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Előszó 
 

 

E jegyzetben a tőzsdeismereteket kifejezetten a magyarországi mezőgazdasági 

nyersanyagtermelés, -feldolgozás és -kereskedelem aspektusából tárgyaljuk. Célunk az, hogy 

az élelmiszergazdaság mindennapi üzleti gyakorlatában jól hasznosítható tudást adjunk át, 

olyan tudást, amellyel felvértezve a hallgató akár a nemzetközi szintéren is helytáll.  

Az 1. fejezetben megismerkedünk a számunkra fontos árutőzsdékkel, amelyeken 

többek között mezőgazdasági nyersanyagok határidős és opciós kontraktusaival kereskednek. 

A 2. fejezetben a Budapesti Értéktőzsde példáján keresztül áttekintjük a tőzsdék működésének 

jogszabályi kereteit és szervezeti felépítését, valamint megtudjuk, hogyan születnek az 

árutőzsdéken a kötések. A 3. fejezetben megismerkedünk a legelterjedtebb derivatívákkal, 

úgymint a forward, a határidős, az opciós és a swap ügyletekkel. A 4. fejezetben elméleti és 

gyakorlati példákon keresztül elmélyedünk a határidős árupiaci fedezeti ügyletekben, 

valamint megtárgyaljuk, milyen segítséget nyújt ezek hatékony végrehajtásához a spekuláció. 

Az 5. fejezetet a kifinomultabb kockázatkezelési módszereknek szenteljük, betekintünk az 

opciós kereskedés és az opciós stratégiák kialakításának rejtelmeibe. A 6. fejezetben sorra 

vesszük az árutőzsdei kereskedéshez elengedhetetlen garanciákat és megnézzük, hogyan 

történik az ügyletek elszámolása. A 7. fejezetben az árutőzsdei pozíciók tervezéséhez, a 

kockázatok sikeres kezeléshez nélkülözhetetlen fundamentális és technikai elemzésbe 

kóstolunk bele. A 8. fejezetben a már összegyűlt ismereteink alapján összefoglaljuk az 

árutőzsdék gazdasági szerepét. A 9. fejezet az árutőzsdei aktivitáshoz szükséges alapvető 

technikai ismeretek tárháza. Végül a 10. fejezetben – a teljesség kedvéért – ízelítőt adunk az 

értéktőzsdék világából, elsősorban az árutőzsdéken is jegyzett részvényindexek okán, 

amelyek az árupiaci elemző számára fundamentális és technikai szempontból egyaránt fontos 

indikátorok.     

Mindvégig törekedtünk a rövid és lényegre törő fogalmazásra. Külön gondot 

fordítottunk arra, hogy példáinkban kivétel nélkül valós piaci árkonstellációkat vázoljunk, 

valós számokkal. A 4. fejezetben – a fedezeti ügyletek gyakorlatiasabb megközelítését szem 

előtt tartva – az üzleti életből merített eseteket is bemutatunk. 

A 2. és 6. fejezetben részben a Budapesti Értéktőzsde Zrt. és a Központi Elszámolóház 

és Értéktár Zrt. weboldalán közölt információkra támaszkodtunk.  

Meggyőződésünk, hogy aki sikeresen elvégzi ezt a kurzust, az más szemmel tekint 

majd a mezőgazdasági árutermelésre, a feldolgozásra és az értékesítésre, mint az átlagos piaci 

szereplő. Javasoljuk, hogy a hallgató fordítson időt és gondolkodjon el az egyes fejezetek 

végén található Kompetenciát fejlesztő kérdések némelyikén. 

A határidős és opciós kereskedés elengedhetetlen feltétele az angol nyelvtudás! Az 

árutőzsdei szakkifejezések angol megfelelőit az első előforduláskor zárójelben közöljük.   

A jegyzet végén egy terminológiai szótár és egy angol-magyar tőzsdei kisszótár segít a 

fontosabb fogalmak ismétlésében, elsajátításában. 

A szerző köszönettel tartozik a Baki Agrocentrum Kft. és a Bunge Zrt. kereskedelmi 

szakembereinek a szakmai konzultációk lehetőségéért. A szerző köszönettel tartozik továbbá 

kollégáinak az Agrárgazdasági Kutató Intézetben, akik a kézirat többszöri átolvasásával, 

hasznos észrevételeikkel és javaslataikkal segítették abban, hogy a jegyzet a téma nehézsége 

ellenére érdekfeszítőbb, olvasmányosabb, egyszóval „diákbarát” legyen.    
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1. Árutőzsdék kialakulása 
 

 

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

világban él, a gazdasági döntéshozatal során kockázatokkal szembesül: változik az időjárás, 

változnak a terméshozamok, a kormányzati politika, a belföldi és a külpiaci versenykörnyezet 

– és mindezen tényezők hatására változnak az árak.  

A fejlett piacgazdaságokban az árupiacok szereplői az előre nem látható árváltozások 

kedvezőtlen következményeit hagyományosan az árutőzsdék kínálta kockázatkezelési 

lehetőségek segítségével ellensúlyozzák.  

De mi is az árutőzsde? Maga a tőzsde egy intézmény, amely szabványosított 

termékek koncentrált kereskedelméhez jogi, szervezeti és kereskedelemtechnikai 

feltételeket biztosít. Amikor tőzsdéről beszélünk, rendszerint különbséget teszünk érték- és 

árutőzsde között. Ha ragaszkodunk a szigorú tankönyvi meghatározáshoz: míg az 

értéktőzsdéken alapvetően vagyonjogot vagy követelést megtestesítő, forgalomképes 

okiratokkal kereskednek, és jellemző az azonnali teljesítés, addig az árutőzsdéken 

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

stb.) határidős és opciós kontraktusai forognak. Manapság persze – mint azt később látni 

fogjuk – nem ennyire élesek a határvonalak.   

A tőzsdék egyik legvonzóbb sajátossága, ami a korai határidős árupiacok látványos 

fejlődését is lehetővé tette, hogy ott az eladók gyakorlatilag mindig találnak vevőt, a vevők 

pedig eladót (persze az aktuális jegyzéshez közeli áron). Ez az ún. likviditás, amely a 

spekulánsok vagy, ha úgy tetszik, a befektetők aktív jelenlétének köszönhető, akik nélkül 

egyetlen tőzsde sem működhetne hatékonyan. 

A tőzsdék másik előnye az üzletkötés biztonsága. A vevők és eladók valójában 

ugyanis nem egymással szerződnek, hanem az elszámolóháznak adnak el, illetve attól 

vásárolnak, a számukra elérhető és egyben elfogadható piaci áron, ezáltal az intézmény 

mindkét fél irányába garanciát vállal a teljesítésre. 

 

1.1. Történelmi kitekintés 

 

Európa nyugati országaiban már a XII. században elterjedtek a vásárokon az ún. lettres 

de faire szerződések, amely dokumentumban az eladó ígéretet tett az előzetesen kialkudott 

áron elkelt portéka későbbi időpontban történő leszállítására.  

A japán feudális nagyurak a XVII. században az Oszakában alapított Dodzsima Kome 

Kaisho határidős rizspiacon kereskedtek a szigetország legfontosabb gabonaféleségével. Az 

intézmény az ún. forward szerződéseket (ld. 3. fejezet) 1730 körül szabályozta törvényileg. E 

regulák, úgymint szabványosított szerződések, megszabott szállítási határidők, kötelező 

biztosíték és elszámolóházi klíring (ld. 6. fejezet), gyakorlatilag a modern árutőzsdék alapjait 

rakták le.  

A határidős kereskedés gyökereit H. C. Emery Speculation on the Stock and Produce 

Exchages of the United States c. 1896-ban kiadott könyvében a holland Kelet-Indiai Társaság 

által 1733-ban kibocsátott értékpapírok forgalmazásának intézményi kereteire vezeti vissza. A 

szerző megemlíti, hogy bizonyos áruféleségek határidős kontraktusaival Berlinben, illetve 

Franciaországban és Hollandiában már 1830 körül kereskedtek. A XIX. század közepén pedig 

Észak-Amerikában is megszülettek az első határidős szerződések.  

A világ legnagyobb és legtöbbet hivatkozott, mondhatni „klasszikus” gabonatőzsdéje, 

a CBOT története eddig, 1848-ig nyúlik vissza: a prérin ekkor indult meg a gabonafélék 

vasúti szállítása, Chicagóban megépültek az első gőzgépes gabonatárolók, megnyílt a 

Michigan-Illionis csatorna és a város kikötőjébe befutott az első óceánjáró teherhajó. Még 
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ebben az évben 82 kereskedő összefogott és megalapította a chicagói kereskedelmi testületet 

(Chicago Board of Trade, CBOT). Az intézmény a XIX. századi kaotikus amerikai 

gabonapiacon egységes minőségi és minősítési szabványokat vezetett be, amelyeket 

hamarosan világszerte elismertek. Kezdetben azonnali és forward ügyleteket kötöttek, de az 

amerikai polgárháború kitörése és ezzel összefüggésben a megkötött szerződések biztonságos 

teljesítésének igénye lökést adott a határidős gabonapiac kialakulásának. 

Bár az 1871-es nagy chicagói tűzvész elemésztett minden korabeli dokumentumot, a 

történészek állítják, hogy az 1860-as évek második felében már zajlott egyes termények 

meghatározott minőségre, mennyiségi egységre, szállítási határidőre, valamint teljesítési 

helyre szóló kontraktusainak adásvétele. Az első tőzsdén jegyzett szabványosított forward 

szerződést 1864-ben vezették be, ennek a határidős (futures) kontraktus nevet adták. Az 

ügyletek naprakész adminisztrációját végző elszámolóházat 1925-ben alapították. 

 

 
 

1.1. ábra: A CBOT 1930-ban átadott 42 emeletes art deco toronyházának bejárata feletti 

óra, mellette egy egyiptomi szobra, kezében kalászos gabonával és egy indián szobra, 

kezében kukoricával  
Forrás: a szerző felvétele 

 

A CBOT az 1980-as évek közepén nyitotta meg a mezőgazdasági nyersanyagok 

határidős kontraktusainak opciós piacát. Az opciós piac nagy siker, amit mi sem bizonyít 

jobban, mint a volumen folyamatos növekedése: az opciós ügyletek ma már a gabonaszekció 

éves forgalmának több mint ötödét teszik ki. Noha az agrárszakemberek úgy gondolnak a 

CBOT-ra, mint „az igazi” gabonatőzsde, az intézmény pénzügyi szekciója, ahol elsősorban 

államkötvényeket és kincstárjegyeket adnak és vesznek, a forgalom tekintetében már az 1990-

es évek elején maga mögé utasította a gabonaszekciót.  

A tőzsde intézménye Magyarországon is hosszú múltra tekint vissza. A XIX. század 

második felében alapított Budapesti Áru- és Értéktőzsde a kereskedelemügyi m. kir. miniszter 

főfelügyelete alatt álló, testületi és önkormányzati jogokkal bíró intézmény volt, amelynek a 

mezőgazdasági nyersanyagok, nemesfémek, ércpénzek és értékpapírok kereskedelemének 

szabályozását és elősegítését tűzték ki célul. Árutőzsdei részlegének elődje a Pesti Lloyd 

Társulat által 1854-ben létrehozott, a gabonafélék kereskedelmét koncentráló Gabonacsarnok.  

Egy 1860-ban kelt császári pátens előírta, hogy a birodalom nagyobb városaiban 

állítsanak fel az állam által jóváhagyott szabályok szerint működő árutőzsdéket. A kamara 
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indítványozta, hogy Pesten az intézmény egyszerre legyen áru- és értéktőzsde. Az 

alapszabályt 1863-ban erősítette meg egy udvari rendelvény, amely a Pesti Lloyd Társulatot 

bízta meg a tőzsde megalakulásához szükséges végső teendőkkel. Az értéktőzsde végül 1864. 

január 18-án nyitotta meg kapuit, majd négy esztendővel később magába olvasztotta a 

Gabonacsarnokot és felvette a Pesti, majd 1873-tól a Budapesti Áru- és Értéktőzsde nevet. 

 

 
 

1.2. ábra: A budapesti Tőzsdepalota 1905 körül (később az MTV székháza) 
Forrás: OSZK 

 

A határidős teljesítésre kötött árupiaci ügyleteket a szerződő felek eleinte egymás 

között rendezték, majd 1871-től a tőzsdei titkár felügyelete alatt már egy külön osztály 

foglalkozott az elszámolással. Az 1880-as évek végén, az 1890-es évek elején a terményárak 

befolyásolásával és a társadalom demoralizálásával vádolták az intézményt, amire válaszul a 

tőzsde korlátozta tagságát és látogathatóságát. 

A második világháborút követően, az ipar nagyobb részének államosítása után, 1948. 

május 25-én a Budapesti Áru- és Értéktőzsdét feloszlatták, vagyonát állami tulajdonba vették. 

 

1.2. Modern árutőzsdék 

 

A következőkben azokat a modern tőzsdéket vesszük sorra, amelyek szerepe a hazai 

szempontból fontos mezőgazdasági nyersanyagok globális, európai és magyarországi piacain 

meghatározó.  

 

1.2.1. CME Group 

 

A CME Group Inc. 2007-ben jött létre a világ két legnagyobb árutőzsdéje, a CME és a 

CBOT egyesülésével. A cégcsoport egy évvel később, 2008-ban megvásárolta a NYMEX 

Holding-ot, majd 2010-ben 90 százalékos tulajdonrészt szerzett a Dow Jones indexekben.  

A társaság üzleti központja és elszámolóháza Chicago pénzügyi negyedében található. 

A CME Group származékos termékei magukban foglalják a mezőgazdasági nyersanyagok, a 

színes- és nemesfémek, az energiahordozók, a külföldi devizák, a részvényindexek, továbbá 

az állampapírok határidős és opciós kontraktusait.  

A CME 1898-ban nyitotta meg kapuit, mint chicagói vaj- és tojásbizottság (Chicago 

Butter and Egg Board). Az intézmény 1913-ban vette fel a chicagói kereskedelmi tőzsde 
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(Chicago Mercantile Exchange, CME) nevet. A CME az évek múltával a vaj és a tojás mellett 

számos egyéb termékkel bővítette kínálatát, ezek közül a legismertebbek a fagyasztott 

hasaalja szalonna (frozen pork belly) és az élő marha (live cattle) határidős kontraktusai, 

amelyet 1961-ben, illetve 1964-ben vezettek be. Az első határidős devizaügyletet 1972-ben 

kötötték, majd 1982-ben az első határidős részvényindex-kontraktussal (S&P 500) egészült ki 

a paletta. 

A CME 1992-ben indította el Globex elnevezésű elektronikus kereskedési platformját. 

Ez nem váltotta fel a hagyományos nyílt kikiáltásos kereskedést, csupán annak kiegészítésére, 

az üzletkötés hatékonyságának növelésére, a kereskedési időszak meghosszabbítására szánták. 

A rendszeren már az első napon több mint kétezer kötés született, és ma a CME forgalmának 

több mint 80 százalékát a Globex bonyolítja le. 

A CME 2000-ben profitorientált szervezetté alakult, majd 2002-ben – a nagy tőzsdék 

közül elsőként – részvényeket bocsátott ki, amelyeket a NYSE és a NASDAQ piacán 

egyaránt jegyeznek. 

