeredményben minden nap 

lezárják és így a következő napon az előző napi záróáron lesz az adott kontraktus 

nyilvántartva. 

 

A kezdő és a minimális letétet is a tőzsde határozza meg. A brókerek ennél magasabb letétet 

is kérhetnek ügyfeleiktől, de alacsonyabbat nem. A letét nagyságát az alapul szolgáló eszköz 

árának változása határozza meg. Minél nagyobb ez a változékonyság, annál magasabb 

összegű a letét. A minimális letétet általában a kezdeti letét 75%-ában határozzák meg. 

A letéti feltételek a kereskedő szándékaitól is függhetnek. Egy valódi (bona fide) fedezeti 

üzletkötő, mint például egy vállalat, mely ugyanazt a terméket gyártja, melyre a futures 

kontraktust kiírták, általában alacsonyabb letéti feltételnek kell, hogy megfeleljen, mint egy 

spekuláns. Ez azon a feltételezésen alapszik, hogy fedezeti üzletkötők esetében kisebb a nem 

teljesítés kockázata.  



37 

 

 

A napon belüli (daytrade) ügyletek és a különbözeti (spread) tranzakciók még ennél is 

alacsonyabb letétet követelnek meg. A napon belüli ügylet olyan ügylet, melynek során a 

befektető bejelenti a brókernek, hogy még aznap zárni kívánja a pozícióit. Így, ha long 

pozíciót vett fel a kereskedő, akkor az a feladat, hogy annak lezárásához megfelelő short 

pozíciót keressenek a nap folyamán, ha pedig short pozíciót vett fel, akkor a záráshoz long 

pozíciót kell keresni. Spread ügyletről akkor beszélhetünk, amikor a kereskedő 

ugyanazon termékre vonatkozóan egyszerre vesz fel egymással ellenkező irányú 

határidős pozíciót, különböző lejárat mellett.  

 

Vegyük észre, hogy a letéti feltételek megegyeznek a short, illetve a long futures pozíciók 

esetében egyaránt! Ugyanolyan könnyű a határidős tőzsdéken mind rövid, mind pedig hosszú 

határidős pozíciót felvenni. A prompt piacon nem áll fenn ez a szimmetria. Amíg a long 

pozíció egy eszköz megvételét jelenti - ami nem jelenthet gondot -, addig a short pozíció azt 

tételezi fel, hogy olyan eszközt adunk el, ami nincs a birtokunkban. Ez sokkal bonyolultabb 

tranzakció, ami nem biztos, hogy egy adott piacon megvalósítható. A 3. fejezetben 

részletesebben is visszatérünk erre. 

 

2.3.2.8 A klíringház és a klíringletét 

 

A tőzsdei klíringház a tőzsde része, és közvetítőként működik közre a futures 

ügyletekben. Garantálja, hogy a felek minden tranzakciónál teljesítik kötelezettségeiket. 
A klíringháznak számos klíringtagja van, melyek irodái a ház közelében vannak. Azok a 

brókerek, akik nem tagjai a klíringháznak, egy tagon keresztül kell, hogy bonyolítsák 

ügyleteiket. A klíringház legfőbb feladata, hogy nyilvántartsa a nap folyamán 

lebonyolított ügyleteket, valamint hogy kiszámolja minden tagjának nettó pozícióját. 

 

A klíringház tagjainak fenn kell tartaniuk egy letéti számlát a klíringházban, csakúgy, 

mint a befektetőnek a brókerénél. Ezt hívják klíringletétnek, melyet minden kereskedési nap 

végén módosítanak a veszteség vagy a nyereség nagyságával, csakúgy, mint a befektetők 

letéti számláit. A klíringház esetén azonban csak kezdő letét van, minimális letét nincs. 

Bármely napon a számlák egyenlegének minden tag esetében a nyitott kontraktusok számával 

megszorzott kezdő letét összegével kell megegyeznie. Így a tranzakcióktól és az ármozgástól 

függően a klíringház tagjának be kell fizetnie a hiányzó összegeket, vagy lehetősége van 

készpénzt felvenni, ha a letét összegét meghaladja az egyenleg. Azok a brókercégek, amelyek 

nem klíringtagok, a klíringtagoknál kell, hogy vezessék letéti számlájukat. 

 

A klíringletétek számításánál a tőzsde klíringháza a kint lévő kontraktusok értékét bruttó vagy 

nettó értéken határozza meg. A bruttó elszámolás esetén az ügyfelek által megnyitott összes 

short és a long pozíciót számításba veszi. A nettó módszer szerint ezeket egymással 

szembeállíthatják. 

 

Tegyük fel, hogy egy klíringtagnak két ügyfele van, egyikük 20 kontraktus long pozícióval, a 

másik 15 kontraktussal short pozícióval rendelkezik! A bruttó módszer 35 kontraktussal 

számolna, a nettó 5-tel. A legtöbb tőzsde a nettó módszert alkalmazza. 

 

Hangsúlyozni kell, hogy a letéti módszer célja, hogy csökkentse annak az esélyét, hogy nem 

teljesítés miatt kelljen a piaci résztvevőknek veszteséget elszenvedniük. A rendszer 
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összességében nagyon sikeresen működik, bevezetésével a nemfizetésből eredő veszteségek 

lényegében megszűntek. 

 

2.3.3 Az árfolyamok 

 

Sok újság közzéteszi a futures árakat. A Wall Street Journalban a futures árak a Money and 

Investing (Pénz és Befektetés) részben találhatók meg. A 2.3 számú táblázatban néhány 

áruféleség futures ára található a Wall Street Journal 2008. április 20-i, hétfői számából. Ezek 

az adatok az előző kereskedési napra, vagyis 2008. április 17-ére, péntekre vonatkoznak.  

 

2.3 táblázat 
Néhány áruféleség futures ára a Wall Street Journal 2008. április 20-i számából 

 

  

Nyitó 

 

Max.  

 

Min. 

 

Elsz.ár 

 

Változás 

Eddigi 

Max. 

Eddigi 

Min. 

Nyitott 

k.áll. 

KUKORICA (CBT); 5.000 véka; cent/véka 

május 250 ¼ 253 249 ¼ 250 ½ - 310 241 ¾ 92.177 

július 258 260 ½ 256 ½ 258 - 315 ½ 245 122.853 

szept. 265 266 ¼ 263 ½ 264 ¾ - 301 244 29.902 

dec. 270 271 ¾ 268 ½ 270 ¼ - ¼ 299 ½ 247 107.620 

99 márc 277 ½ 279 ¼ 276 ½ 277 ¾ - 305 271 ¾ 8.896 

május 281 ½ 282 ¾ 281 282 + ½ 299 277 ¾ 664 

július 287 ½ 288 285 ½ 287 ¼ - ¼ 312 256 ¼ 3.862 

dec. 272 ½ 273 ½ 272 273 ¼ - 291 ½ 265 2.003 

Kötések becsült száma: 72.000; előző nap: 85.647; Nyitott kötésállomány: 367.609; -368 

KÁVÉ (CSCE); 37.500 font; cent/font 

május 151,50 152,00 147,00 150,60 - 0,45 195,00 101,00 8.031 

július 146,00 147,00 142,50 145,55 + 0,30 191,00 120,00 10.714 

szept. 140,00 140,50 137,50 139,80 + 0,75 186,00 122,50 5.342 

dec. 133,00 134,00 131,00 132,75 + 0,50 157,50 124,75 4.642 

99 márc 129,00 129,25 127,50 129,00 + 0,50 154,00 121,50 1.544 

Kötések becsült száma: 7.172; előző nap: 7.576; Nyitott kötésállomány: 31.257; -619 

GÁZOLAJ (IPE); 100 tonna; dollár/tonna 

május 137,75 140,00 136,75 137,00 - 0,75 183,75 117,00 30.600 

június 140,00 141,75 139,00 139,50 - 183,25 120,25 17.685 

július 141,50 143,50 141,50 141,50 - 183,00 124,00 10.157 

aug. 144,25 145,50 144,00 144,25 - 182,00 128,00 10.023 

 
CBT - Chicago Board of Trade 

CSCE - Coffee, Sugar  Cocoa Exchange, New York 

IPE - International Petroleum Exchange 

 

Az egyes áruféleségek megnevezése mellett megtalálható az adott kontraktus mérete, 

valamint az árfolyam közlésének módja. A 2.3 számú táblázatban szereplő első áruféleség a 

kukorica. A kontraktus mérete 5.000 véka, az árakat pedig cent/vékában közlik. Az első 

oszlopban találhatók a lejárati hónapok, ezek a kukorica esetében 2008. május, július, 

szeptember és december, valamint 2009. március, május, július és december.  
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Az első 3 oszlop tartalma sorrendben a következő: a kereskedési napon kialakult nyitó ár, a 

kereskedés során elért legmagasabb ár, és a kereskedés során elért legalacsonyabb ár. A nyitó 

ár az első üzletkötésre jellemző árat jelenti. 2008. április 17-én a júliusi leszállítású kukorica 

nyitó futures ára 258 cent volt vékánként, és az ár 260 
1
/2 és 256 

1
/2 cent között ingadozott a 

nap folyamán. 

 

2.3.3.1 Az elszámolóár 

 

A táblázat negyedik oszlopában található az elszámolóár. Ez nem más, mint a kereskedési nap 

végét jelentő harang megszólalása előtt létrejött kötésekre jellemző futures árak átlagára
1
. Az 

ötödik oszlopban az előző kereskedési naphoz viszonyított elszámolóár-változást láthatjuk. 

Az 9 júliusi leszállítású kukorica esetében az elszámolóár 0,25 centtel csökkent 2008. április 

16-áról 2008. április 17-ére. 

Az elszámolóár azért fontos a futures kontraktusok esetében, mert az elszámolóár alapján 

történik a letéti számla egyenlegének korrigálása, és az esetleges letétpótlás szükségességének 

felmérése. Az 2009. júliusi leszállítású kukorica esetében egy long pozícióban lévő befektető 

letéti számlájának egyenlege egy kontraktus esetében 12,50 dollárral csökkent volna 

(5.000 × 0,25 cent) április 16-ról április 17-re. Hasonlóképpen, egy short pozícióban lévő 

befektető letéti számlájának egyenlege egy kontraktus esetében 12,50 dollárral növekedett 

volna április 16-ról április 17-re. 
 

2.3.3.2 A maximum- és minimumár 

 

A hatodik és hetedik oszlopban az adott kontraktussal való eddigi kereskedés során kialakult 

legmagasabb és legalacsonyabb futures árak találhatók meg. A júliusi leszállítású kukorica 

esetében az addig elért legmagasabb, illetve legalacsonyabb futures ár 315,50 cent illetve 245 

cent volt. (A júliusi leszállítású kukoricával 2008. április 17-ig már több, mint egy éve 

kereskedtek.) 

 

2.3.3.3 A nyitott kötésállomány és a kötések száma 

 

A 2.3-es táblázat utolsó oszlopában az adott kontraktusokra vonatkozó nyitott kötésállomány 

található. Ez nem más, mint a long vagy short pozíciók számának összege. A feldolgozási idő 

miatti lemaradás eredményeként a nyitott kötésállományra vonatkozó információk az 

áradatoknál egy nappal korábbiak. A táblázatban szereplő nyitott pozíciók száma tehát az 

2008. április 16-i kereskedési napra vonatkozik. 

A kukoricára és a kávéra vonatkozó adatok között megtalálhatjuk az adott kereskedési napra 

becsült kötések számát, az egy nappal korábbi kötések számát, az összesített nyitott 

kötésállományt és annak változását. Néha előfordulhat, hogy a kötések száma a nap folyamán 

nagyobb, mint a nap végi nyitott kötésállomány. Ez nagy volumenű napon belüli kereskedésre 

(daytrade) utal. 

 

                                                           
*
 Az elszámoló ár meghatározásának folyamatát minden tőzsde saját maga határozza meg és publikálja a 

határidős kereskedésre vonatkozó szabályzataiban. 
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2.3.3.4 A lejárat és a futures ár 

 

A távolabbi lejáratok felé haladva az egyes áruféleségek futures árai eltérően alakulhatnak. 

Ha a távolabbi lejáratok felé a futures ár nő, akkor normál piacról beszélünk. Ha 

viszont a távolabbi lejáratok felé a futures ár csökken, akkor fordított vagy inverz 

piacról beszélünk. 
 

 

2.3.3.5 A futures ár és a spot ár konvergenciája 

 

 

Amint közeledünk a futures kontraktus lejáratához, a futures ár az alapul szolgáló eszköz spot 

árához konvergál. Amikor a leszállítás ideje elérkezik, a futures ár megegyezik a spot árral, 

illetve nagyon megközelíti azt. Hogy megtudjuk, miért is van ez így, először tegyük fel, hogy 

a futures ár magasabb a spot árnál a szállítási időszak alatt. Ez nyilvánvalóan 

arbitrázslehetőséget jelent a kereskedőknek: 

 

 A futures piacon short pozíciót vesznek fel. 

 A prompt piacon megvásárolják az árut. 

 Leszállítják az árut. 

 

Ez mindenképpen akkora nyereséggel jár, amekkora a futures és a spot ár közötti különbség. 

Amint a kereskedők elkezdik kihasználni ezt az arbitrázslehetőséget, a futures ár esni fog, 

hiszen mindenki eladási pozíciót akar majd felvenni. Most tegyük fel, hogy a futures ár a 

leszállítási időszakban a spot ár alatt van. Azok a vállalatok, amelyek érdeklődnek az eszköz 

beszerzése iránt, előnyösnek találják, hogy long futures kontraktust kössenek és kivárják a 

szállítást. Ha ezt teszik, a futures ár növekedni fog, hiszen mindenki vételi pozíciót akar majd 

felvenni.  

 

A 2.2-es ábra a futures ár spot árhoz való konvergenciáját mutatja. A 2.2 (a) ábrán a futures ár 

a szállítást megelőzően a spot ár felett van. A 2.2 (b) ábrán a futures ár a spot ár alatt van a 

leszállítási hónapot megelőzően. 

 

2.2 ábra 
A futures ár és a spot ár közötti kapcsolat a lejárati hónap közeledtével 

 

   (a)     (b) 
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2.3.3.6 A leszállítás 

 

Ha a tőzsde választási lehetőséget adott meg arra nézve, hogy mikor, hol és mit szállíthatnak 

le, akkor a short pozícióban lévő fél választhat. Ha a short pozícióban lévő fél kész a 

szállításra, akkor elküld a tőzsdének egy szállítási szándéknyilatkozatot. A fizetett ár általában 

a legfrissebb elszámolóár (amit módosíthatnak az eszköz minősége és a szállítás helye 

szerint). Ekkor a tőzsde kiválaszt egy másik, long pozícióban lévő felet a leszállítás 

fogadására. 

 

 

2.3.3.7 Készpénzelszámolás 

 

Néhány pénzügyi futures, mint például a részvényindexekre kötöttek esetén, az ügylet 

elszámolása készpénzben történik. Ennek oka, hogy lehetetlen, de legalábbis nehézkes az 

alapul szolgáló eszköz leszállítása. A BUX-Indexre kötött futures kontraktusnál például az 

eszköz leszállítása egy teljes portfólió átadását jelentené. Ha egy kontraktust lejáratkor 

készpénzzel likvidálnak, akkor az utolsó kereskedési napon a letéti számlát még utoljára 

korrigálják, és minden pozíciót zártnak nyilvánítanak. Az utolsó kereskedési napon az 

elszámolóár az alapul szolgáló eszköz záró spot árával lesz egyenlő. Ez biztosítja, hogy a 

futures ár a spot árhoz konvergáljon. 

 

A szabály alól, miszerint az utolsó kötési napon az elszámoló ár egyenlő kell hogy legyen a 

spot árral, az SP 500 index futures kontraktus kivételt jelent. Az SP 500 index futures 

kontraktus esetében a végső elszámolóár az utolsó kötési napot követő reggeli nyitóár. Ezt az 

eljárást azért dolgozták ki, mert szerettek volna elkerülni néhány olyan problémát, melyek 

abból a tényből következnek, hogy a részvényindex futuresök, a részvényindex opciók és a 

részvényindex futuresökre kötött opciók ugyanazon a napon járnak le. Az arbitrázsőrök 

gyakran nagyméretű ellensúlyozó pozíciót vesznek fel ezen a három kontraktuson emiatt 

zavaros kötési problémák és jelentős árváltozások alakulhatnak ki a lejárati nap végére, 

amikor megkísérlik zárni pozícióikat. A média a lejárati nap utolsó órája során végzett 

kötések jellemzésére egy kifejezést alkotott: ez a „három boszorkány órája”. 
 

 
2.3.4 Kockázatkezelés futures kontraktusokkal 

 

 

Az a vállalat, amely tisztában van azzal, hogy egy adott jövőbeni időpontban el fog adni egy 

eszközt, fedezheti helyzetét úgy, ha short futures pozíciót vesz fel az eszköz futures piacán. 

Ezt nevezik short hedge-nek. Ha csökken az eszköz ára, a vállalat nem jár jól az eszköz 

eladásával, de a short futures pozíción nyeresége realizálódik, hiszen a short pozícióban lévő 

befektetők az árak csökkenéséből profitálnak. Hasonlóan, az a vállalat, mely tudatában van 

annak, hogy a jövőben meg kell vásárolnia egy eszközt, long futures pozíció felvételével 

fedezheti kockázatát. Ezt nevezzük long hedge-nek. Fontos felismernünk, hogy a futures 

fedezés nem feltétlenül javítja a végső pénzügyi eredményt. A valóságban a futures piacon 

történő lefedezés körülbelül az esetek 50%-ban lerontja a végső kimenetet. Emellett azonban 

tényleg csökkenti a kockázatot a kimenet biztosabbá tételével. 
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Több oka is van annak, hogy a futures kontraktusokra alapuló fedezés miért nem mindig 

tökéletes a gyakorlatban: 

 

1. Az eszköz, melynek árát fedezzük, nem feltétlenül egyezik meg azzal, amely a 

kontraktus alapjául szolgál. 

2. A fedezeti ügynök nem lehet bizonyos afelől, hogy pontosan mikor kerül az 

eszköz eladásra vagy megvételre. 

3. A fedezeti ügylet során előfordulhat, hogy az adott kontraktust, annak lejárata 

előtt  le kell zárni. 

 

Ezek a problémák vezetnek az úgynevezett báziskockázathoz (basis risk). 

 

 

2.3.4.1 A báziskockázat 

 

 

A bázist fedezés esetén a következő módon határozzuk meg: 

 

 Bázis = a fedezendő eszköz spot ára  a felhasznált kontraktus futures ára 

 

Ha a fedezendő eszköz és a kontraktus alapjául szolgáló eszköz megegyezik, a bázis a futures 

kontraktus lejáratakor nulla. A lejáratot megelőzően, amint azt a 2.1-es ábra is mutatja, a bázis 

negatív és pozitív is lehet. 

 

Amikor a spot ár többel növekszik, mint a futures ár, a bázis növekszik. Ezt nevezik a 

bázis erősödésének. Ha a futures ár a spot árnál többel növekszik, a bázis csökken. Ez a 

bázis gyengülése. 

 

A bázis jellemzőinek feltárásához a következő jelöléseket alkalmazzuk: 

 

 S1: t1 időpontban a spot ár 

 S2: t2 időpontban a spot ár 

 F1: t1 időpontban a futures ár 

 F2: t2 időpontban a futures ár 

 b1: t1 időpontban a bázis 

 b2: t2 időpontban a bázis 

 

Feltételezzük, hogy egy fedezeti ügyletet t1 időpontban kezdeményeznek és t2 időpontban 

zárnak le. Példaként egy olyan esetet tekintünk, ahol a spot illetve a futures ár a fedezeti 

ügylet kezdetekor 2,50 dollár és 2,20 dollár, míg a fedezeti ügylet zárásakor 2,00 dollár és 

1,90 dollár. Eszerint S1 = 2,50; F1 = 2,20; S2 = 2,00 és F2 = 1,90. 

 

A bázis definíciójából következik, hogy: 

 

b1 = S1  F1 

b2 = S2  F2 
 

Példánkban b1 = 0,30 és b2 = 0,10. 
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Először vizsgáljuk meg annak a fedezeti üzletkötőnek a helyzetét, aki tudja, hogy t2 

időpontban az eszköz eladásra kerül és t1 időpontban short futures pozíciót vesz fel! Az 

eszközért kapott ár S2 és a futures pozíción elért nyereség F1  F2. Így a fedezés után az 

eszközért ténylegesen kapott ár: 

 

S2 + F1  F2 = F1 + b2 

 

Példánkban ez 2,30 dollár. F1 értéke t1 időpontban ismert. Ha b2-t szintén ismernénk, tökéletes 

fedezést tudnánk elérni (azaz olyat, ami a kapott árral kapcsolatos minden bizonytalanságtól 

mentes). A fedezeti kockázat a b2-höz fűződő bizonytalanság. Ezt hívjuk báziskockázatnak. 

Tekintsünk ezúttal egy olyan vállalatot, mely tudja, hogy t2 időpontban meg fog vásárolni egy 

eszközt és t1 időpontban ezért long hedge-t kezdeményez. Az eszközért fizetett ár S2 és a 

futures pozíción elszenvedett veszteség F1  F2.  

 

Így fedezés mellett a ténylegesen kifizetett ár: 

 

S2 + F1  F2 = F1 + b2 
 

A képlet ugyanaz, mint előzőleg; az eredmény 2,30 dollár. F1 értéke t1 időpontban ismert és b2 

a báziskockázatot jelenti. 

 

Devizák, tőzsdeindexek, arany és ezüst esetén a báziskockázat többnyire viszonylag alacsony. 

Ennek az oka, hogy az arbitrázs lehetősége jól meghatározott kapcsolatot alakít ki a 

befektetési eszköz spot és futures ára között. Egy befektetési célt szolgáló eszköz 

báziskockázata leginkább abból a bizonytalanságból ered, hogy mekkora a kockázatmentes 

kamatláb és az eszköz jövőbeni hozama. Olyan áruféleség esetén, mint például az olaj, 

kukorica vagy réz, a kereslet és kínálat kiegyensúlyozatlansága és a tárolásukkal kapcsolatos 

nehézségek hatására nagyon szélsőséges méreteket ölthet a bázis, mely sokkal magasabb 

báziskockázatot eredményezhet. 

 

Az eszköz, amely a fedező kockázatát kiváltja, néha különbözik attól, mely a fedezeti ügylet 

alapjául szolgál. A báziskockázat ilyenkor nagyobb. Legyen S*2 a futures kontraktus alapjául 

szolgáló eszköz ára t2 időpontban. S2 csakúgy, mint korábban, a t2 időpontban fedezett eszköz 

ára. A fedezéssel a vállalat biztosítja, hogy az eszközért kifizessék (vagy megkapják) a 

következő árat: 

 

S2 + F1  F2 

 
Ez a következőképpen is átírható: 

 

F1 + (S*2  F2) + (S2  S*2) 
 

Az S*2  F2 és S2  S*2 kifejezés a bázis két összetevője. Az S*2  F2 kifejezés az a bázis, 

amely akkor alakulhatna ki, ha a fedezett eszköz megegyezne a futures kontraktus alapjául 

szolgáló eszközzel. Az S2  S*2 kifejezés az a bázis, mely a két eszköz különbözőségéből 

adódik. 
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Vegyük észre, hogy a báziskockázat a fedező pozíciójának javulását és romlását is kiválthatja! 

Tekintsünk egy short hedge-t! Ha a bázis váratlanul erősödik, javul a fedező pozíciója, míg ha 

gyengül, a pozíció romlik. Long hedge-re ennek az ellenkezője igaz. 

 

 

2.3.4.2 A kontraktus kiválasztása 

 

 

A báziskockázat egyik legfontosabb befolyásoló tényezője, hogy milyen futures kontraktust 

választunk a fedezésre. A választásnak két összetevője van: 

  1. A futures kontraktus alapjául szolgáló eszköz. 

  2. A leszállítási hónap  

 

Ha a fedezendő eszköz pontosan megegyezik a futures kontraktus alapjául szolgáló eszközzel, 

az első választás meglehetősen egyszerű. Más körülmények között fontos, hogy 

körültekintően elemezzük azt, hogy a rendelkezésre álló futures kontraktusok közül 

melyeknek a futures ára van a legszorosabb kapcsolatban a fedezendő eszköz árával. 

 

A lejárati hónap kiválasztását több tényező is befolyásolja. Úgy gondolhatnánk, hogy amikor 

megoldható, hogy a fedezés lejárata megegyezzen a szállítási hónappal, azt érdemes 

választani, azonban ilyenkor mégis egy későbbi lejáratút szokás választani. Ennek az oka az, 

hogy a futures árak gyakran elég megtévesztőek a leszállítási hónapban. A másik tényező, 

hogy ilyenkor a fedezeti üzletkötő azt kockáztatja, hogy a kontraktust a lejárati hónapig 

megtartva, valóban fizikailag le kell szállítania az alapul szolgáló eszközt. Ez drágának és 

problematikusnak bizonyulhat. 

 

A báziskockázat általában úgy növekszik, ahogy a fedezeti ügylet lejárata és a szállítási 

időpont közötti különbözet növekszik. Ezért az a legjobb, ha azt a szállítási hónapot 

választjuk, mely a legközelebb van a fedezet lejáratához, de annál később van. 

 

Tegyük fel, hogy egy adott eszközre köthető futures kontraktusok lejárati hónapjai március, 

június, szeptember és december! Decemberi, januári és februári lejáratú fedezésnél a márciusi 

kontraktust kell választani; márciusi, áprilisi és májusi lejárathoz a júniusit és így tovább. Ez a 

szabály feltételezi, hogy minden kontraktus elég likvid ahhoz, hogy teljesítse a fedező 

igényeit. 

 

A gyakorlatban a likviditás a rövid lejáratú futures kontraktusoknál a legnagyobb. Így néhány 

esetben a fedező szívesebben választ rövid lejáratú futures kontraktusokat és továbbgörgeti 

őket. Ezt a stratégiát a fejezet végén fogjuk kifejteni. 

 

2.3 példa 

 

Március 1-je van. Egy amerikai vállalat 50 millió japán jen bevételre számít július végén. A 

Chicagói Árutőzsdén márciusi, júniusi, szeptemberi és decemberi lejáratú jen futures 

kontraktusokkal kereskednek. Egy kontraktus 12,5 millió jen leszállítására vonatkozik. Ezért a 

vállalat március 1-jén elad 4 szeptemberi lejáratú jen futures kontraktus. Amikor július végén 

megkapják a jent, a vállalat zárja pozícióját.  

 

Feltételezzük, hogy március 1-jén a jenenkénti futures ár centben kifejezve 0,7800 és a 

pozíció zárásakor a spot illetve futures árak értékei 0,7200 illetve 0,7250. Ez azt jelenti, hogy 
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a bázis 0,0050-el egyenlő a pozíció zárásakor. A tényleges ár jenenként a végső spot ár és a 

futures pozíción elért nyereség összege: 

 

0,7200 + 0,0550 = 0,7750 

 

Ez felírható a kezdeti futures ár és a záráskori bázis összegeként is: 

 

0,7800 + (- 0,0050) = 0,7750 

 

A vállalat összesen 50  0,00775 millió dollárt, azaz 387.500 dollárt kap. 
 

 

2.4 példa 

 

Június 8-a van és egy vállalat tudja, hogy meg kell vásárolnia 20.000 hordó nyersolajat 

októberben vagy novemberben. A NYMEX-en minden hónapra szóló lejárattal forgalmaznak 

olaj futures kontraktust és a kontraktus mérete 1.000 hordó. A vállalat ezért úgy határoz, hogy 

decemberi lejáratú kontraktust használ a fedezésre, így long pozíciót vesz fel 20 darab 

decemberi kontraktussal. Június 8-án a futures ár hordónként 18,00 dollár. A vállalat úgy 

találja, hogy november 10-én kész megvásárolni a nyersolajat. Ezért ezen a napon zárja a 

futures kontraktust. November 10-én a spot illetve a futures ár hordónként 20,00 illetve 19,10 

dollár, így a bázis 0,90 dollár. A hordónként ténylegesen kifizetett ár 18,90 dollár, azaz 

összesen 378.000 dollár. Ezt a 20,00 dolláros spot árból a futures pozíción 1,10 dolláros 

nyereséget levonva kapjuk meg; vagy a kezdeti 18,00 dollláros futures ár és a záráskori bázis, 

0,90 dollár összegeként. 
 

 

2.3.3.3 Az optimális fedezeti hányad 

 

 

A fedezeti hányad a futures kontraktuson felvett pozíció és a kockázat nagyságának 

aránya. Mostanáig mindig azt feltételeztük, hogy a fedezeti hányad 1,0. Most megmutatjuk, 

hogy ha a fedező célja az, hogy minimalizálja a kockázatot, nem mindig optimális az 1,0-s 

fedezeti hányad. 

 

Legyen: 

 

S: az S spot árban bekövetkező változás a fedezés időszakával megegyező 

időszak alatt 

F: az F futures árban bekövetkező változás a fedezés időszakával megegyező 

időszak alatt 

S:  S szórása 

F:  F szórása 

:   S és F korrelációs együtthatója 

h:   fedezeti hányad 

 

Amikor a fedező long pozíciót vesz fel az eszközzel és short pozíciót vesz fel a futures 

kontraktussal, a fedező pozíciójának értékében bekövetkező változás a fedezés időszaka alatt: 
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S  hF 

 

Long hedge esetében pedig 

 
hF  S 

 

Mindkét esetben a fedezett pozíció értékében bekövetkező változás varianciája a következő: 

 
v = 

2
S + h

2


2
F - 2hSF 

 

amelyből 

 
v / h = 2 h

2
F - 2SF 

 

Ha ezt nullával egyenlővé tesszük, és észrevesszük, hogy 
2
v / 

2
h pozitív, akkor látható, 

hogy h azon értéke, mely a varianciát minimalizálja, a következő: 

 
h =  S / F  (2.5) 

 

Ezért az optimális fedezeti hányad a S és F közötti korrelációs együttható, valamint S és 

F szórásainak hányadosa. A 2.2-es ábra azt mutatja meg, hogy hogyan függ a fedező 

pozíciójának értékének varianciája a választott fedezeti hányadtól. 

 

Ha  = 1 és F = S, az optimális fedezeti hányad, h = 1,0. Ez várható volt, mivel ebben az 

esetben a futures ár tökéletesen tükrözi a spot árat. Ha  = 1 és F = 2S, az optimális 

fedezethányad, h = 0,5. Ez az eredmény szintén várható volt, mivel ebben az esetben a futures 

ár mindig kétszer akkora értékkel változik, mint a spot ár. 

 

2.3 ábra 

 

A fedezendő pozíció varianciájának módosulása a fedezeti hányad függvényében 
 

 
 

 

 

2.5 példa 

 

Egy vállalat tudja, hogy 3 hónap múlva 1 millió gallon repülőgép-üzemanyagot 

fog venni. A gallononkénti ár változásának szórása a három hónap alatt 
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számítások szerint 0,032. A vállalat úgy dönt, hogy fűtőolajra szóló futures 

kontraktusokkal fedezi pozícióját. A három hónap alatt a futures ár változásának 

szórása 0,040 és a korrelációs együttható a repülőgép üzemanyag árának és a 

futures ár 3 hónap alatti változása között 0,8. Így az optimális fedezeti hányad: 

 

0,8 × 0,032/0,040 = 0,64 

 

A fűtőolaj kontraktus 42.000 gallonra szól. A vállalat ezért 0,64 × 

1.00.000/42.000 = 15,2 kontraktust kell, hogy kössön. Egész számra kerekítve 

15 db kontraktust kell beszereznie. 

 

 

2.3.3.4 A hedge továbbgördítése 

 
 

Néha a fedezeti ügylet futamideje hosszabb, mint bármely felhasználható futures kontraktusé. 

Ekkor a fedezőnek tovább kell görgetnie a fedezést. Ez azt jelenti, hogy lezár egy futures 

kontraktust és ugyanolyan pozíciót vesz fel egy későbbi lejárattal rendelkező futures 

kontraktussal. A fedezést többször is továbbgördíthetik. 

 

Tekintsünk egy olyan vállalatot, amelyik short hedge-t alkalmazva kívánja magát T 

időpontban egy eszköz beszerzéséhez kapcsolódó kockázat ellen lefedezni. Ha 1,2,3,…,n 

darab futures kontraktus létezik (nem feltétlenül kell mindegyiknek léteznie egyidejűleg) 

mindig eggyel későbbi lejárattal, akkor a vállalat a következő stratégiát alkalmazhatja: 

 

  t1 időpont: 1. short futures kontraktus 

  t2 időpont:  lezárja az 1. kontraktust 

       2. short futures kontraktus  

  t3 időpont: zárja a 2. kontraktust 

       3. short kontraktus 

    : 

    : 

  tn időpont: zárja az n-1. kontraktust 

         n-dik short futures kontraktus 

  T időpont: n-dik futures kontraktus zárása 

 

A stratégia során n darab báziskockázat, azaz bizonytalansági forrás merül fel. T időpontban 

az n-dik kontraktus futures ára és a fedezett eszköz spot ára közötti különbséggel kapcsolatos 

bizonytalanság van jelen. Továbbá az n-1 eset mindegyikénél, amikor a fedezést 

továbbgördítik, bizonytalanságot okoz a lezárt kontraktus ára és az új kontraktus futures 

ára közötti különbség. Ez utóbbit a továbbiakban továbbgördítési bázisnak nevezzük 

(rollover basis).  

 

Sok esetben a fedezőnek némi választási lehetősége van arra nézve, hogy mikor vált át egyik 

kontraktusról a másikra. Például, ha nem vonzó a továbbgördítési bázis annak az időszaknak 
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az elején, amikor el kell végezni a továbbgördítést, elodázhatja a továbbgördítést abban bízva, 

hogy a továbbgördítési bázis javulni fog. 

 

2.6 példa 

 

2006. áprilisában egy vállalat úgy tervezi, hogy 2007. júniusában 100.000 hordó 

eladó olaja lesz, és úgy határoz, hogy 1,0-s fedezeti hányaddal fogja fedezni 

kockázatát. Az aktuális spot ár hordónként 19 dollár. Bár 18 hónapra előre 

minden lejárati hónapra szóló kontraktus a rendelkezésére áll, feltételezzük, 

hogy csak az első hat hónapos lejárat biztosít megfelelő rugalmasságot a vállalat 

igényeinek kielégítésére. Ezért a vállalat 100 darab, 2006. októberben lejáró 

kontraktussal short pozíciót vesz fel. 2006 szeptemberében továbbgördíti a 

fedezést egy 2007. márciusi kontraktusba, majd 2007 februárban egy 2007. 

júliusiba. Egyik lehetséges kimenet, hogy az olaj ára hordónként 19 dollárról 16 

dollárra esik 2006 áprilisa és 2007 júniusa között. Tegyük fel, hogy az 2006. 

októberi futures kontraktust 18,20 dolláron kötötték és 17,40 dolláron zárták, 

hordónként 0,80 dollár nyereséget érve el. Az 2007. márciusi kontraktust 17,00 

dolláron kötötték és 16,50 dolláron zárták, 0,50 dolláros hordónkénti 

nyereséggel; az 2007. júliusi kontraktust 16,30 dolláron kötötték és 15,90 

dolláron zárták, 0,40 dollár hordónkénti nyereséggel. Ebben az esetben a futures 

kontraktussal hordónként 1,70 dollárnyi nyereséget eredményezett, a 

hordónkénti 3 dolláros olajáresés ellensúlyozására. 
 