A CME és a korábbi nagy rivális CBOT között mindig is egyfajta „munkamegosztás” 

működött, a vetélkedés elsősorban a forgalom növelése terén zajlott. A mezőgazdasági 

nyersanyagok esetében a legfontosabb különbség az, hogy míg a CBOT kontraktusainak 

többsége a huzamosabb ideig tárolható terményekre szól, addig a CME kontraktusait főleg a 

gyorsabban romló vagy egyáltalán nem tárolható áruféleségekre (pl. élő állatok) jegyzik.  

A CBOT és a CME Chicago város gazdasági életében meghatározó fontosságú 

tényezők: a chicagói bankokban elhelyezett, a tőzsdei kereskedéshez elengedhetetlen alap- és 

változó letétek összege sok-sok milliárd dollárra rúg. 

A CME Group 2012 végén felvásárolta az 1856-ban alapított Kansas-i kereskedelmi 

testületet (Kansas City Board of Trade, KCBOT), ahol kizárólag őszi vetésű keménybúza 

határidős és opciós kontraktusaival kereskednek. 

A CME Group tulajdonában lévő NYMEX Holding két tagja közül a New York-i 

kereskedelmi tőzsde (New York Mercantile Exchange, NYMEX) Manhattan szigetén székel, 

de irodákat tart fenn Bostonban, Washingtonban, Atlantában, San Franciscóban, Dubaiban, 

Londonban és Tokióban is. Elődjét 1872-ben Manhattan-i tejkereskedők egy csoportja 

alapította New York-i vaj- és sajttőzsde (Butter and Cheese Exchange of New York) néven. 

A tőzsde hamarosan felvette kínálatába a tojást és ennek megfelelően a nevét vaj-, sajt- és 

tojástőzsdére (Butter and Cheese and Egg Exchange) változtatták. Kereskedelmi tőzsdévé 

1882-ben alakult, amikor is szárított gyümölcsökkel, konzervekkel és baromfival bővült a 

forgalmazott áruk köre.  

A NYMEX Holding másik tagja, a New York-i árutőzsde (Commodity Exchange, 

COMEX) 1933-ban alakult négy kisebb árutőzsde, a nemzeti fémtőzsde (National Metal 

Exchange), a New York-i kaucsuktőzsde (Rubber Exchange of New York), a nemzeti 

nyersselyemtőzsde (National Raw Silk Exchange) és a New York-i nyersbőrtőzsde (New 

York Hide Exchange) egyesülésével. A NYMEX Holding ma éves szinten több milliárd dollár 

értékű forgalmat generál az energiahordozók, a fémek és egyéb nyersanyagok határidős és 

opciós ügyletei révén. 

A CME Group 2012. évi forgalma 2,89 milliárd határidős és opciós kontraktus volt, 

ebből a mezőgazdasági nyersanyagok határidős és opciós kontraktusai közel 10 százalékos 

részarányt képviseltek. A mezőgazdasági nyersanyagok CME Group által jegyzett határidős 

kontraktusait ld. a 9. fejezetben. 

Az Egyesült Államokban említést kell még tennünk egy független árutőzsdéről, az 

1881-ben alapított Minneapolis-i gabonatőzsdéről (Minneapolis Grain Exchange, MGEX), 

ahol hagyományosan a tavaszi vetésű keménybúza határidős és opciós kontraktusai forognak. 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Kansas_City_Board_of_Trade
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1.2.2. ICE 

 

Az Intercontinental Exchange (ICE) 2000-ben jött létre, alapító részvényesei a világ 

legnagyobb energiakereskedő cégeit képviselik. Az alapítók elsődleges célja az volt, hogy az 

OTC (ld. 3.3. alfejezet) energiapiacból egy nyílt, könnyen hozzáférhető, sokszereplős, 

nonstop elektronikus energiatőzsdét fejlesszenek, amely hatékonyabb működésének, 

átláthatóbb árképzésének és nagyobb likviditásának, továbbá az alacsonyabb tranzakciós 

költségeknek köszönhetően a piaci szereplők számára vonzóbb lehet. 

A társaság ma olyan internetalapú tőzsdéket és OTC piacokat működtet, amelyeken az 

energia mellett különféle nyersanyagokkal és pénzügyi derivatívákkal lehet kereskedni. 

Ugyan az ICE kezdetben az energiapiacra (nyersolaj és származékai, földgáz, elektromos 

áram és széndioxid-kvóta) fókuszált, azonban a sorozatos akvizíciók következményeként 

palettájára felkerültek többek között az ún. puha nyersanyagok (softs), mint például a cukor 

vagy a kávé, valamint a gyapot, továbbá számos deviza és részvényindex. 

Az ICE központja Atlanta, de irodákat tart fenn Calgaryban, Houstonban, Chicagóban, 

Londonban, New Yorkban és Szingapúrban is. Ez utóbbi négy városban vannak a társaság 

telekommunikációs központjai. 

Az ICE 2001-ben felvásárolta az 1980-ban alapított londoni nemzetközi kőolajtőzsdét 

(International Petroleum Exchange, IPE), amely Európa vezető nyílt kikiáltásos határidős és 

opciós energiapiaca volt. Két esztendővel később partner-megállapodást kötött a chicagói 

klímatőzsdével (Chicago Climate Exchange, CCE), amelynek keretében befogadta annak 

elektronikus piacait. Az ICE határidős és opciós energiapiacán 2005-től csak elektronikusan 

lehet kereskedni. Az ICE még 2005-ben nyílt részvénytársasággá alakult, majd 2007-ben 

megvásárolta a New York-i kereskedelmi testületet (New York Board of Trade, NYBOT), a 

ChemConnect vegyipari nyersanyagpiacot, a winnipegi árutőzsdét (Winnipeg Commodity 

Exchange, WCE) és sikertelen, 9,9 milliárd dolláros vételi ajánlatot tett a CBOT-ra, amely 

végül a CME Group tagja lett. A társaság 2008-ban indította el saját elszámolóházát, az ICE 

Clear-t, külön részlegekkel az európai, az egyesült államokbeli és a kanadai piacokra. Az ICE 

2010 áprilisában megvásárolta a CCE tulajdonoscégét, a Climate Exchange PLC-t, amely 

egyben az európai klímatőzsdének (European Climate Exchange, ECX) is tulajdonosa.  

Az ICE alá tartozó NYBOT független egységeként működik a kávé-, cukor- és 

kakaótőzsde (Coffee, Sugar and Cocoa Exchange, CSCE), amelyet 1882-ben alapítottak New 

York-i kávétőzsdeként (New York Coffee Exchange). Határidős cukorpiacát 1914-ben 

nyitották meg, majd 1979-ben az immár New York-i kávé- és cukortőzsde (New York Coffe 

& Sugar Exchange) összeolvadt az 1925-ben életre hívott, szintén New York-i 

kakaótőzsdével (Cocoa Exchange). E fúzióval jött létre a CSCE. A CSCE 1998-ban lépett 

szövetségre a NYBOT másik független egységeként működő, 1870-ben alapított New York-i 

gyapottőzsdével (New York Cotton Exchange, NYCE). 

A WCE winnipegi gabona- és terméktőzsde (Winnipeg Grain & Produce Exchange) 

néven alakult 1887-ben. Az első határidős kontraktusokat 1904-ben vezették be. A WCE volt 

és maradt Kanada egyetlen határidős nyersanyagtőzsdéje, de korábban ez adott otthont a 

határidős devizapiacnak is. A WCE a hagyományos nyílt kikiáltásos kereskedésről 2004-ben 

váltott át végérvényesen az elektronikus kereskedésre, amely lépésével Észak-Amerika első 

teljesen elektronikusan működő határidős nyersanyagpiacává vált. 

Az ICE cégcsoport határidős és opciós piacain 847 millió kontraktusra született kötés 

2012-ben. Ebből a mezőgazdasági nyersanyagok határidős és opciós kontraktusai több mint 7 

százalékkal részesedtek. A mezőgazdasági nyersanyagok ICE által jegyzett határidős 

kontraktusait ld. a 9. fejezetben. 
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1.2.3. NYSE Euronext 

 

A NYSE Euronext egy euro-amerikai multinacionális pénzügyi szolgáltató társaság, 

amelynek érdekeltségébe több értéktőzsde tartozik, közülük a legismertebbek a New York-i 

részvénytőzsde (New York Stock Exchange, NYSE), az Euronext és a NYSE Arca 

elektronikus kommunikációs hálózat. A NYSE Euronext számukra legfontosabb részlegei a 

londoni és a párizsi árutőzsdét is magukban foglaló egykori LIFFE és MATIF.  

A londoni nemzetközi pénzügyi határidős tőzsdét (London International Financial 

Futures Exchange, LIFFE) 1982-ben alapították, létrehozásához mintául a CBOT és a CME 

szolgált. Kezdetben rövid lejáratú kamatráták határidős és opciós kereskedelmére kínált 

lehetőséget, de miután 1996-ban egyesült a londoni árutőzsdével (London Commodity 

Exchange, LCE), mezőgazdasági nyersanyagok derivatíváinak egész sorával bővült a 

palettája. Az 1990-es évtized végére a LIFFE messze a legnagyobb tőzsdévé nőtte ki magát 

Európában, maga mögé utasítva mind a párizsi MATIF-ot, mind a frankfurti Deutsche 

Terminbörse-t (DTB). A LIFFE saját elektronikus kereskedelmi platformot fejlesztett ki 

LIFFE Connect néven, amelyet a világ több tőzsdéje is használ. Az intézmény 2000-ben 

szűntette meg a nyílt kikiáltásos kereskedést. A LIFFE 2002-ben került az Euronext 

tulajdonába, de megőrizte önállóságát.  

A francia nemzetközi határidős tőzsde (Marché à Terme International de France, 

MATIF) pénzügyi derivatívák piacaként kezdte meg működését 1986-ban. Az intézmény 

1987-ben lépett frigyre az 1985-ben alapított párizsi árutőzsdével (Bourse de Commerce), 

majd 1999-ben három másik francia tőzsdével Paris Bourse név alatt egyesült. Bár a mai 

Euronext Paris létrehozása előzményeként az amszterdami Euronext NV-vel lezajlott fúzió a 

MATIF-ot teljesen elnyelte és a kereskedés kizárólag a LIFFE Connect-en folyik, a 

mezőgazdasági nyersanyagok egykor MATIF-on jegyzett határidős és opciós kontraktusaira 

sokan ma is úgy hivatkoznak, mint a MATIF kontraktusai. A MATIF tőzsde és elszámolóház 

is volt egyben, a klíring tevékenységet azonban ma már – akárcsak a LIFFE esetében – a 

független LCH.Clearnet végzi. Ez az intézmény az l888-ban alapított londoni elszámolóház 

(London Clearing House, LCH) és az 1969-ben alapított párizsi Clearnet utóda. 

A NYSE Euronext összesített forgalmát nehéz összevetni a CME Group és az ICE 

forgalmával, ugyanis a NYSE teljes egészében, az Euronext pedig félig-meddig 

részvénytőzsde, ahol az azonnali piaci műveletek a jellemzőek (ld. 10. fejezet). Mindenesetre 

a NYSE Euronext piacain az összes áruféleség határidős és opciós kontraktusaiból 22,94 

millió cserélt gazdát 2012-ben, szemben az ICE 62,35 milliós, illetve a CME Group 288,01 

milliós forgalmával csak a mezőgazdasági nyersanyagok határidős és opciós kontraktusaiból. 

A mezőgazdasági nyersanyagok NYSE Euronext által jegyzett határidős kontraktusait ld. a 9. 

fejezetben. 

A világ fontosabb (áru)tőzsdéit, amelyeken mezőgazdasági nyersanyagok határidős 

kontraktusaival (is) kereskednek, ld. az 1. mellékletben. 

 

1.2.4. BÁT (BÉT) 

 

Magyarországon a második világháborút követően, a központi tervezés által 

túlszabályozott piacon már nem volt szükség árutőzsdére. Az ipar nagyobbik részét érintő 

államosítás után a kormány 1948-ban feloszlatta a Budapesti Áru- és Értéktőzsdét, vagyonát 

pedig állami tulajdonba vette. 

A mezőgazdasági nyersanyagok nemzetközi kereskedelmében azonban nem lehetett 

megkerülni az árutőzsdéket, hiszen a világpiacinak tekintett árak Chicago, New York és 

London globálisan is egyre inkább meghatározó határidős piacaihoz igazodtak. Ennek 

http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81llamos%C3%ADt%C3%A1s
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megfelelően a külkereskedelmi szerződések árklauzuláiban általában e tőzsdék jegyzéseihez 

kötötték a jövőbeli szállítások ellentételezését.  

Magyarországon az Agrimpex, a Chemolimpex, a Lignimpex, a Metallimpex, a 

Mineralimpex és a Nikex külkereskedelmi vállalatok követték ezt a gyakorlatot. Munkatársaik 

folyamatosan figyelemmel kísérték a jegyzések alakulását: a külföldi tőzsdeügynökségeknél 

naponta telefonon tájékozódtak, a nagy nemzetközi hírügynökségektől telexen folyamatosan 

kapták az árinformációkat, rendszeresen olvasták a piacok nyitása előtt publikált 

előrejelzéseket, a kereslet-kínálati elemzéseket, majd a zárást követően kiadott összefoglaló 

jelentéseket.  

E téren a mezőgazdasági termények külkereskedelmére szakosított Agrimpex az élen 

járt. Már 1979-ben egyhónapos tőzsdetanfolyamra küldte néhány munkatársát az Egyesült 

Államokba, akik nem csupán a CBOT működésére vonatkozó ismereteiket bővíthették, 

hanem elsajátíthatták az árak előrejelzésének Magyarországon addig alig ismert módszerét, az 

ún. technikai elemzést (ld. 7.2. alfejezet). Az első „fecskéket” azután továbbiak követték, és 

ennek eredményeként az Agrimpexnél két olyan tőzsdecsoport is alakult, amelyek tagjai – 

alaptevékenységük mellett – az 1980-as évek első felében spekulatív pozíciókat nyithattak a 

CBOT gabonaszekciójában, persze bizonyos értékhatárok között. A tőzsdézés az akkori 

magyarországi telekommunikációs viszonyok mellett nem volt egyszerű feladat, és az 

ügyletek mérlege jellemzően a nulla körül szóródott, viszont a tőzsdei jártasság, amelyre a 

vállalat kereskedői szert tettek, jól kamatozott a fizikai üzletek időzítésében. Nem véletlen, 

hogy már 1989-ben, a rendszerváltás évében az Agrimpex volt az egyik kezdeményezője a 

határidős árupiac megszervezésének Magyarországon, és innen került ki a Budapesti 

Árutőzsde (BÁT) tisztségviselőinek nagyobb, sőt, „elsőgenerációs” brókereinek jelentős 

hányada is. 

A cél kezdetektől fogva olyan intézmény létrehozása volt, amely egy árutőzsde 

működéséhez szükséges összes feltételt biztosítani tudja. Mintául elsősorban a CBOT és a 

CME szolgáltak, amelyek később egyébként jelentős szakmai segítséget nyújtottak a 

magyarországi kezdeményezésnek.  

A BÁT jogelődén, a Terménytőzsdén 1989. október 25-én indult a kereskedés. 

Kezdetben kukorica és búza határidős kontraktusaival üzleteltek, majd 1991-ben a 

Gabonaszekció mellett megnyílt az Élőállat- és Hússzekció, amely azonban a piaci szereplők 

vágósertés és vágómarha határidős kontraktusok iránti érdeklődésének hiánya miatt az évek 

során lassan elsorvadt. A Pénzügyi Szekciót 1993-ban hozták létre; itt a hőskorban főleg a 

DEM (német márka), az USD (amerikai dollár), illetve 1996-tól a BUBOR (budapesti 

bankközi forint hitelkamatláb) határidős kontraktusait adták és vették. 

A BÁT eleinte törvényi háttér nélkül működött. A szabályozás kérdésével csak 1992-

ben kezdett el foglalkozni a kormány gazdasági tanácsadó testülete, majd a Parlament 1994-

ben fogadta el az árutőzsdéről és az árutőzsdei ügyletekről szóló törvényt. 

Az ügyletek elszámolása az első években még házon belül, a BÁT Elszámolási 

Osztályán történt. A Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt.-t (KELER) a Magyar Nemzeti 

Bank, a Budapesti Értéktőzsde és a Budapesti Árutőzsde alapította 1993-ban. A vállalkozásba 

a BÁT saját elszámolási és szabályozási rendszerét szellemi apportként vitte be. A KELER 

mindkét tőzsdétől átvette az elszámolási feladatokat és pénzügyi garanciát vállalt az ügyletek 

teljesítésért. 

A Budapesti Árutőzsdét 1995-ben már a világ 35 legjelentősebb tőzsdéje között 

tartották számon. A vezetőség, felbuzdulva az észak-amerikai árutőzsdék sikerein, 1998-ban 

elindította a gabonafélék határidős kontraktusainak opciós piacát, amely azonban nem váltotta 

be a hozzá fűzött reményeket, a határidős kontraktusok forgalmának növekedése ugyanis a 

2000-es évtizedben messze elmaradt a várakozásoktól. Ebben szerepet játszott többek között a 

gabonapiac túlszabályozása, az ártámogatások komplex rendszere (garantált ár, alsó és felső 
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intervenciós ár), majd Magyarország EU-csatlakozásával a Közös Agrárpolitika gabonapiaci 

intervenciós felvásárlási rendszerének bevezetése. 

Míg a BÁT kereskedési infrastruktúrája 1989-ben még fekete fatáblából és fehér 

krétából, valamint egyetlen telefonvonalból állt, az ezredfordulón már bevezették az 

elektronikus kereskedést. 

A Budapesti Árutőzsde 2003-ban részvénytársasággá alakult. A tulajdonosi kör 

megújulása után, többhónapos előkészítő munkát követően, 2005 novemberétől a Budapesti 

Értéktőzsde1 (BÉT) integrálta a BÁT piacait. Ekkortól a mezőgazdasági nyersanyagok 

határidős kontraktusaival a BÉT áruszekciójában lehet kereskedni. A BÁT az utolsó 

tőzsdenapot 2005. október 28-án, szinte napra pontosan 16 évvel a kereskedés elindítása után 

zárta, majd 2006-ban végelszámolással megszűnt. 

A BÉT működésével a 2. fejezetben foglalkozunk részletesen. A mezőgazdasági 

nyersanyagok BÉT által jegyzett határidős kontraktusait ld. a 9. fejezetben. 

 

1.3. Kérdések és feladatok 

 

Ellenőrző kérdések: 

 

1) Mi a különbség az érték- és az árutőzsdék között? 

2) Mi a különbség a CME és a CBOT között és mi a közös bennük? 

3) Hogyan kapcsolódik egymáshoz a CME Group és a NYSE? 

4) Soroljon fel ún. puha nyersanyagokat! 

5) Hogyan hivatkoznak a kereskedelmi gyakorlatban a párizsi árutőzsdére? 

6) Mely nagy külföldi árutőzsdék nyújtottak segítséget a határidős árupiac újraindításához 

Budapesten?  

 

Kompetenciát fejlesztő feladatok: 

 

1) Keresse fel az 1. fejezetben hivatkozott tőzsdék honlapjait (http://www.cmegroup.com, 

http://www.theice.com, http://www.nyx.com és http://bet.hu) és nézzen utána, hogy mely 

a magyarországi mezőgazdasági nyersanyagtermelés, -feldolgozás és -kereskedelem 

aspektusából fontos áruféleségek határidős kontraktusait jegyzik ezeken! 

 

                                                 
1
 A Budapesti Értéktőzsdén 1990. június 21-én kezdték meg a kereskedést egyetlen bevezetett részvénnyel 

(IBUSZ). Az intézmény fejlődésében meghatározó szerepe volt az alapítással egy időben megindult 

privatizációnak. Bár a nagyobb állami cégeket gyakran stratégiai befektetők bevonásával értékesítették, 

különösen az 1990-es évtized elején több, akkor vezető hazai társaság (pl. Skála-Coop, MOL, OTP, Matáv, 

Globus, Richter Gedeon stb.) magánosításában vett részt a BÉT. 

http://www.cmegroup.com/
http://www.theice.com/
http://www.nyx.com/
http://bet.hu/
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2. Árutőzsde működése 

 

 

A történelmi árutőzsdék a megalakulásuk után sikeresen működtek önkormányzó, 

önszabályozó nonprofit szervezetként, közvetlen kormányzati felügyelet nélkül. Tagsági 

alapon szerveződtek, a tagságot feltételekhez kötötték, minimumkövetelményeket állítottak, 

vizsgálták a tőkemegfelelést, kötelező jutalékfizetést írtak elő, kötelező érvényű kereskedési 

szabályokat vezettek be és a rendelkezések megsértése esetén fegyelmi eljárásokat folytattak 

le. 

Minden árutőzsdének van elszámolóháza, amely őrködik az ügyletkötés biztonsága 

felett. Tagjai, a klíringtagok egyben tőzsdetagok. Az elszámolóház feladata a klíringtagok 

kereskedési számláinak vezetése, ügyleteinek elszámolása, a teljesítés biztosítékaként 

szolgáló pénzügyi letétek beszedése és előírásoknak megfelelő szinten tartása, a teljesítések 

szabályozása és a kereskedési adatok jelentése. Az elszámolóház szolgáltatásait egyaránt 

nyújtja a tőzsdén belül és kívül (OTC) kötött pénzügyi, értékpapír- és árupiaci ügyletekhez.  

 

2.1. Jogszabályi keretek 

 

A világ legnagyobb árutőzsdéivel büszkélkedő Egyesült Államokban az 1936-ban 

elfogadott, azóta többször módosított árutőzsdei törvény (Commodity Exchange Act) 

szabályozza a határidős (és opciós) kereskedést. A törvény rendelkezéseinek érvényesülését, a 

határidős (és opciós) árupiacok nyitottságát és hatékonyságát az 1974-ben életre hívott 

határidős árupiaci kereskedési bizottság (Commodity Futures Trading Commission, CFTC) 

felügyeli. Ennek legfontosabb feladata a manipulációk, szabálytalanságok, visszaélések 

megelőzése. 

A CFTC mellett 1982-ben kezdte meg működését a nemzeti határidős piaci 

szövetség (National Futures Association, NFA). Az NFA független, önszabályozó szervezet, 

amelyben minden közvetlen tőzsdei szereplőnek (alkuszok, ügynökök, kereskedési 

tanácsadók stb.) kötelező a tagság. Ez a biztosíték az ügyfelek, a befektetők számára a világ 

bármely részén, hogy standard alapszintű szakmai szolgáltatásban részesülnek, amikor az 

Egyesült Államok bármely tőzsdéjén ügyleteket kötnek. Az NFA finanszírozása kizárólag a 

tagsági és a határidős piaci tevékenység után megállapított díjakból történik. Az NFA feladata 

a határidős (és opciós) piacok szabályozása mellett a tagság regisztrálása és megfelelésének 

szigorú ellenőrzése, a piacok valós idejű felügyelete, továbbá választott bíróság működtetése.  

Magyarországon a tőzsdei tevékenység jogszabályi kereteit a 2001. évi CXX. 

törvény (tőkepiaci törvény) fekteti le. A tőkepiaci törvény meghagyta a tőzsde önszabályozó 

jogosítványait, így az áruszekciót is működtető Budapesti Értéktőzsde egyrészt önkormányzó 

szervezet, azaz maga választja meg testületeit, bizottságait, tisztségviselőit, másrészt 

önszabályozó szervezet, vagyis a törvényi keretek között maga határozza meg a 

tevékenységére vonatkozó általános szabályokat. A BÉT függetlenségét, önállóságát 

kizárólag a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) korlátozhatja.  

A PSZÁF tőzsdei kereskedést is érintő feladatai többek között az alábbiak:  

 a pénzügyi közvetítőrendszer szilárd, átlátható és hatékony működésének, az 

abban közreműködő személyek és szervezetek prudens tevékenységének 

biztosítása, szükség esetén kikényszerítése;  

 a pénzügyi piacok biztonságos és versenyképes fejlődési kereteinek megteremtése;  

 az egyes pénzügyi szervezeteket, pénzügyi szektorokat veszélyeztető kockázatok 

feltárása, hatékony megelőzése, illetve csökkentése és felszámolása; 

 a pénzügyi szervezetek által nyújtott szolgáltatásokat igénybevevő fogyasztók 

jogainak és érdekeinek következetes és proaktív védelme. 

http://net.jogtar.hu/tpt
http://net.jogtar.hu/tpt
http://net.jogtar.hu/tpt
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A BÉT tagsági alapon működő önálló jogi személy, amelyet az alapítók önkéntesen 

hoztak létre. A BÉT 2002. június vége óta részvénytársasági, 2006. május óta pedig zártkörű 

részvénytársasági formában működik.  

A BÉT szervei fektetik le a Tőzsdei Szabályokat, amelyek rendelkeznek a tagság, a 

kereskedés, az értékpapírok bevezetésének, forgalomban tartásának és törlésének eljárásairól, 

az összeférhetetlenségről, továbbá a szankciókról, a tőzsdei adatok nyilvánosságra 

hozataláról, valamint a tőzsdetermi kereskedési struktúráról.  

A Tőzsdei Rendelkezések szabják meg az érvényes díjtételeket, a BÉT szervezeti 

felépítésének és működésének rendjét, valamint a tőzsdei kereskedők, kibocsátók, befektetők 

érdekképviseleti rendjét.  

A kibocsátók, a kereskedők, valamint az üzletkötők jogait és kötelezettségeit az 

igazgatói és vezérigazgatói határozatok rögzítik.  

A BÉT a tőzsdei tevékenységen, illetve az ezt segítő, kiegészítő tevékenységen kívül 

kizárólag elszámolóházi, oktatási, informatikai, adatszolgáltatási tevékenységet folytathat, 

továbbá kiadványokat készíthet és terjeszthet.  

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

tőkepiaci ügyletek elszámolásához és teljesítéséhez kapcsolódó szolgáltatásokat végző 

szakosított hitelintézet. Az elszámolóház szintén önszabályozó szervezet, működési 

szabályait (pl. a klíringtagság feltételei) belső szabályzataiban maga határozza meg. Az 

elszámolóház ügyfeleitől a szabályzatában rögzített módon és mértékben pénzügyi 

biztosítékot követel meg. Az ügyfelek elszámolóháznál, illetve központi értéktárnál (KELER 

Zrt.) nyilvántartott saját tulajdonú pénzügyi eszközei óvadékul szolgálnak az általuk kötött 

ügyletek teljesítéséhez. 

 

2.2. Szervezeti felépítés 

 

Az árutőzsdék szervezeti felépítése garancia a kiegyensúlyozott, pártatlan működésre.  

Míg a nagy múltra visszatekintő, nemzetközi mércével is jelentős tőzsdék többsége 

korábban non-profit szervezet volt, addig az 1990-es évtized közepétől közülük egyre több 

alakult át részvénytársasággá és vezette be részvényeit a saját vagy más tőzsde 

értékpapírpiacán. Ez a folyamat, amellett, hogy felerősítette a versenyt a piacok között, 

szervezeti és szabályozási változtatásokat tett szükségessé (pl. a befektetők döntéshozatalra 

gyakorolt közvetlen befolyásának korlátozása, a globális összefonódások kezelése stb.), 

amelyek tárgyalása azonban túlmutat e jegyzet keretein. Számunkra elegendő megismerkedni 

a BÉT szervezeti felépítésével. 

A BÉT többségi tulajdonosa a részvények 50,45 százaléka felett rendelkező CEE 

Stock Exchange Group, amely e jegyzet lezárásakor a bécsi és a ljubljanai értéktőzsdében 100 

százalékos, a prágai értéktőzsdében pedig 92,74 százalékos részesedéssel bírt.  

A BÉT legfőbb döntéshozatali fóruma a közgyűlés, amely megválasztja az 

Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjait.    

Az Igazgatóság a társaság ügyvezető szerve, tagjainak megbízatása a 

megválasztásukat követő harmadik évi rendes közgyűlésig szól. Az Igazgatóság 3-7 tagból 

áll, közülük a tagok egyszerű szótöbbséggel választják meg az Igazgatóság elnökét és 

alelnökét.  

A Felügyelő Bizottság a társaság ügyvezetését ellenőrzi. A bizottság tagjainak 

megbízatása szintén a megválasztásukat követő harmadik évi rendes közgyűlésig szól. A 

Felügyelő Bizottság 3-6 tagból áll, akik nem lehetnek a BÉT alkalmazottai. 

A tőzsdei kereskedés szervezése, belső felügyelete, a közgyűlés és az Igazgatóság 

döntéseinek végrehajtása, a tőzsdei információk nyilvánosságra hozatala, valamint a társaság 

http://bet.hu/topmenu/tozsde/szervezeti_felepites/Igazgatosag.html
http://bet.hu/topmenu/tozsde/szervezeti_felepites/Felugyelo_bizottsag.html
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gazdálkodási tevékenysége – a BÉT szervezetének közreműködésével – a vezérigazgató 

feladatköre. 

A tőzsdének a tőkepiaci törvényben lefektetett elvek alapján biztosítania kell, hogy a 

tőzsdén kereskedő befektetési szolgáltatók, az értékpapír-kibocsátók, illetve a befektetők a 

BÉT döntéshozatalában véleményezési jogkörrel részt vegyenek. Ennek érdekében a BÉT 

érdekképviseleti bizottságokat működtet, amelyek tagságát a kereskedők és a kibocsátók 

választják, mandátumuk pedig az Igazgatóság mandátumával egy időben jár le. 

A Kereskedési Bizottság a kereskedők, a Kibocsátói Bizottság a értékpapír-

kibocsátók szakmai véleményét képviseli és részt vesz a kereskedőket, illetve a kibocsátókat 

érintő szakmai kérdések megvitatásában. Mindkét érdekképviseleti bizottság intézményi 

keretek között végzi a döntések szakmai kontrollját.  

A befektetői érdekképviseleti szervezetek, szövetségek befektetői érdekképviselőt 

választanak. A befektetői érdekképviselőnek jogában áll véleményezni minden olyan 

javaslatot, amely a befektetők érdekeit érinti.  

A BÉT a stratégiai és üzleti döntések előkészítésére, megalapozására az 

érdekképviseleti bizottságok mellett szakmai bizottságokat is működtet, amelyek speciális 

üzletpolitikai kérdésekben hivatottak véleményt formálni. 

Az Elszámolási Bizottság  feladata a tőzsdei elszámolási rendszerrel kapcsolatos 

döntések előkészítése és szakmai kontrollja. Az Elszámolási Bizottság tagjait és elnökét a 

tőzsdei kereskedőcégek javaslata alapján az Igazgatóság választja. 