 

Összefoglalás 

Ebben a fejezetben a futures piacok működését vizsgáltuk meg. A futures piacok esetében a 

kontraktusokkal a tőzsdén kereskednek és a tőzsde számára elengedhetetlen, hogy 

körültekintően meghatározza annak a jellemzőit, amivel kereskednek, az alkalmazott 

eljárásokat, valamint azt, hogy milyen szabályozásnak kell megfelelni. Ezzel ellentétben, a 

forward kontraktusokat közvetlenül telefonon alakítják ki a tőzsdén kívüli piacon. Ennek 

következtében nincs szükség a termék szabványosítására, sem az eljárások és szabályok 

részletes kimunkálására. A futures és forward kontraktusok közötti lényegesebb 

különbségeket a 2.3-as táblázat tartalmazza. 

 

2.4 táblázat 

A forward és futures kontraktusok közötti főbb különbségek 
 

FORWARD FUTURES 

 nem szabványosítottak  szabványosítottak 

 nincs másodlagos piacuk  likvidek 

 nem képezik tőzsdei kereskedés 

tárgyát 

 tőzsdei kereskedés tárgyát 

képezik  

 a letétet előre meghatározzák, 

nincs hozzáigazítás 

 napi elszámolás van 

 a nyereség ill. veszteség a  -a nyereség ill. veszteség a 
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lejáratig nem realizálódik lejáratig realizálódik 

 

A megkötött futures kontraktusok nagyon jelentős része nem vezet az alapul szolgáló eszköz 

tényleges átadásához, hanem a leszállítási időszak előtt lezárják őket egy ellentétes 

üzletkötéssel. Mégis, a lejáratkori leszállítás lehetősége az, ami a futures ár meghatározásához 

vezet. Minden egyes futures kontraktusnál meghatároznak bizonyos napokat a szállításra és 

jól körülhatárolt szállítási szabályokat is előírnak. Néhány kontraktust, mint például a 

részvényindexre kötötteket készpénzben rendeznek és nem az alapul szolgáló eszköz 

leszállításával. 

 

A kontraktusok specifikációja a futures piacok számára rendkívül lényeges. Bármely 

szerződésnél mindkét félnek tisztában kell lennie azzal, hogy mit lehet átadni, hol és mikor 

lehet a szállítást lebonyolítani. Szintén ismerniük kell olyan részleteket, mint például a 

tőzsdenap hosszát, az árak közlésének módját, a maximális ármozgás mértékét, és így tovább. 

 

A letétek a futures piacok fontos elemei. Minden befektető letéti számlát vezet a brókerénél. 

Ezt naponta korrigálják, hogy a befektető nyereségét illetve veszteségét tükrözze. Ennek 

következtében a bróker időről időre felszólítja a befektetőt a számla egyenlegének megfelelő 

szintre történő feltöltésére, ha kedvezőtlen ármozgások történtek. A brókercégeknek két 

lehetőségük van arra, hogy a határidős piacon részt vehessenek, az egyik, hogy klíringházi 

tagságot szereznek, a másik, hogy egy klíringtagnál számlát vezetnek. Minden klíringtag 

számlát vezettet a tőzsdei klíringháznál. A számla egyenlegét naponta ellenőrzik és 

módosítják, hogy a tag üzleti tevékenységeinek nyereségét vagy veszteségét tükrözze. A 

tőzsde biztosítja, hogy az árakkal kapcsolatos információt szisztematikus módon gyűjtse össze 

és pillanatok alatt a világ minden tájára eljuttassa a befektetőkhöz. Sok újság, mint például a 

Wall Street Journal az előző napi kötések adatairól minden nap adatot közöl. 

 

A futures kontraktusokat arra is használhatják, hogy egy vállalat egy áruféleség árából eredő 

kockázatát kezelni tudja. A futures piacon felvett pozícióval ellensúlyozzák az áru 

árváltozásának a vállalat egyéb tevékenységeire való hatását. A futures kockázatkezelésnek 

fontos eleme a bázis fogalma. Ez az eszköz spot és futures árának a különbözete. A fedezeti 

ügylet kockázata abból a bizonytalanságból ered, ami a kockázatkezelő ügylet lejáratakor a 

bázis értékével kapcsolatos. Ezt nevezzük báziskockázatnak. 

 

A fedezeti hányad a futures kontraktuson felvett pozíció mértékének és a kockázat méretének 

aránya. Ha a kockázatkezelő szeretné minimalizálni összpozíciójának varianciáját, lehet, hogy 

érdemes 1,0-től különböző fedezeti hányadot alkalmazni. Ha nem áll rendelkezésükre olyan 

likvid futures kontraktus, mely a fedezeti ügylet lejárata után jár le, néha alkalmazzák a 

fedezeti ügylet továbbgörgetését tartalmazó stratégiát. Ennek során futures ügyletek 

sorozatában vesznek részt. Amikor az első futures ügylet a lejáratához közeleg, a 

kockázatkezelő zárja azt és egy másodikat kezdeményez, melynek későbbi a lejárata. Amikor 

a második is a lejáratához közelít, a kockázatkezelő egy harmadik ügyletbe kezd, melynek 

még későbbi a lejárata és így tovább. Ez az eljárás hasznosnak bizonyulhat, ha a futures ár és 

a spot ár változása között erős a korreláció. 

 

Kérdések és feladatok 

2.1  Magyarázza meg a nyitott kötésállomány és a kötések száma közötti különbséget! 
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2.2  Mi a különbség egy helyi bróker és egy jutalékos bróker között? 

2.3  Mi a különbség a klíringház által és egy bróker által vezetett letéti számla működése 

között? 

2.4 Mely vezérelvek szerint alakítják ki az új futures kontraktusokat? 

2.5  Magyarázza el, hogy a letétek hogyan védhetik a befektetőt a nemteljesítés kockázatával 

szemben? 

2.6  Milyen körülmények között érdemes  

 a) a short hedge és  

 b) a long hedge alkalmazása? 

2.7  Magyarázza el a futures kontraktusok használatával való kockázatkezelés során fellépő 

báziskockázat fogalmát! 

2.8  Egy tökéletes kockázatkezelés mindig jobb eredményt hoz, mint egy nem tökéletes? 

Magyarázza válaszát! 

2.9  Milyen körülmények között nem vezet egyáltalán kockázatkezeléshez egy minimális 

varianciájú fedezeti portfólió? 

2.10 Tegyük fel, hogy Ön short futures pozíciót nyit júliusban arany eladására unciánként 

5,20 dollárért a New York-i Árutőzsdén. A kontraktus mérete 5.000 uncia. A kezdeti 

letét 4.000 dollár, a minimális letét 3.000 dollár. A futures árban bekövetkező milyen 

változás hatására kaphat letétpótlási felszólítást? Mi történik, ha nem tesz ennek eleget? 

2.11 A futures ügyletben short pozícióban lévő félnek gyakran választási lehetősége van arra 

nézve, hogy pontosan milyen eszközt szállítson le, hol történjen a szállítás, mikor és így 

tovább. Ezek a választási lehetőségek növelik vagy csökkentik a futures árat? 

Magyarázza válaszát! 

2.12 Egy vállalat short futures ügyletet nyit vékánként 250 centért 5.000 véka búza eladására. 

A kezdő letét 3.000 dollár, a minimális letét 2.000 dollár. A futures árban bekövetkező 

milyen változás hatására kaphat letétpótlási felszólítást? Milyen körülmények között 

lehetne 1.500 dollárt lehívni a letéti számláról? 

2.13 Ön két long futures ügyletet kezdeményez fagyasztott narancslére. Mindkét ügylet 

10.000 font szállítására szól. Az aktuális futures ár fontonként 160 cent; a kezdő letét 

ügyletenként 6.000 dollár; a minimális letét ügyletenként 4.500 dollár. Milyen 

árváltozás hatására kaphat letétpótlási felszólítást? Milyen körülmények között lehetne 

2.000 dollárt lehívni a letéti számláról? 

2.14 Egy nap végén egy klíringház tagja 100 ügylettel long pozícióban van és az elszámolóár 

ügyletenként 50.000 dollár. Az eredeti letét ügyletenként 2.000 dollár. A következő 

napon, a tag további 20 ügylet elszámolásáért lesz felelős. Ezeket 51.000 dolláros áron 

kötötték. Ennek a napnak a végén az elszámolóár 50.200. Mennyit kell a tagnak 

befizetnie a tőzsde klíringházában vezetett letéti számlájára?  

2.15 Tegyük fel, hogy egy áru árának negyedévenkénti átlagos szórása 0,65 dollár, míg a 

futures ár szórása 0,81 dollár, a korrelációs együttható a két változás között pedig 0,8! 

Mennyi az optimális fedezeti hányad három hónapos futamidejű ügyletre? Mit jelent 

ez? 

2.16 "A határidős piacokon a spekuláció tisztán szerencsejáték. Nem szolgálja a köz érdekét, 

hogy spekulánsok helyet vehessenek maguknak a tőzsdén." Mi erről az ön véleménye? 

2.17 Mit gondol, mi történne, ha a tőzsde olyan kontraktust forgalmazna, amelynél az alapul 

szolgáló eszközt nem definiálnák mindenre kiterjedően? 

2.18 "Futures kontraktus megkötésének eredménye az lehet, hogy a nyitott pozíciók száma 

eggyel nő, eggyel csökken vagy változatlan marad." Értelmezze a kijelentést! 

2.19 A Chicagói Kereskedelmi Kamaránál a következő lejárattal léteznek kukorica futures 

kontraktusok: március, május, július, szeptember és december. Melyik kontraktust 

használjuk kockázatkezelésre, ha a fedezeti ügylet lejárata: 
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   (a) június? 

   (b) július? 

   (c) január?  

2.20 Egy tökéletes fedezeti ügylet mindig sikeresen azonos értéken tartja egy későbbi 

tranzakció eszközének aktuális spot árát? Magyarázza válaszát! 

2.21 Magyarázza meg, hogy miért javul egy short kockázatkezelő pozíciója, amikor a bázis 

váratlanul erősödik, és miért romlik, ha gyengül? 

2.22 Képzelje el, hogy ön egy japán, Amerikába elektromos felszereléseket exportáló vállalat 

főkönyvelője! Magyarázza el, hogy hogyan alakítana ki egy devizakockázat-kezelő 

stratégiát, s hogy milyen érvekkel győzné meg vezető kollégáit a stratégia előnyeiről! 

2.23 "Ha a minimális variancia fedezeti hányad értékére 1,0 adódik, akkor a fedezeti ügylet 

tökéletes." Helyes ez az érvelés? Magyarázza válaszát! 

2.24 "Ha nincs báziskockázat, az optimális fedezeti hányad mindig 1,0." Helyes ez az 

érvelés? Magyarázza válaszát! 

2.25 Az élőmarha spot árában a havi változás átlagos szórása (fontonként centben kifejezve) 

1,2. Az élőmarha határidős árában a havi változás átlagos szórása a legközelebbi 

kontraktusra 1,4. A spot és határidős árváltozások korrelációja 0,7. Most október 15. 

van. Egy marhahúsgyártó november 15-én 200.000 font élőmarhát fog megvenni. A 

gyártó a decemberi élőmarha futures kontraktussal akarja kockázatát kezelni. Minden 

kontraktus 40.000 font élőmarha szállítására szól. Milyen stratégiát kellene a 

marhahúsgyártónak alkalmazni? 

2.26 Egy sertéshízlaló arra számít, hogy három hónap múlva 90.000 font eladó élő sertése 

lesz. A Chicagói Árutőzsdén az élősertésre szóló futures kontraktusok 30.000 font 

leszállítására szólnak. Hogyan használhatja ezt a sertéshízlaló kockázatkezelésre? Az ő 

szempontjából mik a fedezeti ügylet alkalmazása mellett és ellen szóló érvek? 

2.27 1996. júliusa van. Egy bányászati vállalat épp most talált nagy mennyiségű aranyat. Hat 

hónapba telik a bánya kiépítése. Az aranyat azután többé-kevésbé egyenletes ütemben 

egy év alatt aknázzák ki. A New York-i Árutőzsdén kereskednek aranyra szóló futures 

kontraktusokkal. A lejáratuk kéthavonta esedékes az 1996. augusztusa és 1998. áprilisa 

közötti időszakban. Minden kontraktus 100 uncia leszállítására szól. Írja le, hogyan 

használhatná a vállalat a futures kontraktusokat kockázatkezelésre! 

2.28 Egy légitársaság vezetője így érvelt: "Nincs értelme olaj futures kontraktusokat 

alkalmaznunk. Ugyanakkora az esélye annak, hogy az olaj jövőbeni ára alacsonyabb 

lesz, mint a futures ára, mint annak, hogy magasabb lesz." Elemezze a kijelentést! 

2.29 Milyen hatással jár, hogy 1,0 helyett 1,5 fedezeti hányadot alkalmazunk a 2.10-es 

részben a 2.4-es példában? 

2.31 "A részvényesek kezelhetik a vállalat kockázatát. Nincs szükség arra, hogy a vállalat 

önmagát fedezze." Elemezze a kijelentést! 

2.32 "Az a vállalat, amely egy bizonyos árut használ a termelési folyamata során, át kell, 

hogy hárítsa az árváltozás hatásait a vevőire. Így nincs szükség kockázatkezelésre." 

Elemezze a kijelentést! 

2.33 "A vállalati menedzsereknek nincs értelme fedezeti ügyleteket kötni. Őket fogják 

okolni, amikor a fedezeti eszközön felvett pozíció veszteségessé válik." Elemezze a 

kijelentést! 
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3. Swap ügyletek 
 

Swap ügylet valamilyen instrumentum cseréjére vonatkozó olyan összetett megállapodás, 

amely általában egy azonnali és egy határidős adásvételi ügyletből, illetve több határidős 

ügyletből tevődik össze, és általában jövőbeni pénzáramlások cseréjét vonja maga után. 

 

Az angol swap szó jelentése „csere”. Fix kamatozású pénzáramlást konvertál változó 

kamatozásúra, vagy fordítva, illetve lehet különböző piacok változó kamatozású 

pénzáramlásainak cseréje is.  

 

A piaci résztvevőket a spekuláció, a különböző piacok közti arbitrázs, más pozíciók fedezése 

(hedge) indíthatja swap ügylet megkötésére, de a motiváció adósságkezelési 

költségmegtakarítás is lehet, illetve az adósságállomány optimális lejárati szerkezetének 

kialakítása. 

 

A swap ügylet fő típusai: 

 

- Kamatláb-swap: két fél abban állapodik meg, hogy a kamatkifizetéseket azonos 

pénznemben, meghatározott eszmei tőkére meghatározott időtartamra vonatkozóan kicserélik. 

A kamat swap legegyszerűbb és leggyakoribb változata az ún. kupon-swap, amelyben fix és 

változó kamatok cseréjére kerül sor. A swap ügylet két olyan felet kapcsol össze, akik ott (fix, 

vagy a változó kamatozású hitelek piacán) veszik fel a hitelt, ahol viszonylagos előnyük van, 

majd egy swap megállapodás keretében kicserélik a kamatfizetéseket. A kamat- swap egyik 

oldalán álló, változó kamatfizetési kötelezettséget vállaló fél (angol szakkifejezéssel a 

„receiver” vagy „seller”) általában arra számít, hogy a piacon a jövőben nagyobb 

hozamcsökkenés következik be. A másik oldalon álló, fix kamatfizetést vállaló fél (a „payer” 

vagy „buyer”) a beárazottnál, azaz a várokozásánál kisebb hozamcsökkenést prognosztizál. 

Az ügylet megkötésének pillanatában a swap értéke 0, a kötvények futamideje alatt azonban 

az ügyletet kötők várakozása szerint változik. A változó kamatozású oldal vásárlója szerint a 

névérték és a felhalmozott kamat magasabb lesz, mint a fix kamatozású oldal fogadója 

remélte névérték és kamat. A kettő különbségéből adódik a swap ügylet értéke. 

A gyakorlatban a kamatok tényleges cseréjére nem kerül sor, csak a különbözeteket számolják 

el. 

 

- Deviza-swap: A hosszabb távra szóló deviza-swap ügylet olyan megállapodás, amely 

keretében egy adott devizában felvett hitel tőkeösszegét és kamatait egy másik devizában 

felvett hitel tőkeösszegére és kamataira cserélik. Legegyszerűbb változata, amikor mind a két 

kölcsön fix kamatozású. 

A deviza-swap leggyakoribb használója két különböző országban működő vállalat. Az ügylet 

megkötésekor az érvényes aktuális - azonnali (spot) - árfolyamon kicserélik a tőkét. A 

kamatfizetések esedékességekor kicserélik az előre rögzített kamatösszegeket. Az ügylet 

lejáratakor visszacserélik a hitelek tőkeösszegét. 

Swap ügylet eredményét, az azonnali és határidős devizaárfolyamok különbsége befolyásolja. 

A deviza spot (azonnali) és forward (határidős) árfolyamok különbsége az úgynevezett swap 

differencia. Ha a swap differencia negatív, akkor diszkontról, ha pozitív, úgy prémiumról 

beszélünk.  

 

- Hitel-swap: elősegíti a hitelkockázat diverzifikációját és csökkenését. A bank az általa 

nyújtott hitelekből befolyt pénzáramlást elcseréli egy másik intézmény által teljesítendő 
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fizetésekre, ahelyett hogy a saját speciális területén kívülre nyújtott hitelekkel kellene 

diverzifikálnia. A hitel-swap ügyleteknél általában egy közvetítő is közreműködik. 

 

- Hitelportóflió-swap: az ügylet során a résztvevők azonos összegű hitelnyújtásaik után járó 

fizetéseiket cseréli el egymással.  

 

- Értékpapír-swap: az ügylet során a hitelintézet eladja az értékpapírt a jegybanknak egy ún. 

visszavásárlási megállapodással. 

 

A swap tehát két vállalat vagy pénzintézet közötti megállapodást jelent, melynek 

keretében egy előre meghatározott formula szerint cserélnek ki egymással jövőbeni 

pénzáramlásokat.  

 

E jegyzetben elsősorban a két fő típusra, a hitelekre és a devizákra kötött közép- és hosszú 

futamidejű kamat-megállapodásokra fogunk fókuszálni. Megvizsgáljuk hogyan alakítják ki a 

swap kontraktusokat, számba visszük, hogy mire lehet őket felhasználni, valamint áttekintjük 

a swapok értékelését is. 

 

 

3.1 A kamat swapok működése, a szerződés megkötése 

 

 

A leggyakoribb swap a kamat-swap. E swap alkalmazása esetén az érintett felek 

megállapodnak egy előre rögzített (vagyis fix) és egy lebegő kamatozású eszköz cseréjében. 

Mivel a kamat-swap esetében a két eszköz ugyanazon devizában van kifejezve, az érintett 

felek abban állapodnak meg, hogy csak a két kamatösszeg különbségét számolják el egymás 

között, ezzel is csökkentve az elszámolás kockázatát. Ezen okból kifolyólag a swapokat néha 

úgy emlegetik, mint a ”különbségekre vonatkozó szerződések”. Mivel a tőkét nem cserélik ki 

egymás között a szerződő felek – csökkentve ezzel is a hitelkockázatot –, ezért az ügyletet 

mérlegen kívüli tételként tartják számon. Ez logikus számviteli megoldás, hiszen az 

semmilyen eszköz, vagy forrásbeli változást nem okoz. Egy swap ügylet futamideje általában 

2 évtől 15 évig terjedhet. Egy-egy swap üzlet megkötésekor a szerződő partnerek elkészítik az 

üzlet konfirmációját, amely az ügylet szempontjából kulcsfontosságú feltételeket 

tartalmazza. Ezek a feltételek a következők: 

 

1. Az üzlet kezdeti dátuma: mely általában az üzletkötés naptári napja. E nap alapján 

tudjuk meghatározni a szerződéskor érvényes kamatlábat. A szabványok szerint ez 

az úgynevezett spot értéknapon érvényes kamatláb (pl. LIBOR) Ez esetben a spot 

értéknap nem más, mint a T+2. értéknap, azaz a szerződéskötés dátumától számított 

második nap. A 2 nap múlva érvényes kamatláb (pl. LIBOR), vagy devizaárfolyam 

számít tehát az üzletkötés napján fennállóspot, induló értéknek. 

2. Az üzlet lejárati dátuma: a szerződés lejáratának dátuma, amikor a végső 

kamatkülönbséget elszámolják. 

3. A feltételezett összeg: a kamatszámítás alapját képező összeg (hitel, illetve 

követelés összege nemzeti valutában, vagy devizában). 

4. A fix kamatot fizető vagy kedvezményezett: ezen piaci instrumentum esetében 

nem használjuk a vevő vagy az eladó fogalmát, mert a swap a pénzáramlások 

cseréjét jelenti, így a ”swap” vevője (eladója) felcserélhető. Ehelyett a piaci 

szokványok alapján a fix kamat fizetőjét vagy jogosultját határozzuk meg. 
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5. A kamatszámítási módszerek: fontos meghatározni az irányadó kamatot, a 

kamatfizetés gyakoriságát és értéknapját, valamint a kamatszámítás során a 

felhalmozott kamat számításánál alkalmazott szabályokat. 

 

A látszólag bonyolult konfirmációk elkészítését megkönnyítik az egységes nemzetközi 

megállapodásokra történő hivatkozások. Ilyen a Nemzetközi Swap- és Származékos ügyletek 

Szövetsége (International Swaps and Derivatives Association, ISDA)
2
 által az általános 

elvekről készített megállapodások gyűjteménye. A megállapodás tartalmazza az átruházási 

jogokat, különböző kikötéseket és biztosítékokat, a nem időben vagy az egyáltalán meg sem 

történő teljesítés esetén alkalmazható szankciókat. 

 

 

3.1.1  Lebegő kamatozás (LIBOR, BUBOR, EURIBOR, stb.) alkalmazása a swap ügyleteknél 

 

 

Számos kamat-swap megállapodásban fordul elő, hogy az előre meghatározott kamatláb 

helyett lebegő kamatozást alkalmaznak. Lebegő kamatláb esetén nem ismert előre a kamatláb, 

csak az, hogy mihez kötötten, minek megfelelően alakul. Lebegő kamatozás esetén gyakran 

találkozunk a LIBOR, BUBOR, vagy EURIBOR jelöléssel.  

A LIBOR a Londoni Nemzetközi Bankközi Kamatláb (ez egy angol kifejezés, a London 

Interbank Offered Rate rövidítése). Jelentése: Londoni bankközi, referencia jellegű ehhez 

viszonyítják az egyes hiteleket, pl.: LIBOR +30 bázispont) kínálati kamatláb. A LIBOR a 

londoni bankok egymásnak felajánlott hitel kamatainak napi szintű, speciális átlagolása. Több 

időszakra (pl. 3 hónapos LIBOR, 1 éves LIBOR) adják meg, s tudni kell, hogy naponta 

változik a piaci és jegybanki kamatváltozások hatására. Sok pénzintézet használja kölcsöneik 

árazásához. Ilyen esetekben a LIBOR kamat feletti marzsot határozzák meg. Például a CHF 

LIBOR 1% úgy értendő, hogy a svájci frank mindenkori (1 éves) LIBOR kamata (mondjuk 

3.00%) + 1% lesz a hitel kamata, azaz 4.00%.  

A BUBOR a LIBOR magyar megfelelője, az alábbi rövidítésből származik: Budapest 

Interbank Offered Rate. Jelentése: Budapesti Bankközi Kamatláb, mely referencia jellegű 

ehhez viszonyítják az egyes hitelek ( pl.: BUBOR +10 bázispont) kínálati kamatlábát. 

EURIBOR az Európai Monetáris Unió irányadó kamatlába. A frankfurti bankközi piacon 

jegyzett, az Európai Központi Bank szabályainak megfelelően megállapított kínálati 

kamatláb. A magyar pénzintézetek is ezt használják viszonyítási alapnak EUR hitelek esetén. 

                                                           
2
 A Nemzetközi Swap-, és Származékos Szövetsége (ISDA) az OTC piac résztvevőinek 

szakmai szervezeteként 1985-ben jött létre. Központja New York-ban van. Az ISDA  57 

országból több mint 820 tagot számlál. A tagok általában kereskedők, szolgáltatók és a 

végfelhasználók. 

Az ISDA először 1992-ben jelentette meg ajánlását a szerződések tárgyában, ekkor közölt egy 

mintát a javasolt szerződésekről. A második kiadást, a javasolt formanyomtatványt, illetve 

egységes formát, szabványosított feltételeket 2002-ben tették közzé. 

 
 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Hitel_(k%C3%B6zgazdas%C3%A1gtan)
http://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1zispont
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 A LIBOR az eurodeviza piacon az első osztályú bank által a másik hasonló minősítésű 

bank részére nyújtott hitel kamata. Az egy hónapos LIBOR az egy hónapos hitelre, a 

három hónapos LIBOR a három hónapos hitelre vonatkozó kamatláb, és így tovább. A 

LIBOR-t a bankok közötti kereskedés határozza meg, és folyamatosan változik a gazdasági 

feltételek függvényében. Csakúgy, mint ahogy az első osztályú adósoknak felajánlott kamat 

gyakran referenciakamatként szolgál a lebegő kamatozású kölcsönökhöz a hazai pénzügyi 

piacon is, a LIBOR-t is gyakran tekintik kölcsönök referenciakamatának a nemzetközi 

pénzügyi piacokon. Annak megértésére, hogy hogyan is működik mindez, tekintsünk egy 

olyan kölcsönt, amelynek kamatát a 6 hónapos LIBOR + 0,5%-ban határozzák meg! A 

kölcsön futamidejét hathónapos időszakokra bontják fel. Minden időszakra az éves 

kamatlábat az időszak kezdetekor érvényes LIBOR felett 0,5%-kal határozzák meg. A 

kamatot az időszak végén fizetik.  

 

3.1 példa 

 

Tekintsünk egy három éves futamidejű kamat-swapot, melyet 2012. március 1-jén 

kezdeményeznek! Ennek során a „B” vállalat vállalja, hogy évi 5% kamatot fizet egy 

feltételezett 100 millió dolláros összegért, az „A” vállalat pedig cserében vállalja, hogy 

ugyanekkora feltételezett összeg után hat hónapos LIBOR kamatlábat fizet. Feltételezzük, 

hogy a megállapodás előírja, hogy minden hatodik hónapban kell a pénzösszegeket kifizetni 

és az 5%-os kamatot féléves tőkésítéssel veszik figyelembe. Ezt a swapot az 5.1-es ábrán 

szemléltethetjük. 

 

Az első csere 2012. szeptember 1-jén zajlana le, hat hónappal a megállapodás megkötése 

után. Ekkor a „B” vállalat 2,5 millió dollárt fizetne az „A” vállalatnak, ugyanis 5%-os 

kamatláb mellett ennyi lenne a 100 millió dolláros tőke után félévre fizetendő kamat. Az „A” 

vállalatnak a szeptember 1-jét hat hónappal megelőző napon, azaz a március 1-jén érvényes 

LIBOR szerint kell fizetnie a „B” vállalatnak. Tegyük fel, hogy a hat hónapos LIBOR mértéke 

március 1-jén 4,2%. Az „A” vállalat a „B” vállalatnak 0,5 × 0,042 × 100 dollárt, azaz 2,1 

millió dollárt fizetne. Figyeljük meg, hogy az első csere körül nincsen semmilyen 

bizonytalanság, mivel ezt az a LIBOR kamat határozza meg, ami a megállapodás 

megszületésekor volt érvényben. 

 

A második csere 2013. március 1-jén zajlana le, egy évvel a megállapodás életbe lépése után. 

A „B” vállalat ekkor 2,5 millió dollárt fizetne az „A” vállalatnak. Az  „A” vállalat az 1996. 

szeptember 1-jén érvényes LIBOR szerint fizetne a „B” vállalatnak. Tegyük fel, hogy ez 

szeptember 1-jén 4,8% volt! Az „A” vállalat 0,5 × 0,048 × 100 millió dollárt, azaz 2,4 millió 

dollárt fizetne a „B” vállalatnak. 

 

A swap ügylet összességében során 6 csere történik. A fix összegek mindig 2,5 millió 

dollárnak felelnek meg. A lebegő kamatlábbal számított összegeket a fizetési napon a hat 

hónappal azelőtti LIBOR kamatlábat felhasználva számítják ki. A kamatswapok esetében 

általában úgy állapodnak meg, hogy az egyik fél átutalja a különbözetet a másik félnek. Az 

előző példában, a „B” vállalat 0,4 millió dollárt (2,5 millió  2,1 millió) fizetne 1996. 

szeptember 1-jén az „A” vállalatnak, 2013. március 1-jén pedig 0,1 millió dollárt (=2,5 millió 

 2,4 millió). 
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3.1 ábra  

Kamat- swap A és B vállalat között 

 

 
 

 

3.1 táblázat 

 

Pénzáramok „B” vállalat felé (millió dollárban) egy 100 millió dolláros, 3 éves 

futamidejű swap esetén, amikor a „B” vállalat 5%-ot fizet, és LIBOR-t kap 

 

Időpont LIBOR 

mértéke (%) 

Lebegő 

pénzáram 

Fix 

pénzáram 

Nettó 

Pénzáram 

2010. márc. 1. 4,20    

2010. szept. 1. 4,80 +2,10 -2,50 -0,40 

2011. márc. 1. 5,30 +2,40 -2,50 -0,10 

2011. szept. 1. 5,50 +2,65 -2,50 +0,15 

2012. márc. 1. 5,60 +2,75 -2,50 +0,25 

2012. szept. 1. 5,90 +2,80 -2,50 +0,30 

2013. márc. 1. 6,40 +2,95 -2,50 +0,45 

 

Az 3.1-es táblázat végigvezeti az ügyletet, véletlenszerűen meghatározott hat hónapos LIBOR 

kamatlábakat feltételezve. A táblázat a „B” vállalat szempontjából mutatja a swap 

pénzáramait. Figyeljük meg, hogy a 100 millió dolláros tőkét csak a kamatfizetések 

kiszámításához használják! Magát a tőkét nem cserélik ki, ezért hívják feltételezett tőkének. 

 

Ha a swap lejáratakor kicserélnék a tőkét, egyáltalán nem változna az ügylet jellege. Ennek az 

az oka, hogy a tőke a lebegő és a fix kamatláb esetén is megegyezik. A swap ügylet végén 100 

millió dollár 100 millió dollárra való felcserélése egyik félnek sem jelentene pénzügyi 

nyereséget vagy veszteséget. 

 

Az 3.2-es táblázat az 3.1-es táblázatban szereplő pénzáramokat mutatja abban az esetben, ha a 

végén a tőkét kicserélik egymás között a felek. Ennek a táblázatnak a harmadik oszlopában 

szereplő pénzáramok megegyeznek egy lebegő kamatozású kötvénnyel felvett long 

pozícióéval. A negyedik oszlopában szereplő pénzáramok megegyeznek egy fix kamatozású 

kötvénnyel felvett short pozícióéval. A táblázat szerint a swap felfogható egy fix és egy 

lebegő kamatozású kötvény cseréjeként. A „B” vállalat, melynek pozícióját az 5.2-es táblázat 

tartalmazza, long pozícióban van egy lebegő kamatozású kötvénnyel és short pozícióban van 

egy fix kamatozású kötvénnyel. Az „A” vállalat short pozícióban van egy lebegő kamatozású 

és long pozícióban egy fix kamatozású kötvénnyel. 

 

A swap pénzáramainak ilyen jellemzése segít megérteni azt, hogy miért határozzák meg hat 

hónappal a fizetés előtt a lebegő kamatlábat. Lebegő kamatú eszköz esetén a kamatot 

általában az adott időszak kezdetén határozzák meg és az időszak leteltével fizetik ki. A "sima 

vanília" kamat-swapot, mint amilyet az 3.2-es táblázatban is láttunk, úgy alakítják ki, hogy a 
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lebegő kamatozású oldal által kifizetett összegek megfeleljenek egy lebegő kamatozású 

kölcsön kamatainak. 

 

 

3.2 táblázat 

 

Pénzáramok (millió dollárban), feltételezve, hogy a tőke cseréjére is sor kerül 

 

Időpont LIBOR 

mértéke (%) 

Lebegő 

pénzáram 

Fix 

pénzáram 

Nettó 

pénzáram 

2010. márc. 1. 4,20    

2010. szept. 1. 4,80 +2,10 -2,50 -0,40 

2011. márc. 1. 5,30 +2,40 -2,50 -0,10 

2011. szept. 1. 5,50 +2,65 -2,50 +0,15 

2012. márc. 1. 5,60 +2,75 -2,50 +0,25 

2012. szept. 1. 5,90 +2,80 -2,50 +0,30 

2013. márc. 1. 6,40 +102,95 -102,50 +0,45 

 

 

3.1.2 A swap alkalmazása kötelezettségek átalakítására 

 

A vállalatok számára a swap arra is alkalmas, hogy egy lebegő kamatozású kölcsönt fix 

kamatozásúvá alakítsanak át. Tegyük fel, hogy az „ X” vállalat 100 millió dollárt vesz kölcsön 

LIBOR + 80 bázispont áron. (Egy bázispont 1% század része, tehát a kamatláb LIBOR + 

0,8%.) Miután a „B” vállalat megkötötte a swap szerződést, háromféle pénzáram jelentkezik 

nála: 

 

1. LIBOR + 0,8% -ot fizet külső hitelezőinek. 

2. A swap ügylet miatt LIBOR-t kap. 

3. 5% kamatot fizet a swap szerint. 

 

Ez a három pénzáram, összegezve 5,8%-os kamatláb melletti hitelfelvételt eredményez. Így 

az „X” vállalat számára a swap ügylet azt eredményezi, hogy a LIBOR + 80 bázispont 

mértékű, lebegő kamatlábú kölcsönt 5,8%-os fix kamatlábú kölcsönné alakítja. 

 

Az „Y” vállalat szempontjából a swap hatása az lehet, hogy a fix kamatozású kölcsönt lebegő 

kamatozásúra cseréli fel. Tegyük fel, hogy az „Y” vállalatnak három éves futamidejű 

kifizetetlen kölcsöne van 5,2 % kamat mellett. Miután a swap-ba belépett, három pénzárama 

lesz: 

 

1. 5,2%-ot fizet a külső hitelezőinek. 