Az Index Bizottságot a BÉT indexeinek továbbfejlesztésére, karbantartására hozták 

létre, de feladata az egyéb tőzsdei mutatók kidolgozása és publikálása is. A független piaci 

szakemberekből álló Index Bizottság tagjait az Igazgatóság nevezi ki. A tagság a kereskedői, 

a kibocsátói, valamint a befektetői oldalt egyaránt képviseli. 

A Delivery Bizottság feladata az áruszekcióban tényleges fizikai szállításra kötött 

ügyleteknél a teljesítés esetleges szabálytalanságainak kivizsgálása, valamint javaslattétel 

szankciók alkalmazására. A Delivery Bizottság tagjait az Igazgatóság választja az 

áruszekcióban szekciótagsággal rendelkező tagok által jelölt személyek köréből. 

A Felelős Társaságirányítási Bizottság feladata a Felelős Társaságirányítási 

Ajánlások továbbfejlesztése a szakmai igények, a készülő EU jogszabályok és az általános 

nemzetközi tendenciák figyelembe vételével, valamint a szakmai szempontok képviselete a 

társasági jog továbbfejlesztése terén. A Felelős Társaságirányítási Bizottságban jelen vannak 

az értékpapír-kibocsátók, a szabályozó hatóságok és a tőzsde képviselői, továbbá független 

piaci szakértők és jogászok is. Tagjait az Igazgatóság nevezi ki. 

 

2.3. Tőzsdetagság 

 

A nonprofit szervezetként működő árutőzsdék tulajdonosai hagyományosan a 

tőzsdetagok voltak. A tőzsdetagság jogosított fel a tőzsdei kereskedésre. A tőzsdetagok 

száma korlátozott volt, a tagságot, vagyis a kereskedési jogot (seat) a piacon adták és vették. 

A tőzsdék részvénytársasággá alakulása nyomán a tulajdonjog értelemszerűen elvált a 

kereskedési jogtól. Az elektronikus kereskedési rendszerekkel pedig gyakorlatilag korlátlan 

számú piaci szereplőt lehetne kereskedési joggal felruházni. Ennek ellenére a legtöbb 

árutőzsde taglétszáma továbbra is behatárolt. A tőzsdetagságot jellemzően egyének 

birtokolják, akik többnyire, de nem szükségszerűen egy cég alkalmazásában állnak, így a cég 

rajtuk keresztül vesz részt a határidős (és opciós) piaci kereskedésben. A kereskedési jogot ma 

is napi piaci áron lehet megvenni (pl. ha valaki a CME és a CBOT agrárpiacain 2012 

novemberétől közvetlenül szeretett volna kereskedni, 2012 októberének végén 470 ezer USD 

körüli összegért juthatott kereskedési joghoz).  

http://bet.hu/topmenu/tozsde/szervezeti_felepites/BET_szervezete.html
http://bet.hu/topmenu/tozsde/szervezeti_felepites/Erdekkepv_szervek.html
http://bet.hu/topmenu/tozsde/szervezeti_felepites/Erdekkepv_szervek.html
http://bet.hu/topmenu/tozsde/szervezeti_felepites/Erdekkepv_szervek.html
http://bet.hu/topmenu/tozsde/szervezeti_felepites/Erdekkepv_szervek.html
http://bet.hu/topmenu/tozsde/szervezeti_felepites/Szakmai_bizottsagok.html
http://bet.hu/topmenu/tozsde/szervezeti_felepites/Szakmai_bizottsagok.html
http://bet.hu/topmenu/tozsde/szervezeti_felepites/Szakmai_bizottsagok.html
http://bet.hu/topmenu/tozsde/szervezeti_felepites/Szakmai_bizottsagok.html
http://bet.hu/topmenu/tozsde/szervezeti_felepites/Szakmai_bizottsagok.html
http://bet.hu/topmenu/tozsde/szervezeti_felepites/Szakmai_bizottsagok.html
http://bet.hu/topmenu/tozsde/szervezeti_felepites/Szakmai_bizottsagok.html
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A tőzsde- és klíringtagok kereskedési, számlavezetési és elszámolási szolgáltatást 

nyújtanak, amiért jutalékot számolnak fel.  

Nézzük a magyarországi gyakorlatot: a BÉT tőzsdei kereskedésében csak kereskedési 

joggal felruházott szekciótagok vehetnek részt. A kereskedési jog megszerezéséhez először 

szekciótagságra kell szert tenni.  

A BÉT szekciótagsága szerződésen alapuló jogviszony, amely a kérelmezőnek a 

vonatkozó szabályzatban meghatározott feltételek teljesítésülésekor adható. Szekciótagságot 

több szekcióban is lehet szerezni, de szekciónként legfeljebb egyet. A szekciótagok száma 

nem korlátozható.  

Kereskedési jogot külön kérelemre kizárólag szekciótag szerezhet. A szekciótag csak 

abban a szekcióban szerezhet kereskedési jogot, amelyben már szekciótagsággal bír. A 

kereskedési jog az adott szekciókban forgó tőzsdei termékekre vagy azok bizonyos 

csoportjaira, meghatározott ügyletkörökre, illetve az egyes piacokra (vö. 2.1. ábra) külön is 

érvényes lehet. (E jegyzet lezárásakor a BÉT áruszekciójában mindössze 6 szekciótag 

rendelkezett kereskedési joggal.) 

 

1) Részvényszekció 
 

  

2) Hitelpapír-szekció  

  

3) Származékos szekció  

 ezen belül más csoportosításban 

 a) Határidős piac a) Részvény és index ügyletkör 

 b) Opciós piac b) Pénzügyi ügyletkör 

4) Áruszekció  

 ezen belül  

 a) Azonnali árupiac  

 b) Határidős árupiac  

 c) Opciós árupiac  

 

2.1. ábra: A BÉT piacai 
Forrás: BÉT 

 

2.4. Üzletkötés 

 

Árutőzsdei ügyleteket kétféle módon lehet kötni: a hagyományos nyílt kikiáltásos 

rendszerben vagy elektronikus kereskedési rendszereken keresztül.   

 

2.4.1. Nyílt kikiáltás 

 

A nyílt kikiáltás (open outcry) az elektronikus kereskedési platformok elterjedéséig 

valamennyi árutőzsdén általános, jóllehet, már az 1990-es évtized elejétől nem kizárólagos 

kereskedési módszer. Az alkuszok hangos szóval, valamint egyezményes kézjelekkel teszik 

meg vételi és eladási ajánlataikat, amelyek elfogadása is szóban, illetve kézjelekkel történik. 

A kézjeleket főleg a nagy forgalmú, zajos tőzsdenapokon használják a verbális ajánlatok 

támogatására, a félreértések elkerülése végett. A brókerek kisegítői is szoktak kézjelekkel 

kommunikálni, amikor egy fontosabb megbízást vagy lényeges információt gyorsan kell 

továbbítani (2.2. ábra).  
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Május Szeptember 

  
  

Július December 

  
 

2.2. ábra: Példák kötési hónapok kézjeleire (Chicago) 
Forrás: CBOT (1947) 

 

Csak az érdekesség kedvéért: ha például a CBOT gabonaszekciójában a tenyerünket 

kifelé tárjuk, azzal eladási, ha befelé fordítjuk, vételi szándékot jelzünk. Vízszintesen tartott 

karunkkal és ujjainkkal az árajánlatot, míg a függőlegessel a mennyiséget mutatjuk (minden 

ujjunk egy kontraktusnak felel meg). 

A nyílt kikiáltásos kereskedés helyszíne az ún. parkett, pontosabban a padlóba 

süllyesztett vagy abból kiemelkedő, többnyire nyolcszögletű pit (2.3. ábra). Egy-egy nagyobb 

pit egyszerre akár több száz ember befogadására is alkalmas. A tőzsdeteremben nyüzsgő 

tömegben mindenki élénkszínű kabátot visel, amelynek mintázata lehet teljesen egyedi (ilyet 

viselnek az egyéni kereskedők) vagy uniformizált (ilyenekben az ugyanazon kereskedőházhoz 

tartozó alkalmazottakat láthatjuk). Az alkuszok, akik a helyükről csak ritkán mozdulnak el, a 

kabátjukon sorszámot és betűkódot viselnek, az ügyletek kötésekor ezek alapján 

azonosíthatók.  

 

 

 

http://www.mimi.hu/tozsde/parkett.html
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2.3. ábra: A CBOT gabonaszekciójának alaprajza középen a különböző pitekkel és a 

tőzsdetagok munkaállomásaival körben a falak mentén 
Forrás: CBOT 

 

A nyílt kikiáltásos kereskedésben az alkuszok a kötések legfontosabb paramétereit kis 

kártyákra jegyezték fel, ezek óriási segítséget jelentettek a parkett zárása után kezdődő 

elszámolásban (2.4. ábra). A golyós toll és a kartonlapok helyett ma már sokan az árutőzsdék 

által engedélyezett elektronikai berendezéseket (personal digital assistant, PDA) használják 

az adatok rögzítésére.  
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2.4. ábra: Brókerkártya a kötések adataival (Chicago) 
Forrás: The LaSalle Group of Refco 

 

Az első sor értelmezése: Vettem 65 kontraktus (325 000 bushel) decemberi kukoricát (a termékre és a szállítási 

hónapra a kártya bal felső sarkába írt „CZ” kód utal) BDW (Brad Warning) alkusztól, aki 5 kontraktust a 287-es, 

20 kontraktust a 255-ös, míg 40 kontraktust a 905-ös tőzsdetag megbízásából adott el. A kötési ár minden 

tételnél [… X USD és …] 34,0 cent bushelenként (a dollárérték azért nincs feljegyezve, mert ez az adott 

tőzsdenapon nem változhatott). 
 

A CBOT gabonaszekciójában a nyílt kikiáltásos kereskedés helyi idő szerint reggel 

9:30-tól 13:15-ig tart. A nap közel 23 órájában működő elektronikus kereskedési platform 

azonban lehetővé teszi a nyílt kikiáltással párhuzamos elektronikus kereskedést. 

 

2.4.2. Elektronikus kereskedés 

 

Az online kereskedés gyors térhódítása az 1990-es évtized második felétől figyelhető 

meg. A technikai haladás a nagyközönség számára is lehetővé tette az olcsó és közvetlen 

hozzáférést a megbízható elektronikus kereskedési rendszerekhez. Mind több és több online 

brókercég verseng egymással az árak és szolgáltatások terén: ma bárki, szinte bárhonnan 

valós idejű kereskedési adatokhoz juthat, és megbízásait azonnal teljesítik. A nem tőzsdetag 

kereskedőknek is megadatott az azonnali végrehajtás és pillanatok alatt elérhető lett mindazon 

információ, amelyhez a hozzáférés korábban csak kevesek kiváltsága volt. 

Az Egyesült Államokon kívül ma már szinte minden határidős és opciós árupiac 

kizárólag elektronikus kereskedési platformokat használ (pl. a BÉT áruszekciójában 

2007-ben szűnt meg a nyílt kikiáltásos kereskedés).  
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A nagyobb intézmények jellemzően saját maguk fejlesztik elektronikus kereskedési 

platformjaikat, bár előfordul, hogy az egyik árutőzsde a másiktól veszi át a technológiát (pl. 

az e-CBOT, a Chicago Board of Trade elektronikus kereskedési platformja hosszú éveken át a 

londoni LIFFE Connect rendszert használta), illetve a fiatalabb tőzsdék némelyike külső 

szoftverfejlesztő céget bíz meg a feladattal. 

A határidős árupiacokon alkalmazott első (globális) elektronikus kereskedési platform 

a Globex volt, amelyet még egy 1987-ben született döntés nyomán 1992-ben vezetett be a 

CME. A első generációs Globex a Reuters hírügynökség hálózatát használta. A második 

generációs Globex, amely a párizsi MATIF által kifejlesztett Nouveau Systeme de Cotation 
(NSC) módosított változata, 1998-ban indult. A Globex forgalma 2004 októberében lépte túl 

az egymilliárd kontraktust.  

A számunkra legfontosabb árutőzsdéken használt elektronikus kereskedési platformok 

a következők:  

 CBOT  Globex  

 CME  Globex 

 KCBT  Globex 

 MGEX  Globex 

 ICE  ICE Trading Platform 

 NYSE Euronext  Universal Trading Platform 

 NYSE Euronext MATIF  LIFFE Connect 

 NYSE Euronext LIFFE  LIFFE Connect 

 BÉT  a Deutsche Börse XETRA rendszere (2013 nyarától) 

 

Az árutőzsdék elektronikus kereskedési platformjához és az ún. elektronikus 

kommunikációs hálózatok2 (ECN) rendszereihez általában kétféle módon lehet hozzáférni:  

1) a tőzsde grafikus felhasználói felületén (GUI) keresztül, amely a kereskedő 

számítógépén fut és közvetlen kapcsolatban áll a tőzsdével vagy a kommunikációs 

hálózattal;  

2) egy alkalmazásprogramozási felületen (API) keresztül, amely a brókercégek, 

bankok stb. házi fejlesztésű kereskedési rendszerét közvetlenül csatlakoztatja a 

tőzsde platformjához vagy a kommunikációs hálózat rendszeréhez.  

 

Infrastrukturális szempontból a legtöbb tőzsde egy proxy szerverhez hasonlóan 

működő átjárót (gateway) kínál, amely a cégek saját hálózatán keresztül létesít kapcsolatot a 

tőzsde központi rendszerével (2.5. ábra). 

Az elektronikus kommunikációs hálózatok nem használnak átjárót/proxy szervert, a 

grafikus felhasználói vagy alkalmazásprogramozási felületük közvetlenül kapcsolódik a 

központi rendszerhez. Működésükre jellemző, hogy a megbízásokat először a saját hálózaton 

belül igyekeznek párosítani, és amennyiben ez nem sikerül, csak akkor lépnek kapcsolatba 

más ECN-ekkel vagy a tőzsdei platformokkal.  

 

                                                 
2
 Az elektronikus kommunikációs hálózatok története messzire nyúlik: az első ECN, az Instinet még 1969-ben 

indult. A cél egyrészt az volt, hogy a nagyobb pénzintézetek megkerülhessék a NYSE egyre drágábban és 

nehezebben hozzáférhető részvénypiacát, másrészt, hogy üzletkötőik a parkett zárása után is kereskedhessenek 

egymással. Az 1971-ben alapított virtuális részvénytőzsde, a NASDAQ piacához kezdetben az Instinet 

biztosított hozzáférést. A legismertebb elektronikus kommunikációs hálózatok az Instinet, az Island, a NYSE 

Arca és a Brut.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Proxy_server
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Gateway Gateway

     

  

Kereskedési 

rendszer A

Kereskedési 

rendszer B

APIAPI

TŐZSDE

KereskedKereskedéési si 

platformplatform

 
 

2.5. ábra: Hozzáférés elektronikus kereskedési platformhoz 
Forrás: saját szerkesztés 

 

Sok brókercég és bank fejleszt és kínál ügyfeleinek saját elektronikus kereskedési 

rendszert (ld. 2.6. és 2.7. ábra), de persze vannak külső szolgáltatók is, amelyek e területre 

specializálódtak. (E jegyzet lezárásakor a BÉT áruszekciójában kereskedési joggal rendelkező 

szekciótagok még telefonon keresztül fogadták ügyfeleik tőzsdei megbízásait.)  

 

 
 

2.6. ábra: Egy dán befektetési bank elektronikus kereskedési rendszerén keresztül bárki 

számára bárhonnan elérhető tőzsdék 

Forrás: Saxo Bank 
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2.7. ábra: Elektronikus kereskedési rendszer grafikus felhasználói felülete 

Forrás: Baki Agrocentrum Kft. 

 

A modern technikának hála, a felhasználók képesek az árajánlatokat, a fundamentális 

és a technikai elemzés, az aktuális hírek és piaci információk óriási adatmennyiségét az 

interneten keresztül fogadni és továbbítani. Ennek következményeként robbanásszerűen 

megnőtt azon kereskedők és befektetők tábora, akik kevesebb pénzért több szolgáltatást 

várnak el, és akik közül sokan mellőzik a hagyományos bróker-megbízói kapcsolatot. 

Az elektronikus kereskedés térhódításának fontos következményei vannak, amelyeket 

röviden az alábbiakban foglalhatunk össze: 

 csökkent az üzletkötés tranzakciós költsége; 

 nőtt a piacok likviditása; 

 még inkább kiéleződött a verseny a piacok között; 

 javult a piacok átláthatósága; 

 szűkült a vételi és eladási árrés. 

 

2.5. Kérdések és feladatok 

 

Ellenőrző kérdések: 

 

1) Milyen szolgáltatásokat nyújtanak a tőzsdetagok és a klíringtagok? 

2) A BÉT mely bizottságai képviselik a piaci szereplők érdekeit? 

3) Melyek a BÉT szekciói és milyen piacok működnek ezekben? 

4) Mi az összefüggés a szekciótagság és a kereskedési jog között? 

5) Hol létezik még ma is nyílt kikiáltásos határidős és opciós árupiaci kereskedés? 

 

Kompetenciát fejlesztő feladat: 

 

1) Melyek az elektronikus kereskedés elterjedésének következményei és miért? 
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3. Fontosabb származtatott ügyletek  
 

 

3.1. Fizikai piac 

 

A piacot, ahol az áruféleségek tényleges adásvétele folyik, fizikai piacnak (physical 

market) hívjuk. Fizikai piacról beszélünk, amikor például a szántóföldi növénytermesztő és a 

feldolgozó nyersanyag-beszerzője egy irodában szerződést köt 500 tonna kukorica 

beszállításáról összesen 27 millió Ft érékben. Fizikai piacként tekintünk a rotterdami kikötőre 

is, ahol a befutó óceánjárókból lehet megvásárolni a dél-amerikai kukoricát vagy szójadarát. 

 

3.1.1. Azonnali ügylet 

 

Amikor az eladó az eladásra kínált áruféleséget az adás-vételi szerződés 

megkötésével egy időben átadja a vevőnek, azonnali (prompt) ügyletről beszélünk. A 

piacot, ahol azonnali ügyleteket lehet kötni, azonnali (spot) piacnak nevezzük. Tipikus 

azonnali ügylet például a termény értékesítése úgymond „a kombájn alól”, vagyis az eladó és 

a vevő megállapodnak az árban, a vevő teherautói pedig megindulnak a táblákra, ahol éppen 

folyik a betakarítás.  

A fejletlenebb árutőzsdék némelyike lehetőséget kínál prompt fizikai teljesítésre szóló 

ügyletek kötésére (az eladó raktárából a termény azonnal kitárolható és elszállítható), ezek 

súlya azonban marginális3.   

 

3.1.2. Forward szerződés 

 

A forward szerződés (forward contract) egy vagyontárgy rögzített áron és 

meghatározott jövőbeli időpontban történő átruházásáról kötött megállapodás. A 

szerződés tárgyát képező áruféleség jóval az üzlet nyélbe ütése után cserél gazdát, nem úgy, 

mint egy azonnali ügyletnél. 

A bevezető példánknál maradva:  

 a termelő és a feldolgozó képviselője szeptember 20-án megállapodnak abban, 

hogy a termelő december 1. és 21. között 500 tonna, vagyis napi 1 kamion 

kukoricát szállít be a feldolgozó telephelyére 54 000 Ft/tonna alapáron (a 

beszállítás költsége a termelőt terheli);  

 a feldolgozó pedig a beszállított áru – szerződésben részletezett minőségi és egyéb 

diszkontokkal csökkentett, illetve prémiumokkal növelt – ellenértékét legkésőbb a 

következő év január 15-ig a termelő számlájára átutalja.   

 

Persze a forward ügyletek lehetnek ennél bonyolultabbak, kifinomultabbak. Nézzünk 

egy gyakorlati példát németországi vagy olaszországi exportra: eladó és vevő megállapodnak 

több ezer tonna termény leszállításáról adott időpontig. A teljes mennyiséget 1 000 tonna 

körüli tételekre bontják (ez kb. egy uszállyal vagy irányvonattal leszállítható mennyiség), és 

ezeket a szállítást megelőzően, egy előre rögzített időpontig külön-külön árazzák be. A tételek 

felére az eladó, felére a vevő kezdeményezheti az ár megállapítását. Mindketten ugyanattól a 

brókercégtől napi jegyzési információkat (pl. FOB Rajna bázis vagy milánói tőzsde) kapnak. 

Amikor az egyik fél úgy gondolja, hogy számára elfogadható az aktuális árszint, azt jelzi a 

brókercégen keresztül a másik félnek. A másik fél vagy elfogadja ezt az árajánlatot, vagy 

                                                 
3
 Például a BÉT áruszekciójában mindössze 5 kontraktusnyi (500 tonna) terményre kötöttek azonnali ügyletet 

2012-ben.  



 30 

szintén árajánlatot tesz (ez a gyakoribb). Ha a másik fél is árajánlatot tesz és a két árajánlat 

között csekély a különbség (pl. legfeljebb 1 EUR/tonna), rendszerint létre jön az üzlet, hiszen 

valamelyik vagy minkét fél könnyen enged. Ha azonban a két árajánlat között nagyobb a 

differencia (több mint 1 EUR/tonna), akkor mindkét fél köteles elfogadni a brókercég által az 

eladónak aznap továbbküldött vételi árajánlatok átlagát. A vételi és eladási árajánlat közötti 

„tűréshatárt” (a példánkban 1 EUR/tonna) a felek szerződésben rögzítik. Az egyes tételeket 

tehát a megadott időpontig bármikor be lehet árazni, a felek ily módon próbálják csökkenteni 

a kedvezőtlen irányú árváltozás kockázatát.  

A forward szerződés előnye az azonnal ügylettel szemben, hogy mindkét fél számára 

lehetővé teszi a tervezést. 

A forward szerződés jellemzője, hogy nem szabványosított, ezért nem átruházható, 

ugyanakkor rugalmas, vagyis a szerződő felek egyedi igényeire szabható, de egyben 

kockázatos is, hiszen a teljesítésre (áru leszállítása és ellenértékének kifizetése) az eladótól és 

a vevőtől független harmadik fél nem vállal maradéktalanul garanciát.  

 

3.2. Árutőzsde  

 

3.2.1. Határidős kontraktus 

 

A határidős árupiaci kontraktus (commodity futures contract) olyan, szervezett 

határidős árupiacon adható és vehető, szabványosított szállítási szerződés, amelyben az 

adott termék mennyiségét, minőségi paramétereit, leszállításának idejét és helyét 

egyaránt rögzítik. A kontraktus e jellemzőinek összességét specifikációnak (specification) 

nevezzük (vö. 3.1. táblázat).  

A mezőgazdasági nyersanyagok, amelyek határidős kontraktusai igazán sikeresek, 

közös jellemzői az alábbiak: 

 homogének, jól szabványosíthatók és osztályozhatók; 

 piacuk sokszereplős; 

 kereslet-kínálati viszonyaik kiszámíthatatlanok; 

 kereskedelmük szabad; 

 jól tárolhatók (kivéve az élő állatokat). 

 

A határidős kontraktusok esetében – ellentétben a gyakran hosszas tárgyalások 

eredményeként megszülető forward szerződésekkel – csak az áron folyik az alkudozás. 

Ennek színtere a tőzsdei parkett vagy az elektronikus kereskedési platformok. Az áralku 

tárgya azonban nem a fizikai termény, hanem maga a kontraktus, ezért a határidős 

kontraktusokat származtatott eszközöknek vagy derivatíváknak (derivatives) hívjuk4. A 

derivatívák értékét egy másik, ún. mögöttes vagyontárgy (underlying asset), esetünkben a 

kukorica, a napraforgó vagy a hízósertés fizikai piaci kereslete és kínálata határozza meg, 

pontosabban a piaci szereplők ebből származtatják, szubjektív értékítéletükre támaszkodva.  

Egy kontraktus adásvételi árát, illetve az árak sorozatát, folyamát jegyzésnek hívjuk (a 

kötési árakat a hőskorban krétával táblára jegyezték). A jegyzés bármely irányba csak a 

megadott minimális lépésközzel (tick) vagy annak egészszámú többszörösével mozdulhat el. 

A szélsőséges kilengések megakadályozása érdekében a jegyzés napi maximális 

elmozdulását (limit) is szabályozzák. Ezt a sávot az előző napi elszámolóárhoz (ld. 6.4. 

alfejezet) igazítják, de a korlátokat bizonyos esetekben (pl. egy kontraktus kifutásának napján, 

                                                 
4
 Valójában a forward kontraktus is egy derivatíva, de a származtatott eszköz fogalmát talán könnyebb megérteni 

a határidős kontraktus példáján. A forward kontraktus tárgya sem a fizikai termény, hanem annak jövőbeli 

leszállítása a szerződésben rögzített feltételek szerint.    
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vagy amikor egy kontraktus elszámolóára több egymást követő tőzsdenapon az engedélyezett 

maximummal mozdul el ugyanabba az irányba) fel lehet, illetve kell oldani. A tick és a limit 

árutőzsdénként, illetve kontraktusonként változik (pl. a kukorica határidős kontraktusainak 

minimális lépésköze és maximális napi árelmozdulása Chicagóban 0,0025 USD/bushel, 

illetve ±0,40 USD/bushel, Párizsban 0,25 EUR/tonna, illetve ±3,5 EUR/tonna, míg 

Budapesten 10 HUF/tonna, illetve 375 HUF/tonna; a repce határidős kontraktusainak 

minimális lépésköze és maximális napi árelmozdulása Winnipegben 0,10 CAD/tonna, illetve 

±30 CAD/tonna, Párizsban 0,25 EUR/tonna, illetve ±8,0 EUR/tonna, míg Budapesten 10 

HUF/tonna, illetve 6300 HUF/tonna).  

 

3.1. táblázat: A BÉT malmi búza határidős kontraktusának specifikációja 

 

 
 Forrás: BÉT 

 

Az árutőzsde a szabályoknak és szabványoknak köszönhetően egyrészt likviditást (a 

gyors, gyakorlatilag azonnali piacra lépés, illetve kivonulás lehetősége) teremt, másrészt 
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garanciát nyújt a pozíciók nyitásával és zárásával felvállalt kötelezettségek teljesítésére, 

így kereskedésre serkenti az egymástól egyébként sok tekintetben távol álló piaci szereplőket. 

A határidős árupiaci pozíciók nyitásához (kontraktusok adásvétele) és fenntartásához 

szükséges pénzügyi garancia, amelyet letétbe kell helyezni, csak töredéke a birtokolt 

kontraktusok értékének, így a kereskedésből származó nyereség (de a veszteség is!) rendkívül 

nagy lehet a befektetett összeghez képest. A határidős árupiacokon tehát kis tőkével nagy 

értéket lehet megmozgatni. A lekötött és a megmozgatott tőke arányát tőkeáttételnek 

(leverage) hívjuk. 

A pénzügyi termékek határidős piacain az ügyletek elszámolása kizárólag készpénzzel 

történik. Ezzel szemben, ha egy áruféleség határidős kontraktusát adjuk el vagy vesszük meg 

és pozíciónkat lejárat előtt nem zárjuk le, vagyis nem hajtunk végre egy az előzővel ellentétes 

irányú ügyletet, az is megeshet, hogy le kell szállítanunk, vagy át kell vennünk azt a bizonyos 

terméket.  

Valójában a fejlett határidős árupiacokon a határidős kontraktusok egyes 

áruféleségek fizikai adásvételében betöltött szerepe marginális. A termékekkel fizikai 

kapcsolatba kerülő piaci szereplők ezeket elsősorban a későbbi időpontban kötendő, 

egyedi kereskedelmi szerződések időszakos helyettesítésére használják. 

A határidős ügyletekkel részletesen a 4. fejezetben foglalkozunk. 

 

3.2.2. Opciós kontraktus 

 

Az opciós kontraktusok népszerűségüket elsősorban annak köszönhetik, hogy 

lehetőséget kínálnak a kockázatok behatárolására, miközben a profitszerzésnek nem 

szabnak határt.  

Egy árutőzsdei opciós kontraktus vevője egyszeri díjért jogosítványt szerez arra, 

hogy vételi vagy eladási pozíciót létesítsen egy adott áruféleség határidős piacán. Az 

opciós kontraktus tárgya tehát egy határidős kontraktus, innen az angol elnevezés option 

on futures. Az opciós kontraktusért fizetett díj a vevő lehetséges maximális vesztesége. Ha 

a piacon számára kedvező irányú folyamatok zajlanak, nyeresége az árak emelkedésével vagy 

éppen esésével együtt nő – minden korlát nélkül. Úgy is mondhatjuk, hogy az opció vevője 

egyfajta biztosítást vásárol, amelyért valamekkora biztosítási díjat fizet.  

Az opciós kontraktusokat nem csak venni, hanem eladni is lehet, amiből azonnali 

bevétel származik. Ellentétben a vevővel, az eladó kockázata nem limitált, ezzel szemben 

lehetséges maximális nyeresége az opciós kontratusért kapott díj. A felvállalt kockázattól 

persze egy likvid piacon bármikor meg tud szabadulni az opciós kontraktus 

visszavásárlásával.  

Az opciós kontraktus eladója tehát jogosítványt ruház át, amivel a vevő felé korlátlan 

kötelezettséget vállal. 

A nemzetközi gyakorlatban az opciós kontraktusokat részben a bankok és befektetési 

bankok egymás között (OTC), részben pedig a nyilvános piacokon, a szabályozott keretek 

között működő tőzsdéken adják és veszik.  

A jól működő opciós árupiacok alapja a likvid határidős árupiac. 

Az opciós ügyleteket részletesebben az 5. fejezetben tárgyaljuk.  

 

3.2.3. Megbízások típusai 

 

Az árutőzsdei ügyletek kötésére adott megbízások alaptípusa konkrét vételi vagy 

eladási árra szól: „Vegyél ötöt a takarmánykukorica májusi lejáratú kontraktusából 67 000 

Ft/tonna áron, adj el egyet a repce novemberi lejáratú kontraktusából 135 000 Ft-ért!” A 
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kontraktusok adásvételére azonban más típusú megbízásokat is lehet adni. A következőkben 

ezek közül a legfontosabbakat vesszük sorra.  

A piaci megbízás (market order, MKT) azonnali teljesítésre szól, mégpedig azon az 

áron, amelyen az adott kontraktust a megbízás leadásakor éppen meg lehet venni, illetve 

el lehet adni. Az árat tehát nem mi határozzuk meg. 