2. A swap feltételei szerint LIBOR kamatot fizet. 

3. 5% kamatot kap a swap feltételei szerint. 

 

Ez a három pénzáram összesen LIBOR + 0,2% (azaz LIBOR + 20 bázispont) kamatláb 

melletti kamatfizetést eredményez. Így az "Y" vállalat számára a swap azt eredményezheti, 

hogy az 5,2%-os kamatlábú fix kölcsönt LIBOR + 20 bázispont mértékű, lebegő kamatozású 
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kölcsönné alakítja át. Az „Y” és „X” vállalat által alkalmazott swap lehetséges felhasználásait 

a 3.2 ábra szemlélteti. 

3.2 ábra 

Az „Y” és „X” vállalat kötelezettség átalakítására használja a swap ügyletet 
 

 
 

 

3.1.3 Swap alkalmazása eszközök átalakítására 

 

A swapokat arra is használhatjuk, hogy egy eszköz jellemzőit átalakítsuk. Tekintsük a 

példánkban szereplő „V” vállalatot! A swap-nak olyan hatása lehet, hogy fix kamatot hozó 

eszközt egy lebegő kamatozású eszközre cseréli fel. Tegyük fel, hogy a „V” vállalat 100 

millió dollárt fektetett kötvényekbe 3 év alatt 4,7% kamatláb mellett. Miután a „V” vállalat 

megköti a swap ügyletet, háromféle pénzáram jelentkezik nála: 

 

1. 4,7%-ot kap a kötvények után. 

2. A swap feltételei szerint LIBOR-t kap. 

3. A swap feltételei szerint 5%-ot fizet. 

 

Ez a három pénzáram LIBOR mínusz 30 bázispont pénzbevételt jelent. Így a „V” vállalat 

számára a swap egyik lehetséges alkalmazása, hogy egy 4,7 % kamatot hozó eszközt LIBOR 

mínusz 30 bázispontot kamatozó eszközre cseréljen. 

 

Most vizsgáljuk meg az „Z” vállalat helyzetét! A swap azt eredményezheti, hogy a lebegő 

kamatozású eszközt fix kamatozásúra cseréli. Tegyük fel, hogy „Z” vállalatnak 100 millió 

dolláros befektetése van, melynek hozama LIBOR mínusz 25 bázispont! Miután a swap 

ügyletet megköti, háromféle pénzáram jelentkezik nála: 

 

1. LIBOR mínusz 25 bázispontot kap a befektetésére. 

2. A swap feltételei szerint LIBOR-t fizet. 

3. A swap feltételei szerint 5 %-ot kap. 

 

A három pénzáram összesen 4,75 % kamatláb melletti bevételt eredményez. Így az „Z” 

vállalat számára a swap egyik lehetséges alkalmazása, hogy a LIBOR mínusz 25 bázispontot 

hozó eszközt 4,75% kamatot fizető eszközre tudja cserélni. A swapok ilyen irányú lehetséges 

felhasználásait az 5.3-as ábra mutatja be. 

 

Első ránézésre furcsának tűnhet, hogy a referenciakamatok feletti rész - amit a vállalatoknak a 

hitelminősítésük alapján fizetniük kell – attól függően változik, hogy a vállalatok milyen 

típusú hitelhez folyamodnak. Azonban az elmúlt években megfigyelhető volt az a tendencia, 

hogy a kamatfelár a fix kamatozású hitelek piacán nagyobb volt – amely piacot főleg a kis- és 
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nagybefektetők uralnak -, mint a kereskedelmi bankok által irányított változó kamatozású 

hitelek piacán. 

 

3.3 ábra  

Az „Z” és „V” vállalat eszköz átalakítására használja a swap ügyletet 

 
A fix kamatozású kötvények piacán ez a különbség egy AAA és egy BBB minősítésű 

kibocsátó esetében akár 250 bázispontot is elérhet, ezzel ellentétben a változó kamatozású 

eszközök esetében ez a különbség csak 150 bázispont. A két piac közötti viszony valójában a 

kibocsátók csődbejutása esetén, a követelések kielégítési sorrendjére vezethető vissza. A 

pénzintézetek ugyanis úgy hiteleznek, hogy a vállalatok likvidálása esetén követeléseik 

elsőbbséget élveznek a kötvénytulajdonosok követeléseivel szemben, mert a hitelezési 

tevékenység során jogot formálnak bizonyos vagyontárgyak tulajdonjogára. A befektetők 

között észlelhető különböző hitelérzékenység eredményezi a swap lehetőségét a kibocsátók, 

illetve a hitelfelvevők részére. Sőt, számos esetben a kötvénykibocsátások swapok által 

vezéreltek, mert az adott intézményi kibocsátó a jegyzést követően azonnal elcseréli a 

kötelezettségeit egy másik kamatbázisra és gyakran egy másik devizára is. 

 

 

3.1.4 A pénzügyi közvetítő szerepe 

 

Az 1970-es évek elején, amikor a swap-piac elindult, a piaci résztvevők közvetlenül egyeztek 

meg egymással. A pénzintézetek mint ügynökök jártak el az ügylet lebonyolításában. 

Napjainkban piacvezetők százai léteznek – kereskedelmi és befektetési bankok -, amelyek 

kétoldali árjegyzést vállalva a swap ügylet résztvevőivé válnak. Az árjegyzések során a fix 

kamatokat jegyzik a sima, kamatfelár nélküli LIBOR-ral szemben. A swapok futamideje 

általában 1 évtől 10 évig terjed, de nem elképzelhetetlen ennél hosszabb futamidejű sem. A fő 

devizák esetében a vételi és az eladási hozamok közötti különbség nagyon kicsi, amely az 

adott piac magas likviditását tükrözi. Önmagában a stabil deviza még nem jelent fejlett swap 

piacot, ehhez szükség van egy jól prosperáló tőkepiacra is. 

 

Két, általában nem pénzügyekkel foglalkozó vállalat ritkán kerül egymással közvetlen 

kapcsolatba. Gyakoribb, hogy felkeresnek egy pénzügyi közvetítőt, amely lehet egy bank a 

pénzintézet körülbelül 3 bázispontot (0,03 %-ot) keressen egy egymást kiegyenlítő 

ügyletpáron. 

 

Az 3.4-es ábra bemutatja, hogy milyen szerepet tölthet be a pénzintézet az 3.2-es ábrán 

szereplő helyzetben. A pénzintézet két egymást kiegyenlítő swap ügyletet köt az „Z” illetve a 

„V” vállalattal. Feltéve, hogy mindkét vállalat teljesíti a követelményeket, a pénzintézet 

várhatóan évi 0,03%-os (3 bázispontnyi) nyereséget realizál a 100 millió dolláros alaptőkén 

(ez évente 30.000 dollárt tesz ki a három éves időszak során). A „V” vállalat végeredményben 

5,815%-ért veszi fel a kölcsönt (az 3.2-es ábrán szereplő 5,8% helyett). Az „Z” vállalat 

LIBOR + 21,5 bázispontért veszi fel a kölcsönt (az 3.2-es ábrán szereplő LIBOR + 20 

bázispont helyett). 
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Az 3.5-ös ábra a pénzintézet szerepét mutatja be az 3.3-as ábrán bemutatott esetben. A 

pénzintézet itt is biztosan 3 bázispontnyi nyereséget ér el, ha mindkét fél teljesíti a 

feltételeket. A „V” vállalat LIBOR mínusz 31,5 bázispontot ér el (az 3.3-as ábrán szereplő 

LIBOR mínusz 30 bázisponttal szemben). Az "Z" vállalat 4,735 %-nyi kamatot kap (az 3.3-as 

ábrán szereplő 4,75%-kal szemben). 

 

A pénzintézet minden esetben két külön szerződést köt, egyiket az Z vállalattal, a másikat a V 

vállalattal. Legtöbbször az egyik vállalat nem is szerez tudomást arról, hogy a pénzintézet 

ellentételező ügyletet kötött egy másikkal. Ha az egyik vállalat nem teljesít, a pénzintézetnek 

akkor is teljesítenie kell a másik vállalattal kötött megállapodás feltételeit. A pénzintézet által 

keresett 3 bázispontnyi bevétel részben arra szolgál, hogy kompenzálja őt a nem teljesítés 

kockázatáért. 

 

3.4 ábra 
A 3.2-es ábrán szereplő ügylet pénzügyi közvetítő közbeiktatásával 

 

 
 

3.5 ábra  
Az 3.3-as ábrán szereplő ügylet pénzügyi közvetítő közbeiktatásával 

 

 

 

3.1.5 Árjegyzési szokványok és árazási tervek 

 

Az amerikai dollár és kisebb mértékben az angol font piacán a swap árjegyzés a hasonló 

futamidejű kötvények belső megtérülési rátájához viszonyított különbségként történik. Ha az 

5 éves Kincstári kötvények belső megtérülési rátája 6,49 %, akkor a 3.5 számú táblázat adatait 

felhasználva a piacvezető a 23-26 kétoldalú árat fogja jegyezni, ami összességében 6,72 – 

6,75 %-ot fog jelenteni minden piaci szereplő számára. Ennek az árjegyzési formának az a 

logikája, hogy különválasztja az árban szereplő hitelkockázati tényezőket a kockázatmentes 

kamatlábaktól. Azonban nem minden devizának van jól fejlett állampapírpiaca, amelyet jól 

tükröz az egyes kötvények hozamgörbén elhelyezkedő különböző, nem megfelelő volta. Más 

országokban a tényleges kamatot jegyzik a market-maker-ek. Igazából nem ezek a tényezők 

azok, amelyek nehezítik az egyes piacok átláthatóságát, hanem a különböző nap- és kamat-

számítási konvenciók. Ezek főleg az Euro kötvény-piaci normák által irányítottak. Az alábbi 
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táblázat összefoglalja a különböző piaci normákat mind a jegyzési, mind a napok számítási 

szokványainak tükrében. 

 

3.3 táblázat 

 

Deviza Jegyzési szokvány Kamatozás Napszámítás 

USD Spread (kötvény) Félévente Tényleges / Tényleges 

EUR Eurokötvény formájában  Évente 30/360 

CHF Eurokötvény formájában  Évente 30/360 

GBP Spread (Gilt) Félévente Tényleges/365 

RUB Eurokötvény formájában  Évente 30/360 

JPY Államkötvény formájában Félévente Tényleges/365 

 

A különböző swapok értékelése során nagyon fontos, hogy milyen bázison jegyzik a swap 

rátákat, ugyanis számos kiigazítással kell élnünk abban az esetben, ha nem egyforma a bázis, 

ahhoz, hogy a tényleges költségeinket meg tudjuk határozni. A következő táblázat segítséget 

nyújt a különböző napszámítási konvenciók alapján meghatározott kamatok közös nevezőre 

hozásában. 

 

3.4 táblázat 

 

Mit? Mire? Hogyan? 

30/360 vagy Tényleges/365 Tényleges / 360 Y × 360/365 

Tényleges / 360 30/360 vagy Tényleges/365 Y × 365/360 

Tényleges / 365 30 / 360 Nincs szükség módosításra 

30 / 360 Tényleges / 365 Nincs szükség módosításra 

Féléves kamatfizetést Éves kamatfizetésre Ya = (1+Rs/2)
2
-1 

Éves kamatfizetésre Féléves kamatfizetést Ya = [(1+Rs)
½-1]2 

 

 

 

3.2 példa 

 

Tételezzük fel, hogy az XYZ vállalat 7 5/8-on tudott kibocsátani egy évente kamatot fizető 

kötvényt, melynek a bázisa 30/360 és ezt a forrást elcserélte egy olyan kötelezettségre, amely 

félévente esedékes és kamata a 6 hónapos LIBOR-hoz van kötve! A LIBOR bázisa 

Tényleges/360. Határozzuk meg a vállalat tényleges költségét a fenti tranzakciók kal 

kapcsolatban, ha a swap során a fix kamat évente 7,5 % és a bázisa Tényleges/360! A 

példánkban nem folytonos kamatozást tételeztünk fel. 

 

1. Az éves kamatfizetést át kell alakítani féléves kamatfizetésre: 

2. A kapott eredményt át kell alakítani a fenti táblázat segítségével a LIBOR 

bázisára: 

 

   %4849,72107625,01 
félév

R

%3824,7365/3604849,7
360/


T

R
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3. A swap során kapott fix kamat (Rs) átalakítása: 

  

4. Az XYZ vállalat tényleges költsége: 

 

 Swap kötelezettség:  LIBOR 

 Swap fix kamat:  - 7,3644 % 

 Kötvény kamat:  + 7,3824 % 

 

 Teljes költség: LIBOR+0,018 %  LIBOR+ 2 bázis pont 

 

Ha a fenti átalakításokat nem végeztük volna el, akkor nagyon pontatlan eredményt kaptunk 

volna (LIBOR + 12,5). Ez a 12,3 bázispontnyi különbség milliárdos összegeknél éves szinten 

több százezer dollárral eltérítené tervezett eredményeinket a ténylegestől. Továbbá a 

ránézésre történő számítás helyett egy sokkal kedvezőbb eredményt kaptunk a vállalat 

szempontjából, amely megkönnyítheti a vállalat pénzügyi vezetőinek a döntését. 

 

Az államkötvények és a swapban érvényesített kamatok különbözetét mindig a kereslet és a 

kínálat határozza meg. Ha több piaci résztvevő akar fix, mint lebegő kamatozású eszközt, 

akkor a különbözet csökkenni fog. Ha a fordítottja igaz, akkor a különbözet növekedni fog. 

Az 3.2-as táblázatot időről időre fel kell frissíteni, a piaci feltételek változása szerint. 

 

3.5 táblázat 
 

Mutató Árazási Terv 2010. május 11-én New York-i idő szerint 1:30-kor 

 

Futamidő 

(években) 

Bank által fizetett 

fix kamatláb 

Bank által kapott 

fix kamatláb 

ÁK jelenlegi 

hozama 

2 2-éves ÁK+17 bp 2-éves ÁK+20 bp 6,23 

3 3-éves ÁK+19 bp 3-éves ÁK+22 bp 6,35 

4 4-éves ÁK+21 bp 4-éves ÁK+24 bp 6,42 

5 5-éves ÁK+23 bp 5-éves ÁK+26 bp 6,49 

7 7-éves ÁK+27 bp 7-éves ÁK+30 bp 6,58 

10 10-éves ÁK+31 bp 10-éves ÁK+34 bp 6,72 

 

 

 

A gyakorlatban elég valószínűtlen, hogy két vállalat egyidejűleg keresné fel a pénzintézetet és 

ellentétes pozíciót kívánna felvenni ugyanabban a swapban. Emiatt a legtöbb nagy 

pénzintézet felkészült arra, hogy tárolja a kamatswapokat. Ez azt jelenti, hogy egyik féllel 

swap megállapodást kötnek, majd fedezik a kamatkockázatot, míg egy másik fél nem 

jelentkezik az ellentétes pozícióra. A 4. fejezetben tárgyalt kamatlábakra kötött futures 

kontraktusok az egyik lehetőségét jelentik a kockázatkezelésnek. 

 

 

   %3644,721075,01 
félév

Rs
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3.2 A komparatív előny elmélete 

 

 

A swapok népszerűségét gyakran a komparatív előny elméletével magyarázzák. Tekintsük a 

swap felhasználását kötelezettség átalakítására! A komparatív előny elmélete szerint 

néhány vállalat relatív előnyt tud elérni, ha a fix piacon vesz fel kölcsönt, míg más 

vállalatok, ha a lebegő kamatpiacon. Amikor új hitelt vesz fel, a vállalatnak érdemes 

először a számára előnyös piacon körülnézni. Ez azt eredményezheti, hogy a vállalat fix 

kamattal veszi fel a kölcsönt, amikor lebegőt akart, vagy lebegő kamattal veszi fel a kölcsönt, 

amikor fix kamatút akart. A swapot ilyenkor a különböző kamatozású kölcsönök 

felcserélésére használja fel. 

 

3.3 példa 

 

Tegyük fel, hogy mind az „X”, mind a „Y” vállalat 10 millió dollárt kíván kölcsönvenni 5 

évre és ezért az 3.4-es táblázatban szereplő kamatokat kérik tőlük! Tegyük fel továbbá, hogy a 

„Y” vállalat fix, az „X” vállalat pedig a hat hónapos LIBOR- hoz kötött lebegő kamatozású 

kölcsönt kíván felvenni! A „Y” vállalatnak nyilvánvalóan alacsonyabb a hitelbesorolása, mint 

az „X” vállalaté, mivel magasabb kamatot kell fizetnie az „X” vállalatnál mind a fix, mind a 

lebegő kamatpiacon. 

 

Az „X” és a „Y” vállalatoknak ajánlott kamatok egyik fontos jellemzője, hogy a két fix kamat 

között nagyobb a különbség, mint a két lebegő között. A „Y” vállalat 1,20%-kal többet fizet, 

mint az „X” vállalat a fix kamatozású piacon, míg csak 0,70%-kal fizet többet a lebegő 

piacon. A „Y” vállalatnak relatív előnye van a lebegő kamatozású piacon, míg az „X” 

vállalatnak relatív előnye van a fix kamatozású piacon. Ez a nyilvánvaló eltérés az, amely a 

swap ügylet kezdeményezéséhez vezethet. Az „X” vállalat évi 10% fix kamattal veszi fel a 

kölcsönt, a „Y” vállalat pedig évi LIBOR + 1,00%-ért veszi fel a kölcsönt. Ezután swap 

megállapodást kötnek, hogy biztosítsák, hogy „X” lebegő kamatozású, míg „Y” fix 

kamatozású kölcsönt kaphasson. 

 

 

3.6 táblázat. 

A komparatív előny elmélet alapjául szolgáló kamatlábak 
 

 Fix Lebegő 

X vállalat 10,00% 6-hónapos LIBOR+0,30% 

Y vállalat 11,20% 6-hónapos LIBOR+1,00% 

 

Annak megértésére, hogy hogyan is működne a swap, feltesszük, hogy az „X” és a „Y” 

vállalat közvetlenül kerül kapcsolatba egymással. Az általuk kialakítható swapot az 3.6-os 

ábra mutatja be. Az „X” vállalat vállalja, hogy a „Y” vállalatnak hat hónapos LIBOR kamatot 

fizet a 10 millió dollár után. Cserébe a „Y” vállalat vállalja, hogy az „X” vállalatnak éves 

9,95%-os fix kamatot fizet a 10 millió dollár után. 

 

Az „X” vállalatnak háromféle pénzárama van: 

 

1. Éves 10,00% kamatot fizet külső hitelezőknek. 

2. Éves 9,95%-ot kap Y-től. 

3. LIBOR-t fizet Y-nek. 
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Végeredményben LIBOR + 0,05% éves kamat lesz a fizetendő összeg. Ez évente 0,25%-kal 

alacsonyabb, mint amit akkor kellene fizetnie, ha közvetlenül a lebegő kamatpiacon vett volna 

fel kölcsönt. Az ügylet során a „Y” vállalatnak is három pénzárama van: 

 

1. Évente LIBOR + 1,00%-ot fizet külső a hitelezőknek. 

2. A-tól LIBOR-t kap. 

3. 9,95%-ot fizet évente X-nak. 

 

A három pénzáram eredménye, hogy „Y” évente 10,95%-ot fizet. Ez éves szinten 0,25%-kal 

kevesebb, mint amit akkor kellene fizetnie, ha közvetlenül a fix kamatpiacra ment volna. 

 

3.6 ábra. 

Swap ügylet „A” és „B” vállalatok között az 3.6 számú táblázat adatai alapján 

 

 
 

 

A swap megállapodás mind az „X”, mind az „Y” vállalat pozícióját évente 0,25%-kal javítja. 

Így a teljes nyereség évente 0,50%. Ez előre is kiszámítható. Bármely kamat-swap 

megállapodás összesített nyeresége x  y, ahol x a fix piacon a két vállalattól kért kamatláb 

különbözete és y a lebegő piacon a két vállalat által fizetendő kamatlábak különbözete. Ebben 

az esetbenxa = 1,20% és y = 0,70%. 

Ha „X” és „Y” nem közvetlenül egymáshoz fordulna, hanem az 3.4-es és az 3.5-ös ábrákon 

ábrázolt esetekhez hasonlóan pénzintézet segítségét kérték volna, a pénzintézet nyeresége 

valószínűleg körülbelül 3 bázispont lenne. Ez azt jelenti, hogy „X” és „Y” tényleges 

nyeresége csak 47 bázispont lenne. 

 

3.2.1 A relatív előny elméletének kritikája 

 

Kérdéses a relatív előny elméletének alkalmazhatósága a kamatswapok népszerűségének 

magyarázatára. Miért kellene az 3.7-es táblázatban szereplő kamatlábak közötti 

különbözetnek eltérni a fix és lebegő piacokon? Most, hogy a swap piac már bizonyos ideje 

működik, arra számíthatnánk, hogy ezeket az eltéréseket már devizaarbitrázzsal 

megszüntették. 

 

Hogy miért léteznek mégis ezek a különbözetek, lehet, hogy részben a vállalatok számára 

rendelkezésre álló fix és lebegő kamatozású szerződések jellemzőivel magyarázható. Az „X” 

és „Y” vállalat számára rendelkezésre álló 10,0 és 11,2 %-os kamatlábak a fix piacokon 

valószínűleg megegyeznek azokkal a kamatlábakkal, amelyek mellett a vállalatok 5 éves 

futamidejű fix kamatozású kötvényeket bocsáthatnának ki. Az „A” és a „B” vállalatnak 

ajánlott LIBOR + 0,3% és LIBOR + 1,0% a lebegő kamatozású piacokon érvényes hat 

hónapos kamatlábak. A lebegő piacokon a kölcsönadó általában hat havonta megváltoztathatja 
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a kamatlábakat. Ha az „X” és a „Y” vállalat hitelképessége csökken, akkor a kölcsönadó 

választhat, hogy megnöveli-e a LIBOR felett kért összeget. Szélsőséges esetben akár úgy is 

dönthet, hogy nem folyósítja tovább így a kölcsönt. A fix kamatozású pénzforrások nyújtói 

ilyen módon nem módosíthatják a kölcsönök feltételeit. 

 

Az „X” és „Y” vállalatnak ajánlott kamat közötti különbség azt tükrözi, hogy a „Y” vállalat 

mennyivel hajlamosabb a nemfizetésre, mint az „X” vállalat. Az elkövetkező hat hónap során 

kicsi annak az esélye, hogy akár egyikük sem fog fizetni. Ha tovább tekintünk a jövőbe, a 

nemfizetési statisztikák azt mutatják, hogy a rossz hitelképességű (például a „Y” vállalat) 

esélye abban az irányban, hogy nem fog fizetni, rohamosabban növekszik, mint a jobb 

hitelképességű vállalaté (például „X” vállalaté). Ez az oka annak, hogy az öt éves kamatlábak  

közötti eltérés nagyobb, mint a hat hónapra szólók esetén. 

 

Miután megállapodtunk egy LIBOR + 1,0%-os lebegő kamatban és a 3.6 számú ábrán 

szereplő swap ügyletet megkötöttük, azzal érveltünk, hogy a „Y” vállalat 10,95%-os fix 

kamatot kapott. A most bemutatandó érvelés azt tisztázza, hogy nem igazán így történik a 

dolog. A gyakorlatban csak akkor lesz a fizetendő összeg 10,95%, ha a „Y” vállalat továbbra 

is LIBOR + 1,0%-os kamatláb mellett teljesítheti kamatfizetési kötelezettségeit. Például, ha a 

„A” vállalat hitelképessége csökken, aminek hatására a lebegő kamatozású kölcsön kamata 

LIBOR + 2%-ra növekszik, akkor a „Y” vállalat által fizetendő kamat mértéke 11,95%-ra 

növekszik. A „Y”-nak ajánlott viszonylag magas ötéves kamatláb, amely az 3.6 számú 

táblázatban szerepel, arra utal, hogy a piac elvárásai szerint növekedni fog az a különbözet, 

amivel a hat hónapos LIBOR-nál többet fizet. Ha feltételezzük, hogy ez így van, akkor a „Y” 

vállalatnál az átlagos várható éves kamatláb a swap ügylet megkötése után magasabb lesz 

10,95%-nál. 

 

A 3.6-os ábrán szereplő swap ügylet mind az öt évre limitálja az „X” vállalat által fizetendő 

kamat összegét LIBOR + 0,1%-os értéken, és nemcsak az első hat hónapra. Feltéve, hogy 

nincs valami erős indokunk, hogy azt feltételezzük, hogy az „X” vállalat hitelképessége 

javulni fog, akkor a swap ügylet jó üzletnek tűnik az „X” vállalat számára. A megállapodás 

egyik hátulütője az lehet „X” vállalat számára, ha a másik fél nem teljesít. A 3.6 számú ábrán 

a másik fél a „Y” vállalat, de, ahogy azt már korábban kifejtettük, az 3.4 számú ábrában 

bemutatottakhoz hasonlóan általában egy pénzintézet szerepel közvetítőként az ilyen 

ügyletekben. Ebben az esetben az „X” vállalatnak figyelembe kell vennie a pénzintézet 

hitelképességét a döntéshozatalnál. 

 

3.3 A kamat- swapok árazása 

 

 

Ha kizárjuk a nem teljesítés lehetőségét, akkor a kamat swapokat egy kötvényen felvett vételi 

ügylet (long pozíció) és egy másik kötvénnyel kapcsolatos eladási ügylet (short pozíció) 

kombinációjaként, vagy valamely Határidős Kamatláb Megállapodások (röviden FRA-k, 

melyet részletesen lásd 4. fejezet) portfóliójaként is felfoghatjuk. 

 

3.3.1 A swap értéke és a kötvényárak közötti kapcsolat 

 

Amint azt az 3.2-es táblázatban már bemutattuk, hogy a swapot úgy is jellemezhetjük, mint 

két kötvény különbségét. Tekintsük az 3.4 számú ábrán illusztrált, a pénzintézet és a „B” 
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fixlebeg őswap
BBV 

vállalat közötti swapot! Habár a tőke nem kerül átadásra, a swap értékének megváltoztatása 

nélkül feltételezhetjük, hogy annak lejáratakor az „X” vállalat kifizeti a „Y” vállalatnak a 10 

millió dolláros feltételezett tőkét és a „Y” vállalat is kifizeti ugyanazt az összeget az „X” 

vállalatnak. A swap ügylet ekkor teljesen megfelel a következő megállapodásnak: 

 

1. A „Y” vállalat hat hónapos LIBOR kamatláb mellett a pénzintézetnek kölcsön 

adott 10 millió dollárt. 

2. A pénzintézet évi 5,015%-os fix kamatláb mellett kölcsön adott a „Y” vállalatnak 

10 millió dollárt. 

 

Másképpen fogalmazva, a pénzintézet eladott egy 10 millió dolláros lebegő kamatozású 

(LIBOR) kötvényt a „Y” vállalatnak és vásárolt egy 10 millió dolláros fix kamatozású (évi 

5,015 %) kötvényt a „Y” vállalattól. Így a pénzintézet szempontjából a swap értéke a két 

kötvény értékének különbözete. 

 

Tegyük fel, hogy most nulla időpont van és a swap feltételei szerint egy pénzintézet k dollár 

értékben kap összegeket ti időpontokban (1  i  n) és ugyanezekben az időpontokban lebegő 

kamatláb mellett kifizet bizonyos összegeket! Legyen 

 

  V: a pénzintézet szempontjából a swap értéke 

  Bfix: a swap alapjául szolgáló fix kamatozású kötvény értéke 

  Blebegő: a swap alapjául szolgáló lebegő kamatozású kötvény értéke 

  Q: a swap ügylet során feltételezett tőke 

 

 

 

 

Általánosan alkalmazott szokás, hogy a swapok pénzáramait a LIBOR kamatláb mellett 

diszkontálják. Ennek oka, hogy a swap pénzáramaihoz kapcsolódó kockázat megegyezik a 

bankközi piacokon nyújtott kölcsönökkel kapcsolatos pénzáramok kockázatával. A LIBOR 

zero-coupon hozamgörbéjét általában az Eurodollár futures árakból és az 3.5 számú 

táblázatban szereplő adatokhoz hasonló swap árakból számolják. Ebből a célból azt 

feltételezik, hogy egy, a kínálati és keresleti ár átlagán kezdeményezett swap értéke nulla. 

(Például az 3.5 számú táblázatban ez azt jelenti, hogy az az öt éves futamidejű swap, ahol 

6,735%-ot hat hónapos LIBOR-ra cserélnek, nullát ér.) Az ilyen swapok alapjául szolgáló 

lebegő kamatozású kötvény névértéknyit ér. Ebből az következik, hogy a fix kamatozású 

kötvény értéke is a névértékkel egyező. Így a fentiekben bemutatotthoz hasonló árazási terv 

sok olyan fix kamatozású kötvényt határoz meg, melyek értéke éppen a névértékkel 

azonos. Ezeket szokás névérték hozamú kötvényeknek (par yield bond) nevezni. 

 Annak bemutatására, hogy hogyan is alkalmazható a fenti egyenlet, legyen ri a ti lejárathoz 

tartozó diszkontráta. Mivel Bfix egy olyan kötvény értéke, amely ti időpontban (1  i  n) k 

összeget fizet, valamint a tőke összege tn időpontban Q, 

 

Vizsgáljunk most meg egy Blebegő értékű lebegő kamatozású kötvényt! Közvetlenül a 

kamatfizetés után Blebegő mindig egyenlő a Q összegű feltételezett tőkével. A kamatfizetési 

időpontok között felhasználhatjuk azt a tényt, hogy közvetlenül a következő kamatfizetési 

nnii
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n
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tr
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időpont után Blebegő egyenlő lesz Q-val. Jelöléseink szerint t1 időtartam van hátra a következő 

kamatfizetésig, így 

 

 

ahol k* a lebegő kamatozású kamatfizetés összege (melyet már ismerünk), amely t1 

időpontban esedékes. 

 

Amikor a pénzintézet fix kamatot fizet és lebegőt kap, Bfix és Blebegő ugyanúgy számítható ki 

és 

 
V = Blebegő  Bfix 

 

A swap értéke az ügylet megkezdésekor nulla. Az élettartama során negatív és pozitív értéket 

egyaránt elérhet. 

 

3.4 példa 

 

Tegyük fel, hogy a swap feltételei szerint egy pénzintézet vállalta, hogy hat hónapos LIBOR-t 

fizet és éves 8%-ot kap (féléves tőkésítést figyelembe véve) 100 millió dollár feltételezett 

összeg után! A swap lejáratig hátralevő ideje 1,25 év. A három, kilenc és 15 hónapos lejáratra 

vonatkozó diszkontráták sorrendben: 10,0%, 10,5% és 11,0%. A legutóbbi kamatfizetéskor a 

hathónapos LIBOR 10,2% volt (féléves tőkésítést figyelembe véve). Ekkor k = 4 millió dollár, 

k* = 5,1 millió dollár és 

 

Így a swap értéke 98,24  102,51 = 4,27 millió dollár.  

 

Ha a bank az ellentétes pozíciót vette volna fel, azaz fixet fizetett és lebegőt kapott volna, a 

swap értéke + 4,27 millió dollár lett volna. Vegyük észre, hogy egy precízebb számítás 

figyelembe venné a LIBOR számításánál a tényleges/360 módot k* kiszámításánál. Ezenkívül 

a fix fizetések precíz időzítését is figyelembe venné. 

 

A fenti megállapításokból kiindulva meg kell tudnunk határozni azt az egyensúlyi fix 

kamatot, amelyet az egyes piacvezetők jegyeznek. A feltételezéseinkből kiindulva a 

következő képletet tudjuk felhasználni a swap során alkalmazandó egyensúlyi kamatláb 

meghatározásakor (itt nem folytonos kamatlábat tételezünk fel) 

 

A fenti képletet felhasználva határozzuk meg az egyensúlyi kamatlábat az alábbi példa 

alapján! 
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3.5 példa 

 

Swap 

 

Zero coupon kamat 

(éves, Tényleges/360) 

Névérték 100 millió USD   

Fix rész 
Éves kamatfizetés 

(Tényleges/360) 

  

Lebegő rész 

12 hónapos 

LIBOR éves 

kamatfizetéssel 

(Tényleges/360) 

1 év 

2 év 

3 év 

8,00 % 

9,00 % 

10,00% 

Futamidő 3 év   

 

 

 

A megoldás lépései az alábbiak: 

 

1. Diszkontfaktorok meghatározása, melyek az alábbiak 

 

 

 

 

2. A fenti értékeket felhasználva meghatározhatjuk az egyensúlyi kamatlábat 

 

3. Az egyensúlyi kamatláb értékét át kell alakítanunk swap bázisra 

 
10,0068 × 360/365=9,8697 % 

 

 

 

Összefoglalva tehát értékeljük a swap pozíciót, ha 1 év múlva a következő piaci helyzet áll 

fenn: 
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Swap 

 

Zero coupon kamat 

(éves, Tényleges/360) 

Névérték 100 Millió USD   

Fix rész 
9,8697 % 

(Tényleges/360) 

  

Lebegő rész 

12 hónapos 

LIBOR éves 

kamatfizetéssel 

(Tényleges/360) 

1 év 

2 év 

3 év 

10,00 % 

11,00 % 

11,50% 

Hátralevő futam-

idő  

2 év   

A LIBOR fixing a következő kamatfizetésre 10,00 % 

 

 

A swap pozíció értéke a növekvő kamatlábak miatt a fix részt fizető részére közel 1,9 millió 

dollár: 
 

 

 

 

3.3.2 A swap értéke és az FRA-k kapcsolata 

 

 

Az FRA olyan megállapodás, melynek keretében egy bizonyos jövőbeni időszakra egy 

előre meghatározott kamatlábat fognak alkalmazni. Bármely kamatswap felbontható 

FRA-k sorozatára. Legjobban azzal tudjuk alátámasztani ezt, ha visszatérünk az 5.4-es ábrán 

bemutatott, egy pénzintézet és a „B” vállalat között létrejött swap megállapodáshoz. Ebben a 

megállapodásban a pénzintézet vállalta, hogy évi 5,015%-os kamatot fog alkalmazni jövőbeni 

időszakokra a jelenlegi piaci rátáktól függetlenül. Ez a megállapodás időszakonként egy FRA, 

az egész swap ügylet pedig FRA-k portfóliójaként fogható fel. 

 

Az FRA értékét úgy lehet megállapítani, hogy kiszámítjuk annak a különbözetnek a 

jelenértékét, mely az FRA feltételei szerint fizetendő kamat és azon kamat között van, melyet 

akkor kellene fizetni, ha a forward kamatlábat alkalmaznánk. Így az FRA-kat olyan alapon is 

árazhatjuk, mintha a forward kamatlábat alkalmaznánk. Mivel bármely swap FRA-k 

portfóliójaként is felfogható, a swapokat úgy is árazhatjuk, hogy forward kamatlábakat 

alkalmazunk.  

Az eljárás a következő: 
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1. Számítsuk ki a forward kamatlábakat minden egyes LIBOR kamatlábhoz, mely 

meghatározza a swap pénzáramait! 

2. Számítsuk ki a swap pénzáramait azon feltételezéssel, hogy a LIBOR kamatláb egyenlő 

lesz a forward kamatlábbal! 

3. Tegyük a swap értékét egyenlővé ezen pénzáramok jelenértékével! 

 

 

3.6 példa 

 

Tekintsük ismét a 3.4-es példában szereplő esetet! Már meghatároztuk a három hónap során 

lezajló pénzáramokat. 8%-os kamatot fognak felcserélni 10,2% kamatért. A pénzintézet 

szempontjából a csere értéke: 

 

 

A kilenc hónap elmúltával végrehajtott csere értékének kiszámításához először meg kell 

határozni a forward kamatlábat, amely a három és kilenc hónap közötti időszakra érvényes. 

Ezt a határidős kamatlábak meghatározásának képletével  (lásd 4. fejezet, 4.1 számú képlet) 

számíthatjuk ki: 

 

 

A határidős kamatláb tehát, folyamatos tőkésítés mellett  10,75%. A futures ár (a képzésére 

vonatkozó, 2. fejezetben megismert 2.4-es képletet felhasználva) féléves tőkésítés mellett 

11,044% lesz. 

 

Ennek megfelelően a kilenc hónap után bekövetkező cserének megfelelő FRA értéke: 

 

 

15 hónap elmúltával a csere értékének kiszámításához először meg kell határozni a kilenc és 

15 hónap közötti időszakra vonatkozó forward rátát. Ez, a fenti technikát ismételten (4.1. 

számú képlet) felhasználva 

 

 

A forward ráta tehát folyamatos tőkésítés mellett 11,75%. Félévre is kiszámíthatjuk újra  (2.4 

számú képlet segítségével), s így eredményül 12,102% forward ráták kapunk féléves tőkésítés 

mellett. Végeredményül, a 15 hónap után bekövetkező cserének megfelelő FRA értéke: 

 

 

 

Így a swap összértéke: 
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 1,07  1,41 1,79 =  4,27 

 

azaz 4,27 millió dollár.  

 

Amikor a swap ügyletet megkötik, értéke megközelítőleg nulla. Ez azt jelenti, hogy a swap 

alapjául szolgáló FRA-k összértéke is nulla. Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden egyes 

FRA értéke nullával lesz egyenlő. Általában néhányuk pozitív, néhányuk negatív lesz. 

 

Tekintsük ismét az 3.4-es ábrán illusztrált, a pénzintézet és a „B” vállalat közötti swap 

alapjául szolgáló forward ügyleteket! A pénzintézet szemszögéből: 

 

az FRA értéke < 0, amikor a forward kamatláb > 5,015% 

 

az FRA értéke = 0, amikor a forward kamatláb = 5,015% 

 

az FRA értéke > 0, amikor a forward kamatláb < 5,015% 

 

Tegyük fel, hogy a swap kezdeményezésekor az FRA lejáratához közeledve a forward 

kamatlábak növekednek. Ez esetben az FRA-k értékét pozitív meredekségűnek nevezik. 

Mivel az FRA-k összértéke nulla, ez mindenképpen azt jelenti, hogy a forward kamatláb a 

korábbi kamatfizetési napokon 5,015%-nál kisebb és nagyobb az annál későbbi kamatfizetési 

napokon. Így a pénzintézet szempontjából a korábbi kamatfizetési napokon az FRA-k értéke 

pozitív és a későbbi kamatfizetési napokon negatív. Ha a swap ügylet kezdetekor a forward 

kamatlábak csökkennének, akkor az előbbi ellentéte igaz. Az FRA értékének csökkenését 

negatív meredekségű kifejezéssel illetik. Ezeket a lehetséges eseteket mutatja be az 3.7-es 

ábra. 

 

3.7 ábra 

 

A pénzintézet és a B vállalat között kötött swap megállapodás alapjául szolgáló FRA-k 

értéke pozitív és negatív meredekségű lejárati szerkezetek esetén 
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3.4 Deviza swapok 

 

 

A swapok másik népszerű formája a deviza swap. Legegyszerűbb változata egy adott 

devizában nyújtott hitelnél a tőke és a fix kamatok cseréje egy másik devizában 

folyósított, megközelítőleg azonos összegű kölcsön tőkéjéért és lebegő kamatáért. 

 

 

3.4.1 A deviza swapok felhasználási területe 

 

A deviza swap felhasználható arra, hogy egy bizonyos devizában nyújtott kölcsönt egy másik 

devizában nyújtott kölcsönre cseréljünk. A deviza swap működésének bemutatására tegyük 

fel, hogy „A” és „B” vállalat öt évre az 3.4. számú táblázatban szereplő kamatfeltételeket 

kapta dollárban és fontban. A táblázat megmutatja, hogy a font kamatlábak általában 

magasabbak, mint az amerikai dollárra vonatkozó kamatlábak. Az „A” vállalat ismét jobb 

hitelképességű, mint a „B” vállalat, hiszen mindkét devizára kedvezőbb ajánlatot kapott. Egy 

swap kereskedő szempontjából a táblázat azért érdekes, mert az „A” és a „B” vállalatnak a két 

piacon adott árajánlat közötti különbözet nem azonos. A „B” vállalat 2,0%-kal többet fizet az 

„A” vállalatnál az amerikai dollár piacon, míg csak 0,4%-kal fizet többet a font piacon. 

 

3.8 táblázat 
A deviza swap ügyletet motiváló kölcsönkamatlábak 

 

A táblázatban szereplő adatok hozzá vannak igazítva az adózási viszonyokhoz 

 Dollár-kamatláb Font-kamatláb 

A vállalat  8,00 % 11,60 % 

B vállalat 10,00 % 12,00 % 

 

Ez a helyzet megfelel az 3.3 számú táblázatnak. Az „A” vállalatnak relatív előnye van az 

amerikai dollár piacon, míg a „B” vállalatnak relatív előnye van a fontpiacon. A 3.2-es 

részben azt állítottuk, hogy a relatív előny eléggé illuzórikus, amikor fix és lebegő 

kamatlábakat hasonlítunk össze. Itt azonban két különböző devizára ajánlott kamatlábat 
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hasonlítunk össze és sokkal valószínűbb, hogy valóban létezik ez az előny. A 3.7 számú 

táblázatban a relatív előny abból a helyzetből is származhat, hogy az „A” vállalat amerikai, 

ezáltal ismertebb az amerikai befektetők számára, míg a „B” vállalat brit, azaz a brit 

befektetők számára ismertebb. Sokkal valószínűbb azonban az, hogy a relatív előny azokból 

az adózási viszonyokból adódik, melyekkel az „A” és a „B” vállalat szembenéz (feltételezve, 

hogy a 3.7-es számú táblázatban szereplő kamatlábakat kiigazították az adó hatásának 

megfelelően). Feltételezzük, hogy az „A” vállalat fontot, a „B” vállalat pedig amerikai dollárt 

akar kölcsön venni. Ez remek lehetőséget jelent a deviza swap alkalmazására. Mind az „A”, 

mind a „B” vállalat azon a piacon szeretne kölcsön venni, ahol relatív előnye van, azaz az A 

vállalat dollárt kölcsönöz, míg a „B” vállalat fontot, majd deviza swapot alkalmaznak, az „A” 

vállalat kölcsönét fontkölcsönre, a „B” vállalat kölcsönét dollárkölcsönre cserélve. 

 

Mint már említettük, a dollár kamatlábak közötti különbözet 2,0%, míg a font esetén ez a 

különbözet 0,4%. A kamat swaphoz hasonlóan a két fél összes nyereségeként 2,0%  0,4% = 

1,6% adódik. 

 

3.8 ábra 

Devizaswap 
 

 
f: font 

d: dollár 

 

Sokféle módon megszervezhetjük a swapot. A 3.8 számú ábra egy lehetséges megoldást 

tartalmaz. Az „A” vállalat dollárt vesz kölcsön, míg a „B” vállalat fontot. A swap hatására az 

amerikai dollárra érvényes éves 8%-os kamatlábat 11,0%-os font kamatlábra cseréljük fel az 

„A” vállalat szempontjából. Ennek hatására az „A” vállalat évi 0,6%-kal jobban jár, mint ha 

közvetlenül a fontpiacra ment volna. Hasonlóan a „B” vállalat a 12%-os kamatlábú 

fontkölcsönt 9,4%-os kamatlábú dollárkölcsönre cseréli fel, aminek következtében 0,6%-kal 

jobban jár, mintha közvetlenül a dollárpiacra ment volna. A pénzügyi közvetítő évi 1,4%-ot 

nyer a dollár pénzáramokon és 1,0%-ot veszít a font pénzáramon. A két deviza különbségét 

figyelmen kívül hagyva évi 0,4%-os nettó nyereséget ér el. Ahogy azt már feltételeztük, a két 

fél össznyeresége évente 1,6%. 

 

A deviza swap megállapodásban mindkét devizában meg kell határozni a tőkét. A tőkét 

általában a swap kezdetekor és végén cserélik fel. A két kölcsöntőkét úgy határozzák meg, 

hogy a swap kezdetekor érvényes árfolyamok mellett megközelítőleg egyenlők legyenek. A 

3.8 számú ábrán szereplő példában a tőke összege 15 millió dollár és 10 millió font lehet. A 

tőke először a 3.8-as ábrán szereplő nyilakkal ellentétes irányban mozog, így a swap kezdetén 

az „A” vállalat 15 millió dollárt fizet és 10 millió fontot kap. A swap ügylet futamideje alatt 

az „A” vállalat minden évben 1,2 millió dollárt kap (ez 15 millió dollár 8%-a) és 1,10 millió 

fontot fizet (ez 10 millió font 11%-a). A swap lejáratakor kifizeti a 10 millió fontot és 

megkapja a 15 millió dollárt. 
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Az olvasó úgy érezheti, hogy a 3.8 számú ábrán bemutatott swap nem kielégítő, mivel a 

pénzintézet ki van téve az árfolyamkockázatnak. Minden évben 210.000 dollárnyi nyereséget 

ér el (ez 15 millió dollár 1,4 %-a) és 100.000 font veszteségnek van kitéve (ez 10 millió font 

1%-a). A pénzintézet azonban elkerülheti ezt a kockázatot, ha évente 100.000 fontot vásárol a 

forward piacon a swap élettartamára. Ezzel biztosítja a dolláron elért nettó nyereséget. Ha 

megpróbáljuk úgy újratervezni a swapot, hogy a pénzintézet 0,4%-os nyereséget érjen el a 

dollárpiacon és nullát a fontpiacon, a 3.9 számú, vagy a 3.10 számú ábrákon látható esethez 

juthatunk. A 3.9 számú ábrán a „B” vállalat bizonyos mértékű árfolyamkockázatot vállal, 

mivel évente 1,0%-ot fizet fontban és 8,4%-ot dollárban. A 3.10 számú ábrán az „A” vállalat 

visel bizonyos mértékű árfolyamkockázatot, mivel évi 1,0%-ot kap dollárban és 12,0%-ot 

fizet fontban. Általában véve az a legjobb, ha a pénzintézet vállalja fel az árfolyamkockázatot, 

mivel ő tudja azt legkönnyebben kezelni. 

 

A kamat swapokhoz hasonlóan a deviza swapokat is gyakran raktározzák a pénzintézetek. A 

pénzintézet ilyenkor körültekintően figyelemmel kíséri, hogy mennyire van kitéve a különféle 

devizák árfolyamváltozásainak, hogy kockázatát jobban tudja kezelni. 

 

3.9 ábra  
A deviza swap egy másik kialakítása; itt a „B” vállalat visel némi devizakockázatot 

 

 
 

3.10 ábra 
A devizaswap egy másik kialakítása; itt az „A” vállalat visel némi devizakockázatot 

 

 
 

 

3.5  A deviza swapok árazása 

 

 

A nemfizetés kockázatát figyelmen kívül hagyva a deviza swapok - a kamat swapokhoz 

hasonlóan - felbonthatók két, kötvénnyel felvett pozícióra. Vizsgáljuk meg a „B” vállalat 

pozícióját a 3.8 ábrán. Long pozícióban van egy font kötvénnyel, mely 12,0%-os éves 

kamatot fizet és short pozícióban van egy dollár kötvénnyel, mely évi 9,4%-os kamatot fizet. 

Általában, ha V egy olyan swap értéke, mint amilyen a 3.8 számú ábrán szerepel, az amerikai 

dollárban kamatot fizető fél számára, akkor a swap értéke: 

 

V = SBF  BD 
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Ebben az összefüggésben 

 BF a külföldi devizában mért külföldi címletű kötvény értéke,  

BD a swap alapját képező amerikai dollárban kifejezett kötvény értéke 

S a spot árfolyam (a hazai deviza külföldi devizára jutó egységeiben kifejezve). 

 

Ezzel a megoldással a swap értékét meghatározhatjuk a hazai és külföldi devizában kifejezett 

kamatlábak futamidő szerkezetéből és a spot átváltási arányából. 

 

3.3 példa 

 

Tegyük fel, hogy mind Japánban, mind az USA-ban a kamatlábak futamidő szerkezete 

rövidnek mondható! A kamatláb Japánban éves szinten 4%, az USA-ban 9% (folyamatos 

tőkésítést figyelembe véve). Egy pénzintézet deviza swap ügyletet kezdeményezett, melynek 

keretében évente egyszer évi 5%-ot kap jenben és 8%-ot fizet dollárban. A két devizában 

kifejezett tőke 10 millió dollár illetve 1.200 millió jen. A swap ügylet még további három évig 

tart és a pillanatnyi árfolyam: 110 jen = 1 dollár. Ekkor: 

 

 

A swap értéke 

 

(1.230,55 / 110) - 9,64 = 1,55 millió dollár 

 

Ha a pénzintézet jent fizetett volna és dollárt kapott volna, a swap értéke 1,55 millió dollár 

lett volna. 

 

3.5.1 Deviza swap ügylet forward ügyletekre bontással 

 

Egy másik lehetőséget a deviza swap forward ügyletekre való felbontása jelentheti. 

Tegyük fel, hogy a 3.8-as ábrán évente egy fizetési nap van! Minden fizetési napra 

vonatkozóan a „B” vállalat vállalja, hogy elcserél 1,2 millió fontos bevételt (ez 10 millió font 

12%-a) 1,41 millió dolláros kifizetésre (ez 15 millió dollár 9,4%-a). Ezen túlmenően vállalja, 

hogy a végső fizetési napon 10 millió fontot kifizet és 15 millió dollárt kap. Minden egyes 

csere egy forward ügylet. Tegyük fel, hogy ti (1  i  n) az i-edik kifizetés napja, ri (1  i  n) 

a folyamatos tőkésítéssel kiszámított amerikai dollár kamatláb, mely ti hosszúságú 

időtartamra érvényes és Fi (1  i  n) a ti időpontban alkalmazandó termin árfolyam! A 2. 

fejezetben bemutattuk, hogy bármely long forward kontraktus értéke minden esetben annak az 

összegnek a jelenértéke, amellyel a forward ár túllépi az elszámoló árat. Így a „B” vállalat 

számára a ti időpontban kicserélt kamatfizetéseknek megfelelő forward ügylet értéke: 

 

 

1  i  n-re. A „B” vállalat számára a tn időpontban bekövetkező tőkecserének megfelelő 

forward ügylet értéke: 
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Ez azt mutatja meg, hogy a deviza swap értékét mindig kiszámíthatjuk a termin 

árfolyamokból és a hazai kamatlábak lejárati szerkezetéből. 

 

3.4 példa 

 

Tekintsük ismét a 3.3-as példában szereplő helyzetet. A spot árfolyam dolláronként 110 jen, 

azaz jenenként 0,009091 dollár. Mivel a jen és dollár kamatlábak közötti eltérés évente 5%, a 

(3.14)-es képletet felhasználva kiszámíthatjuk az egyéves, kétéves és hároméves termin-

árfolyamokat a következőképpen 

 

 

A kamatok cseréje 60 millió jen átvételét és 0,8 millió dollár kifizetését jelenti. Dollárra 

vonatkozóan a kockázatmentes kamatláb évi 9%. A (2.11)-es képletből következik, hogy a 

kamatcserének megfelelő forward ügyletek értéke (millió dollárban): 

 

 

A vállalat a végső tőkecsere során 1.200 millió jent kap és 10 millió dollárt ad. A (2.11)-es 

képletből, az ennek megfelelő forward ügylet értéke (millió dollárban): 

 

 

A swap összértéke 2,04  0,13  0,16  0,21 = 1,54 millió dollár, mely (a kerekítéseket nem 

tekintve) megegyezik a 3.3-as példa eredményével. 
 

Tegyük fel, hogy a két devizában a tőkék értéke pontosan megegyezik a deviza swap 

kezdetekor! Ebben az időpontban a deviza swap értéke nulla. Azonban a kamat swapokhoz 

hasonlóan ez nem jelenti azt, hogy minden egyes, a swap alapjául szolgáló forward kontraktus 

értéke nulla lenne. Bizonyítható, hogy ha a két devizára vonatkozó kamatláb különböző, 

akkor az alacsonyabb kamatlábat biztosító devizában fizető fél olyan pozícióban van, amely 

esetén az ügylet időtartamának első felében jelentkező pénzáram cseréknek megfelelő 

forward kontraktusok értéke pozitív, és a későbbi pénzáram cseréknek megfelelő forward 

kontraktusok várható értéke negatív. A magasabb kamatlábat biztosító devizában fizető fél 

valószínűleg ellentétes helyzetben van, azaz a kezdeti pénzáramoknak megfelelő forward 

kontraktusok negatív értékűek, a későbbi pénzáramoknak megfelelő forward kontraktusok 

pedig pozitív várható értékűek. 

 

Az alacsonyabb kamatlábat biztosító devizában fizető fél szempontjából a swap negatív 

értékek felé tendál élettartama nagyobb részében. Ennek az az oka, hogy a korábban lezajló 

pénzáramoknak megfelelő forward kontraktusok pozitív értékűek, s miután ezek már 
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megtörténtek, a hátralévő forward kontraktusok összességében negatív értékűek lesznek. A 

magasabb kamatozású devizában fizető félre ennek az ellentéte az igaz. A swap élettartama 

alatt a swap értéke pozitív irányban fog változni. Ezek az eredmények akkor nyernek 

fontosságot, amikor a swapban rejlő hitelkockázatot értékeljük. 

 

3.6  Egyéb swapok 

 

 

Bármely swap a legáltalánosabb formájában olyan ügylet, amely pénzáramok egy adott 

formula szerinti cseréjét foglalja magába, mely formula egy vagy több alapváltozótól függ. 

Így a megalkotható swapok száma végtelen. 

 

Kamat swapoknál számos lebegő referencia-kamatlábat alkalmazhatnak. Ezek közül a 

leggyakoribb a hat hónapos LIBOR. A többi használatban lévő közül néhány: három hónapos 

LIBOR, az egy hónapos kereskedelmi váltó kamatlába, a kincstárjegy kamatlába, stb. Olyan 

swap is kialakítható, mely egy lebegő (például LIBOR) kamatot egy másik lebegő (például 

prime) kamatra cserél fel. Ez lehetővé teszi a pénzintézet számára, hogy olyan kockázatot 

kezeljen, mely lebegő kamatozástól függő eszközből származik, és olyan kötelezettségekkel 

finanszírozza ezeket, melyek egy másik lebegő kamatlábnak vannak kitéve. 

 

A tőke összege a swap megállapodás során megváltozhat, hogy a felek igényeinek 

megfeleljen. Törlesztéses (amortizing) swap esetén előre meghatározott ütemben csökken 

a tőke összege. Ez úgy is kialakítható, hogy a kölcsön törlesztőrészleteinek feleljen meg. 

Növekvő összegű (step-up) swapnál a tőke meghatározott ütem szerint növekszik. Ez úgy 

is kialakítható, hogy egy kölcsönszerződés lehívásainak feleljen meg. A halasztott (deferred) 

vagy forward swapok olyanok, ahol a felek nem kezdik el a kamatfizetések cseréjét egy 

adott későbbi időpont megállapításáig. 

 

A swapok egyik népszerű fajtája esetén fix kamatozású, bizonyos devizában felvett kölcsönt 

lebegő kamatozású, de másik devizában felvett kölcsönre cserélnek. Ez valójában a "sima 

vanília" kamatswap és a devizaswap kombinációja, amelyre már ebben a fejezetben kitértünk. 

 

A swapok kiterjeszthetők és eladhatók. Kiterjeszthető (expendable) swapban az egyik 

félnek joga van arra, hogy egy meghatározott időponton túlra kiterjessze a swap 

futamidejét. Eladható (puttable) swapnál az egyik félnek jogában áll, hogy az ügyletet a 

futamidő vége előtt lezárja. Léteznek még swapra kötött opciók, úgynevezett swaptionok is. 

A kamatswapra kötött opció lényege, hogy keretében fix kamatozású kötvényt lebegőre 

kamatozásúra lehet cserélni. Mivel a swap ügylet kezdetekor a lebegő kamatozású kötvény 

a névértékét éri, a swaption-t úgy is felfoghatjuk, hogy az nem más, mint egy fix kamatozású 

kötvényre szóló opció, melynél a kötési árfolyam a névértékkel egyenlő. 

 

A konstans lejáratú swap (CMS - constant maturity swap) olyan megállapodás, mely a 

LIBOR kamatlábat swap kamatlábra cseréli. (Példa lehet erre egy olyan megállapodás, 

mely a 10 éves swap kamatlábra cseréli hat havonta az elkövetkezendő öt év során a hat 

hónapos LIBOR-t.) A konstans lejáratú kincstári swap (CMT swap - constant maturity 

treasury swap) hasonló a konstans lejáratú swaphoz, azzal a különbséggel, hogy itt 

LIBOR kamatlábat cserélnek fel egy adott kincstárjegy kamatlábára. Az indexált 

törlesztéses swap (néha indexált tőkeswapnak is nevezik) olyan swap, melyben a tőke a 

kamatláb szintje szerint csökken (minél alacsonyabb a kamatláb, annál jobban csökken a 
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tőke). A különbözeti swap (differential swap vagy diff swap) olyan swap, ahol a hazai 

devizára vonatkozó lebegő kamatlábat felcserélik egy külföldi devizára vonatkozó 

lebegő kamatlábra, miközben mindkét kamatlábat a hazai devizában meghatározott 

tőkére számítják át. 

 

3.7 A hitelkockázat 

 

 

A swapokhoz hasonló megállapodások hitelkockázatot is tartalmaznak, mivel ezek két vállalat 

között kötött magánszerződések. Tekintsünk egy pénzintézetet, mely az „A” és a „B” 

vállatokkal két egymást ellentételező szerződést kötött (lásd 3.4 és 3.8 számú ábra)! Ha 

mindkét fél teljesíti a megállapodást, a pénzintézet kockázata teljesen lefedezett. Az egyik 

szerződés értékének csökkenését a másik szerződés értékének növekedése ellentételezi. 

Előfordulhat azonban, hogy az egyik fél pénzügyi nehézségekkel küzd és nem tud fizetni. A 

pénzintézetnek azonban ekkor is teljesítenie kell a másik féllel kötött szerződés feltételeit. 

 

Tegyük fel, hogy a 3.4-es ábrán szereplő szerződések megkötésekor a „B” vállalattal kötött 

szerződés értéke pozitív, míg az „A” vállalattal kötött szerződés értéke negatív! Ha a „B” 

vállalat nem fizet, akkor a pénzintézet valószínűleg elveszíti mindazt a pozitív összeget, mely 

ebből a szerződésből adódott. Ahhoz, hogy fenntartsa fedezett pozícióját, keresnie kell egy 

harmadik felet, aki átvállalja a „B” vállalat pozícióját. Ahhoz azonban, hogy ilyen felet 

találjon, ki kell fizetnie a harmadik félnek azt az összeget, amennyit a nem teljesítés előtt az 

ügylet ért. 

 

A pénzintézet számára csak akkor áll fenn a swapból származó hitelkockázat veszélye, ha a 

pénzintézet számára a swap értéke pozitív. Mi történik akkor, ha ez az érték negatív és a 

másik félnek pénzügyi nehézségei támadnak? Elméletben a pénzintézet hirtelen nyereséghez 

jut, mivel a kötelezettségétől megszabadul a nem teljesítés hatására. A gyakorlatban az ügyfél 

valószínűleg úgy dönt, hogy a szerződést eladja egy harmadik félnek, vagy átrendezi az ügyeit 

úgy, hogy a szerződésben birtokolt pozitív értéke ne vesszen el. Így a pénzintézet 

szempontjából a legvalószínűbb gondolatmenet a következő: ha az ügyfél csődbe megy, 

veszteség keletkezik, ha a pénzintézet szempontjából a swap értéke pozitív; azonban nincs 

hatással a pénzintézet pozíciójára az ügyfél csődje, ha a swap értéke negatív. Ezt a helyzetet 

hivatott szemléltetni a3 3.11-es ábra. 

 

Néha a pénzintézet előre meg tudja jósolni, hogy a két, egymást ellentételező ügylet közül 

melyik lesz pozitív értékű. Tekintsük a 3.8 ábrán szereplő deviza swapot. A font kamatlábak 

magasabbak, mint az amerikai kamatlábak. Ez azt jelenti, hogy az idő haladtával a pénzintézet 

nagy valószínűséggel úgy találja, hogy az „A”-val kötött szerződése negatív értékű lesz, míg a 

„B” vállalattal kötött pozitív értéket fog felvenni. A „B” vállalat hitelképessége így sokkal 

fontosabb, mint az „A” vállalaté. 

 

Általában elmondható, hogy a deviza swapok esetében a nem teljesítésből származó várható 

veszteség nagyobb, mint a kamat swapok nem teljesítéséből származó várható veszteség. 

Ennek az az oka, hogy deviza swap esetében különböző devizában meghatározott tőkét 

cserélnek ki. Mindkét swapnál a nem teljesítésből eredő várható veszteség sokkal nagyobb, 

mint egy hagyományos kölcsön nem teljesítésekor várható veszteség, ha a kölcsöntőke 

megközelítőleg egyenlő a swap ügyletben szereplő tőkével. 
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3.11 ábra 

A swap ügylet hitelkockázatának alakulása 

 
 

Minden ügyletben fontos különbséget tenni a pénzintézet hitel- és piaci kockázata között. 

Mint korábban már említettük, a hitelkockázat a nem teljesítési kockázatból ered, amikor az 

ügylet értéke a pénzintézet szempontjából pozitív. A piaci kockázat kiváltója az a lehetőség, 

hogy a piaci változók, csakúgy, mint a kamatráták és az árfolyamok, oly módon változhatnak, 

hogy az ügylet értéke a pénzintézet szempontjából negatív lesz. A piaci kockázat kezelhető 

ellentétes ügylet kötésével, a hitelkockázat azonban nem. 

 

Összefoglalás 

A swapok két leggyakoribb fajtája a kamat swap és a deviza swap. Kamat swapnál az egyik 

fél vállalja, hogy a másik félnek egy névleges tőke után adott számú éven át fix kamatot fizet, 

cserébe pedig lebegő kamatot kap ugyanakkora névleges tőkére ugyanannyi időre. A deviza 

swapnál az egyik fél vállalja, hogy az egyik devizában a névleges tőke után kamatot fizet, 

cserébe pedig egy másik devizában kap kamatot a tőke összege után. 

 

A tőkét általában nem cserélik ki a kamat swapok során. Deviza swapnál általában a swap 

ügylet kezdetekor és zárásakor cserélik ki a tőkét. Az a fél, aki külföldi devizában fizet 

kamatot, megkapja a külföldi devizában lévő tőkét és kifizeti a hazai devizában lévőt a swap 

kezdetekor. A végén a külföldit fizeti és a hazait kapja. 

 

A kamat swap arra is használható, hogy lebegő kamatozású kölcsönt fix kamatozásúvá 

lehessen cserélni vagy fordítva. A deviza swap az egyik devizában fennálló kölcsönt egy 

másik devizában fennállóra cseréli fel. Lényegében a swap egy kötvénnyel felvett long és egy 

másik kötvénnyel felvett short pozíció kombinációja. Másrészről forward kontraktusok 

portfóliójaként is felfogható. 

 

A swapokat általában pénzintézetek készítik elő. Ideális esetben a pénzintézet annak 

érdekében, hogy megszüntesse a kamatláb- vagy árfolyamkockázatát, ellensúlyozó swap 

ügyleteket szeretne kötni egy időben két ügyféllel. A gyakorlatban a pénzintézet gyakran 

raktározza a swapokat. Ez azt jelenti, hogy egyik féllel swap ügyletet kötnek és napi alapon 

fedezik pozíciójukat, miközben megpróbálnak olyan ügyfelet keresni, aki az ellenkező 

pozíciót kívánja felvenni. 

 

Amikor a pénzintézet különböző ügyfelekkel ellentételező swapokat kezdeményez, 

hitelkockázata jelentkezik. Ha az egyik fél nem teljesít, és a pénzintézetnél a swappal 
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kapcsolatban pozitív érték jelentkezik, a pénzintézet pénzt veszít mivel a másik féllel kötött 

megállapodást mindenképpen teljesítenie kell. 

Kérdések és feladatok 

3.1 Az „A” és a „B” vállalatok a következő ajánlatot kapták 20 millió dollár értékű, öt éves 

lejáratú kölcsön kamatlábaként: 

 

 fix kamatláb lebegő kamatláb 

„A” vállalat 12,0% LIBOR + 0,1% 

„B” vállalat 13,4% LIBOR +0,6% 

 

Az „A” vállalatnak lebegő, a „B” vállalatnak fix kamatozású kölcsönre van szüksége. 

Alakítson ki egy swapot, melynek eredményeként a közbenjáró bank végeredményben 

évi 0,1%-ot kap és a swap mindkét vállalat számára előnyös! 

 

3.2 Az „X” vállalat fix kamatláb mellett amerikai dollárt kíván kölcsön venni, míg az „Y” 

vállalat fix kamatláb mellett japán jent kíván kölcsön venni. A pillanatnyi árfolyam 

mellett a két vállalat által kölcsön venni kívánt összeg nagyjából egyenlő. A vállalatok 

a következő ajánlatot kapták, melyet az adózási viszonyokat szem előtt tartva már 

módosítottunk: 

 

 jen dollár 

„X” vállalat 5,0% 9,6% 

„Y” vállalat 6,5% 10,0% 

 

3.3  Alakítson ki egy swapot, melynek eredményeként a közbenjáró bank végeredményben 

évi 50 bázispontot kap! Tegye a swapot mindkét vállalat számára vonzóvá és 

gondoskodjon arról, hogy az árfolyamkockázatot a bank viselje! 

 

3.4  Egy 100 millió dolláros kama tswap lejáratáig már csak 10 hónap van hátra. A swap 

feltételei szerint hat hónapos LIBOR-t cserélnek évi 12%-os kamatra (féléves 

tőkésítéssel). A hat hónapos LIBOR-ra elcserélt vételi és ajánlati kamatláb átlaga 

minden lejáratra pillanatnyilag évi 10% folyamatos tőkésítés mellett. A hat hónapos 

LIBOR ráta két hónappal ezelőtt évi 9,6% volt. Mennyit ér jelenleg a swap a lebegő 

kamatot fizető félnek? És a fix kamatot fizető félnek? 

 

3.5  Mit jelent a swap raktározása? 

 

3.6  Egy devizaswap lejáratig hátralévő ideje 15 hónap. A swap keretein belül 20 millió 

font 14%-os kamatát 30 millió dollár 10%-os kamatára cserélik évente egyszer. A 

kamatlábak lejáratiszerkezete mind Nagy-Britanniában, mind az USA-ban lapos, és ha 

a swapot ma kezdeményeznék, a dollár kamatláb 8%, a font kamatláb 11% lenne. 

Minden kamatlábat éves tőkésítést figyelembe véve adtunk meg. A pillanatnyi 

árfolyam 1,6500. Mennyit ér jelenleg a swap a fontot fizető félnek? És a dollárt fizető 

félnek? 

 

3.7 Magyarázza meg a hitelkockázat és a piaci kockázat közötti különbséget a pénzügyi 

ügyletek során! Melyik kockázat kezelhető? 

 



81 

 

3.8 Magyarázza el, hogy miért van egy bank hitelkockázatnak kitéve, amikor két 

ellensúlyozó swap szerződést köt? 

 

3.9  5 millió dolláros befektetésre az „X” és az „Y” vállalat a következő éves szintű 

kamatláb-ajánlatot kapta: 

 

 fix kamatláb Lebegő kamatláb 

„X” vállalat 8,0% LIBOR 

„Y” vállalat 8,8% LIBOR 

 

Az „X” vállalatnak fix kamatlábú befektetés kell, az „Y” vállalatnak pedig lebegő. 

Alakítson ki egy swapot, melynek eredményeként a közbenjáró bank végeredményben 

évi 0,2%-ot kap! Tegye a swapot mindkét vállalat számára vonzóvá! 

 

3.10 Az „A” vállalat, egy brit gyártó cég, fix kamatláb mellett amerikai dollárt kíván 

kölcsönvenni. A „B” vállalat, mely egy nemzetközi cég, fix kamatláb mellett fontot 

akar kölcsönvenni. A két cég a következő éves szintű kamatláb-ajánlatot kapta, 

amelyekbe az adóhatás már bele van kalkulálva: 

 

 font dollár 

„A” vállalat 11,0% 7,0% 

„B” vállalat 10,6% 6,2% 

 

Alakítson ki egy swapot, melynek eredményeként a közbenjáró bank végeredményben 

évi 10 bázispontot kap és mindkét vállalat nyeresége 15 bázispont! 

 

3.11 Egy kamatswap feltételei szerint egy pénzintézet évi 10%-ot fizet és három hónapos 

LIBOR-t kap 100 millió dolláros névleges tőke után, a pénzösszegeket pedig 

háromhavonta cserélik. A swap lejáratig hátralévő ideje 14 hónap. A vételi és ajánlati 

fix kamatláb átlaga, melyet a három hónapos LIBOR-ra cserélnek, évi 12% minden 

lejáratra. Egy hónappal ezelőtt a három hónapos LIBOR kamatláb évi 11,8% volt. 

Minden kamatlábat negyedéves tőkésítést figyelembe véve adtunk meg. Mennyi a 

swap értéke? 

 

3.12 Tegyük fel, hogy az USA-ban és Németországban a kamatok futamidő szerkezete rödi 

(„lapos”). A dollár kamatlába évi 11%, míg a márkáé 8%. Az érvényes árfolyam: 2,1 

márka = 1 dollár. A swap megállapodás szerint egy pénzintézet évi 5%-ot fizet 

márkában és 10%-ot kap dollárban. A két devizában kifejezett tőke 10 millió dollár 

illetve 20 millió márka. A pénzösszegeket évente cserélik és az idei cserét éppen most 

bonyolították le. A swap ügylet még további két évig tart. Mennyit ér a swap a 

pénzintézetnek? Tegyük fel, hogy mindegyik kamatláb folyamatos tőkésítést 

figyelembe véve lett megadva! 