Amikor konkrét elképzelésünk van egy kontraktus számunkra elfogadható vételi vagy 

eladási áráról, limitáras megbízással (limit order, LMT) lépünk a piacra. Ha például 

480,00 EUR/tonna LMT vételi megbízást adunk a MATIF februári lejáratú 

repcekontraktusára (ld. 3.1. ábra), akkor az legfeljebb ezen az áron fog teljesülni. Esetleg 

ennél kedvezőbb árat (pl. 479,95 EUR) is elérhetünk, de magasabbat nem. Ha pedig 6,58 

USD/bushel LMT eladási megbízást adunk a CBOT decemberi lejáratú kukorica 

kontraktusára, akkor az legalább ezen az áron fog teljesül. Akárcsak az előző példánkban, 

ennél kedvezőbb árat (pl. 6,59 USD) is elérhetünk, alacsonyabbat azonban nem. Limitáras 

vételi megbízást olyankor helyezünk el, amikor a kontraktus jegyzése az általunk elfogadható 

árszint felett, eladásit pedig olyankor, amikor az alatt jár. 

 

 
 

3.1. ábra: 480 EUR/tonna vételi LMT megbízás elhelyezése elektronikus kereskedési 

rendszeren a MATIF 2013. februári lejáratú repcekontraktusára 
Forrás: Baki Agrocentrum Kft. 

 

A stop megbízást (stop order, STP) csak az adott kontraktus jegyzésének 

meghatározott mértékű elmozdulása esetén hajtják végre. A megbízások e típusát általában 

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

akarjuk megvásárolni, illetve eladni, mert abban bízunk, hogy a piacon kisebb korrekció után 



 34 

a jegyzés újabb, a korábbinál nagyobb, számunkra kedvező irányú elmozdulása következik 

be. Ha például 225 EUR-ért bevásároltunk a MATIF novemberi lejáratú malmi búza 

kontraktusából, majd a jegyzés 227 EUR-ra emelkedik, 2 EUR nyereségünk keletkezik a 

nyitott pozíción, amit a kontraktusok eladásával realizálhatnánk. Ezt mégsem tesszük, mivel a 

befutó hírek alapján az ár további emelkedését tartjuk valószínűnek. Egy váratlan zuhanás 

miatt azonban könnyen elolvadhat ez a nyereség, sőt, az ügyleten akár bukhatunk is. Ennek 

megakadályozására 225,5 EUR-ra szóló eladási STP megbízást adunk, ami azt jelenti, hogy 

akkor, amikor a jegyzés 225,5 EUR-ra esik vissza, és csakis akkor, automatikusan túladunk a 

kontraktusokon.  

Az STP megbízás fejlettebb változata a követő (trailing) STP: ha például vételi 

pozíciót nyitottunk és a jegyzés emelkedik, az STP eladási szint automatikusan mozog felfelé, 

amikor azonban a jegyzés esni kezd, mozdulatlan marad. 

A limitáras és stop megbízások közötti különbség jobb megértését szolgálja a 3.2. 

ábra. 
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3.2. ábra: Az LMT és STP megbízások összehasonlítása 
Forrás: saját szerkesztés 

 

A tőzsdei megbízásokat az ügylet megkötésére rendelkezésre álló idő szerint is 

osztályozzuk. Különbséget teszünk azonnali megbízások, a tőzsdenap egy szakaszára, a 

teljes tőzsdenapra, továbbá adott dátumig és visszavonásig érvényes megbízások között 

(vö. 3.3. ábra). A lehetőségek kombinálása nagyban segíti az egyéni kereskedési stratégiák 

megvalósítását.  
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3.3. ábra: Végrehajtott stop megbízás Chicagóban (nyílt kikiáltás) 
Forrás: The LaSalle Group of REFCO 

Megjegyzés: C = kukorica; CFO = töröld az előző megbízás; OPEN = visszavonásig érvényes. 

A 3.3. ábra értelmezése: Töröld az augusztus 22-i megbízást (adj el 10 kontraktus decemberi kukoricát, ha a 

jegyzés 3,31 USD/bushel szintre zuhan) és adj túl a 10 kontraktus decemberi kukoricán, ha a jegyzés 3,34 

USD/bushel szintre esik vissza. A 10 kontraktust 3,34 USD/bushel áron (ld. „10/34”) eladta TGR 050 (Thomas 

Grisworld) alkusznak BDW (Brad Warning). A megbízó a 81156 számlaszámon szerepel a REFCO cég (255-ös 

számú tőzsdetag) nyilvántartásában, megbízását átvette és a parkettre továbbította Jim Aiello, irodai közvetítő 

bróker, augusztus 27-én reggel 7 óra 37:00 perckor. A plomba tanúsága szerint a megbízás 7 óra 52:10 perckor, 

tehát jóval a kereskedés megkezdése előtt hagyta el a cég tőzsdei munkaállomását és indult útjára egy közvetítő 

(runner) kezében a pitben várakozó alkuszhoz.   

 

3.3. OTC piac 

 

A tőzsdén kívüli, ún. másodlagos piacot OTC (over the counter) piacnak hívjuk. Az 

OTC piac kevésbé szabályozott, mint a tőzsdei kereskedés.  

Pénzügyi berkekben OTC piac alatt többnyire a számítógépes hálózaton keresztül 

működő bankközi piacot értik. A bankközi OTC piacon csak bankok és más közvetítők, 

brókercégek közreműködésével lehet részt venni. A közvetítők a megbízásokat az 

ügyfelektől a „pulton keresztül” kapják. A piac közvetlen szereplői, akik rendelkeznek a 

kereskedéshez szükséges eszközökkel és jogosítványokkal, online számítógépes kapcsolatban 

állnak egymással, és egy a célra kifejlesztett rendszer segítségével kötnek üzleteket. 

A tőzsdén kívüli származtatott ügyletek alkalmazása a legkülönfélébb áruféleségek 

árkockázatának kezelésében robbanásszerűen elterjedt a 2000-es évtizedben. Az OTC 

derivatívák népszerűségének okait a következőkben foglalhatjuk össze: 

 a kontraktusokat a vállalkozások egyedi kockázati profiljához lehet igazítani; 

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

 olyan kontraktusokkal lehet kereskedni, amelyeket vagy nem jegyeznek az 

árutőzsdéken, vagy ha igen, piacuk likviditása elégtelen.  

 

A következőkben az OTC piacok speciális termékeit, a swap és a swaption kontraktust 

tárgyaljuk röviden. 
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3.3.1. Swap kontraktus 

 

A swap kontraktus megállapodás két fél között arról, hogy egy áruféleség árának 

alakulása függvényében, előre meghatározott feltételek mellett cashflow-cserét hajtanak 

végre. Az ilyen, tipikus OTC ügyletet egyszerűen csereügyletnek hívjuk, jóllehet, a hazai 

pénzügyi világban inkább az eredeti angol kifejezést használják.  

Az árupiaci csereügylet lényege, hogy a termelésben, a feldolgozásban vagy a 

kereskedelemben érdekelt piaci szereplő egy adott áruféleség vételi vagy eladási árát 

előre meghatározott időtartamra vagy időpontra pontosan rögzíteni tudja. Számára a 

csereügylet teljes védelmet nyújt az ár kedvezőtlen irányú elmozdulása ellen, 

ugyanakkor nem ad lehetőséget arra, hogy kedvező irányú változásából profitálhasson.  

Tegyük fel, hogy egy feldolgozó számára a nyersanyag árának ingadozásai túl 

erőteljesek, és nem tudja fő tevékenységének jövedelmezőségét biztonsággal megtervezni. 

Ezért csereügyletet köt, amelynek keretében megegyezik beszállítóival, hogy tőlük egy adott 

időszakon keresztül a nyersanyag reprezentatív piaci árának alakulása függvényében pénzt 

kap (ez az ügylet „billegő lába”), amiért cserében vállalja, hogy nekik az előre rögzített árat 

(ez pedig az ügylet „fix lába”) fizeti a nyersanyagért. 

 

3.1. példa: Swap ügylet mezőgazdasági termelő és feldolgozó között 

 

2010. szeptember:  

Egy repcetermelő megállapodást kötött egy növényolaj-gyártóval, 

hogy az 5 éven keresztül, minden júliusban átvesz tőle 200 tonna 

repcemagot 130 000 Ft/tonna áron. Cserében a termelő a szerződött 

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

a repcemag augusztusi lejáratra szóló határidős kontraktusának a 

beszállítás befejezése utáni első tőzsdenapon közzétett elszámolóára 

közötti különbözetet, amennyiben az elszámolóár meghaladja a 

130 000 Ft szintet.  

2011. július:  

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

repcemag augusztusi lejáratra szóló határidős kontraktusának 

elszámolóára 120 400 Ft, vagyis a termelő 10 600 Ft/tonna x 200 tonna 

(2,12 millió Ft) összegű többletbevételre tesz szert.  

2012. július:  

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

án a repcemag augusztusi lejáratra szóló határidős kontraktusának 

elszámolóára 141 000 Ft, vagyis a termelő 11 000 Ft/tonna x 200 tonna 

(2,2 millió Ft) összeget fizet a feldolgozónak.  

 

A fenti példánkban leírt, nem intézményi keretek között létrejött csereügylet alapja 

a kölcsönös bizalom és a kockázatkezelés lényegének megértése: a piaci szereplők a 

biztonság, a kiszámíthatóság, a tervezhetőség érdekében mondanak le az extra profit 

lehetőségéről. A csereügylet kiválóan alkalmas a hosszú távú szerződéses kapcsolatok 

megalapozására.    
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Egy árupiaci csereügyletnél nem követelmény, hogy mindkét fél fizikai kapcsolatba 

kerüljön az áruval. A termelő, a feldolgozó vagy a kereskedő például egy bankkal kötött 

megállapodás keretében is rögzítheti a nyersanyag, illetve a termék árát, és ilyenkor 

értelemszerűen ő fizeti a banknak a változó részt. A swap ügyletekben jellemző a bankok 

közvetítő szerepe vagy aktív részvétele. A bankok az OTC swap ügyletek kockázatait 

gyakran a határidős árupiacokon fedezik.  

Az árupiaci csereügyletek többségét kőolajra és kőolaj-származékokra kötik5.  

 

3.3.2. Swaption kontraktus 

 

Az instrumentum, amely kapcsolatot teremt az árupiaci opciós és csereügyletek között 

a csereügyletre kiírt opció (swaption). A swaption vevője jogosítványt szerez arra, hogy 

egy meghatározott időpontban vagy időpontig olyan csereügyletbe bocsátkozzon, 

amelynek a kondícióit előre rögzítették.  

A csereügyletre kiírt opció két típusa a fixáras (payer) és a változóáras (receiver) 

tranzakció. A payer swaption vevője, ha lehívja az opciót, egy áruféleségért korlátozott ideig 

fix árat fizethet, amiért cserében megkapja a változó részt. Ezzel szemben a receiver swaption 

vevője, ha lehívja az opciót, egy áruféleségért korlátozott ideig fix árat kap, amiért cserében 

neki kell kifizetnie a változó árrést.  

 

3.4. Kérdések és feladatok 

 

Ellenőrző kérdések: 

 

1) Miben különbözik a forward és a határidős kontraktus? 

2) Mi a tőkeáttétel és mi a jelentősége? 

3) Miben különbözik az LMT és az STP megbízás? 

4) Mi a különbség egy opciós kontraktus vevője, illetve eladója által felvállalt kockázat 

között, és mekkora a lehetséges nyereségük?   

5) Miért népszerűek az OTC ügyletek? 

 

Kompetenciát fejlesztő feladat: 

 

1) Gondolja végig, miért előnyös, ha egy bank közvetítő szerepet tölt be egy csereügyletnél! 

                                                 
5
 A legelterjedtebb OTC swap egyébként a kamat-csereügylet. Ilyenkor a felek egy adott pénzösszeg fix és 

változó kamatbevételét vagy kamatfizetési kötelezettségét cserélik el. 
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4. Határidős árupiaci aktivitás 
 

 

A határidős (és opciós) árupiacok főszereplői a fedezeti ügyleteket kötő, egy-egy adott 

áruféleséggel fizikai kapcsolatba is kerülő termelők, feldolgozók és kereskedők 

(commercials), valamint a spekulánsok, akik a jegyzések változásaiból igyekeznek hasznot 

húzni (non-commercials). A valóságban persze nem túl éles a két csoport között húzódó határ. 

 
4.1. Fedezeti ügyletek 

 

A határidős kontraktusok természetüknél fogva alkalmasabbak ún. fedezeti ügyletek 

(hedge) kötésére, mint a tényleges fizikai teljesítésre. A fejlett határidős árupiacok szerepe a 

termékek fizikai adásvételében marginális. 

 

4.1.1. A bázis fogalma 

 

A határidős piaci kereskedésben valamely áruféleség fizikai piaci árának és ugyanazon 

áruféleség vagy valamely származékos/helyettesítő terméke legközelebbi szállítási határidőre 

(fronthónap) jegyzett árának különbözetét bázisnak (basis) hívjuk.  

 

Fizikai piaci ár – Fronthónapi határidős piaci ár = Bázis 

 

A bázis egy-egy áruféleség különböző szállítási határidőre szóló kontraktusai esetében 

értelemszerűen más és más.  

Ha a bázis értéke nő (ha negatív és napról napra a nullához közelít, illetve ha pozitív 

és napról napra emelkedik), akkor a bázis gyengüléséről beszélünk. Ha a bázis értéke napról 

napra csökken, akkor a bázis erősödik (vö. 4.1. táblázat). 

Egy-egy áruféleség lokális fizikai piaci ára sok tényező függvénye. Ilyenek például: 

 a termék helyi kereslete és kínálata; 

 a helyettesítő termék(ek) helyi kereslete és kínálata; 

 az adott földrajzi pont távolsága a termék meghatározó piacától; 

 a rendelkezésre álló szabad tároló és szállító kapacitások;  

 a termék minőségi paraméterei, annak helyi specialitásai; 

 az agrárpolitikai beavatkozások. 

 

A bázis ingadozása rendszerint jóval kisebb, mint az abszolút árszintek ingadozása. 

Általános tendencia, hogy egy-egy termin lejáratának közeledtével egy áruféleség fizikai 

piaci ára és határidős kontraktusának jegyzése konvergál. Ez egyrészt azzal 

magyarázható, hogy a termék adott időpontig még hátralévő tárolásának költsége egyre 

kisebb lesz, másrészt a hírek és információk (becslések, előrejelzések stb.), amelyek alapján a 

piaci szereplők a kontraktus kifutásakor várható piaci helyzetről értékítéletet formálhatnak, 

egyre megbízhatóbbak lesznek.  

A piaci szereplők a határidős árupiaci fedezeti ügyletek kötésével az abszolút árszint 

változásának kockázatát a fizikai és határidős piaci árak viszonyában bekövetkező 

változás kockázatára, az ún. báziskockázatra (basis risk) szűkíthetik. 
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4.1. táblázat: Jelentés a kukorica és a szójabab bázisának alakulásáról (USA) 

 

 

 
Forrás: Thomson Reuters 

Megjegyzés: UNC = unchanged; DN = down; SRW Wheat = soft red winter wheat. 

 

4.1.2. A határidős jegyzések viszonya 

 

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

finanszírozási stb. költségeit is viseli. Minél hosszabb ideig raktározza valaki az árut, annál 

nagyobbak lesznek ezek a költségek, amelyek összessége az ún. fenntartási költség (carrying 

charge vagy cost of carry).  

A nem romlandó áruféleségek közelebbi és távolabbi határidőre szóló kontraktusainak 

jegyzése közötti különbség a készletek fenntartásának költségével magyarázható: normális 

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

kontraktus jegyzése magasabb. Ha egy adott időpontban a különböző határidőre szóló 

kontraktusok jegyzésének különbözete (intertemporális árviszony) a tárolás, a kezelés, a 
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biztosítás, a finanszírozás stb. valós költségeit tükrözi, teljes fenntartási költségű piacról 

(full carry market) beszélünk.  