 

3.13 Egy pénzintézet kamat swapot kezdeményezett „X” vállalattal. A swap feltételei 

szerint évi 10%-ot kap és hat hónapos LIBOR-t fizet öt éven át 10 millió dolláros tőke 

után. Minden hat hónapban fizetnek. Tegyük fel, hogy a vállalat nem teljesíti a hatodik 

fizetést (a harmadik év végén), amikor a kamatláb (féléves tőkésítés mellett) évi 8% 

minden lejáratra! Mennyit veszít a pénzintézet? Tegyük fel, hogy a harmadik év 

közepén a hat hónapos LIBOR évi 9% volt! 
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3.14 Egy pénzintézet 10 éves futamidejű deviza swapot kötött „Y” vállalattal. A swap 

feltételei szerint évi 3% kamatot kap svájci frankban és évi 8%-ot fizet amerikai 

dollárban. Évente egyszer cserélik a kamatot. A névleges tőke 7 millió dollár illetve 10 

millió frank. Tegyük fel, hogy az „Y” vállalat a hatodik év végén nem teljesít, amikor 

is az árfolyam frankonként 0,80 dollár! Mennyi lesz a pénzintézet költsége? Tegyük 

fel, hogy a hatodik év végén a kamatláb évi 3% svájci frankban és évi 8% amerikai 

dollárban minden lejáratra! Minden kamatláb éves tőkésítést figyelembe véve értendő 

 

3.15 „A” és „B” vállalat a következő kamatláb ajánlatot kapta: 

 

 „A” „B” 

Amerikai dollár (lebegő) LIBOR + 0,5% LIBOR + 1,0% 

Német márka (fix) 5,0% 6,5% 

 

Tegyük fel, hogy „A” lebegő kamatozás mellett dollárt, „B” pedig fix kamatozás 

mellett márkát kíván kölcsönvenni! Egy pénzintézet egy swapot akar megtervezni, és 

50 bázispontnyi különbözetet akar. Ha mindkét vállalatnak előnyös a swap, mennyi 

kamatot kell majd végül fizetniük? 

 

3.16 „X” vállalat központja Nagy Britanniában van és 50 millió amerikai dollárt szeretne 

kölcsön venni 5 évre fix kamatláb mellett amerikai tőke után. Mivel a vállalatot nem 

ismerik jól az USA-ban, célja megvalósíthatatlannak bizonyult. Azonban a fix kamatú 

öt éves futamidejű fontkölcsönre évi 12%-os ajánlatot kapott. Az „Y” vállalatnak az 

USA-ban van a központja és 50 millió dollárnak megfelelő tőkét szeretne fontban 

kölcsön venni 5 évre fix kamattal. Nem tudott ilyen ajánlatot szerezni, de amerikai 

dollárban évi 10,5%-os ajánlatot kapott. Az ötéves lejáratú államkötvények hozama 

évi 9,5% az USA-ban és 10,5% Nagy-Britanniában. Tegyen javaslatot egy megfelelő 

deviza swapra, mely a pénzügyi közvetítőnek évi 0,5%-ot biztosít! 

 

3.17 Miután forward kontraktusokkal fedezte devizakockázatát, egy pénzintézet az 5.8.-as 

ábrán látható átlagos különbözete nagyobb vagy kisebb lesz 40 bázispontnál? 

Indokolja válaszát! 

 

3.18 Hogyan lehet két eltérő swapból halasztott swapot kialakítani? 

 

3.19 "A nagy hitelkockázatú vállalatok nem mehetnek közvetlenül az 5 éves piacokra. Ezek 

a vállalatok többnyire fix kamatot fizetnek és lebegőt kapnak a kamat swapokban." 

Tegyük fel, hogy az állítás igaz! Véleménye szerint ez növeli vagy csökkenti a 

pénzintézet swap portfóliójának kockázatát? Tegyük fel, hogy a vállalatok akkor 

hajlamosabbak a nem teljesítésre, amikor a kamatlábak magasak! 

 

3.20 Egy swapokat raktározó pénzintézet hogyan tudja figyelemmel kísérni 

kamatkockázatának alakulását? 

 

3.21 Miért kisebb a swapnál az elvárt nem teljesítésből eredő veszteség, mint az 

ugyanakkora tőkére szóló kölcsönnél? 

 

3.22 Egy bank úgy találja, hogy az eszközei nem egyeznek meg a kötelezettségeivel. 

Lebegő letéteket fogad el és fix kölcsönöket nyújt. Hogyan alkalmazhatók a swapok a 

kockázat csökkentésére? 
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4. A forward és futures árak 

 
Ebben a fejezetben arra keresünk választ, hogy a forward és futures árak milyen kapcsolatban 

vannak a mögöttes eszköz árával. A forward szerződéseket általában könnyebb elemezni, 

mint a futures szerződéseket, mivel a forward szerződések esetében nincs mindennapos 

elszámolás. Következésképpen a fejezet első részében az elemzések célja elsősorban a 

forward árak meghatározása. Szerencsére a nagyszámú és sokfajta forward szerződés miatt 

elmondható, hogy egy eszköz forward és futures ára nagyon közel áll egymáshoz, ha a két 

szerződés lejárata megegyezik. Ez azt jelenti, hogy a forward árakból kiszámított 

eredményekről feltételezhetjük, hogy azok igazak a futures árakra is.  

 

A fejezet első részében olyan kulcsfontosságú eredményeket közlünk, amelyek: 

 

 jövedelmet nem hozó, 

 meghatározott pénzjövedelmet és 

 bizonytalan hozamot biztosító termékek forward szerződéseire vonatkoznak. 

 

A fejezet második részében ezeket az eredményeket fogjuk felhasználni, hogy a 

tőzsdeindexek, devizák, arany és különböző fizikai áruk futures árait ki tudjuk számolni. 

 

Ebben a fejezetben egy fontos határvonalat húzunk azok között az eszközök között, melyeket 

pusztán befektetési célból vásárol egy jelentős számú csoport, valamint azon eszközök között, 

amelyet a piaci szereplők pusztán fogyasztási célból tartanak. Az előzőek futures és forward 

árai viszonylag egyszerűen meghatározhatók, míg az utóbbiaké már kicsit bonyolultabb.  

 

4.1. Meghatározott kamatjövedelmet biztosító eszközök árazása 

 

4.1.1 Folyamatos tőkésítés 

 

Ebben a fejezetben a kamatlábakat úgy kell érteni, hogy azok folyamatos tőkésítésre 

vonatkoznak, kivéve, ha más feltételezéssel élünk, s azt külön megnevezzük. Ennek 

legfőképpen gyakorlati jelentősége van, de fontos lehet amiatt is, mert az opciós 

szerződéseknél, valamint a bonyolultabb származékos termékek árazásánál elengedhetetlen. 

 

Tegyük fel, hogy A összeget n évre befektetünk R éves kamatláb mellett! Ha a tőkésítés csak 

évente történik meg, akkor a befektetés jövőértéke 

 
A(1+R)

n 

 

Ha évente  ”m” alkalommal tőkésítenek, akkor a befektetés jövőértéke 

 

 

 
(4.1) 

 

 

Tegyük fel, hogy A = 100, R = 10% éves szinten és n = 1. Ha évente egyszer tőkésítünk 

(m = 1), akkor a képlet szerint 100 Ft 
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100 Ft × 1,1 = 110 Ft-ra nő. 

 

Ha évente kétszer tőkésítünk (m = 2), akkor a képlet szerint 100 Ft 

 

100 Ft × 1,05 × 1,05 = 110,25 Ft-ra nő. 

 

Ha évente négyszer tőkésítünk(m = 4), akkor a képlet szerint 100 Ft 

 

100 Ft × 1,025
4 
= 110,38 Ft-ra nő. 

 

A 3.1-es táblázatban látható a tőkésítés gyakorításának hatása (vagyis m növelése). Azt a 

korlátot, ahogyan m a végtelen felé tart, folyamatos tőkésítésnek nevezzük. Bizonyítható, 

hogy folyamatos tőkésítés estén A összeg n évre befektetve R kamatláb mellett a következő 

lesz: 

 

 
  (4.2) 

 

 

Ahol e a természetes logaritmus alapja, vagyis 2,71828. A 3.1-es táblázatban található példa 

szerint A = 100, n = 1, R = 0,1, így A értéke folyamatos tőkésítést feltételezve 

 

 

100e
0,1 

= 110,52-re nő. 

 

Ez két tizedesnyi pontossággal ugyanaz, mintha naponkénti tőkésítést használnánk. Főként 

gyakorlati okokból a folyamatos tőkésítést úgy is felfoghatjuk, mintha az napi tőkésítés lenne. 

 

4.1 táblázat 

 

A tőkésítési gyakoriság növelésének hatása 100 forintra 1 év múlva évi 10 %-os 

kamatláb mellett 

 

Tőkésítési gyakoriság 

100 forint értéke 1 év múlva 

Évente (m = 1) 

Félévente (m = 2) 

Negyedévente (m = 4) 

Havonta (m = 12) 

Hetente (m = 52) 

Naponta (m = 365) 

110,00 

110,25 

110,38 

110,47 

110,51 

110,52 

 

Ha folyamatos tőkésítés mellett akarjuk kiszámolni egy n évre befektetett összeg jövőbeni 

értékét R kamatláb mellett, akkor meg kell szoroznunk e
Rn

-el. Ha pedig egy jövőbeni 

pénzáram jelenértékét akarjuk folyamatos tőkésítéssel kiszámolni, akkor megszorozzuk az 

összeget e
Rn

-el.  
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Tegyük fel, hogy Rc a kamatláb folyamatos tőkésítést feltételezve, míg évi m számú tőkésítést 

feltételezve a kamatláb Rm! A (4.1)-es és a (4.2)-es képletekből a következőnek kell adódni: 

 

 

 

 

vagy 

 

 

 

 

Ez azt jelenti, hogy  

 

 

 
(4.3) 

 

 

 

és 

 

 

 
(4.4) 

 

 

Ezeket az egyenleteket használjuk akkor, ha évi m tőkésítés esetén adott kamatlábból meg 

akarjuk kapni a folyamatos tőkésítésre vonatkozó kamatlábat és fordítva. A képletben ln a 

természetes alapú logaritmust jelöli. Definíció szerint, ha y = ln x, akkor x = e
y
. 

 

4.1 példa 
 

Tegyük fel, hogy féléves tőkésítés esetén a kamatláb évi 10%! A 4.3 képletből, ha m helyére 

2-t írunk, Rm helyére pedig 0,1-et, akkor a folyamatos tőkésítésre vonatkozó kamatláb évente 

 

2ln(1 + 0,05) = 0,09758 

azaz 9,758%. 

 

4.2 példa 

 

Tegyük fel, hogy egy hitelnyújtó az általa nyújtott hitelekre 8%-os éves kamatlábat határoz 

meg folyamatos tőkésítést figyelembe véve és a kamatot valójában negyedévente kell fizetni! 

A (4.4) számú képlet szerint, ha m = 4, RC = 0,08, akkor a negyedéves tőkésítésre vonatkozó 

kamatláb 

 

4(e
0,02 

- 1) = 0,0808 

 

vagyis éves szinten 8,08%. Ez azt jelenti, hogy egy 10.000 Ft-os kölcsön esetén negyedévente 

202 Ft-ot kellene fizetni. 
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Végül vegyük észre, hogy m1-es tőkésítési gyakoriságra vonatkozó kamatlábat átszámíthatunk 

m2 -es tőkésítési gyakoriságra. A (4.1) számú képletből: 

 

 

 

 

 

azaz 

 

 

 

 
 

4.1.2 A short selling 

 

Néhány arbitrázs stratégia ebben a fejezetben magában foglalja a short sellinget. Ez egy 

olyan kereskedési stratégia, amely akkor eredményez profitot, ha egy értékpapír ára 

csökken, és akkor vezet veszteséghez, ha az árak emelkednek. Lényege, hogy olyan 

értékpapírokat adunk el, melyek nincsenek a birtokunkban, és később pedig 

visszavásároljuk őket. 
 

Hogy elmagyarázzuk, hogyan is működik a short selling, tegyük fel, hogy egy befektető azzal 

bízza meg brókerét, hogy vegyen fel short (eladási) pozíciót 500 darab IBM részvénnyel. A 

bróker ekkor kölcsönvesz 500 darab IBM részvényt egy másik ügyféltől, és eladja azokat a 

nyílt piacon, mint ahogy azt egyébként rendesen tenné, az eladásból származó bevételt pedig 

jóváírja a befektető számláján. Feltéve, hogy kölcsön lehet venni egy másik ügyféltől a 

részvényeket, ez a befektető addig tartja fenn (nyitva) eladási pozícióját, ameddig csak akarja. 

Valamikor azonban a befektető utasítani fogja brókerét a pozíciója lezárására. Ekkor a bróker 

a befektető számláján lévő pénzt fogja arra használni, hogy vásároljon 500 darab IBM 

részvényt, amely részvényeket újra visszateszi ahhoz az ügyfélhez, akitől eredetileg 

kölcsönvette. A befektető akkor nyer, ha a részvényárak estek (a bróker ugyanazokat a 

részvényeket olcsóbban vásárolja vissza), és akkor veszít, ha a részvényárak megemelkedtek. 

Ha a pozíció nyitva van (vagyis a részvények még nem lettek visszaadva), és a bróker már 

nem tud részvényeket kölcsönözni, a befektetőnek azonnal le kell zárnia pozícióját még akkor 

is, ha esetleg nem készült fel rá. A szabályok szerint a short sellinget csak ún. uptick esetén 

lehet alkalmazni, vagyis akkor, ha a részvényárak legutóbbi mozgása felfelé történt. A 

short pozíciót felvevő ügyféltől a brókerek jelentős letétet kérnek, akárcsak a futures 

kontraktusok esetén, és ha a várakozásokkal ellentétes irányba - vagyis felfelé - mozdul el az 

értékpapír ára, akkor ki kell egészíteni a letétet. A letét egy részét az értékpapír eladásából 

származó bevételek adják. Néhány brókerház a letéti számla után kamatot fizet, sőt azt is 

megengedi, hogy készpénz helyett kamatozó értékpapírban (például kincstárjegyben) legyen 

elhelyezve a letét. Csakúgy, mint a futures szerződések esetén, a letét itt sem jelent valós 

költséget, hiszen azt a pozíció zárásakor visszakapja az ügyfél. 

 

Ha egy befektető a short sellinget alkalmazza, akkor minden olyan pénzjövedelmet át kell 

adnia brókerének, amely normál esetben az eladott értékpapír után járna (osztalék, kamat). Ezt 

az összeget a bróker természetesen annak a számláján írja jóvá, akitől az értékpapírokat 

kölcsönvette. 
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4.3 példa 

 

Tekintsük annak a befektetőnek a helyzetét, aki short pozíciót nyit áprilisban 500 darab IBM 

részvénnyel és pozícióját júliusban zárja le 500 darab IBM részvény megvásárlásával! A 

részvény ára áprilisban 120 dollár, míg júliusban 100 dollár volt. Májusban a részvények után 

4 dollár osztalékot fizettek. A befektető márciusban kap 500 × 120 = 60.000 dollárt a short 

pozíció nyitásakor. Az osztalék miatt a befektetőnek májusban 500 × 4 = 2.000 dollárt ki kell 

fizetnie. Ezen kívül fizetnie kell még 500 × 100 = 50.000 dollárt is júliusban, amikor a 

pozíciót lezárja. Nyeresége így a következő 

 

60.000 - 2.000 - 50.000 = 8.000. 

 

4.1.3 Feltételezések 

 

Ebben a fejezetben végig feltételezzük azt, hogy néhány piaci szereplőre fennállnak a 

következők: 

 

 Nincs tranzakciós költség. 

 Minden nyereség (a veszteségekkel nettósítva) ugyanolyan adókulcs alá tartozik. 

 A piaci résztvevők ugyanazon kockázatmentes kamatláb mellett vehetnek fel, illetve 

nyújthatnak hitelt. 

 A piaci résztvevők az arbitrázslehetőségeket megjelenésük pillanatában kihasználják. 

 

Vegyük észre, hogy nincs szükségünk arra, hogy ezek a feltételezések minden piaci 

résztvevőre igazak legyenek! Mindössze azt kell feltennünk, hogy a feltételezések csak a piaci 

résztvevők egy csoportjára, például csak a nagy intézményi befektetőkre igazak. Ez nem 

irreális feltevés. Ahogy azt már az első fejezetben megvitattuk, a tény, miszerint ezek a piaci 

résztvevők fel vannak készülve arra, hogy hasznot húzzanak a megjelenő 

arbitrázslehetőségekből, azt jelenti, hogy a gyakorlatban az arbitrázslehetőségek csaknem 

megjelenésük pillanatában megszűnnek. A feltételezések tehát azt sugallják, hogy a piacon 

kialakult árak semmiféle arbitrázslehetőséget nem rejtenek magukban. 

 

4.1.4 A repo-kamatláb 

 

A határidős (futures) piacokon működő sok arbitrázsőr számára az irányadó kockázatmentes 

kamatlábat az ún. repo-kamatláb jelenti. A repo-szerződés (repurchase agreement) olyan 

megállapodás, melynek keretében bizonyos értékpapírok tulajdonosa eladja papírjait 

egy másik félnek és kötelezettséget vállal arra, hogy egy kicsivel magasabb áron később 

visszavásárolja azokat. A másik fél kölcsönt nyújt az értékpapírok tulajdonosának. Az 

eladási ár és a visszavásárlási ár közötti különbség a másik fél számára járó kamat. Egy 

jól kialakított repo-szerződés minimális kockázattal jár mindkét fél számára. Például, ha a 

kölcsönvevő cég nem tartja magát a megegyezéshez, a kölcsönnyújtó megtarthatja az 

értékpapírokat. A repo-kamatláb éppen csak egy kicsivel magasabb, mint a kincstárjegyek 

kamatlába. A repo-szerződés leggyakoribb formája az ún. overnight-repo, ahol a repo-

szerződést minden nap megújítják. Hosszabb távú repo-szerződések is léteznek, ezek 

neve: időszaki repo. 
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Néhány, a fejezetben használt, jelölés: 

 

T:  a forward szerződés lejárata években 

t:  az eddig eltelt idő években 

S:  t időpontban a mögöttes eszköz ára 

ST: T időpontban a mögöttes eszköz ára (ez t időpontban ismeretlen) 

K:  a forward szerződésben szereplő lejáratkori elszámolóár 

f:  t időpontban a long (vételi) forward kontraktus ár 

r:  t időpontban az éves kockázatmentes kamatláb folyamatos 

tőkésítéssel egy olyan befektetésre vonatkozóan, melynek lejárata T 

időpontban esedékes. 

 

T és t években mutatják azt az időtartamot, melynek kezdete a szerződés első napja. 

(Mindegy, hogy mikor van ez a nap.) A kamatot T - t időszakra számoljuk, ami a szerződés 

lejáratáig hátralévő időt jelenti években. Annak is oka van, hogy miért vezettünk be az időre 

két különböző változót, T-t illetve t-t. Ennek szerepe a következő fejezetekben fog kitűnni, 

amikor az idő múlásának függvényében fogjuk egy-egy származékos eszköz árát vizsgálni. 

Most T - t-t tekintsük egyetlen változóként. 

 

Érdekes rájönni arra, hogy a forward ár, F, meglehetősen eltér a forward szerződés értékétől, 

f-től. Amint azt már az első fejezetben elmagyaráztuk, a forward ár (F) minden egyes 

időpontban az a lejáratkori ár, mely esetén a szerződés értéke nullával egyenlő. Amikor 

egy szerződés létrejön, a lejáratkori árat egyenlővé teszik a forward árral, így F = K és f = 0. 

Ahogy múlik az idő, f és F is változik. A következőkben látható elemzések és a példák arra 

szolgálnak, hogy e két változó közötti különbséget tisztán láthassuk. 

 

 

4.2 Pénzjövedelmet nem biztosító értékpapírokra kötött forward szerződések 

 

Legegyszerűbben azokat a forward szerződéseket lehet értékelni, melyek esetén a mögöttes 

értékpapír semmiféle pénzjövedelmet nem biztosít tulajdonosa számára. Az osztalékot nem 

fizető részvénytársaságok részvényei és a diszkontkötvények például ilyen értékpapírok. 

Mivel nincsenek arbitrázslehetőségek, a forward ár (F) és a spot ár (S) között pénzjövedelmet 

nem biztosító értékpapír esetén a következő kapcsolatnak kell fennállnia: 

 

 
(4.5) 

 

 

Hogy ezt megmutassuk, tegyük fel először, hogy F > Se
r(T-t)

! Egy befektető kölcsönözhet S 

összeget T - t időtartamra r kockázatmentes kamatláb mellett, megveheti az eszközt, és 

forward szerződéssel short (eladási) pozíciót nyithat. T időpontban a forward szerződés 

értelmében eladhatja az eszközt F-ért, Se
r(T-t)

 összeget pedig a kölcsön visszafizetésére kell 

fordítani. Mivel azt feltételeztük, hogy F > S
r(T-t)

, a befektető F  Se
r (T-t)

 összegű profitra tesz 

szert. 

 

Most tegyük fel, hogy F < Se
r (T-t)

. Egy befektető long (vételi) pozíciót vehet fel egy forward 

szerződéssel és shortra eladhatja az eszközt. A short eladás következtében S összeghez jut, 

amelyet r kamatláb mellett T - t időtartamra befektethet. A T időpontban a forward szerződés 

szerint F-ért megveszi az eszközt, a short pozíciót lezárja és Se
r (T-t) 

- F profitra tesz szert. 
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4.4 példa 

 

Egy forward szerződés, amely egy osztalékot nem fizető részvényre szól, 3 hónap múlva jár 

le. Tegyük fel, hogy a részvény ára 40 dollár, a 3 hónapos kamatláb éves szinten 5%! Ebben 

az esetben T - t = 0,25, r = 0,05, S = 40, így 

 

F = 40e
0,05×0,25 

= 40,50 

 

A mai napon kötött forward szerződésnek ez lenne a lejáratkori elszámoló ára. Ha a tényleges 

forward ár a piacon 40,50 dollárnál nagyobb, egy arbitrázsőr pénzt kölcsönöz, megveszi a 

részvényt és a profitot megcélozva eladási forward szerződést köt. Így szintén profitot 

realizál. 

 

Most tudományosabb indokokat fogunk felsorakoztatni ahhoz, hogy a vételi forward 

szerződés ára, f és a lejáratkori elszámolóár, K között felleljük a kapcsolatot. 

 

Tekintsük a következő két portfóliót: 

 

„A” portfólió: egy long (vételi) forward szerződés az értékpapírra és Ke
r(T-t)

 

mennyiségű készpénz. 

 

„B” portfólió: egységnyi értékpapír 

 

Az „A” portfólióban lévő készpénz, ha kockázatmentes kamatláb mellett van befektetve, T 

idő alatt K összegűre nő. Ezt a K összeget fel lehet használni a forward szerződés lejáratakor 

az értékpapír vételárának megfizetésére. Így T időpontban mindkét portfólió egy egységnyi 

értékpapírból fog állni. Ez azt jelenti, hogy egy korábbi időpontban, t-ben is egyenlő 

értékűeknek kell lenniük. Ha ez nem így lenne, egy befektető kockázatmentes hozamra 

tehetne szert azáltal, hogy az olcsóbbik portfóliót megveszi, a másikat (a drágábbikat) pedig 

eladja. Ebből az következik, hogy : 

 
f + Ke

- r (T-t) 
= S 

 

vagy 

 

 
(4.6) 

Amikor egy forward 

szerződést megkötnek, a forward ár egyenlő a szerződésben rögzített lejáratkori elszámoló 

árral és úgy van meghatározva, hogy a szerződés értéke nulla legyen. A forward ár, F, 

egyenlő K azon értékével, amelyre a (4.6) számú képletben f = 0 adódik, vagyis 

 
F = Se

r (T-t)
 

 

Ez pedig nem más, mint a (3.5)számú képlet. 

 

4.5 példa 
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Példánk alapjául vegyünk egy vételi forward szerződést, mely egy 1 éves futamidejű 

diszkontkötvényre vonatkozik. A forward szerződés 6 hónap futamidejű, a lejáratkori 

elszámolóár pedig 950 dollár. Feltesszük, hogy a 6 hónapos kamatláb (folyamatos tőkésítést 

figyelembe véve) éves szinten 6%, a kötvény spot ára pedig 930 dollár. Ebben az esetben 

r = 0,06, T - t = 0,50, K = 950, S = 930, a (4.6)-os képlet alapján pedig 

 

f = 930 - 950e
-0,5×0,06 

= 8,08. 

 

Hasonlóképpen, egy eladási forward szerződés ára -8,08 lenne. 

 

 

4.3 Ismert pénzjövedelmet biztosító értékpapírokra kötött forward szerződések 
 

 

Ebben a részben olyan forward szerződésekkel foglalkozunk, amelynek mögöttes eszközei 

olyan értékpapírok, melyek tökéletesen előre jelezhető pénzjövedelmet biztosítanak 

tulajdonosaiknak. Példáinkban tehát olyan részvények szerepelnek, melyekről tudjuk, hogy 

mennyi osztalék jár utánuk, illetve olyan kötvények, amelyek meghatározott összegű kamatot 

biztosítanak tulajdonosaiknak. Legyen I azon pénzjövedelmek kockázatmentes kamatlábbal 

diszkontált jelenértéke, amelyek a forward szerződés futamideje alatt esedékesek. 

 

Mivel arbitrázs nem lehet, F és S között a következő kapcsolatnak kell fennállnia: 

 

 
(4.7) 

 

 

Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk mutatni, először tegyük fel, hogy F > (S - I)e
r(T - t)

. Egy 

arbitrázsőr ilyenkor S összeget kölcsönözhet, hogy megvegye az eszközt és egy short (eladási) 

pozíciót nyithat egy forward szerződéssel. A forward szerződés értelmében T időpontban F-

ért eladja az eszközt. Feltéve, hogy az eszköz után járó jövedelmet a kölcsön egy részének 

visszafizetésére fordítja, T időpontban (S - I)e
r(T-t)

 összeget kell még a kölcsön visszafizetésére 

fordítani. T időpontban tehát F - (S - I)e
r( T-t)

 összegű profitra tud szert tenni. 

 

Ha pedig F < (S - I)e
r (T-t)

, akkor az arbitrázsőr short eladást alkalmazva eladja az eszközt, a 

bevételt kockázatmentesen befekteti, és vételi forward szerződést köt. Ez esetben T 

időpontban a nyereség 

 
(S - I)e

r (T-t) 
- F 

 

4.6 példa 
 

Példánk alapja legyen egy 10 hónapos futamidejű forward szerződés, melynek tárgya egy 

részvény! A részvény spot ára 50 dollár. Feltesszük, hogy a kockázatmentes kamatláb 

(folyamatos tőkésítést figyelembe véve) minden lejáratra, éves szinten 8%. Feltesszük 

továbbá azt is, hogy részvényenként 75 cent osztalék kifizetésére számíthatunk három, hat 

illetve kilenc hónap múlva. Az osztalékok jelenértéke: 

 

I = 0,75e
-0,08×3/12 

+ 0,75e
-0,08×6/12 

+ 0,75e
-0,08×9/12 

= 2,162 
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A T - t változó értéke 0,8333 év, tehát a forward ár 

 

F = (50 - 2,162)e
0,08×0,8333 

= 51,14 

 

Ha a forward ár ennél kevesebb lenne, az arbitrázsőr shortra eladná a részvényt és forward 

szerződést venne. Ha a forward ár ennél nagyobb lenne, az arbitrázsőr forward szerződést 

adna el és részvényt vásárolna. 

 

Ismét használhatunk tudományosabb érveket arra, hogy a vételi forward szerződés értéke, f és 

a lejáratkori elszámolóár, K között megtaláljuk a kapcsolatot. 

 

Az előzőekben szereplő "B" portfólió összetétele legyen az alábbi: 

 

„B” portfólió: egységnyi értékpapír + I összegű kölcsönfelvétel kockázat-

mentes kamatláb mellett. 

 

Az értékpapír után járó jövedelemből ki lehet fizetni a kölcsönt, és így ez a portfólió 

egységnyi értékpapírt ér T időpontban. A két portfólió értékének a t időpontban is meg kell 

egyeznie, vagyis: 

 
f + Ke

-r (T-t) 
= S - I 

 

vagy 

 

 
(4.8) 

 

 

A forward ár, F, csakúgy mint az előbb, megegyezik K értékével és f = 0. A (4.8)-as képletet 

használva 
 

F = (S - I)e
r (T-t) 

 

mely megegyezik a (4.7)-es képlettel. 

 

4.7 példa 
 

Példánk alapja egy 5 éves futamidejű, 900 dolláros spot árú kötvény, melyre egy éves 

futamidejű forward szerződést kötnek 910 dolláros lejáratkori elszámoló árral. A kamatfizetés 

6, illetve 12 hónap múlva esedékes, és a kamat mindkét esetben 60 dollár. A második 

kamatfizetés éppen a forward szerződés lejárata előtt történik. Folyamatos tőkésítést 

figyelembe véve éves szinten a hat hónapra vonatkozó kockázatmentes kamatláb 9%, a 12 

hónapra vonatkozó pedig 10 %. Ez esetben S = 900, K = 910, r = 0,10, T - t = 1, és így: 

 

I = 60e
0,09×0,5 

+ 60e
0,10×1,0 

= 111,65 

 

A vételi forward szerződés értéke, f a (3.8)-as képlet szerint: 

 

f = 900 - 111,65 - 910e
0,10×1,0 

=  35,05 
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Az eladási forward szerződés értéke tehát 35,05. 

 

Figyeljük meg, hogy a szerződés megkötésekor és lejáratakor nincsen felhalmozott kamat! A 

felhalmozott kamat problémájával a 4. fejezetben foglalkozunk. 

 
 

4.4 Ismert osztalékhozamú értékpapírokra kötött forward szerződések 
 

 

Amint azt a későbbiekben látni fogjuk, a devizákat és a tőzsdeindexeket olyan 

értékpapíroknak is tekinthetjük, amelyek ismert osztalékhozamot biztosítanak. Ebben a 

részben az ilyen értékpapírokra kötött forward szerződések általános elemzésével 

foglalkozunk. 

 

Az ismert osztalékhozam azt jelenti, hogy az értékpapír árában kifejezett jövedelem ismert. 

Feltesszük, hogy az osztalékot folyamatosan fizetik, éves q ráta mellett. Hogy megmutassuk, 

hogy ez mit jelent, tegyük fel, hogy q = 0,05, vagyis az osztalékhozam éves szinten 5 %. Ha 

az értékpapír ára 10 dollár, az elkövetkezendő időszak osztalékai éves szinten 50 centet 

jelentenek, ha pedig az értékpapír ára 100 dollár, akkor az elkövetkezendő időszak osztalékai 

éves szinten 5 dollárt jelentenek és így tovább. 

 

Hogy értékelni tudjuk a forward szerződést, a 4.2-es részben vizsgált "B" portfóliót 

változtassuk meg: 

 

"B" portfólió: e
q(T-t) 

-nyi értékpapír, és minden jövedelem ismét befektetésre kerül az 

adott értékpapírba. 

 

A "B" portfólióban levő értékpapír mennyisége az osztalékok miatt folyamatosan nő, így T 

időpontban pontosan egy egységnyi értékpapírunk lesz. Az "A" és "B" portfólió értéke tehát  

T időpontban megegyezik. Ha kiszámítjuk T időpontban a két portfólió értékét, akkor a 

következőt kapjuk: 

 
f + Ke

-r(T-t)  
= Se

-q(T-t)
 

 

vagy 

 

 
(4.9) 

 

 

A forward árat, F-et pedig K azon értéke határozza meg, melyre f = 0 

 

 
(4.10) 

 

 

Figyeljük meg, hogy ha az osztalékhozam a forward szerződés futamideje alatt változik, a 

(4.10)-es képlet akkor is működik abban az esetben, ha q megegyezik a futamidő alatti átlagos 

osztalékhozammal. 
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3.8 példa 

 

Vegyünk egy forward szerződést, melynek futamideje 6 hónap, és egy olyan értékpapírra 

vonatkozik, mely éves szinten 4%-os folyamatos osztalékot fizet! A kockázatmentes kamatláb 

folyamatos tőkésítést figyelembe véve éves szinten 10%. A részvény spot ára 25 dollár, a 

lejáratkori elszámolóár 27 dollár. Ez esetben S = 25, K = 27, r = 0,10, q = 0,04, és T - t = 0,5. 

 

A (4.9) számú képlet alapján a forward ár (f): 

 

f=25e
0,04×0,5

27e
0,1×0,5

=1,18 

 

A (4.10) számú egyenletből: 

 

F = 25e
0,06×0,5 

=  25,76 

 

 

4.5 Általános eredmény 
 

 

A szerződés megkötésének időpontjában a forward szerződés értéke nulla. Ahogy múlik az 

idő, pozitív, vagy negatív értéket vesz fel. Van egy általános képlet, mely minden forward 

szerződésre alkalmazható és a long (vételi) forward szerződés értékét, f-et adja meg az 

eredetileg rögzített lejáratkori elszámolóár, K és a mindenkori forward ár, F függvényében. 

A képlet a következő: 

 
 

  (4.11) 
 

 

 

4.6 Forward árak - futures árak 

 

Ha a kockázatmentes kamatláb állandó és minden lejáratra vonatkozóan ugyanaz, akkor az 

ugyanazon lejáratra vonatkozó forward és futures árak meg fognak egyezni. Ezt ki lehet 

terjeszteni olyan esetekre is, amikor a kamatláb az idő függvényében ismerten változik. 

 

Amikor a kamatlábak megjósolhatatlanul változnak (ahogy az a valós világban is történik), a 

forward és futures árak elméletileg már eltérőek. Ezt egy olyan helyzet érzékeltetheti, amikor 

a mögöttes eszköz ára (S) és a kamatláb között pozitív a korreláció. Ha S nő, akkor az a 

befektető, aki egy vételi futures szerződést birtokol, azonnal nyereségre tesz szert a 

mindennapi elszámolás miatt. Mivel S akkor nő, amikor a kamatláb is nő, a nyereséget az 

átlagosnál magasabb kamatláb mellett lehet befektetni. Hasonlóképpen, ha S csökken, a 

befektető azonnal veszteséget könyvelhet el. A letét kiegészítése miatt a veszteséget be kell 

fizetni, de ez alacsonyabb kamatláb mellett történik, ha hitelből van finanszírozva. Azt a 

befektetőt, aki forward szerződést köt futures szerződés helyett, a kamatlábak változása így 

nem befolyásolja. Ebből az következik, hogy azonos feltételek mellett bármely vételi futures 

szerződés vonzóbbnak tűnik, mint bármely vételi forward szerződés, és mivel S és a 

kamatlábak között pozitív irányú a korreláció, a futures árak magasabbak lesznek, mint a 
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forward árak. Ha S és a kamatláb között a korreláció erősen negatív irányú, akkor a forward 

árak lesznek magasabbak a futures áraknál. 

 

Az elméleti különbség a futures és a forward szerződések árai között, ha a szerződések 

lejárata csak néhány hónap, olyan kicsi, hogy elvileg elhanyagolhatók. (A gyakorlatban 

azonban számos más tényező is hat a forward és futures árak közötti különbség kialakulására, 

de ezekkel a tényezőkkel az elméleti modellek nem igazán foglalkoznak. Ilyen tényezők 

például az adók, a jutalékok és a letétkövetelmények.) Figyelembe kell venni azt is, hogy a 

futures piac likvidebb, mint a forward piac. Az egyszerűség kedvéért könyvünkben általában 

feltételezzük, hogy a forward és futures szerződések azonosak. Az F jelet használjuk mind a 

futures, mind a forward ár tekintetében. 

 

A futures szerződés lejárata felé haladva a forward és a futures szerződések közötti 

különbségek egyre szignifikánsabbá válnak, és ilyenkor veszélyes azt feltételezni, hogy a 

forward és futures árak tökéletes helyettesítői egymásnak. 

 

 

4.7 Tőzsdeindex futures szerződések 

 

 

A tőzsdeindexek egy-egy, elméletben összeállított, részvényekből álló portfólió 

értékváltozásait követik. Egy-egy részvény súlya a portfólióban megegyezik az adott 

részvényre eső befektetés mértékével a portfólión belül. Egy tőzsdeindex értékének 

százalékos növekedése bármely kis időintervallumban úgy van meghatározva, mint azon 

részvények összes értékének százalékos növekedése, amelyek adott pillanatban az adott 

portfóliót alkotják. A tőzsdeindexeket általában nem igazítják hozzá az osztalékfizetésekhez. 

Más szavakkal, a portfólióban lévő részvények utáni osztalékokat figyelmen kívül hagyják, 

amikor a tőzsdeindexek százalékos növekedését vizsgálják. 

 

Érdemes megjegyezni, hogy ha az elméleti részvényportfólió rögzített marad, akkor az egyes 

részvények súlyai a portfólión belül nem maradnak rögzítettek. Ha egy részvény ára a 

többinél jobban emelkedik a portfólión belül, akkor az automatikusan nagyobb súlyt kap. Ha a 

portfólión belüli részvények súlyait rögzítenék, akkor a portfólió összetétele naponta változna. 

Ezért ha egy részvény ára a többinél jobban emelkedne, akkor az adott részvény mennyiségét 

a portfólióban csökkenteni kellene a súlyozás megtartása érdekében. 

 

4.7.1 Tőzsdeindexek 

 

A 3.2-es táblázat a Wall Street Journal 1998. április 20-i száma alapján mutatja a különböző 

tőzsdeindexekre szóló kontraktusok futures árait. A Standard and Poor's 500 (SP 500) 

Index egy 500 részvényből álló portfóliót jelképez: 400 ipari vállalat, 40 közmű, 20 

közlekedési vállalat valamint 40 pénzintézet részvényeiből áll. A részvények súlya a 

portfólióban a részvények mindenkori kapitalizációját mutatja(= részvényár × részvények 

darabszáma). Ez az index a New York-i tőzsde (New York Stock Exchange, NYSE) teljes 

piaci kapitalizációjának mintegy 80%-át jellemzi. A Chicagói Kereskedelmi Tőzsdén egy 

tőzsdeindex futures szerződés mérete az index értékének 500-szorosa. A Standard and Poor's 

Midcap 400 Index hasonló az SP 500-hoz, de valamivel kisebb kapitalizációt jelképez. A 

Nikkei 225 a tokiói tőzsdén kereskedett 225 legnagyobb részvényből álló portfólióján 
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alapszik. Egy tőzsdeindex futures szerződés mérete (a Chicagói Kereskedelmi Tőzsdén) az 

index ötszöröse. A CAC-40 Index alapja a 40 legjobb francia részvény. A FT-SE 100 Index 

alapjául egy olyan portfólió szolgál, mely a 100 legjobb, a londoni tőzsdén kereskedett 

részvényből áll. 

 

Az Amerikai Egyesült Államokban léteznek másfajta tőzsdeindexek is, amelyek a határidős 

kereskedés alapját szolgálják. A New York Stock Exchange (NYSE) Composite Index a New 

York-i tőzsdén jegyzett összes részvény árfolyamát tükrözi, a pici kapitalizációnak megfelelő 

súlyozással. A Fő Piaci Index (Major Market Index, MMI) a New York-i tőzsdén kereskedett 

20 blue chip árát jelképezi , méghozzá a mindenkori áraknák megfelelő súlyozással. Az MMI 

elég szorosan korrelál a Dow Jones Ipari Átlaggal (Dow Jones Industrial Average, DJIA), 

melynek alapja szintén csak néhány részvény. 

 

A GSCI index-futures esetén (4.2-es táblázat) a mögöttes eszközt a Goldman Sachs 

Commodity (Áru) Index jelenti. Ez nem részvényindex, hanem különböző tőzsdén kereskedett 

árucikk árából számított index. A GSCI kiszámításánál minden fő árucsoport szerepet kap: 

energia, élőállat, gabona, fémek, stb. Goldman Sachs tanulmányai rávilágítottak arra, hogy a 

GSCI és az SP 500 Index között negatív a korreláció és a korrelációs együttható -0,3 és -0,4 

között ingadozik. 

 

Tudni kell, hogy e termék, azaz az index természeténél fogva tőzsdeindexekre kötött futures 

szerződések esetén nincs tényleges fizikai leszállítás. Ha valaki lejáratig megtartja a 

szerződéseket, akkor a pozíciót automatikusan lezárják. A lejáratkori elszámolóár az esetek 

túlnyomó részében megegyezik a lejárat napján az azonnali tőzsdeindex értékével. De az adott 

tőzsde gyakorlatából következően előfordulhat, hogy az elszámoló árat máshogyan képezik. 

Ilyen például az SP 500 Index esete, amikor a lejáratkori elszámolóár a lejárat napját követő 

kereskedési nap nyitó részvényáraiból számított indexérték. 

 

4.7.2 A tőzsdeindexek futures árai 

 

A legtöbb indexet osztalékot fizető értékpapírként is felfoghatjuk. Ez az értékpapír nem más, 

mint az index alapjául szolgáló részvényekből álló portfólió, az értékpapír után járó osztalék 

pedig az az összeg, amelyet a portfólió tulajdonosa kapna. Tegyük fel, hogy az osztalékokat 

folyamatosan fizetik. Ha az osztalékhozamot q jelöli, akkor a (3.10)-es képlet alapján 

kiszámíthatjuk a futures árat, F-et: 

 

 
(3.12) 

 

 

4.9 példa 

 

Példánk alapja egy 3 hónapos futamidejű futures kontraktus az SP500 indexre. Tegyük fel, 

hogy az index alapjául szolgáló részvények osztalékhozama éves szinten 3%, a 

kockázatmentes kamatláb folyamatos tőkésítés mellett éves szinten 8%. 

 

Ez esetben  r = 0,08, S = 400, T - t = 0,25 és q = 0,03. F futures ár pedig: 

 

F = 400e
0,05×0,25 

= 405,03 
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4.2 táblázat 

Tőzsdeindex-futures árak a Wall Street Journal egy adott napi számából 

 

S&P 500 Index (CME); index 500 dollárszorosa 

 Nyitó Max. Min.  Elszám Vált. Max. Min. Ny.k. 
jún. 1115,00 1131,50 1105,10 1130,60 +15,10 1142,30 864,25 346503 

szept. 1126,50 1143,30 1124,50 1142,60 +15,20 1154,30 879,20 10407 

dec. 1138,30 1154,50 1136,40 1154,70 +15,30 1165,90 890,85 7429 

9márc.    1167,20 +15,30 1178,40 902,85 1008 

jún.    1179,70 +15,20 1192,60 914,85 190 

dec.    1205,50 +15,00 1219,80 981,40 439 

Az index: Max.: 1122,72 Min.: 1104,95 Záró: 1122,72 +14,55 

S&P MIDCAP 400 (CME); index 500 dollárszorosa 
jún. 376,80 381,40 376,80 381,00 +4,50 381,40 299,00 13822 

Az index: Max.: 377,69 Min.: 373,67 Záró: 377,56  +3,52 

NIKKEI 225 STOCK AVERAGE (CME); index 5 dollárszorosa 
jún. 15835 15880 15730 15835 +70 21005 14620 15768 

Az index: Max.: 16872,87 Min.: 16461,73 Záró: 16461,73  -364,76 

GSCI (CME); index 250 dollárszorosa 
máj. 169,90 170,60 167,80 167,90 -1,60 890,50 159,30 25666 

Az index: Max.: 170,52 Min.: 167,69 Záró: 167,88  -144,00 

CAC-40 Részvényindex (MATIF); 200 FFR / indexpont 
ápr. 3820,0 3877,0 3808,0 3866,0 +24,0 3995,0 3180,0 35371 

máj. 3804,0 3827,0 3796,0 3851,5 +23,5 3973,5 3491,0 1846 

jún. 3791,0 3840,0 3779,5 3832,0 +23,0 3959,5 2204,5 16991 

szept. - - - 3860,5 +24,0 3984,5 2750,5 13785 

dec. - - - 3895,0 +24,0 3970,0 2936,0 2615 

9márc. - - - 3935,0 +24,0 4054,0 2807,5 6924 

szept. - - - 3940,0 +25,0 3751,0 2890,0 1510 

FT-SE 100 INDEX (LIFFE); 25 GBP / indexpont 
jún. 6014,0 6032,0 5961,0 5976,0 -52,0 6207,0 4761,0 154686 

szept. - - - 6055,0 -53,5 6280,5 6107,0 7811 

All Ordinaries Részvényárindex (SFE); index 25 ausztrál dollárszorosa 
jún. 2879,0 2894,0 2873,0 2880,0 -18,0 2921,0 2280,0 148128 

szept. 2909,0 2909,0 2890,0 2894,0 -18,0 2930,0 2475,0 2330 

dec. - - - 2900,0 -18,0 2905,0 2760,0 528 

9márc. 2926,0 2926,0 2926,0 2907,0 -18,0 2940,0 2820,0 265 

 
 

 

A gyakorlatban az index alapjául szolgáló portfólió osztalékhozama hetente változik. A New 

York-i tőzsdén kereskedett részvények nagy része után február, május, augusztus és november 

első hetében fizetnek osztalékot minden évben. A q kiszámítására szolgáló osztalékadatoknak 

a futures szerződés futamidejére kell vonatkozniuk. Ha megnézzük a 3.2-es táblázatot, 

láthatjuk, hogy az SP 500 futures árai a lejárattal emelkednek, körülbelül 4,3%-kal évente. 

Ez olyan helyzetre utal, amikor a kockázatmentes kamatláb éves szinten 4,3%-kal meghaladja 

az osztalékhozamot. 

 

Ha egy elemző nem szívesen számolja az osztalékhozamot, akkor a jövőbeni osztalékok 

pénzösszegét és kifizetésük időpontjait is kiszámolhatja. Az indexeket ilyenkor úgy is 

felfoghatjuk, mint egy ismert pénzjövedelmet biztosító értékpapírt és így felhasználhatjuk a 

(4.7) számú képletet a futures árak meghatározására. Ez a megközelítés olyan országok 
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indexeinél hasznos, mint Japán, Franciaország vagy Németország, ahol a gyakorlat szerint 

rendre ugyanakkor fizetnek osztalékot minden részvény után. 

 

4.7.3 Indexarbitrázs 

 

Ha F > Se
(r-q)(T-t)

, akkor kockázatmentes profitra lehet szert tenni úgy, hogy az index alapjául 

szolgáló részvényekből veszünk, és eladási pozíciót nyitunk az index futures piacon. 

Ha F < Se
(r-q)(T-t)

, akkor pedig az előző ellenkezőjét tesszük, vagyis short sellinggel eladjuk az 

index alapjául szolgáló részvényeket, és vételi pozíciót nyitunk az index futures piacon. 

Ezeket a stratégiákat indexarbitrázsnak nevezzük. Amikor F < Se
(r-q)(T-t)

, gyakran index-

arbitrálnak az indexált részvényportfólióval rendelkező nyugdíjalapok.  

 

Amikor F > Se
(r-q)(T-t)

, akkor olyan holdingok szoktak arbitrálni, akiknek rövidtávú pénzpiaci 

befektetéseik vannak. Olyan indexek esetében, melyek nagyon nagy számú részvényt 

tartalmaznak, az indexarbitrázst néha úgy valósítják meg, hogy egy kisebb 

részvénycsomaggal kereskednek, mely közel áll az indexkosár tartalmához. Az index-

arbitrálást gyakran ún. programkereskedés keretein belül végzik. Ilyenkor számítógépes 

rendszert használnak a kereskedésre. 

 

 

3.7.4 Az index futures árak növekedési rátája 

 

Ebben a részben megmutatjuk, hogy az index futures árak növekedési rátája egyenlő azzal a 

rátával, amennyivel a mögöttes index hozama túllépi a kockázatmentes kamatlábat. Mint 

eddig is, S-et, F-et q-t és T-t úgy definiáljuk, mint a jelenlegi indexérték, a jelenlegi futures ár, 

az index osztalékhozama és a futures szerződés lejáratának időpontja. A futures árat a 

lejáratánál egy korábbi időpontban vizsgáljuk. Legyen ennek az időpontnak a jele: . 

 

Legyen: 

 

  F: az index futures ára -ben. 

  S: az index spot értéke -ben. 

 

Ha az index alapjául szolgáló portfólió hozama a kockázatmenetes kamatlábat x-szel 

meghaladja, akkor a teljes hozam x + r. Most is q jelöli az osztalékhozamot, így: 

 
S = Se

(x + r - q)(
 
 - t)

 

 

A (4.10) számú képletből 

 
F = Se

(r-q)(T-t)
 

és 
F = Se

(r-q)(T-) 

 

Ebből a három képletből a következő adódik: 

 
F = Fe

x(-t)
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ami azt mutatja meg, hogy a futures ár növekedési rátája megegyezik a kockázatmentes 

kamatlábon felüli résszel. 

 

 

4.7.5 Fedezeti ügyletek tőzsdeindex futures szerződésekkel 

 

A tőzsdeindex futures kontraktusokat fel lehet használni egy jól diverzifikált részvényekből 

álló portfólió kockázatának lefedezésére. Aki ismeri a tőkejavak árazási modelljét 

(CAPM), az tudja, hogy egy részvényekből álló portfólió hozama és a piaci portfólió 

hozama közötti kapcsolatot a béta fejezi ki. Ha  = 1, akkor a portfólió hozama a piaci 

hozamot tükrözi. Egy portfólió bétáját a következőképpen számolhatjuk ki: 

 
rp = rf  + (rm - rf)p 

 

p = (rp -  rf)/(rm- rf) 

 

ahol 

 

p: a portfólió bétája 

rp:  a portfólió hozama 

rm:  a piaci portfólió hozama 

rf:   a kockázatmentes kamatláb. 

 

Az előző részben rávilágítottunk arra, hogy az index hozamának kockázatmentes kamatlábon 

felüli része a futures ár növekedési rátájával egyenlő. Az index hozamát a piacéval közel 

azonosnak vehetjük. A futures árak növekedési rátáját így tekinthetjük a piaci portfólió 

hozamának kockázatmentes kamatlábon felüli részének. A CAPM modellből következik, 

hogy egy portfólió kockázatmentes kamatlábán felüli hozamtöbblete egyenlő az index futures 

arányos árváltozásának -szorosával. Ahhoz, hogy lefedezzünk egy portfóliót, annyi 

indexfutures kontraktusra van szükségünk, amelyek esetében a mögöttes eszközérték 

megegyezik a portfólió értékének -szorosával. Legyen: 

 

: a portfólió értéke 

: futures kontraktus mögöttes eszközértéke (ha az index m-szerese, akkor mF) 

 

Ebből az következik, hogy az optimális fedezéshez szükséges eladási (short) futures 

szerződések száma: 

 
 /  

 

4.10 példa 

 

Egy cég 2.100.000 dollár értékű portfólióját olyan SP 500 index futures kontraktussal akarja 

lefedezni, melynek lejárata 4 hónap múlva esedékes. A futures ár jelenleg 300, a portfólió 

bétája 1,5. Egy futures kontraktus értéke: 300×500 = 150.000. A szükséges eladási futures 

kontraktusok száma a lefedéshez: 

 

1,5×(2.100.000/150.000) = 21 
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A tőzsdeindexszel történő lefedezés - ha hatásos - a lefedezett pozíció kockázatmentes 

kamatláb melletti növekedésével jár. A portfólió többlethozama (akár negatív, akár pozitív) ki 

van egyenlítve a futures szerződésen elért veszteséggel vagy nyereséggel. Ha a lefedezőnek a 

kockázatmentes kamatláb elérése a célja, akkor azt is megteheti, hogy egyszerűen eladja a 

portfóliót és a bevételt kincstárjegyekbe fekteti. 

 

Előfordulhat, hogy a lefedező úgy érzi, hogy jól kerültek kiválasztásra a portfólióban levő 

részvények. Ilyenkor bár a piac egészében nem igazán fog fellendülni (esetleg esni fog), ő 

biztos lehet abban, hogy a portfóliójában lévő részvények túl fogják teljesíteni a piacot. 

(Miután a portfólió bétája megfelelően ki lett igazítva.) Az index futuresszel történő lefedezés 

megszünteti a piaci mozgásokban rejlő kockázatot, és a lefedező csak a portfóliónak a piachoz 

viszonyított kockázatának van kitéve. Egy másik lehetőség az lehet, hogy a lefedező személy 

hosszabb távon meg akar tartani egy portfóliót, de rövidtávon mentesülni kíván egy 

bizonytalan piaci helyzet kialakulása miatt a kockázattól. Alternatív stratégia lehetne a 

portfólió eladása és későbbi visszavásárlása, de ez elfogadhatatlanul nagy tranzakciós 

költségekkel járna. 

 

4.7.6 A béta megváltoztatása 

 

A tőzsdeindex futures szerződéseket fel lehet használni egy-egy portfólió bétájának 

megváltoztatására. Nézzük a 4.9-es példát. Ahhoz, hogy a portfólió bétáját 1,5-ről 0-ra 

csökkentsük, 21 darab kontaktusra van szükség. Ahhoz, hogy a bétáját 1,0-ra csökkentsük 

elegendő 21/3 = 7 kontraktus. Ahhoz, hogy a portfólió bétáját 3,0-ra emeljük 20 vételi 

kontraktusra van szükség és így tovább. Általánosan, ahhoz, hogy egy portfólió bétáját -ról 

*
-ra változtassuk, ahol  > *

: 

 

( - 
*
)(/) darab eladási kontraktusra van szükség. 

 

Ha * 
> , akkor 

 

(
* 
- )(/) darab vételi kontraktusra van szükség. 

 

 

4.8 Devizákra kötött forward és futures szerződések 

 

Ebben a részben a devizákra kötött forward és futures szerződéseket vizsgáljuk. Az S változó 

a külföldi deviza egy egységének dollárértéke lesz, K pedig az elszámolóár. Az, akinek 

külföldi deviza van a tulajdonában, az adott országban érvényes kockázatmentes kamatláb 

mellett kamatoztathatja pénzét. (Például külföldi kötvényekbe fekteti be a devizáját.) Legyen 

rf ennek a kockázatmentes kamatlábnak a jele, folyamatos tőkésítést feltételezve. A két 

portfólió, mely lehetővé teszi számunkra a külföldi devizára szóló forward szerződések 

értékelését: 

 

"A" portfólió: egy long (vételi) forward szerződés, és Ke
-r (T-t)

 összegű 

készpénz 

 

"B" portfólió: e
-rf (T-t)

 összegű külföldi deviza. 
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Mindkét portfólió egy egységnyi külföldi devizát fog érni T időpontban. Tehát értéküknek t 

időpontban is meg kell egyezni. Így: 

 
f + K e

-r (T-t)
 = Se

-r
f 

(T-t)
 

 

vagy 

 
(4.13) 

 

 

 

A forward ár (vagyis a forward átváltási arány), F, egyenlő K értékével, mely mellett f = 0 a 

(4.13)-as képletben. Így 

 

 
(3.14) 

 

 

Ez a nemzetközi pénzügyekben jól ismert kamatláb-paritás kapcsolat. Amint azt már 

megtárgyaltuk, F egyben a futures árat is jelenti. 

 

Vegyük észre, hogy a (4.13) számú képlet azonos a (4.9) számúval, a (4.14)-es pedig a (4.10) 

számúval, ha q helyére rf-et írunk. Ez azért van, mert egy külföldi deviza hasonlómódon 

működik egy ismert osztalékhozamú értékpapírhoz. Az "osztalékhozam" itt a külföldi 

devizára vonatkozó kockázatmentes kamatlábat jelenti. Hogy meglássuk, miért, vegyük észre, 

hogy a külföldi deviza után kapott kamat is külföldi devizában jár! A kamat összege hazai 

pénzben kifejezve tehát arányos a külföldi deviza hazai pénzben kifejezett értékével. 

 

A 4.3-as táblázat a Chicagói Kereskedelmi Tőzsdén kereskedett japán jen, német márka, 

kanadai dollár, angol font, svájci frank és ausztrál dollár kontraktusok futures árait 

tartalmazza. A futures átváltási arány a külföldi deviza értékét fejezi ki USA dollárban (vagy, 

a jen esetében USA centben). Ez megtévesztő lehet, mert a legtöbb deviza spot és forward 

árát fordítva jegyzik, vagyis úgy, hogy 1 dollár hány egységnyi külföldi devizát ér. A kanadai 

dollárra vonatkozó 1,4000-es forward ráta futures megfelelője 0,7143 (a reciproka) lenne. 

 

4.3 táblázat 

 

A különböző devizák futures árai a Wall Street Journal valamely számából 
 

 
Deviza 

 Nyitó  Max. Min. Elszám. Vált. Eddigi

Max.  

Eddigi

Min. 

Nyitott 

k. áll. 

JAPÁN JEN (CME); 12,5 millió yen; dollár/yen 

jún. 0,7649 0,7692 0,7625 0,7647 -0,0004 0,9090 0,7456 88372 

szept. 0,7750 0,7785 0,7744 0,7747 -0,0004 0,8695 0,7555 1973 

dec. 0,7850 0,7870 0,7845 0,7847 -0,0004 0,8445 0,7670 242 

9márc. - - - 0,7947 -0,0002 0,8315 0,7800 1484 

Német márka (CME); 125000 márka; dollár/márka 

jún. 0,5560 0,5578 0,5543 0,5548 -0,0009 0,5995 0,5409 89491 

szept. 0,5580 0,5594 0,5574 0,5574 -0,0009 0,5944 0,5425 2713 

Kanadai dollár (CME); 100000 kanadai dollár; USA dollár/kanadai dollár 
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jún. 0,6982 0,7011 0,6981 0,7008 +0,0024 0,7470 0,6825 52533 

szept. 0,7004 0,7024 0,6995 0,7022 +0,0025 0,7463 0,6845 3857 

dec. 0,7022 0,7038 0,7010 0,7037 +0,0027 0,7400 0,6860 1512 

9márc. 0,7023 0,7035 0,7023 0,7050 +0,0027 0,7247 0,6875 498 

Angol font (CME); 62500 font; dollár/font 

jún. 1,6870 1,6922 1,6780 1,6800 -0,0064 1,6940 1,5610 46853 

szept. 1,6770 1,6770 1,6720 1,6732 -0,0064 1,6870 1,5690 714 

Svájci frank (CME); 125000 frank; dollár/frank 

jún. 0,6697 0,6756 0,6689 0,6716 +0,0018 0,7360 0,6560 61974 

szept. 0,6796 0,6810 0,6777 0,6783 +0,0019 0,7420 0,6623 1274 

 

 

Ha a külföldi devizára vonatkozó kamatláb nagyobb, mint a hazai kamatláb (rf > r), akkor a 

(4.14) számú képlet szerint F mindig kisebb, mint S, és F úgy csökken, ahogy a szerződés 

futamideje, T nő. Hasonlóképpen, ha a hazai kamatláb magasabb, mint a külföldi devizára 

vonatkozó kamatláb (r > rf), akkor a (3.14) számú képlet szerint F mindig nagyobb, mint S, és 

F úgy nő, ahogy a szerződés futamideje, T nő. 

 

Mint ahogy az a 4.3 táblázatból kiderül a japán, német, svájci és kanadai kamatlábak mind 

alacsonyabbak voltak az amerikainál. Ez az rf < r szituáció és ez magyarázza, hogy a 

futamidő növekedésével miért magasabbak a futures árak. Az angol kamatlábak magasabbak 

voltak, mint az amerikaiak. Ez az rf > r szituáció, és ez magyarázza, hogy a futamidő 

növekedésével miért csökkennek a futures árak. 

 

4.11 példa 

 

A 4.3 számú táblázatból kitűnik, hogy a lejárat növekedésével a japán jen futures ára 2,6%-kal 

emelkedik féléves szinten. Például az 1998. decemberi elszámolóár körülbelül 2,6%-kal 

magasabb, mint az adott napi elszámolóár. Ez arra enged következtetni, hogy a rövid lejáratra 

szóló kockázatmentes kamatláb kb. 2,6%-kal magasabb volt az USA-ban, mint 

Japánban.(féléves szinten) 

 
 

4.9 Futures ügyletek az árutőzsdén 

 

 

Ebben a részben a tőzsdei árukra vonatkozó futures szerződéseket fogjuk vizsgálni és 

bebizonyítjuk, hogy fontos különbséget tenni az olyan árucikkek között, amelyeket 

nagyszámú befektetői réteg, csupán befektetési célból vásárol (például arany és ezüst), 

valamint azok között, amelyeket elsődlegesen fogyasztási célból vásárolnak.  

 

A befektetési célt szolgáló tőzsdei áruk pontos futures árának meghatározásához 

arbitrázsindokokat lehet felhasználni. A fogyasztási célból vásárolt áruk esetén azonban az 

így meghatározott futures árak csak egy felső korlátot jelentenek. 

 

4.9.1 Arany és ezüst 

 

Habár fogyasztási (termelő) célra is használják, a befektetők jelentős hányada kizárólag 

befektetési célból vásárol aranyat és ezüstöt. Ha a tárolási költségüket nullának vesszük, 
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akkor akár jövedelmet nem biztosító értékpapírként is kezelhetjük őket. Az előzőekben 

bevezetett jelöléseket felhasználva, legyen S az arany spot ára. Amint azt már a (4.5) számú 

képletben láthattuk, a futures árat (F) a következő képlet fejezi ki: 

 

 

 
(4.15) 

 

 

A tárolási költségeket negatív jövedelemnek is vehetjük. Ha U jelenti a futures szerződés 

futamideje alatt felmerülő összes tárolási költség jelenértékét, akkor a (4.7) számú képlet 

szerint: 
 

 
(4.16) 

 

 

Ha a bármely időpontban felmerülő tárolási költségek az áru árával arányosak, akkor negatív 

osztalékhozamként is lehet őket kezelni. Ez esetben a (3.10)-es képlet szerint: 

 

 
(4.17) 

 

 

ahol u a tárolási költséget jelöli éves szinten a spot ár százalékában. 

 

4.12 példa 

 

Példánk alapja legyen egy 1 éves futamidejű arany-futures szerződés. Tegyük fel, hogy az 

arany tárolási költsége évenként és unciánként 2 dollár, amelyet év végén kell kifizetni. 

Tegyük fel továbbá, hogy az arany spot ára 450 dollár, a kockázatmentes kamatláb pedig 

minden lejáratra éves szinten 7%! Ebben az esetben  r = 0,07; S = 450, T - t = 1 és 

 

U = 2e
-0,07 

= 1,865 

 

A futures ár, F a következőképpen alakul 

 

F = (450 + 1,865) e
0,07 

= 484,63 

 

 

4.9.2 Egyéb, tőzsdén kereskedett áruk 

 

A nem elsődlegesen befektetési célból tartott áruk esetén a (4.15) számú, (4.16) illetve a 

(3.17) számú képletekhez vezető arbitrázs indokokat szükséges gondosan felülvizsgálni. A 

(4.16) számú képlet egyenlősége helyett tegyük fel a következőt! 

 

 
(4.18) 
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Ahhoz, hogy ebből hasznot húzhasson, egy arbitrázsőrnek a következő stratégiát kell 

követnie: 

 

1. Kölcsön vesz S + U pénzösszeget kockázatmentes kamatláb mellett, beszerez egy 

egységnyi árut és kifizeti a tárolási költségeket. 

2. Short (eladási) futures szerződést köt az áru 1 egységére. 

 

Ha a futures szerződést forward szerződésnek tekintjük, akkor ez a stratégia T időpontban 

biztos, hogy F - (S + U) Se
r (T-t)

  profitot hoz. A stratégia alkalmazásának egy áru esetében 

sincs akadálya. Mindazonáltal az arbitrázsőrök miatt a spot ár (S) nőni fog, a forward (futures) 

ár pedig csökkeni és a (4.18)-as képlet nem fog tovább fennállni. Következtetésünk tehát az, 

hogy a (4.18)-as képlet jelentősebb időtávon nem működik. 

 

Most tegyük fel, hogy 

 
                                                                                                    (4.19) 

 

 

 

 

 

Megpróbálhatunk profitra szert tenni egy olyan stratégiával, amely analóg azzal, amit egy 

osztalékot nem biztosító részvény esetében követtünk, amikor a forward ár túl alacsony volt. 

Azonban ez esetben short sellinggel kellene eladnunk az árut és a tárolási költségnek hozzánk 

kellene kerülnie, ami pedig általában nem lehetséges. 

 

Az arany és ezüst esetében érvelhetünk azzal, hogy sok befektető pusztán befektetési célból 

vásárolja őket. Ez esetben, ha a (4.19)-es képlet szerinti egyenlőtlenséget észreveszik, akkor a 

következőket tehetik: 

 

1. Eladják az árut, és a megspórolt tárolási költséget a kockázatmentes kamatláb 

mellett befektetik. 

2. Vesznek egy vételi futures szerződést. 

 

A kockázatmentes profit lejáratkor (S + U)e
r(T-t)

 - F összeggel nagyobb azon befektetők 

profitjánál, akik megtartották az aranyukat vagy ezüstjüket. Ebből az következik, hogy a 

(4.19)-es képlet hosszú távon nem helytálló. Mivel hosszú távon a (4.18)-as és a (4.19)-es 

képlet sem helytálló, a helyes képlet F =(S + U)e
r(T-t)

. 

 

Olyan áruk esetében, melyeket nem befektetési célból tartanak ez az okfejtés nem 

használható. Azok a magánszemélyek illetve cégek, akik raktáron tartják ezeket az árukat, 

főként az áru fogyasztási értékét tarják szem előtt és nem az áru befektetési értékét. 

Vonakodnak attól, hogy eladják az árut, és vételi futures szerződéssel pótolják azt, hiszen a 

futures szerződést nem lehet elfogyasztani. Így a (4.19) számú képlet útjában most már nem 

áll semmi. Mivel a (4.18) számú képlet nem helytálló, bármely fogyasztási célú áru futures 

árára igaz a következő: 

 

 
(4.20) 

 

 



104 

 

))((
)(

tTur
eUSF




))(( tTyur
SeF




Ha a tárolási költségeket a spot ár függvényében fejezik ki: 

 

 
(4.21) 

 

 

 

4.9.3 A tartásból eredő hozam 

 

Amikor F< Se
(r+u)(T-t)

, akkor az adott áru használóinak érezniük kell, hogy előnyben vannak a 

futures szerződések tulajdonosaival szemben. Ez az előny magában foglalja az átmeneti 

áruhiányból származó profitálási lehetőséget és a termelési folyamat mindenkori 

folytatásának képességét. Ezekre az előnyökre tartásból eredő hozamként utalnak. Ha a 

tárolási költségek jelenértéke U és a tartásból eredő hozam y, akkor 

 
Fe

y (T-t) 
= (S + U)e

r (T-t) 

 

Ha a tárolási költségek a spot árral arányosak, akkor 
Fe

y (T-t) 
= Se

(r+u)(T-t) 

   

vagy 

 

 
(4.22) 

 

 

A tartásból eredő hozam egyszerűen annak a mértékét jelzi, amennyivel a (4.20), illetve a 

(4.21) számú képlet bal oldala kisebb, mint jobb oldala. Példának okáért vizsgáljuk meg a 

rezet a 4.2-es táblázatban! A réz futures ára a szerződés futamidejének növekedésével 

csökken. Ez azt jelzi, hogy a tartásból eredő hozam (y) nagyobb, mint r + u. Olyan befektetési 

eszközök, mint például az arany esetében a tartásból eredő hozam nulla, más esetben 

arbitrázslehetőségek lépnének fel. 

 

A tartásból eredő hozam az áru jövőbeni elérhetőségére vonatkozó piaci várakozásokat 

tükrözi. Minél nagyobb annak a lehetősége, hogy az áru piacán hiány fog fellépni, annál 

nagyobb a tartásból eredő hozam. Ha az árut felhasználók jelentős készletekkel rendelkeznek, 

akkor a jövőbeni hiány esélye is csekély, és ilyenkor a tartásból eredő hozam alacsonyabb. 

Másrészről az alacsony készletek a tartásból erdő hozam növekedésével járnak. 

 
 

4.10 A tartási költség 

 

 

A futures és spot árak közötti kapcsolat az úgynevezett tartási költséggel foglalható össze. A 

tartási költség kiszámítása: (tárolási költség) + (az eszköz finanszírozása után fizetett kamat) - 

(eszköz utáni hozam). Osztalékot nem fizető részvény tartási költsége r, mivel nincs tárolási 

költsége és nem jár utána osztalék; tőzsdeindex esetében a tartási költség r - q, mivel az 



105 

 

)( tTc
SeF




))(( tTyc
SeF




eszköz hozama q; valuta esetén r - rf; áru esetén melynek tárolási költsége arányos az árával, r 

+ U és így tovább. Legyen a tárolási költség jele c. Befektetési célú eszköz esetén a futures ár 

 

 
(4.23) 

 

Egy fogyasztási célú eszköz esetén: 

 

 
(4.24) 

 

ahol y a tartásból eredő hozam. 
 

 

4.11 A leszállításról 

 

 

Míg bármely forward szerződés normál esetben rögzíti, hogy a leszállítás egy adott napon fog 

megtörténni, a futures szerződések esetén a short pozícióban álló személy egy bizonyos 

időintervallumon belül bármikor teljesítheti a leszállítást. (Persze erről a másik felet néhány 

nappal előtte értesíteni kell). Ez egy újabb komplikációt jelent a futures árak 

meghatározásánál. A lejárati időszak elejére, közepére vagy végére feltételezzük a futures 

szerződés futamidejének végét? Habár a legtöbb futures szerződést ellentétes üzletkötéssel 

lejárata előtt lezárják, fontos tudni, hogy mikor lenne a teljesítés ideje, hogy ki lehessen 

számolni az elméleti futures árat. 