Tegyük fel, hogy október végén a kukorica legközelebbi határidőre szóló jegyzése 

éppen 56 000 Ft/tonna, a táblákról a raktárakba kerülő termény fenntartási költsége pedig havi 

500 Ft/tonna. Ez esetben a kukorica határidős kontraktusainak teljes fenntartási költséget 

tükröző jegyzései az adott pillanatban a következők szerint alakulnának a BÉT-en: 

 

November: 

56 000 Ft/t 

    

 Március: 

58 000 Ft/t 

   

  Május: 

59 000 Ft/t 

  

   Július: 

60 000 Ft/t 

 

    Szeptember: 

61 000 Ft/t 

 

Teljes fenntartási költségű piaccal viszonylag ritkán találkozunk, rendszerint olyankor, 

amikor az adott termékből bőséges az árualap.  

A határidős kontraktusok intertemporális árviszonya elsősorban a tényleges vagy 

várt kínálat, valamint a hosszú távon valószínűsített egyensúlyi készlet- és árszint 

függvénye, de alakulását egyéb tényezők (különösen a kamatláb) is befolyásolják. 

Ahogy szűkül a kínálat, úgy csökken a közelebbi és a távolabbi határidőkre szóló 

jegyzések közötti különbség. Ha a tartalékok nagyon megcsappannak, a differencia teljesen 

eltűnhet, sőt, akár negatív kapcsolat (backwardation) is kialakulhat. Ilyenkor inverz piacról 

(inverse market) beszélünk (ld. 4.2. táblázat).  

 

4.2. táblázat: Példa inverz piacra (Chicago) 

 

Forrás: CME Group 

http://www.investorguide.com/definition/market.html
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E helyzetben a fizikai piacon a vevő hajlandó prémiumot fizetni az áru 

tulajdonosának, ha gyorsan hozzájuthat a még szabad készletekhez. A mezőgazdasági 

termények betakarítás előtti és utáni szállítási határidőkre szóló kontraktusainál az 

inverz piac gyakori jelenség. 

A téma iránt mélyebben érdeklődők számára: a határidős kontraktusok intertemporális 

árviszonyának tudományos értelmezéséről, illetve az intertemporális árviszonyok gazdasági 

döntéshozatalban játszott szerepéről ld. a 2. mellékletet.  

 

4.1.3. Eladási és vételi fedezeti ügylet 

 

A határidős árupiaci fedezeti ügylet határidős kontraktusok más irányú elkötelezettség 

egyidejű felvállalásával történő vásárlása vagy eladása. A gyakorlatban ez valamilyen fizikai 

piaci pozícióval ellentétes határidős piaci pozíció nyitását, majd annak a fizikai teljesítéssel 

egyidejű lezárását jelenti.  

A határidős árupiaci fedezeti ügyleteknek két változatát különböztetjük meg: az egyik 

az ún. eladási (short), a másik a vételi (long) fedezeti ügylet. Utóbbi az előbbi tükörképe.  

Eladási fedezeti ügyletet jellemzően az árutermelők kötnek, hogy beárazzák az 

előállított vagy a jövőben előállítandó árut. Így például egy gabonatermelő, aki a búzát esetleg 

még be sem takarította vagy a vetőmagot el sem vetette, határidős kontraktusok eladásával 

jóval a termény piacra dobása előtt behatárolhatja az értékesítési árat (4.1. ábra).  

 

     
 T1 (kiindulási helyzet) 

 

 T2 (végállapot) 

 

 

 Fizikai piac Határidős piac  Határidős piac Fizikai piac  

 az árutermelő már 

rendelkezik vagy 

majd rendelkezni 

fog az áru felett 

 

ezért short 

pozíciót nyit 

 

 

 

 

majd az áru 

értékesítésekor 

lezárja a short 

pozíciót  

 

és átveszi az áru 

ellenértékét 

 

 

 

 

 (ST1) FT1
T*

   FT2
T*

 ST2  

  T1  T2  T
*
   

Ideális esetben ST1  ST2  FT1
T*  FT2

T*
 (a tranzakciós költségeket nem számítva). 

Az árutermelő hedger mindig vételi kiindulási pozícióval bír a fizikai piacon. 
 

STn: az áru fizikai piaci ára a Tn időpontban.  
FTn

T*
: a T

*
 időpontra szóló határidős jegyzés a Tn időpontban. 

 

 

4.1. ábra: Egyszerű árutermelői short fedezeti ügylet végrehajtása 
Forrás: saját szerkesztés 

 

Vételi fedezeti ügyletbe többek között a feldolgozók bocsátkoznak, akik egy 

áruféleség majdani vételárát a tervezhetőség érdekében jóval a beszerzés előtt szeretnék 

belőni. Példának okáért egy takarmánykeverő vállalkozás számára létfontosságú kérdés, hogy 

az alapanyaghoz mennyiért jut hozzá. Mivel a fizikai piaci árak és a határidős jegyzések 

emelkedése többnyire párhuzamos, ezért ha a cég drágán is szerzi be a takarmánykukoricát a 

fizikai piacon, többletkiadásaira többé-kevésbé fedezetet nyújt a határidős ügyleten realizált 

nyeresége, hiszen ott korábban olcsón vásárolta meg a terményt (értsd: a kontraktust), amelyet 

később, a határidős piaci pozíció lezárásakor magasabb áron ad tovább (4.2. ábra). 
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 T1 (kiindulási helyzet) 

 

 T2 (végállapot) 

 

 

 Fizikai piac Határidős piac  Határidős piac Fizikai piac  

 a feldolgozó nem 

rendelkezik az    

áru felett 

 

 

ezért long 

pozíciót nyit 

 

 

 

 

majd az áru 

beszerzésekor 

lezárja a long 

pozíciót  

 

és kifizeti                 

az áru ellenértékét 

 

 

 

 

 (ST1) FT1
T*

   FT2
T*

 ST2  

  T1  T2  T
*
   

Ideális esetben ST1  ST2  FT1
T*  FT2

T*
 (a tranzakciós költségeket nem számítva). 

A feldolgozó hedger mindig eladási kiindulási pozícióval bír a fizikai piacon. 
 

STn: az áru fizikai piaci ára a Tn időpontban.  

FTn
T*

: a T
*
 időpontra szóló határidős jegyzés a Tn időpontban. 

 

 

4.2. ábra: Egyszerű feldolgozói long fedezeti ügylet végrehajtása 
Forrás: saját szerkesztés 

 

Röviden összefoglalva a határidős fedezeti ügyletek előnyei a piaci szereplők számára 

az alábbiak:  

 Termelő: A mezőgazdasági árutermelő pénzügyi forrásai a megtermelt áru 

értékéhez képest aránytalanul szűkösek, így számára már kisebb ármozgás is 

komoly pénzügyi nehézséget okozhat. Határidős árupiaci fedezeti ügyletek 

kötésével azonban az abszolút árszint változásának kockázatát a fizikai és 

határidős piaci árak viszonyában bekövetkező változás kockázatára, azaz a 

báziskockázatra szűkítheti, és bizonyos keretek között behatárolhatja 

majdani árbevételét. Mivel a fedezeti ügyletek révén az árak ingadozásból eredő 

kockázatok számottevően csökkenthetők, ezért a bankok is szívesebben 

finanszírozzák a termelést. Azokban az országokban, ahol likvid határidős 

árupiacok működnek, a pénzintézetek hajlandók a fedezett áru értékének akár 80-

90 százalékáig hitelt nyújtani. 

 Feldolgozó: Határidős árupiaci fedezeti ügyletek kötésével a feldolgozó 

hatékonyan csökkentheti az inputárak kilengéseit, illetve esetenként – akárcsak 

a termelő – bizonyos keretek között behatárolhatja majdani árbevételét.   

 Kereskedő: Az exportőr/importőr határidős kontraktusok eladásával/vételével 

helyettesítheti majdani eladásait/beszerzéseit, amíg a tényleges fizikai piaci 

tranzakciót nyélbe nem üti. Amikor pedig kilátásba kerül a forward szerződések 

megkötése, a határidős fedezeti pozíciók birtokában versenyképesebb 

árajánlatot tehet. 

 Készletező: Valamely áruféleség felhalmozása a fizikai és határidős piaci árak 

viszonyával kapcsolatos várakozásokon is alapul. Fejlett piacgazdaságokban a 

vállalkozás többek között azért is folytat készletezési tevékenységet, mert 

fedezeti ügyleteket köt. 
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A határidős árupiaci fedezeti ügyletek alapvető célja a fizikai piacon valamely 

későbbi időpontban megkötendő, specifikus szerződés időszakos helyettesítése, amikor a 

határidős piaci fedezeti aktivitás magyarázható 

 a termelés, a szállítás vagy a feldolgozás terén előrelátható zavarokkal;  

 az alkupozíciók és a szerződéskötési preferenciák különbözőségével. 

 

A határidős árupiacok forgalma elsősorban ott, akkor és azon áruféleségeknél jelentős, 

ahol, amikor, illetve amelyek esetében a termelés, a szállítás vagy a feldolgozás a kereslet-

kínálati viszonyok változásaira valamilyen ok vagy esemény miatt viszonylag rugalmatlanul 

reagál. 

Ami pedig szerződéskötési preferenciákat illeti: egy erősebb alkupozíciót élvező piaci 

szereplő előnytelen szerződést kényszeríthet egy másik piaci szereplőre, ami később 

elkerülhetetlenül konfliktushoz, rosszabb esetben a szerződéses kapcsolat megszakadásához 

vezethet. A felek között a leggyakoribb, legfontosabb ütközési pont, hogy egy forward 

szerződésben a szállítás ellentételezését előzetesen rögzített áron (az árváltozás kockázatát 

kizárva) vagy a szállításkori/fizetéskori fizikai piaci áron (az árváltozás kockázatát 

felvállalva) határozzák-e meg. A határidős árupiaci fedezeti ügylet lehetőséget kínál egy 

áruféleség előzetesen fixált áron későbbi időpontban történő beszerzésére, illetve eladására, 

így a gyengébb alkupozícióban lévő piaci szereplő nem kényszerül kizárólag a 

mindenkori fizikai piaci áron ellentételezett vállalásokra. 

A határidős árupiaci fedezeti ügyleteknek azonban lehet más célja is, mégpedig a 

határidős és fizikai piaci árak viszonyában előrelátható változások kínálta haszonszerzési 

lehetőség kiaknázása. Erre azonban majd később, a 4.1.6. pontban térünk ki. 

A határidős árupiaci fedezeti pozíciók megnyitásának és fenntartásának természetesen 

van költségvonzata és finanszírozási igénye. Ez egyrészt a közvetlen tőzsdei szereplők által 

az ügyletek végrehajtásáért felszámított jutalékokból (pl. a BÉT áruszekciójában ez a 

szekciótaggal kötött egyéni megállapodás függvényében 100-200 Ft/tonna), másrészt az 

elszámolóház által megkövetelt pénzügyi letétekből (részletesen ld. a 6.3.1. pontban), illetve 

azok kamatköltségéből adódik. 

A mezőgazdasági árutermelők közül csak nagyon kevesen, jellemzően a nagyméretű 

gazdaságok kötnek maguk fedezeti ügyleteket. A termelői összefogások, integrációk, 

szövetkezetek közül már többen professzionális üzletkötőt alkalmaznak. A multinacionális 

feldolgozó és kereskedő cégeknél külön részleg vagy leányvállalat foglalkozik az 

árkockázatok kezelésével.  

Gyakori, hogy az árutőzsdéken államkötvények vagy különböző devizák határidős 

kontraktusaival is kereskednek, így piacaik lehetőséget kínálnak többek között különböző 

pénzügyi kockázatok fedezésére. A következőkben egy határidős devizaügyletre is 

bemutatunk majd egy egyszerű példát, hozzátéve, hogy a hazai gyakorlatban sok 

agrárvállalkozás inkább az OTC piacon kezeli devizakitettségét. 
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4.1. példa: Határidős nyersanyagpiaci short fedezeti ügylet (1) 

 

Fizikai piac 

  
Határidős piac (BÉT) 

 

 

Április eleje: 

A repce áttelelt, az időjárás eddig 

kedvezően alakult, a termelő – 

megbecsülve az összes ráfordítást és a 

várható hektárhozamot – úgy ítéli meg, 

hogy a repce határidős jegyzéséből 

származtatott 130 000 Ft/t betakarítás 

utáni lokális piaci ár a számára 

elfogadható. Vevőt egyelőre nem talál. 

Bázisa: -5 000 Ft.     

 

 

 

A repce jegyzése augusztusi lejártra  

135 000 Ft. A termelő a várható 

termésmennyiségnek megfelelő számú 

augusztusi kontraktust ad el, vagyis short 

fedezeti pozíciót nyit. 

 

Június:  

Az EU nagy repcetermelő tagállamaiban a korábban vártnál valamivel nagyobb termést 

takarítanak be. 

 

 

Július eleje: 

A repcére akad vevő, aki azonban csak a 

legközelebbi lejáratra szóló határidős 

jegyzés és a bázis különbözetét, vagyis 

120 000 Ft/t árat fizet a terményért. A 

termelőnek a pénzre szüksége van, aláírja 

a szerződést.  

 

 

 

A repce jegyzése augusztusi lejáratra 

125 000 Ft szintre esik vissza. A termelő 

a kontraktusok visszavásárlásával lezárja 

short fedezeti pozícióját.  

 

 

Elszámolás: 

130 000 Ft – 120 000 Ft = 10 000 Ft 

„veszteség” a fizikai piacon (nem teljesült 

az eredeti elképzelés). 

 

 

135 000 Ft – 125 000 Ft = 10 000 Ft 

nyereség a határidős piaci ügyleten a 

jegyzés visszaesése miatt. 

 

 

Eredmény: 

120 000 Ft/t 

+  10 000 Ft/t 

130 000 Ft/t 

 

 

árbevétel  

határidős piaci nyereség    

összes bevétel 

Megjegyzés: példánkban nem vettük 

figyelembe a határidős és a fizikai piaci 

árak közötti konvergenciát, valamint a 

határidős pozíció megnyitásának, 

fenntartásának és lezárásának tranzakciós 

költségeit. 
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4.2. példa: Határidős nyersanyagpiaci short fedezeti ügylet (2) 

 

Fizikai piac 

  
Határidős piac (BÉT) 

 

 

Április eleje: 

A repce áttelelt, az időjárás eddig 

kedvezően alakult, a termelő – 

megbecsülve az összes ráfordítást és a 

várható hektárhozamot – úgy ítéli meg, 

hogy a repce határidős jegyzéséből 

származtatott 130 000 Ft/t betakarítás 

utáni lokális piaci ár a számára 

elfogadható. Vevőt egyelőre nem talál. 

Bázisa: -5 000 Ft.         

 

 

 

A repce jegyzése augusztusi lejártra  

135 000 Ft. A termelő a várható 

termésmennyiségnek megfelelő számú 

augusztusi kontraktust ad el, vagyis short 

fedezeti pozíciót nyit. 

 

Június: 

Az EU nagy repcetermelő tagállamaiban a korábban vártnál valamivel gyengébb termést 

takarítanak be. 

 

 

Július eleje: 

A repcére akad vevő, aki a legközelebbi 

lejáratra szóló határidős jegyzés és a bázis 

különbözetét, vagyis 140 000 Ft/t árat 

ajánl a terményért. A termelő aláírja a 

szerződést.  