 

Ha a futures ár a lejáratig hátralevő időnek növekvő függvénye, akkor a (4.24) számú 

képletből látható, hogy az eszköz kevésbé előnyös (beleértve a tartásból eredő hozamot és a 

tárolási költséget), mint a kockázatmentes kamatláb melletti befektetés. Az eladási (short) 

pozícióban levő személynek ilyenkor a lehető legkorábbi leszállítás a kedvezőbb. Ennek a 

magyarázata az, hogy a kapott készpénzzel elérhető kamatbevétel nagyobb, mint az eszköz 

megtartásából eredő hozam. Általános szabályként elmondható, hogy ilyen körülmények 

között a futures árak kiszámításánál azt kell alapul venni, hogy a leszállítás a leszállítási 

periódus legelején lesz. Ha a lejárat növekedésével a futures árak csökkenek, akkor a helyzet 

éppen az előző fordítottja: az eladási pozícióban lévő személynek az az érdeke, hogy minél 

később legyen a leszállítás és ilyenkor a leszállítási periódus végét kell a futures ár 

kiszámításánál alapul venni. 

 

 

4.12 A futures árak és a jövőben várható spot árak 

 

 

Gyakran felteszik azt a kérdést, hogy az eszköz futures ára megegyezik-e a jövőben elvárt 

spot árával. Ha találgatnunk kellene, hogy mennyi lesz egy eszköz ára 3 hónap múlva, akkor 

vajon a futures ár egy elfogulatlan becslés? Az 1930-as években John Maynard Keynes és 

John Hicks azt állította, hogy ha a hedgerek short, a spekulánsok pedig vételi pozíciókat 

szándékoznak felvenni, akkor a futures ár az elvárt jövőbeni spot ár alá süllyed. Ez azért van, 

mert a spekulánsoknak kompenzációra van szükségük az elviselt kockázat miatt. Csak akkor 
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fognak kereskedni, ha olyan várakozások vannak, melyek a futures árak növekedését 

hangoztatják. A hedgerek másrészről, mivel kockázatuk csökkentésére törekednek, fel vannak 

készülve olyan pozíciók nyitására, ahol a zárás esetleg veszteséges is lehet. Ha a hedgerek 

vételi, a spekulátorok pedig eladási pozíciókra rendezkednek be, akkor Keynes és Hicks 

szerint a futures árnak az elvárt jövőbeni spot ár felett kell lennie. Az ok egyszerű. A 

spekulánsok kockázatviselését kompenzálandó, olyan várakozásoknak kell lenniük, melyek 

idővel a futures árak esését sejtetik. 

 

Azt az állapotot, amikor a futures árak a jövőben elvárt spot árak alatt vannak, normál 

lemaradásnak nevezzük; azt a helyzetet pedig, amikor a futures árak az elvárt jövőbeni 

spot árak felett vannak, prolongációnak. A normál lemaradást és a prolongációt 

meghatározó tényezőket most azon kapcsolat szempontjából vizsgáljuk, amely a kockázat és a 

hozam között áll fenn a tőkepiacokon. 
 

 

4.12.1 Kockázat és hozam 

 

Általában elmondható, hogy minél nagyobb egy befektetés kockázata, a befektető annál 

nagyobb hozamot követel meg. A tőkejavak árazási modellje (CAPM), amelyről már a 3.7-es 

részben is szó volt, azt a következtetést vonja le, hogy a gazdasági életben két féle kockázat 

létezik: szisztematikus és nem szisztematikus. A nem szisztematikus kockázat érdektelen a 

befektető számára. Ennek az a magyarázata, hogy egy jól diverzifikált portfólió esetében ez a 

fajta kockázat teljesen küszöbölhető ki. A nem szisztematikus kockázattal ellentétben a 

szisztematikus kockázat nem kiküszöbölhető diverzifikálással, hiszen ez a kockázat a 

befektetés hozama és a részvénypiac hozama közötti korrelációból fakad. Bármely befektető 

magasabb hozamot vár el a kockázatmentes kamatlábnál, ha a szisztematikus kockázattal is 

szembe kell néznie. (Vagyis a szisztematikus kockázat pozitív.) Elvileg a befektetők arra is fel 

vannak készülve, hogy negatív szisztematikus kockázat esetén hozamuk a kockázatmentes 

kamatláb alá essen. 

 

4.12.2 A futures pozíció kockázata 

 

Tekintsünk egy befektetőt, aki long pozíciót vesz fel annak reményében, hogy az eszköz ára 

lejáratkor a futures ár felett lesz. Feltételezzük, hogy a spekuláns a futures ár jelenértékét t 

időpontban kockázatmentesen befekteti, és ezzel egyidejűleg long futures pozíciót vesz fel. 

Tegyük fel, hogy a futures szerződés forward szerződésként viselkedik és lejárata T 

időpontban van. A kockázatmentes kamatláb melletti befektetésből származó pénz a 

leszállítási napon az eszköz megvásárlására fordítják. A spekulánsok pénzáramlásai a 

következők 

 

t időpontban:  Fe
r (T  t)

 

T időpontban:  ST 

 

ahol ST az eszköz ára T időpontban. Ezen befektetés jelenértéke 

 
Fe

r (T  t)
+E(ST)e

k(T  t) 
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ahol k a a befektetésnek megfelelő diszkontráta és E jelöli a várt értéket. Feltéve, hogy a 

piacon minden befektetési lehetőség nulla nettó jelenértékű 

 
Fe

r (T  t)
+E(ST)e

k(T  t) 
= 0 

 

azaz 

 

 
(4.25) 

 

 

A befektetés szisztematikus kockázatától függ k értéke. Ha ST és részvénypiac között nincs 

korreláció, akkor a befektetés szisztematikus kockázata nulla. Ez esetben k = r, és a (4.25) 

számú képlet szerint F = E(ST). Ha ST és a részvénypiac között pozitív a korrelációs 

együttható, akkor a befektetés szisztematikus kockázata pozitív. Ez esetben k > r és a (4.25) 

számú képlet szerint F < E(ST). Végül, ha ST és a részvénypiac között a korrelációs együttható 

negatív, akkor a befektetés szisztematikus kockázata is negatív. Ez azt jelenti, hogy k < r és a 

(4.25) számú képlet szerint F > E(ST). 
 

Összefoglalás 

Sok helyzetben az egy-egy szerződésre vonatkozó futures árat azonosnak lehet venni a 

forward árral, ha a két szerződés lejárata megegyezik. Bizonyítani lehet, hogy a kettőnek 

elméletileg meg kell egyeznie akkor, ha a kamatlábak alakulása tökéletesen előre jelezhető, és 

azt, hogy nagyon közel kell állniuk egymáshoz, ha a két szerződés nagyon rövid futamidejű és 

a kamatlábak alakulását nem lehet előre jelezni. 

 

A futures (vagy forward) árak megértése céljából célszerű a futures szerződéseket két 

csoportra bontani. Beszélhetünk olyanokról, amelyek esetében a mögöttes eszközt számos 

befektető kizárólag befektetési célból vásárolja és olyanokról, melyek esetében a mögöttes 

eszközt elsődlegesen fogyasztási célokból birtokolják. A befektetési célt szolgáló eszközök 

esetében három különböző eszköztípust vizsgálunk: 

 

 Amelyek nem biztosítanak pénzjövedelmet. 

 Amelyek ismert pénzjövedelmet biztosítanak. 

 Amelyek osztalékhozama ismert. 

 

Az eredményeket a 4.4-es táblázat foglalja össze. A táblázatból kiszámíthatók a 

tőzsdeindexekre, külföldi valutákra, aranyra és ezüstre vonatkozó futures árak. A fogyasztási 

célt szolgáló eszközök esetén nem lehetséges a spot ár és egyéb változók függvényében 

kiszámolni a futures árakat. Ezeknél az eszközre vonatkozó tartásból eredő hozam válik 

fontossá. Ez azt méri, hogy az áruval rendelkezők mennyivel előnyösebb helyzetben vannak a 

pusztán futures szerződésekkel rendelkezőkkel szemben azáltal, hogy ők ténylegesen 

birtokolják az árut. Ezen előnyök magukba foglalják az átmeneti áruhiányhoz kötődő 

profitálás lehetőségét és a termelés folytatásának zökkenőmentes biztosítását. Az 

arbitrázsindokokat felhasználva a fogyasztási célokat szolgáló eszközök futures árára felső 

korlátot lehet megadni. 
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4.4 táblázat 

Befektetési eszközökre kötött forward/futures szerződések 

 
Egy S árú eszközre kötött T lejáratú kontraktusra vonatkozó eredmények összefoglalása  

(a kockázatmentes kamatláb T időszakra r ) 

 

Eszköz 

A vételi forward kontraktus 

értéke K elszámolóár mellett 

 

A forward/futures ár 

Nem biztosít jövedelmet 

I jelenértékű jövedelmet 

biztosít 

q osztalékhozamot biztosít 

S  Ker(T  t) 

S  I  Ker(T t) 

 

Seq(T  t) Ker(T  t) 

Ser(T  t) 

(S  I)er(T  t) 

 

Se(r q)(T  t) 

 

 

A tartási költség figyelembe vétele néha hasznosnak bizonyulhat. A tartási költséget a 

következőképpen számítjuk ki: 

 

(tárolási költség) + (eszköz finanszírozásának kamatköltsége) - (eszköz után járó jövedelem) 

 

A befektetési célt szolgáló eszközöknél a futures ár nagyobb, mint a spot ár, mely a tartási 

költség létére utal. A fogyasztási célokat szolgáló eszközök esetén a futures árak nagyobbak, 

mint a spot árak, a tartási költséget a tartásból eredő hozamot kifejezendő. 

 

Ha feltesszük, hogy a tőkejavak árazási modellje helytálló, akkor a futures ár és az elvárt 

jövőbeni spot ár viszonya attól függ, hogy a spot ár pozitívan avagy negatívan korrelál a 

részvénypiaccal. Pozitív korreláció esetén a futures ár alacsonyabb, mint az elvárt jövőbeni 

spot ár. Negatív korreláció esetén a futures ár magasabb, mint az elvárt jövőbeni spot ár. Csak 

nullával egyenlő korrelációs együttható esetén beszélhetünk a futures ár és az elvárt jövőbeni 

spot ár egybeeséséről.  

 

Kérdések és feladatok 

 

4.1 Egy bank negyedéves tőkésítés mellett 14%-os éves kamatlábat ajánl. Mennyi lenne az 

önnek megfelelő kamatláb 

 

a/ folyamatos tőkésítés mellett? 

b/ éves tőkésítés mellett? 

 

4.2  Magyarázza el, mi történik short selling esetén! 

 

4.3 Tegyük fel, hogy 6 hónapos futamidejű forward szerződést köt osztalékot nem fizető 

részvényre, melynek spot ára 30 dollár! A kockázatmentes kamatláb, folyamatos 

tőkésítés mellett, éves szinten 12%. Mennyi a forward ár? 

 



109 

 

4.4 Valamely tőzsdeindex jelenlegi értéke 350. A kockázatmentes kamatláb folyamatos 

tőkésítést figyelembe véve, éves szinten 8%, az osztalékhozam pedig éves szinten 4%. 

Mennyinek kell lennie a futures árnak 4 hónapos futamidejű szerződés esetén? 

 

4.5 Részletesen magyarázza el, hogy miért lehet az arany futures árát a spot ára és más 

tényezők alapján kiszámolni, míg a rézét nem lehet! 

 

4.6 Részletesen magyarázza el, mit jelent a tartásból eredő hozam és a tartási költség! 

Milyen kapcsolat áll fenn a futures ár, a spot ár, a tartásból eredő hozam és a tartási 

költség között? 

 

4.7 Egy tőzsdeindex futures értéke magasabb vagy alacsonyabb, mint az elvárt jövőbeni 

spot értéke? Indokolja válaszát! 

 

4.8  Valaki egy év után kap 1.100 dollárt a ma befektetett 1.000 dollárja után. Mennyi az 

éves hozama 

 

 a/ éves tőkésítést 

 b/ féléves tőkésítést 

 c/ havi tőkésítést 

 d/ évi folyamatos tőkésítést figyelembe véve? 

 

4.9 Havi tőkésítés mellett 15%-os éves hozam hány %-os éves hozamnak felel meg 

folyamatos tőkésítés mellett? 

 

4.10 Egy betétszámla után folyamatos tőkésítést figyelembe véve éves szinten 12% kamat 

jár, de a kamatot negyedévente fizetik. Egy 10.000 dolláros betét után hány dollár 

kamat jár minden egyes negyedévben? 

 

4.11 Egy osztalékot nem fizető, 40 dolláros spot árú részvényre 1 éves futamidejű forward 

szerződést kötnek. A kockázatmentes kamatláb folyamatos tőkésítést feltételezve 

évente 10 %. 

 

 a/ Mennyi a forward ár és mennyi a forward szerződés értéke a futamidő elején? 

 b/ Hat hónappal később a részvény spot ára 45 dollár, a kockázatmentes kamatláb 

pedig változatlan. Mennyi a forward ár illetve a forward szerződés értéke? 

 

4.12 Egy részvény után 2 illetve 5 hónap múlva 1 dollár osztalékot fognak fizetni. A 

részvény spot ára 50 dollár. A kockázatmentes kamatláb folyamatos tőkésítést 

feltételezve minden lejáratra éves szinten 8%. Egy befektető éppen most vett fel short 

pozíciót a részvénnyel 6 hónapos futamidejű forward szerződéssel. 

 

 a/ Mennyi a forward ár és mennyi a forward szerződés értéke a futamidő legelején? 

 b/ Három hónap múlva a részvény spot ára 48 dollár, a kockázatmentes kamatláb 

változatlan. Mennyi a forward ár és a short szerződés értéke? 

 

4.13 A kockázatmentes kamatláb folyamatos tőkésítés mellett 7%, az osztalékhozam pedig 

éves szinten 3,2%. Egy tőzsdeindex spot értéke 150 pont. Mennyi a 6 hónapos futures 

ár? 
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4.14 Tegyük fel, hogy a kockázatmentes kamatláb folyamatos tőkésítés mellett 9% éves 

szinten és egy tőzsdeindex osztalékhozama az év során végig változik! Februárban, 

májusban, augusztusban és novemberben az osztalékhozam évi 5%. Más hónapokban 

évi 2%. Tegyük fel, hogy az index értéke 1998. július 31-én 300 pont! Mennyi a 

futures ár az 1998. december 31-i lejáratra? 

 

4.15 Tegyük fel, hogy a kockázatmentes kamatláb folyamatos tőkésítés mellett 10% éves 

szinten, egy tőzsdeindex osztalékhozama pedig évi 4%! Az index spot értéke 400, a 4 

hónap múlva esedékes lejárat futures ára pedig 405. Milyen arbitrázslehetőségeket rejt 

ez magában? 

 

4.16 A 3.3-as táblázat adatai alapján becsülje meg a német és amerikai kockázatmentes 

kamatlábak közötti különbséget! 

 

4.17 A két hónapra vonatkozó svájci illetve amerikai kamatlábak mértéke folyamatos 

tőkésítés mellett éves szinten 3% illetve 8%. A svájci frank spot ára 0,6500 dollár. A 

két hónap múlva esedékes lejáratú futures ára 0,6600. Milyen arbitrázslehetőségek 

merülnek fel?  

 

4.18 Az ezüst spot ára 9 dollár unciánként. A tárolási költség 24 cent évente, és a fizetés 

minden negyedév elején esedékes. Feltéve, hogy a kockázatmentes kamatláb minden 

lejáratra folyamatos tőkésítés mellett éves szinten 10%, számolja ki a kilenc hónap 

múlva esedékes lejáratra vonatkozó futures árat! 

 

4.19 Egy bank egy cégnek két lehetőséget ajánl: vagy készpénzt kölcsönöz évi 11%-os 

kamatláb mellett, vagy aranyat évi 2%-os kamatláb mellett. (Az arany kölcsönzése 

esetén a tőkét és a kamatot is aranyban kell kifizetni, tehát annak, aki ma 100 unciát 

kölcsönöz, egy év múlva 102 unciát kell visszaadnia.) A kockázatmentes kamatláb 

éves szinten 9,25%, a tárolási költség éves szinten 0,5%. Döntse el, hogy vajon az 

arany kölcsönkamatlába magas vagy alacsony a készpénzkölcsön kamatlábához 

viszonyítva! A kétféle kölcsönre vonatkozó kamatlábak éves tőkésítést, a 

kockázatmentes kamatláb és a tárolási költség folyamatos tőkésítést figyelembe véve 

van megadva. 

 

4.20 Tegyük fel, hogy F1 és F2 két futures szerződés ugyanarra a tőzsdecikkre, t1 és t2 

lejárattal, és t1 < t2! Bizonyítsa be, hogy 

  
F2  ( F1 +U)e

r (t
2

-t
1
)
 

 

 ahol r a kockázatmentes kamatláb (feltételünk, hogy állandó), és U a t1 és t2 időpont 

közötti tárolási költség t1 időpontra diszkontált értéke kockázatmentes kamatláb 

mellett. Az egyszerűség kedvéért tegyük fel, hogy mindkét futures szerződés forward 

szerződésként működik! 

 

4.21 Ha egy devizában lebonyolított ismert pénzkiadást egy cég forward szerződéssel 

lefedez, akkor nincs átváltási kockázat. Ha ugyanezt futures szerződéssel teszi, akkor a 

mindennapos elszámolás miatt marad némi kockázat a cég számára. Magyarázza el 

ennek a kockázatnak a természetét! Döntse el, hogy forward vagy futures szerződést 

érdemes kötni a cégnek, ha: 
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 a/ A deviza értéke a futamidő alatt gyorsan csökken! 

 b/ A deviza értéke a futamidő alatt gyorsan emelkedik! 

 c/ A deviza értéke először emelkedik, majd visszasüllyed a kezdeti szintre! 

 d/ A deviza értéke először csökken, majd újra felemelkedik a kezdeti szintre! 

 

 Tegyük fel, hogy a forward ár minden esetben azonos a futures árral! 

 

4.22 Néhány ember szerint a forward átváltási arány a jövőbeni átváltási arány egy 

elfogulatlan előrejelzője. Milyen körülmények között van ez így? 

 

4.23 Egy cég, amely bizonytalan a tekintetben, hogy mikor kell külföldi devizában fizetnie, 

néha olyan forward szerződést köt bankjával, melynek feltétele szerint a lejárati időn 

belül lehet sort keríteni a fizikai átvételre. A cég fenn akarja tartani magának azt a 

jogot, hogy döntsön az átvétel pontos időpontjáról, ezáltal is igazodva a kifizetések 

időpontjához. Képzelje magát a bank helyébe! Hogyan határozná meg az elszámoló 

árat? 

 

4.24 Milyen különbség van a külföldi devizákkal kapcsolatban a forward, a spot és a 

futures átváltási arányok közlése között? 

 

4.25 A német márka forward ára az USA-ban 1,8204 a 45 nap múlva esedékes lejáratra. 

Ugyanilyen kondíciók mellett a futures ár 0,5479. Magyarázza meg ezt a két adatot! 

Melyik kedvezőbb egy olyan befektetőnek, aki határidőre akar eladni márkát? 

 

4.26 A Value Line Index egy 1.600 darab részvényből álló, egyenlően súlyozott portfólió 

értékváltozásait hivatott követni. 1988. március 9-e előtt az index egyik napról másik 

napra történő változását a mögöttes részvények árváltozásának mértani közepeként 

adták meg. Ilyen körülmények között a (3.12)-es képlet helyesen mutatja a két index 

spot értéke és futures ára közötti kapcsolatot? Ha nem, akkor a képlet túlértékeli vagy 

alulértékeli a futures árat? 

 

4.27 Egy cégnek 10 millió dollár értékű, 1,2-es bétájú portfóliója van. Hogyan használhatja 

az SP 500 indexre kötött futures szerződéseket kockázata lefedezésére? Az index 

spot értéke 270. 

 

4.28 "Amikor a tartásból eredő hozam magas, akkor a vételi hedge-ek valószínűleg 

vonzónak tűnnek egy olyan vállalat számára, amely tudja, hogy egy bizonyos jövőbeni 

időpontban egy bizonyos mennyiségű árura lesz szüksége". Vitassa ezt meg! 

 

4.29 Egy amerikai cég a Chicagói Kereskedelmi Tőzsdén kereskedett futures szerződéssel 

akarja fedezni német márkára vonatkozó valutakockázatát. Legyen r a dollárra 

vonatkozó kamatláb (minden lejáratra), rf pedig a német márkára vonatkozó kamatláb 

(minden lejáratra). Tegyük fel, hogy r és rf állandó és hogy a cég T időpontban lejáró 

szerződéssel akarja lefedezni kockázatát  időpontban! ( < T) Bizonyítsa be, hogy az 

optimális fedezeti hányad: e
(rf-r) (T-)

! 
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5. Opciós piacok 
 

5.1. Az opciók 

 

 

A tőzsdéken először 1973-ban kereskedtek opciókkal, részvényre kötött opciókkal.. Azóta az 

opciós piacok drámai mértékű fejlődést értek el. A bankok és az egyéb pénzintézetek 

világszerte hatalmas volumenben kereskednek opciókkal, számos tőzsdén és OTC piacon. Az 

alapul szolgáló eszközök lehetnek áruféleségek, értékpapírok, devizák, tőzsdeindexek, és 

futures kontraktusok. 

 

Az opcióknak két alapvető típusa van: 

 

A call (vételi) opció tulajdonosának joga, de nem kötelessége, hogy megvegyen egy adott 

eszközt az opciós szerződésben meghatározott áron (kötési árfolyam), egy előre 

meghatározott időpontban, illetve időpont előtt. 

 

A put (eladási) opció tulajdonosának joga, de nem kötelessége, hogy egy adott eszközt a 

szerződésben meghatározott áron (kötési árfolyam), egy előre meghatározott időpontban, 

illetve időpontig eladjon. 

 

Az opció kiírójának (eladójának) kötelessége, hogy eladja (call opció esetén), illetve 

megvegye (put opció esetén) az adott eszközt, ha az opció vásárlója élni kíván vételi, illetve 

eladási jogával. 

 

Az opciós szerződések lehetnek: 

 

- európai típusú opciós szerződések, melyeknél az opciós jog, azaz az opció 

adta döntési jogosultság csak a szerződés lejáratakor gyakorolható; 

- amerikai típusú opciós szerződések, amelyek értelmében a jog a szerződés 

lejártáig bármely időpontban gyakorolható. 

 

A legtöbb opciós szerződés amerikai típusú. Az európai opciókat azonban általában könnyebb 

elemezni, mint az amerikai opciókat, mivel az amerikai típusú opciók lejárati időpontja 

bizonytalan. Az amerikai opciók jellemzőit rendszerint az európai megfelelőik jellemzőiből 

vezetik le. 

 

Hangsúlyoznunk kell, hogy egy opció a birtokosának csak jogot ad, választási lehetőséget 

kínál, hogy az opciós szerződés alapjául szolgáló határidős szerződést végrehajtja-e, vagy 

inkább eláll a szerződéstől. A termin üzleteket az előre meghatározott feltételekkel mindig 

kötelező teljesíteni, így a szerződő feleknek ebből komoly kockázata (az árváltozás 

kockázata) származik. Az opciós szerződés jogosultja, az opció tulajdonosa viszont az 

árváltozás függvényében dönthet. birtokosnak nem kötelező élni ezzel a joggal. Ez a tény 

különbözteti meg a forward és futures kontraktusokat az opcióktól. A választási lehetőségnek 

ára van. Az opció vásárlója által, az opció kiírójának az opcióért fizetett összeget az opció 

árának, vagy opciós díjnak vagy opciós prémiumnak nevezzük. 
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5.1 példa 

 

Tekintsünk egy befektetőt, aki 100 darab európai opciót vásárol IBM részvényekre! A kötési 

árfolyam 100 dollár. Tegyük fel, hogy a jelenlegi részvényár 98 dollár, az opció futamideje 

két hónap, az opció ára pedig 5 dollár! Mivel az opció európai típusú, a befektető csak a 

lejáratkor hívhatja le az opciót. Ha ezen a napon 100 dollárnál alacsonyabb a részvény ára, 

minden bizonnyal úgy dönt, hogy nem hívja le az opciót. (Nincs értelme 100 dollárért 

megvenni a részvényt, melynek a piaci értéke kisebb, mint 100 dollár.) Ilyen körülmények 

között a befektető elveszíti a teljes 500 dolláros kezdeti befektetést. Ha a részvény ára 

lejáratkor több mint 100 dollár, az opciót le fogja hívni a befektető. Tegyük fel, például, hogy 

a részvény ára lejáratkor 115 dollár! Az opció lehívásával a befektető jogosult 100 darab 

részvényt venni , részvényenként 100 dollárért. Ha a részvényeket azonnal eladja, a befektető 

részvényenként 15 dollárt nyer, azaz 1.500 dollárt a tranzakciós költségek levonása nélkül. Ha 

az opció kezdeti értékét figyelembe vesszük, a befektető nettó nyeresége opciónként 10 

dollár, azaz összesen 1.000 dollár. (Ez a számítás nem veszi figyelembe a pénz időértékét.) 

Az 5.1-es ábra azt mutatja, hogy a lejáratkori részvényár függvényében hogyan változik a 

befektető egy részvényre jutó nettó nyeresége és vesztesége. 

 

Figyeljük meg, hogy néhány esetben a befektető ugyan lehívja az opciót, végül mégis 

vesztesége lesz! Tekintsük azt az esetet, amikor lejáratkor a részvény ára 103 dollár! A 

befektető lehívja az opciót, de összességében 200 dollár vesztesége lesz. Ez azonban jobb, 

mint az az 500 dolláros veszteség, amelyet akkor kellene elszenvednie, ha az opciókat nem 

hívta volna le. 

 

5.1 ábra 

 

Az IBM részvényekre kötött európai típusú call opción elérhető nyereség 

(Az opció ára 5 dollár, a kötési árfolyam 100 dollár) 
 

 
 

 

Miközben a vételi (call) opció vevője abban bízik, hogy a részvény ára növekedni fog, az 

eladási (put) opció vevője abban bízik, hogy a részvény ára esni fog. 

 

5.2 példa 
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Tekintsünk egy befektetőt, aki 100 európai put opciót vásárol Exxon részvényre, 70 dolláros 

kötési árfolyam mellett! Tegyük fel, hogy a jelenlegi részvényár 66 dollár, az opció 

futamideje három hónap és az opció ára 7 dollár! Mivel az opciók európai típusúak, csak 

akkor hívja le őket, ha lejáratkor a részvény ára 70 dollár alatt van. Tegyük fel, hogy 

lejáratkor a részvény ára 50 dollár! A befektető 100 darab részvényt vehet részvényenként 50 

dollárért és a put opció feltételei szerint 70-ért eladhatja őket, hogy részvényenként 20 

nyereséget realizáljon, azaz összesen 2.000 dollárt. (A tranzakciós költségeket itt is figyelmen 

kívül hagyjuk.) 

 

Ha az opció kezdeti költségét is figyelembe vesszük, a befektető nettó nyeresége opciónként 

13 dollár, azaz összesen 1.300 dollár. Természetesen, ha a végső részvényár 70 dollár felett 

van, a put opció értéktelen lesz és a befektető opciónként 7 dollárt veszít, azaz összesen 700 

dollárt. Az 5.2-as ábra azt mutatja, hogy a lejáratkori részvényár függvényében hogyan 

változik a befektető nyeresége vagy vesztesége. 

 

 

5.2 ábra 

 

Az Exon részvényekre kötött európai típusú put opciókon elérhető nyereség 

(Az opció ára 7 dollár, a kötési árfolyam 70 dollár) 
 

 
 

 

Mint már említettük, a részvényopciók általában inkább amerikai, mint európai típusúak. Ez 

azt jelenti, hogy a példában szereplő befektetőknek nem kell lejáratig várniuk, mielőtt 

lehívhatnák az opciókat. A későbbi fejezetekben majd látni fogjuk, hogy vannak bizonyos 

körülmények, amelyek fennállása esetén érdemes az amerikai típusú opciókat lejárat előtt 

lehívni. 
 

5.2 Opciós pozíciók 
 

Minden opciós ügyletkötés esetén két fél van. Egyik oldalon az a befektető áll, aki long 

pozíciót vett fel (azaz opciót vett), a másik oldalon pedig az a befektető áll, aki short pozíciót 

vett fel (azaz opciót írt ki). Az opció kiírója először készpénzhez jut, később potenciális 

kötelezettségei lesznek. Nyeresége vagy vesztesége épp ellentéte az opció vevőjének. Az 5.3-

as és 5.4-es ábra a lejáratkori részvényár függvényében az opció kiírója szempontjából 

mutatja a nyereség és veszteség változását az 5.1-es és az 5.2-as ábrákban szereplő opciókra 

vonatkozóan. 
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5.3 ábra 

 

Európai típusú, IBM részvényre vonatkozó call opciók kiírásából elérhető nyereség 

(Az opció ára 5 dollár, a kötési árfolyam 100 dollár) 

 

 
 

5.4 ábra  

 

Európai típusú, Exxon részvényre vonatkozó put opció kiírásából elérhető nyereség 

(Az opció ára 7 dollár, a kötési árfolyam 70 dollár) 
 

 
 

5.3 Megtérülések 

 
 

Négy alapvető opciós pozíció létezik: 

 

1. Long call pozíció (call opció vétele) 

2. Long put pozíció (put opció vétele) 

3. Short call pozíció (call opció kiírása) 

4. Short put pozíció (put opció kiírása) 

 

Az európai opciós pozíciókat érdemes a befektető által lejáratkor elért megtérülés szerint 

jellemezni. Az opció kezdeti költsége ekkor nincs beszámítva. Ha X a kötési árfolyam és ST az 
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alapul szolgáló eszköz lejáratkori ára, akkor egy európai call opcióval felvett long pozíció 

(long call) megtérülése: 

 

max (ST  X,0) 

 

mely szerint az opciót akkor hívják le, ha ST  X és nem hívják le, ha ST  X. Az európai call 

opcióval felvett short pozíció (short call) megtérülése a következő: 

 

 max (ST  X,0) 

vagy 

 

min (X  ST,0). 

 

Az európai put opcióval felvett long pozíció (long put) megtérülése: 

 

max (X  ST,0) 

 

és végül az európai put opcióval felvett short pozíció (short put) megtérülése: 

 max (X  ST,0) 

 

vagy 

                                                            min (ST  X,0). 

 

Az 5.5-ös ábra grafikusan ábrázolja a lehetséges, fentiekben bemutatott a megtérüléseket. 

 

5.4 Tőzsdei kereskedés tárgyát képező opciók 
 

 

Szerte a világon számos tőzsdén folyik opciós kereskedés. Ebben a fejezetben arról lesz szó, 

hogy hogyan működnek az opciós piacok, milyen technikákat használnak, hogyan történik a 

kereskedés, hogyan határozzák meg a letéteket, és így tovább. Az opciók az előző néhány 

fejezetben tárgyalt futures, forward és swap kontraktusokhoz képest alapvető eltérést 

mutatnak.  

Az alapszerződés, A mögöttes eszközök csoportja magába foglalja a részvényeket, devizákat, 

tőzsdeindexeket és számos futures kontraktust. 

 

5.4.1 Részvényopciók 

 

 Az USA-ban a Chicagói Opciós Tőzsdén (Chicago Board Options Exchange, CBOE), 

a Philadelphiai Tőzsdén (Philadelphia Exchange, PHLX), az Amerikai Tőzsdén (American 

Stock Exchange, AMEX), a PSE-n (Pacific Stock Exchange) és a New York-i Tőzsdén (New 

York Stock Exchange, NYSE) kereskednek opciókkal. Több, mint 500 féle részvényre lehet 

kötni opciós szerződést, leggyakrabban azonban IBM, Kodak és General Motors részvényekre 

kötnek opciókat. Egy opciós kontraktus keretében 100 darab részvényre lehet eladási vagy 

vételi jogot venni vagy eladni meghatározott kötési árfolyamon. Ez kényelmes megoldásnak 

tűnik, hiszen a részvényekre általában több százas nagyságrendű kötések születnek. 
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5.5 ábra 

 

Az európai típusú opciókkal felvett pozíciók megtérülései 

 

 

 
 

 

5.4.2 Devizaopciók 

 

Devizaopciókkal legaktívabban a Philadelphiai Tőzsdén kereskednek. Itt mind európai, mind 

amerikai típusú opciókat lehet kötni ausztrál dollárra, angol fontra, kanadai dollárra, német 

márkára, francia frankra, japán jenre és svájci frankra. Az egyes kontraktusok mérete az adott 

devizától függ. Az angol font esetében például egy kontraktus 31.250 angol font eladására 

vagy megvételére jogosít; ugyanez a japán jen esetében 6,25 millió jen. 

 

5.4.3 Indexopciók 

 

Az USA-ban számos különböző fajta indexopcióval kereskednek. A legnépszerűbbek a 

Chicagói Tőzsdén forgó S&P 500 és S&P 100 indexopciók. Az S&P 500 európai, míg az 

S&P 100 amerikai típusú. Egy opció az index értékének 100-szorosára nyújt eladási vagy 

vételi jogot meghatározott kötési árfolyamon. Az ügylet teljesítése nem a mögöttes index 

"leszállításával", hanem készpénzben történik. Tekintsünk például egy darab call opciót az 

S&P 100 indexre, 280-as kötési árfolyam mellett! Ha az opciót akkor hívják le, amikor az 
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index értéke 292, akkor az opció kiírója (vagyis eladója) (292 - 280)×100 = 1.200 dollárt fizet 

az opció tulajdonosának. Ezen kifizetés alapja az index értéke az opció lehívásának napján, 

mégpedig a nap végén számított indexérték. Nem meglepő, hogy a befektetők a lehívásra 

vonatkozó utasítással a nap végéig várnak. 

 

5.4.4 Futures opciók 

 

A futures opciók esetében a mögöttes eszköz egy futures kontraktus. A futures kontraktus 

lejárata általában kis idővel az opció futamidejének lejárata után van. Azon eszközök 

legtöbbjére, amelyekre futures kontraktust lehet kötni, futures opciók is köthetők. Ha egy call 

opció tulajdonosa lehívja az opciót (azaz gyakorolja vételi jogát), akkor az opció kiírójától 

kap egy, a mögöttes futures kontaktusra vonatkozó long pozíciót plusz annyi készpénzt, 

amennyivel a futures ár magasabb, mint a kötési árfolyam. Ha egy put opció tulajdonosa 

lehívja az opciót (azaz gyakorolja eladási jogát), akkor kap egy, a mögöttes futures 

kontaktusra vonatkozó short pozíciót és annyi készpénzt, amennyivel a kötési árfolyam 

magasabb, mint a futures ár. Mindkét esetben a futures kontraktusok értéke nulla és azonnal le 

lehet őket zárni. Egy futures opció megtérülése tehát ugyanaz, mint egy olyan 

részvényopcióé, ahol a részvény árát a futures árral helyettesítették. A leggyakoribb futures 

opciók az USA-ban az államkötvényekre kötött futures opciók, amelyekkel a Chicagói 

Tőzsdén kereskednek. Népszerűek ezenkívül a kukoricára, szójababra, nyersolajra, élő 

marhára, aranyra, Eurodollárra és néhány devizára szóló futures opciók is. 
 

 

5.5 Opciók az OTC piacon 
 

 

Opciókkal nem csak a tőzsdéken kereskednek. Nagy forgalmúak az OTC opciós piacok is, 

ahol pénzintézetek és vállalatok közvetlenül egymással kereskednek. Kiemelten nagy 

jelentőségűek a devizákra és kamatlábakra kötött opciók az OTC piacokon. 

 

Az OTC piacok fő előnye, hogy a pénzintézetek ügyfeleik igényeinek jobb kielégítése 

érdekében "testre szabhatják" az opciókat. A kötési árfolyamnak és a lejáratnak nem kell 

megegyeznie a tőzsdei opciókéval. Mivel az OTC opciók nem szabványosítottak, minden 

kondíciójukat meg lehet tervezni, és így egészen különleges opciók is létrejöhetnek. A nem 

szabványos opciókra két példa a bermudai és az ázsiai típusú opció. A bermudai típusú 

opciókat csak bizonyos meghatározott napokon lehet lehívni futamidejük alatt. Egy ázsiai 

opció esetén az ügylet pénzügyi elszámolásának alapja nem a mögöttes eszköz értéke a 

futamidő végén, hanem egy bizonyos időszakot alapul véve az eszköz értékének átlaga.  
 

 

5.6 Kereskedés a részvényopciókkal 
 

A fejezet hátralevő részében a tőzsdei részvényopciók állnak középpontban. Ez két dologgal 

magyarázható. Az egyik, hogy az opciós piacok forgalmát tekintve a részvényopció tekinthető 

a legjelentősebbnek. A mások ok, amely a részvényopció felé tereli a figyelmünket, az a tény, 

hogy ez a kontraktus kínálja a szabványok mindegyikét. A részvényopció vizsgálata során 

olyan kereskedelmi szabályokkal, szokásokkal találkozunk, amely számos azonosságot mutat 

a többi – indexekre-, devizákra és más derivatívakra kötött - opciós ügylettel.  
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Egy részvényopció olyan amerikai típusú opciónak felel meg, mely feljogosít 100 darab 

részvény megvételére vagy eladására. A kontraktus (szerződés) részleteit, - a lejárat időpontja, 

a kötési árfolyam, mi történik, ha osztalékot fizetnek, mekkora méretű pozíciót vehetnek fel a 

befektetők, stb. - a tőzsde határozza meg. 

 

5.6.1 Lejárati időpontok 

 

A részvényopciók leírásának egyik jellemző pontja a lejárati hónap megjelölése. A "januári 

IBM call" elnevezés alatt IBM részvényekre szóló, januárban lejáró call opciót kell érteni. A 

lejárati időpont precíz megjelölése 22 óra 59 perc, ami itt az amerikai középidőt jelenti a 

lejárati hónap harmadik péntekét követő szombaton. Az opciókkal való kereskedés utolsó 

napja a lejárati hónap utolsó pénteki napja. A vételi pozícióban álló befektetőnek fél ötig kell 

utasítania brókerét az opció lehívására. A brókernek másnap 22 óra 59 percig kell elkészíteni 

a papírmunkát és értesítenie a tőzsdét arról, hogy lehívás lesz. 

 

A részvényopciók januári, februári vagy márciusi ciklusban forognak. A januári ciklus 

hónapjai a január, április, július és október. A februári ciklus hónapjai a február, május, 

augusztus és november. Végül a márciusi ciklus hónapjai a március, június, szeptember és 

december. Ha a jelenlegi hónap lejárati időpontja még nem érkezett el, akkor olyan opciókkal 

kereskednek, melyek lejárati időpontjai a jelenlegi hónapban, a következő hónapban és a 

ciklusának megfelelő következő két hónapban vannak. Ha a jelenlegi hónap lejárati időpontja 

már elérkezett, akkor olyan opciókkal kereskednek, melyek lejárati időpontjai a következő 

hónapban, az azt követő hónapban, és a ciklusának megfelelő következő két hónapban 

vannak. Például tegyük fel, hogy az IBM részvényopciók most a januári ciklusban forognak! 

Január elején januárban, februárban, áprilisban és júliusban lejáró opciókkal kereskednek, 

január végén pedig februárban, márciusban, áprilisban és júliusban lejárókkal. Május elején 

már olyan opciókkal kereskednek, melyek lejárata májusban, júniusban, júliusban és 

októberben van, és így tovább. Ha egy opció eléri futamideje végét, akkor elkezdődik egy 

másik ciklus. 

 

A tőzsdéken hosszabb lejáratú részvényopciókkal, úgynevezett LEAPS-ekkel is kereskednek. 

Ezek decemberi lejáratúak és két évre előre szóló lejárataik vannak.  

 

 

5.6.2 Kötési árfolyamok 

 

A tőzsde választja ki azokat a kötési árfolyamokat, melyeken az opciókat ki lehet írni. A 

részvénypiacok esetében a kötési árfolyamok 2,5, 5 és 10 dolláronként választhatók ki. 

(Kivétel ez alól csak akkor jelentkezik, ha például részvényhasítás vagy osztalékfizetés 

történik, de erre a későbbiekben ki fogunk térni.) A tőzsdék általában azt a szabályt követik, 

hogy ha a részvényár kisebb, mint 25 dollár, akkor 2 és fél dolláronként ugranak a kötési 

árfolyamok; ha 25 és 200 dollár között vannak a részvényárak, akkor 5 dolláronként; ha pedig 

a részvényár nagyobb, mint 200 dollár, akkor 10 dolláronként. Ha például egy részvény ára 12 

dollár, akkor 10, 12,5, és 15 dolláros kötési árfolyamokra lehet számítani; ha egy részvény ára 

100 dollár, akkor 90, 95, 100, 105 és 110 dolláros kötési árfolyamok mellett lehet opciókkal 

kereskedni.  
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Amikor új lejárati időpont jelenik meg, akkor a jelenlegi részvényárhoz legközelebbi 2 kötési 

árfolyamat választja a tőzsde. Ha ezek közül az egyik nagyon közel áll a részvényárhoz, akkor 

egy harmadik kötési árfolyam is megadható. Ha a legalacsonyabb és legmagasabb kötési 

árfolyamok által meghatározott ársávból kimozdul a részvényár, akkor általában új kötési 

árfolyammal rendelkező opciókat vezetnek be. Hogy bemutassuk ezeket a szabályokat, 

tegyük fel, hogy a részvény ára 53 dollár, amikor elkezdenek kereskedni az októberi 

opciókkal. A call és put opciókat először 50 és 55 kötési árfolyam mellett kínálják. Ha 

részvényár 55 dollár fölé emelkedik, akkor bevezetik a 60 dolláros kötési árfolyamot, ha 

pedig 50 dollár alá esik, akkor a 45 dolláros kötési árfolyamot vezetik be. 

 

5.6.3 Részvényopciók kereskedésénél használt terminológia 

 

Bármilyen időpontban bármilyen eszközre sokfajta opciót köthetnek. Vegyünk egy részvényt, 

amelyhez 4 darab lejárati időpont és 5 darab kötési árfolyam tartozik! Ha a call és put 

opciókkal minden lejáratra és kötési árfolyamra vonatkozóan is kereskednek, akkor ez 

összesen 40 darabkülönböző opciót jelent. Az azonos típusú (call vagy put) opciókat 

összefoglaló néven opciós osztálynak nevezzük. Például az IBM callok és IBM putok két 

opciós osztályt alkotnak. Az opciós széria az adott opciós osztályba tartozó, ugyanolyan 

lejáratú és kötési árfolyamú opciókat jelöli. Más szavakkal, egy opciós széria egy kereskedés 

tárgyát képező konkrét opciót jelenti. A januári 110-es IBM callok egy opciós szériát 

alkotnak.  

 

Az opciókra utalhatunk úgy, mint "pénzt hozó", "pénzénél maradó" vagy "pénzt veszítő". A 

pénzt hozó opcióra az jellemző, hogy azonnali lehívás esetén az opció tulajdonosa nyereségre 

tenne szert. Hasonlóképpen, egy pénzénél maradó opció lehívása esetén sem nyeresége, sem 

vesztesége nem lenne az opció tulajdonosának, míg egy pénzt veszítő opció azonnali lehívása 

veszteséget jelentene. Ha a részvényárat S-el, a kötési árfolyamot pedig X-el jelöljük, akkor 

egy call opció abban az esetben pénzt hozó, ha S > X. A call opció akkor pénzénél maradó, ha 

S = X, és akkor pénzt veszítő, ha S < X. Egy put opció pénzt hozó, ha S < X, pénzénél maradó, 

ha S = X, és pénzt veszítő, ha S > X. Világos, hogy egy opciót csak akkor érdemes lehívni, ha 

az pénzt hozó. Ha nincsenek tranzakciós költségek, akkor a pénzt hozó opciókat lejáratkor 

mindig lehívják, ha esetleg addig még nem kerültek lehívásra. Az opció belső értéke nulla és 

az azonnali lehívás esetén megjelenő érték közül a nagyobbik. Call opció esetén a belső érték 

tehát: max(S - X, 0). Put opció esetén a belső érték: max (X - S, 0). Egy pénzt hozó amerikai 

opciónak legalább annyit kell érnie, mint a belső értéke, hiszen azonnali lehívás esetén az 

opció tulajdonosa azonnal realizálhatja a belső értéket. Egy pénzt hozó amerikai opció 

tulajdonosának gyakran érdemesebb várni, mintsem azonnal lehívni az opciót. Az opciónak 

ilyenkor időértéke van. Elmondhatjuk tehát, hogy egy opció értéke két tényezőből áll össze: 

belső értékből és időértékből. 

 

5.6.4 Flex opciók 

 

Néhány tőzsdén ún. flex opciókkal is kereskednek. Ezen opciók akkor keletkeznek, ha a 

tőzsde parketten a kereskedők megállapodnak bizonyos nem szabványosított jellemzőkben. 

Ezek a nem szabványosított jellemzők lehetnek a tőzsde által kínált opcióktól eltérő kötési 

árfolyamok vagy lejárati időpontok. A flex opciók létrejötte egy olyan kísérlet a tőzsdék 

részéről, mellyel megpróbálnak elhódítani némi forgalmat az OTC - piacoktól. 
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5.6.5 Osztalékok és részvényhasítás 

 

Régen az OTC - piacokon az opciók osztalékvédettek voltak. Ha egy cég bejelentette, hogy 

osztalékot fog fizetni, akkor az adott cég részvényeire szóló opciók kötési árfolyamait az 

osztalék összegével lecsökkentették. Ma sem a tőzsdei opciók, sem az OTC opciók nem 

igazodnak az osztalékfizetéshez. A tőzsdei opciókat hozzáigazítják a részvényhasításokhoz. 

Részvényhasításról akkor beszélünk, ha a meglevő részvények darabszámát az össznévérték 

változatlansága mellett megnövelik. Egy "hármat egyért" részvényhasítás esetén minden 

egyes részvényt három újjal cserélnek ki. Mivel a részvényhasítás során sem a vállalat 

eszközeinek értéke, sem a vállalat profittermelő képessége nem változik, a részvényhasítás 

semmilyen hatással nem lehet a részvényesek vagyoni helyzetére. Egy "hármat egyért" 

részvényhasítás során a részvényáraknak az eredeti ár egyharmadára kell csökkenniük. 

Általánosan egy "n-et m-ért" részvényhasítás során a részvényáraknak az eredeti ár m/n-ed 

részére kell csökkenniük. A részvényhasításból eredő részvényár változásához hozzáigazítják 

az opció kondícióit. Egy "n-et m-ért" részvényhasítás esetén a kötési árfolyamot az eredeti 

érték m/n-ed részére csökkentik, az egy opcióhoz kapcsolódó részvények eredeti darabszámát 

pedig n/m-szeresére növelik. Ha a részvényár is az elvárt módon csökken, akkor mind az 

opció kiírójának, mind tulajdonosának helyzete változatlan marad.  

 

5.6.1 példa 

 

Tekintsünk egy call opciót, mely feljogosítja tulajdonosát egy bizonyos cég 100 darab 

részvényének megvásárlására, darabonként 30 dolláros áron! Tegyük fel, hogy a cég egy 

"kettőt egyért" részvényhasítást hajt végre! Ekkor az opció kondícióit úgy változtatják meg, 

hogy 200 darab részvényt vásárolhasson az opció tulajdonosa, részvényenként 15 dolláros 

áron. 

 

A részvényopciókat hozzáigazítják az osztalékokhoz, ha az osztalékot készpénzben lehet 

felvenni. Részvényosztalék esetén azonban a vállalat az osztalékot részvényekben fizeti ki. 

Például egy 20%-os részvényosztalék azt jelenti, hogy minden 5 darab részvény után kap még 

egyet a részvényes. Csak úgy mint a részvényhasításnak, a részvényosztaléknak sincs hatása 

sem a vállalat eszközeire, sem a profittermelő képességére. Jogosan elvárhatjuk tehát, hogy a 

részvényosztalék hatására a részvényár lecsökkenjen. A 20%-os részvényosztalék ugyanazt 

jelenti, mint a "hatot ötért" részvényhasítás. Ha más nem változik, akkor a részvényárnak az 

eredeti ár 5/6-od részére kell csökkennie. Az opció kondícióit ennek megfelelően 

megváltoztatják, ugyanúgy, mint ahogy azt a részvényhasításnál láttuk. 

 

5.6.2 példa 

 

Tekintsünk egy put opciót, mely egy részvénytársaság 100 darab részvényének eladására 

jogosít fel 15 dolláros részvényenkénti áron! A cég bejelenti, hogy 25%-os 

részvényosztalékot fizet. Ez megfelel egy "ötöt négyért" részvényhasításnak. Az opció 

kondícióit megváltoztatják, így egy put opció most 125 darab részvény eladására jogosítja fel 

tulajdonosát 12 dolláros részvényenkénti áron.  

 

A részvény elővételi jogokhoz is kapcsolódik igazítás. A részvény elővételi jog azt jelenti, 

hogy a meglevő részvényeseknek jogukban áll még több részvényt vásárolniuk egy 

meghatározott áron. Az alapvető eljárás az, hogy kiszámolják a jog elméleti értékét és ezt 

kivonják a kötési árfolyamból.  
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5.6.6 Pozíció korlátok és lehívási korlátok 

 

A tőzsdék minden olyan részvény esetében, amelyre opciót lehet kötni, egy ún. 

pozíciókorlátot határoznak meg. Ez rögzíti azt az opciómennyiséget, amelyet egy befektető 

egyedül birtokolhat a piac egyik (vételi vagy eladási) oldalán. A long callokat és a short 

putokat azonos oldalnak tekintik. A lehívási korlát nagysága megegyezik a pozíció korlát 

nagyságával. A lehívási korlát azt a számot jelenti, amennyi opciót egy személy (vagy 

csoport) öt egymást követő kereskedési nap alatt maximum lehívhat. A pozíció-, illetve a 

lehívási korlát általában néhány ezres nagyságrendű.  

 

A pozíciókorlátot és lehívási korlátot azért hívták életre, hogy megvédjék a piacot attól, hogy 

egy befektető vagy egy befektetési csoport túlságosan nagy befolyást érjen el. A tekintetben 

megoszlanak a vélemények azzal kapcsolatban, hogy tényleg szükségesek-e, 

 

5.6.7 A napilapokban közölt információk 

 

 

Sok napilap közli az opciók árfolyamait. A Wall Street Journalban a Pénz és Befektetés 

(Money and Investing) részben vannak a részvényopciók árai feltüntetve a tőzsdei opciók 

(Listed Options) címszó alatt. A 6.1-es táblázat az 1998. április 20-i Wall Street Journal 

részvényopciókra vonatkozó adatainak egy részét tartalmazza, Ezek az  előző kereskedési 

napra vonatkoznak. Az első oszlopban a részvény neve és az aznapi záróára található. A 

kötési árfolyam és a lejárati hónap a második és harmadik oszlopban van megadva. Ha az 

adott call opcióra az adott kötési árfolyam és lejárati hónap mellett volt forgalom az előző 

kereskedési napon, akkor a 4. oszlopban látható a kereskedés mennyisége, az 5. oszlopban 

pedig a call opció záró ára. A 6. és 7. oszlop ugyanezeket az információkat tartalmazza a put 

opciókra vonatkozóan. 

 

Az újságokban az opciókra vonatkozó árak azokat az árakat jelölik, amennyibe egy darab 

részvény vételi vagy eladási joga kerül. Amint azt már korábban is említettük, egy opciós 

kontraktus 100 darab részvény vételére vagy eladására jogosítja fel a tulajdonosát. Egy 

kontraktus ára tehát az újságban közölt ár 100-szorosa. Mivel a legtöbb opció ára kevesebb, 

mint 10 dollár, és olyan is van, amelynek az ára az 1 dollárt sem éri el, nem kell túl gazdagnak 

lennie az olyan befektetőnek, aki opciókkal akar kereskedni. 

 

5.1. táblázat 

 

Néhány részvényopcióra vonatkozó adat a Wall Street Journal 2008. május 20-i 

számából 
 

Opció 

(+részvény 

záróára) 

Kötési 

árfolyam 

Lejárati 

időpont 

Kötések 

száma 

Call opció 

záróára 

Kötések 

száma 

Put opció 

záróára 

ATT 55 április 976 12  ¾ - - 

67  1/16 65 április 1869 1  7/8 - - 

67  1/16 65 május 385 3  3/8 2963 1 

67  1/16 70 május 852 15/16 - - 

A M D 22  ½ április 1064 4  7/8- 5 1/16 

27  3/8 25 április 2174 2  ¾ 679 1/16 
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27  3/8 25 május 1849 3  ¼ 251 7/8 

27  3/8 27  ½ április 462 1/16 1111 3/16 

27  3/8 30 április - - 1095 2  5/8 

Boeing 45 május 1648 9 10 1/4 

53  11/16 55 május 1121 1  1/16 289 2 

IBM 95 május 70 13  3/8 1320 7/16 

107  15/16 100 április 1414 8 - - 

107  15/16 100 május 1300 9  1/8 1265 1 

107  15/16 105 április 3807 3 1793 1/16 

107  15/16 105 május 3609 5  ½ 2348 2  5/16 

107  15/16 110 április 750 1/16 1483 2  1/8 

107  15/16 110 május 3938 2  ¾ 747 4  5/8 

107  15/16 115 május 2747 1  3/16 75 8  ¾ 

107  15/16 120 május 803 ½ 20 12  5/8 

 

A Wall Street Journal ezen kívül közli a teljes call és put forgalmat, valamint a call és put 

nyitott kötésállományt. Ezeket az adatokat 2008. április 17-ére vonatkozóan a 6.2-es 

táblázatban láthatjuk.  

 

 

5.2. táblázat 

Forgalom és nyitott kötésállomány 2005. május 11-én 

 

 

Tőzsde  

 

Call mennyiség 

Call nyitott 

kötésállomány 

 

Put mennyiség   

Put nyitott 

kötésállomány 

Chicago Board 773.854 12.029.245 427.243 8.710.514 

American 479.074 7.895.295 195.795 4.253.137 

Philadelphia 144.688 3.610.718 53.875 1.884.338 

Pacific 231.315 5.111.914 104.763 2.893.279 

Összesen 1.628.931 28.647.172 778.676 17.741.268 

 

A 5.1-es táblázatban látható, hogy 2008. április 17-én voltak bizonyos arbitrázslehetőségek. 

Például az AT&T részvényekre szóló 65 dolláros kötési árfolyamú májusi callok ára 1 7/8 

volt. Mivel a részvényár 67 1/16, látható, hogy a call opció megvétele és azonnali lehívása 

esetén részvényenként 3/16 dollárt nyertünk volna. A valóságban ilyen arbitrázslehetőség 

szinte biztosan nem volt. A 5.1-es táblázat ugyanis mind az opciók, mind a részvények 

tekintetében az előző napi legutolsó kötések árait adja meg. Az ATT 65 dolláros kötési 

árfolyamú májusi callra szóló legutolsó kötés a nap folyamán valószínűleg sokkal korábban 

történt, mint magára a részvényre szóló legutolsó kötés. Ha ez nem így lett volna, 1 7/8-nál 

biztosan magasabb lett volna a call opció ára. 

 

5.6.8 A kereskedés 

 

 

Az opciós kereskedés sok tekintetben hasonlít a futures kereskedéshez (lásd 2. fejezet.) A 

tőzsdéken csak olyan tőzsdetagok kereskedhetnek, akiknek jogosítványuk van más 

tőzsdetagokkal való kereskedésre. 
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5.6.9 A market makerek 

 

A legtöbb opciós tőzsdén a kereskedés könnyebbé tétele érdekében ún. market maker-

rendszer működik. Egy opció market makere az a személy, aki, ha arra felkérést kap, az adott 

opcióval kapcsolatban egy vételi (bid) és egy eladási (ask) árat közöl. A bid ár az az ár, amely 

mellett a market maker vásárol, az ask ár pedig az az ár, amely mellett a market maker elad. A 

bid és ask árak közlésekor a market maker még nem tudja, hogy az a kereskedő, aki kérte az 

árak közlését, megvenni vagy eladni kívánja az opciót. Az ask ár természetesen magasabb, 

mint a bid ár, a köztük lévő különbséget pedig bid-ask spreadnek nevezzük. A tőzsdék 

általában meghatározzák a bid-ask spread felső korlátját. Az amerikai opciós tőzsdéken ez a 

0,50 dollárnál olcsóbb opciók esetén nem lehet több 0,25 dollárnál, a 10 és 20 dollár közötti 

opciók esetén nem lehet több 0,75 dollárnál, a 20 dollárnál drágább opciók esetén pedig 

legfeljebb 1 dollár lehet.  

 

A market maker rendszer biztosítja, hogy az eladási és vételi megbízásokat adott áron mindig 

késés nélkül lehet teljesíteni. A market makerek ezáltal növelik a piac likviditását. A market 

makerek profitja a bid-ask spreadből származik.  

 

5.6.10 Fedezetlen opciók kiírása 

 

Vizsgáljunk meg egy olyan helyzetet, amikor a részvényopció fedezetlen. Ez azt jelenti, hogy 

a részvényopcióhoz nem tartozik a pozíció lezárásához szükséges mögöttes részvény. A 

kezdő letét összege ilyenkor a következő két számítás végeredménye közül a nagyobb: 

 

1. A kiírásból származó bevétel 100%-a plusz a mögöttes részvény árának 

20%-a mínusz az az összeg (ha létezik), amennyivel az opció "pénzt veszít" 

jellegű 

2. A kiírásból származó bevétel 100%-a plusz a mögöttes részvény árának 

10%-a. 

 

Indexopciók esetén az első számításban 20% helyett 15%-ot alkalmaznak. Ennek oka, hogy a 

tőzsdeindex általában kevésbé változékony, mint egy részvény. 

 

6.3 példa 

 

Egy befektető 4 fedezetlen call opciós kontraktust ír ki egy részvényre. Az opció ára 5 dollár, 

a kötési árfolyam 40 dollár, a részvényár pedig 38 dollár. Mivel az opció 2 dollár erejéig 

"pénzt veszít" jellegű, az első számú számítás eredménye a következő: 

 

400 (5 + 0,2 × 38  2) = 4.240 

 

A második számítás eredménye 

 

400(5 + 0,1×38) = 3.520 

 

A kezdő letéti követelmény tehát 4.240 dollár. Figyeljük meg, hogy ha call opció helyett put 

opcióról lett volna szó, akkor az opció 2 dollár értékű "pénzt hozó" jelleget venne fel, és a 

kezdő letét összege a következő lenne: 
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400(5 + 0,1×38) = 5.040 

 

Mindkét esetben a kiírásból származó bevétel, vagyis 2.000 dollár felhasználható a letéti 

követelmény egy részének kielégítésére. 

 

A kezdő letét összegének meghatározásához használt számításhoz hasonló számítást (a 

kiírásból származó bevételt a jelenlegi piaci árral felcserélve) minden nap végeznek. A letéti 

számláról akkor vehető fel pénz, ha a számítások azt mutatják, hogy a letéti követelmény 

kevesebb a letéti számla egyenlegénél. Ha a számítások azt jelzik, hogy a letéti számlán lévő 

pénzösszeg jelentősen a letéti követelmény szintje alá süllyedt, akkor ki kell pótolni a letétet. 
 

 

5.6.11 Fedezett callok kiírása 

 

A fedezett callok kiírása azt jelenti, hogy a befektető olyan call opciókat ír ki, amelyek 

mögöttes részvényei a befektető birtokában vannak. A fedezett callok sokkal kevésbé 

kockázatosak, mint a fedezetlenek, hiszen ez esetben a legrosszabb, ami bekövetkezhet az, 

hogy a befektetőnek a piaci érték alatt kell eladnia részvényeit. Ha a fedezett call opciók 

"pénzt veszít" jellegűek, akkor nincs letéti kötelezettség. A részvényeket letéti számla 

használatával is be lehet szerezni, és az opció kiírásáért kapott összeget fel lehet használni a 

letéti követelmény részleges kielégítésére. Ha az opciók "pénzt hozó" jellegűek, akkor az 

opciók tekintetében nincs letéti kötelezettség. A befektető vagyoni helyzetének kiszámolása 

céljából azonban a részvények árát annyival lecsökkentik, amekkora összeggel az opció 

"pénzt hozó" jellegű. Ez korlátot szabhat annak az összegnek, amelyet a befektető a letéti 

számláról felvehet, ha a részvényárak nőnek. 

 

6.4 példa 

 

Egybefektető úgy dönt, hogy letéti számla használatával vásárol 200 darab részvényt, és kiír 

két darab call opciót a vásárolt részvényekre. A részvényár 63 dollár, a kötési árfolyam 65 

dollár, az opció ára 7 dollár. Mivel most "pénzt veszítő" opciókról van szó, a letéti számla 

lehetővé teszi a befektető számára, hogy a részvények árának 50%-át, vagyis 6.300 dollárt 

kölcsönözhessen. A befektető ezenkívül felhasználhatja az opció kiírásából származó bevételt, 

amely 7 × 200 = 1.400 dollár, hogy megfinanszírozza a részvények megvásárlását. A 200 

darab részvény vételára 63 × 200 = 12.600 dollár. A befektetőnek tehát kezdetben a 

következő összegre van szüksége: 

 

12.600  6.300 1.400 = 4.900 dollár. 

 

A 8. fejezetben ennél bonyolultabb opciós kereskedési stratégiákra is ki fogunk térni. Ezen 

stratégiák alkalmazásakor a letét meghatározására speciális szabályok érvényesek. 

 

5.6.12 Az opciós elszámolóház 

 

Az USA opciós piacain az Opciós Elszámolási Társaság (Options Clearing Corporation - 

OOC) tölti be azokat a funkciókat, amelyeket a klíringház tölt be a futures piacokon. Az 

Opciós Elszámolási Társaság garantálja, hogy az opciók kiírói az opciós szerződés értelmében 
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eleget tesznek kötelezettségeiknek és minden egyes long és short pozíciót nyilvántartásba 

vesz. Az OCC-nek számos tagja van és minden opciós üzletkötést egy tagon keresztül kell 

lebonyolítani. Ha egy brókerház nem tagja az OCC-nek, akkor meg kell találnia annak a 

módját, hogy ügyfelei megbízásait egy tag segítségével intézze el. A tagoktól egy 

meghatározott nagyságú minimum tőkét várnak el, valamint azt, hogy hozzájáruljanak egy 

speciális alaphoz, melyet akkor használnak, ha egy tag nem tud eleget tenni opciós 

kötelezettségének. 

 

Egy opció megvásárlásakor a vevőnek a következő kereskedési nap reggeléig ki kell fizetnie a 

teljes vételárat. Ezt az OCC garantálja. Az opció kiírója brókerénél letéti számlát tart fenn, 

amint arról már korábban is szóltunk. A brókerek az ügyletet elszámoló (klíringelő) OCC 

tagnál tartanak fenn letéti számlát, az OCC tagok pedig az OCC-nél tartanak fenn ugyanilyen 

számlát. Az előző részben taglalt letéti követelmények az OCC-nek a tagjaival szemben 

támasztott követelményeinek felelnek meg. A brókerházak persze kérhetnek ügyfeleiktől 

magasabb letétet, azonban alacsonyabb letét engedélyezése tilos. 

 

5.6.13 Az opciók lehívása 

 

Amikor egy befektető le akarja hívni opcióját, akkor erről értesíti brókerét. A bróker ezután 

értesíti azt az OCC tagot, akivel kapcsolatban áll. A tag ekkor lehívási utasítást küld az OCC-

nek. Az OCC véletlenszerűen kiválaszt egy OCC tagot, akinek nyitott short pozíciója van 

ugyanazon opcióra vonatkozóan. Az OCC tag egy előre meghatározott eljárás alapján 

kiválaszt egy olyan befektetőt, aki kiírta az opciót. Ha call opcióról van szó, akkor a 

befektetőnek el kell adnia a részvényeit a kötési árfolyamon. A befektetőre ilyenkor azt 

mondják, hogy ki van jelölve. Az opció lehívásakor a nyitott kötésállomány eggyel lecsökken. 

 

Az opció lejáratakor minden "pénzt hozó" opciót lehívnak, hacsak a tranzakciós költségek 

nem olyan magasak, hogy a megtérülést ellensúlyozzák. Néhány brókerház lejáratkor 

automatikusan lehívja ügyfele opcióit, ha az megéri az ügyfélnek. Meg kell említeni, hogy 

sok tőzsdén külön szabályok vonatkoznak a "pénzt hozó" részvényopciók lejáratkori 

lehívására. 

 

 Összefoglalás 

A tőzsdéken és az OTC piacon számos eszközre lehet opciót kötni. A tőzsdéknek meg kell 

határozniuk az opciós kontraktusok kondícióit. Meg kell határozniuk, hogy mekkora egy 

kontraktus mérete, mi a pontos lejárati idő, és mennyi a kötési árfolyam. Az OTC piacon 

forgó opciókat hozzá lehet igazítani a cégek igényeihez és ezen opcióknak nem kell 

megfelelniük a tőzsdei szabályoknak. 

 

Az opciókat általában nem igazítják hozzá a készpénzben történő osztalékfizetéshez. 

Hozzáigazítják azonban a kondícióikat a részvényhasításhoz és a részvényosztalékhoz. A 

hozzáigazítás célja, hogy mind a kontraktust megvásárló, mind az azt eladó pozíciója 

változatlan maradjon. 

 

A legtöbben a market maker-rendszert használják a tőzsdén. A market maker az a személy, 

aki kérésre megfogalmaz egy bid és egy ask árat. A bid áron hajlandó vásárolni, az ask áron 

hajlandó eladni. A market makerek növelik a piac likviditását és biztosítják a megbízások 
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késedelemmentes teljesítését. Saját maguk nyeresége a bid és ask árak különbsége, melyet 

bid-ask spreadnek nevezünk. A tőzsdék meghatározzák a bid-ask spread felső korlátját. 

 

Az opciók kiíróinak potenciális kötelezettségeik vannak, ezért brókereiknél letétet kötelesek 

elhelyezni. Ha egy bróker nem tagja az Opciós Klíringszövetségnek, akkor egy olyan cégnél 

kell letéti számlát nyitnia, amely tagja az OCC-nek, ez a cég pedig magánál az OCC-nél tart 

fenn letéti számlát. Az OCC feladata a nyitott pozíciók nyilvántartása, a lehívásra vonatkozó 

utasítások kezelése és a különböző szabályok betartatása. 

 

Kérdések és feladatok 

 

5.1 Magyarázza el, hogy a brókerek miért kérnek letétet ügyfeleiktől opciók kiírása esetén 

és miért nem kérnek opciók vétele esetén! 

 

5.2 Egy részvényopció a New York-i tőzsdén jelenleg a február-május-augusztus-november 

ciklusban van. Milyen opciókkal kereskednek  

 

a/ április 1-én? 

b/ május 30-án? 

 

5.3 Egy cég "hármat egyért" részvényhasítást hajt végre. Magyarázza el, hogy hogyan 

fognak egy 60 dolláros kötési árfolyamú call opció kondíciói megváltozni! 

 

5.4 Magyarázza el, hogy mi a különbség a market maker/ajánlati könyvvezetői rendszer és 

a specialista rendszer között! 

 

5.5 Részletesen magyarázza el, hogy mi a különbség egy call opció kiírása és egy put opció 

megvétele között! 

 

5.6 Egy cég treasury alkalmazottja nem tudja, hogy opciókat, vagy forward kontraktusokat 

használjon a cég devizakockázatának lefedezésére. Vitassa meg mindkét megoldás 

előnyeit és hátrányait! 

 

5.7 Vegyünk egy tőzsdei call opciós kontraktust 500 darab részvény megvételére 4 hónapos 

futamidővel és 40 dolláros kötési árfolyammal. Mutassa meg, hogy hogyan változnak a 

kontraktus kondíciói 

 

a/ 10%-os részvényosztalék, 

b/ 10%-os készpénzosztalék és 

c/ egy "négyet egyért" részvényhasítás esetén! 

 

5.8 "Ha egy részvényre vonatkozóan a legtöbb call opció "pénzt hozó" jellegű, akkor 

valószínű, hogy az elmúlt néhány hónapban a részvény ára gyors ütemben emelkedett." 

Fejtse ki véleményét az állítással kapcsolatban! 

 

5.9 Egy váratlan, készpénzben történő osztalékfizetésnek milyen hatása van 

 

a/ egy call opció árára? 

b/ egy put opció árára?  
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5.10 Magyarázza el, hogy a market makerek által alkalmazott bid-ask spread miért jelent 

valós költséget az opciós befektetők számára! 

 

5.11 Egy befektető kiír 5 darab fedezetlen opciós kontraktust. Az opció ára 3,50 dollár, a 

kötési árfolyam 60 dollár, a részvény ára 57 dollár. Mennyi a kezdő letét összege? 

 

5.12 Egy befektető 500 darab részvényt vásárol és 5 darab call opciós kontraktust ír ki 

ugyanezen részvényekre. Az opció ára 3 dollár. Mennyi a befektető minimális kezdő 

befektetése 

 

a/ ha a részvényár 32 dollár? 

b/ ha a részvényár 28 dollár? 

 

 

 
 