 

 

 

A repce jegyzése augusztusi lejáratra 

145 000 Ft szintre emelkedik. A termelő 

a kontraktusok visszavásárlásával lezárja 

short fedezeti pozícióját.  

 

 

Elszámolás: 

140 000 Ft – 130 000 Ft = 10 000 Ft 

„nyereség” a fizikai piacon (a vártnál 

magasabb áron sikerült értékesíteni a 

repcét). 

 

 

 

145 000 Ft – 135 000 Ft = 10 000 Ft 

veszteség a határidős piaci ügyleten a 

jegyzés emelkedése miatt. 

 

 

Eredmény: 

140 000 Ft/t 

–   10 000Ft/t 

130 000 Ft/t 

 

 

árbevétel  

határidős piaci veszteség    

összes bevétel 

Megjegyzés: példánkban nem vettük 

figyelembe a határidős és a fizikai piaci 

árak közötti konvergenciát, valamint a 

határidős pozíció megnyitásának, 

fenntartásának és lezárásának tranzakciós 

költségeit. 
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4.3. példa: Határidős nyersanyagpiaci long fedezeti ügylet (1) 

 

Fizikai piac 

  
Határidős piac (BÉT) 

 

 

Szeptember eleje: 

Egy malom likviditási helyzetéből 

adódóan negyedéves időközönként 

vásárol alapanyagot. A következő 

beszerzés decemberben esedékes. A 

vezetés – tekintettel az egyéb inputok 

költségeire, valamint a liszt árának 

alakulásával kapcsolatos várakozásokra – 

úgy ítéli meg, hogy a malmi búza 

határidős jegyzéséből származtatott  

50 000 Ft/t decemberi beszerzési ár a 

számára elfogadható. Eladókkal egyelőre 

nem tud tárgyalni. Beszállítói körzetében 

a bázis: -2 500 Ft.     

 

 

 

A malmi búza jegyzése decemberi lejártra 

52 500 Ft. A malom a negyedéves 

működéséhez szükséges mennyiségnek 

megfelelő számú decemberi kontraktust 

vásárol, vagyis long fedezeti pozíciót nyit. 

 

November:  

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

állomány gyengén fejlett, a fagyra érzékeny, a terméskilátások rosszak. 

 

 

December eleje: 

A malom pénzügyi helyzete lehetővé teszi 

a beszerzést. Az eladók a legközelebbi 

lejáratra szóló határidős jegyzés és a bázis 

különbözetét, vagyis 56 000 Ft/t árat 

kérnek búzáért. A malomnak szüksége 

van az alapanyagra, aláírja a szerződést.  

 

 

 

A malmi búza jegyzése decemberi 

lejáratra 58 500 Ft szintre emelkedik. A 

malom a kontraktusok eladásával lezárja 

long fedezeti pozícióját.  

 

 

Elszámolás: 

56 000 Ft – 50 000 Ft = 6 000 Ft 

„veszteség” a fizikai piacon (nem teljesült 

az eredeti elképzelés). 

 

 

58 500 Ft – 52 500 Ft = 6 000 Ft  

nyereség a határidős piaci ügyleten a 

jegyzés emelkedése miatt. 

 

 

Eredmény: 

56 000 Ft/t 

–   6 000 Ft/t    

50 000 Ft/t 

  

 

beszerzési ár  

határidős piaci nyereség    

nettó beszerzési költség 

Megjegyzés: példánkban nem vettük 

figyelembe a határidős és a fizikai piaci 

árak közötti konvergenciát, valamint a 

határidős pozíció megnyitásának, 

fenntartásának és lezárásának tranzakciós 

költségeit. 



 47 

4.4. példa: Határidős nyersanyagpiaci long fedezeti ügylet (2) 

 

Fizikai piac Határidős piac (BÉT) 

 

 

Szeptember eleje: 

Egy malom likviditási helyzetéből 

adódóan negyedéves időközönként 

vásárol alapanyagot. A következő 

beszerzés decemberben esedékes. A 

vezetés – tekintettel az egyéb inputok 

költségeire, valamint a liszt árának 

alakulásával kapcsolatos várakozásokra – 

úgy ítéli meg, hogy a malmi búza 

határidős jegyzéséből származtatott  

50 000 Ft/t decemberi beszerzési ár a 

számára elfogadható. Eladókkal egyelőre 

nem tud tárgyalni. Beszállítói körzetében 

a bázis: -2 500 Ft.     

 

 

 

A malmi búza jegyzése decemberi lejártra 

52 500 Ft. A malom a negyedéves 

működéséhez szükséges mennyiségnek 

megfelelő számú decemberi kontraktust 

vásárol, vagyis long fedezeti pozíciót nyit. 

 

November:  

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

kikelt állomány erős, a fagyra nem érzékeny, a terméskilátások kedvezőek. 

 

 

December eleje: 

A malom pénzügyi helyzete lehetővé teszi 

a beszerzést. Az eladóknak legfeljebb a 

legközelebbi lejáratra szóló határidős 

jegyzés és a bázis különbözetét, vagyis  

46 000 Ft/t árat fizet a búzáért. Az eladók 

aláírják a szerződést.  

 

 

 

A malmi búza jegyzése decemberi 

lejáratra 48 500 Ft szintre esik vissza. A 

malom a kontraktusok eladásával lezárja 

long fedezeti pozícióját. 

  

 

Elszámolás: 

50 000 Ft – 46 000 Ft = 4 000 Ft 

„nyereség” a fizikai piacon (a vártnál 

alacsonyabb áron sikerült beszerezni a 

búzát). 

 

 

 

52 500 Ft – 48 500 Ft = 4 000 Ft  

veszteség a határidős piaci ügyleten a 

jegyzés visszaesése miatt. 

 

 

Eredmény: 

   46 000 Ft/t 

+   4 000 Ft/t 

50 000 Ft/t 

 

 

beszerzési ár  

határidős piaci veszteség    

összes beszerzési költség 

Megjegyzés: példánkban nem vettük 

figyelembe a határidős és a fizikai piaci 

árak közötti konvergenciát, valamint a 

határidős pozíció megnyitásának, 

fenntartásának és lezárásának tranzakciós 

költségeit. 

 



 48 

4.5. példa: Integrátori short fedezeti ügylet a gyakorlatból 

 

Fizikai piac 

  
Határidős piac (BÉT) 

 

 

Május: 

Az integrátor megállapodik termelő 

partnerével, hogy megvásárol tőle 1 000 t 

tőzsdei specifikáció szerinti minőségű 

kukoricát 45 000 Ft/t telephelyi áron, 

novemberi szállításra. A terményre még 

nincs vevője. Bázis: -2 000 Ft (szállítási 

költség a legközelebbi dunai kikötőhöz, 

amely egyben tőzsdei paritás). 

 

 

 

A kukorica jegyzése novemberi lejáratra 

47 000 Ft a szerződés megkötésekor, majd 

48 000 Ft szintre emelkedik. Az integrátor 

hosszú távon a jegyzés esésével számol, 

ezért elad 10 db novemberi kontraktust és 

ezzel fedezi fizikai piaci pozícióját.  

A megcélzott értékesítési ár tehát  

48 000 Ft – 2 000 Ft = 46 000 Ft. 

 

 

Nyár:  

A világ főbb kukoricatermelő térségeiben súlyos a szárazság, a kukorica jegyzése júliusban 

néhány hét leforgása alatt 60 000 Ft fölé szökik. 

 

 

Október vége: 

Az integrátor eladja a kukoricát egy 

bioetanol-gyárnak 65 500 Ft/t áron a vevő 

telephelyére beszállítva. Az integrátort 

terhelő fuvardíj 1 800 Ft/t, vagyis a 

termelő partner telephelyén realizált 

értékesítési ára 63 700 Ft/t. 

 

 

 

A kukorica jegyzése novemberi lejáratra 

66 000 Ft. Az integrátor 10 db novemberi 

kontraktus megvételével lezárja fedezeti 

pozícióját.  

 

 

Elszámolás: 

63,7 mio Ft – 45 mio Ft = 18,7 mio Ft 

nyereség a fizikai piacon. 

 

 

48 mio Ft – 66 mio Ft = 18 mio Ft 

veszteség a határidős piaci ügyleten a 

jegyzés megugrása miatt. 

 

 

Eredmény: 

18,7 mio Ft 

– 18,0 mio Ft 

700 000 Ft 

 

700 Ft/t 

 

 

nyereség a fizikai piacon  

veszteség a határidős piacon   

összes nyereség 

 

fajlagos nyereség 

Megjegyzés: példánk az értékesítési ár 

behatárolása szempontjából ugyan 

sikeresnek mondható, ugyanakkor a 

tranzakciós költségeket is számba véve 

egy gyakorlatilag nullszaldós 

kereskedelmi ügylettel van dolgunk. 

 

Ez a példa a figyelmesebb olvasóban nyilván több kérdést is felvet (pl. miért sietett a 

kereskedő már májusban a határidős piacra, miért nem szállt ki hamarabb a short határidős 

pozícióból stb.), ami teljesen helyénvaló. Az esetet azért tárgyaljuk, mert nagyszerű kiindulási 

alap ahhoz, hogy a következő fejezetben a kockázatkezelés magasabb szintjére lépjünk és 

megismerkedjünk a kifinomultabb opciós stratégiákkal.  
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4.6. példa: Határidős devizapiaci short fedezeti ügylet (1) 

 

Fizikai piac 

  
Határidős piac (BÉT) 

 

 

Október közepe: 

Folyik a kukorica betakarítása. A termelő 

szerződést köt az észak-olaszországi 

vevővel, hogy az 200 EUR/t áron 500 t 

kukoricát vesz át és szállít el december 1. 

és 15. között, a terményért pedig majd 

december végén fizet. Az EUR januári 

jegyzése 275 Ft. A kukorica önköltsége 

45 000 Ft/t, így a szerződés aláírásakor 

tervezett jövedelem 10 000 Ft/t, vagyis 

(200 x 275) – 45 000. 

 

 

 

A termelő 275 Ft/EUR árfolyamon 

100 kontraktus (1 kontraktus = 1 000 EUR) 

januári EUR eladásával short fedezeti 

pozíciót nyit. 

 

December vége: 

A termelő határidőre leszállította a 

szerződött mennyiséget, számlájára 

megérkezik az ellentételezés, összesen 

100 000 EUR. Az EUR januári jegyzése 

268 Ft, gyakorlatilag megfelel a spot piaci 

árnak. A termelő a spot piaci áron átváltja 

a 100 000 EUR összeget. 

 

 

 

A termelő 268 Ft/EUR árfolyamon 

likvidálja januári short fedezeti pozícióját.  

 

 

Elszámolás: 

100 000 x (275 – 268) = 700 000 Ft 

„veszteség” a fizikai piacon (nem teljesült 

az eredeti elképzelés). 

 

 

 

100 000 x (275 – 268) = 700 000 Ft 

nyereség a határidős devizaügyleten. 

 

 

Eredmény: 

26 800 000 Ft 

+     700 000 Ft 

27 500 000 Ft 

 

55 000 Ft/t 

10 000 Ft/t 

 

 

árbevétel  

devizapiaci nyereség    

összes bevétel 

 

fajlagos bevétel 

jövedelem 

Megjegyzés: példánkban nem vettük 

figyelembe a határidős pozíció 

megnyitásának, fenntartásának és 

lezárásának tranzakciós költségeit, az  

EUR átváltásának tranzakciós költségét, 

továbbá a fronthónapi kontraktus  

jegyzését egyelőnek tekintettük az  

átváltási (spot piaci) árral. 
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4.7. példa: Határidős devizapiaci short fedezeti ügylet (2) 

 

Fizikai piac 

  
Határidős piac (BÉT) 

 

 

Október közepe: 

Folyik a kukorica betakarítása. A termelő 

szerződést köt az észak-olaszországi 

vevővel, hogy az 200 EUR/t áron 500 t 

kukoricát vesz át és szállít el december 1. 

és 15. között, a terményért pedig majd 

december végén fizet. Az EUR januári 

jegyzése 275 Ft. A kukorica önköltsége 

45 000 Ft/t, így a szerződés aláírásakor 

tervezett jövedelem 10 000 Ft/t, vagyis 

(200 x 275) – 45 000. 

 

 

 

A termelő 275 Ft/EUR árfolyamon 

100 kontraktus (1 kontraktus = 1 000 EUR) 

januári EUR eladásával short fedezeti 

pozíciót nyit. 

 

December vége: 

A termelő határidőre leszállította a 

szerződött mennyiséget, számlájára 

megérkezik az ellentételezés, összesen 

100 000 EUR. Az EUR januári jegyzése 

285 Ft, gyakorlatilag megfelel a spot piaci 

árnak. A termelő a spot piaci áron átváltja 

a 100 000 EUR összeget.  

 

 

 

A termelő 285 Ft/EUR árfolyamon 

likvidálja januári short fedezeti pozícióját.  

 

 

Elszámolás: 

100 000 x (285 – 275) = 1 000 000 Ft 

„nyereség” a fizikai piacon (a tervezettnél 

nagyobb lett a forintosított árbevétel). 

 

 

 

100 000 x (285 – 275) = 1 000 000 Ft 

veszteség a határidős devizaügyleten. 

 

 

Eredmény: 

28 500 000 Ft 

–  1 000 000 Ft 

27 500 000 Ft 

 

55 000 Ft/t 

10 000 Ft/t 

 

 

árbevétel  

devizapiaci veszteség    

összes bevétel 

 

fajlagos bevétel 

jövedelem 

Megjegyzés: példánkban nem vettük 

figyelembe a határidős pozíció 

megnyitásának, fenntartásának és 

lezárásának tranzakciós költségeit, az  

EUR átváltásának tranzakciós költségét, 

továbbá a fronthónapi kontraktus  

jegyzését egyelőnek tekintettük az  

átváltási (spot piaci) árral. 
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4.8. példa: Határidős devizapiaci long fedezeti ügylet (1) 

 

Fizikai piac 

  
Határidős piac (BÉT) 

 

 

Szeptember közepe: 

Egy takarmánygyártó 22 t hallisztet vásárol 

egy hamburgi kereskedőtől, november 

közepi szállításra, 1 365 EUR/t telephelyi 

áron. Az áruért a szerződésben foglaltak 

szerint november végén fizet. Az EUR 

decemberi jegyzése 282 Ft. A halliszt 

beszerzésének tervezett költsége          

8 468 460 Ft (22 x 1 365 x 282). 

 

 

 

A takarmánygyártó 282 Ft/EUR 

árfolyamon 30 kontraktus (1 kontraktus = 

1 000 EUR) decemberi EUR vételével long 

fedezeti pozíciót nyit. 

 

November vége: 

A kereskedő határidőre leszállította a 

szerződött mennyiséget. Az EUR 

decemberi jegyzése 295 Ft, gyakorlatilag 

megfelel a spot piaci árnak. A 

takarmánygyártó a spot piaci áron 30 030 

EUR-t vásárol, az összeget pedig átutalja a 

hamburgi kereskedőnek.   

 

 

 

A takarmánygyártó 295 Ft/EUR 

árfolyamon likvidálja decemberi long 

fedezeti pozícióját.  

 

 

Elszámolás: 

30 030 x (295 –282) = 390 390 Ft 

„veszteség” a fizikai piacon (nem teljesült 

az eredeti elképzelés). 

 

 

 

30 000 x (295 – 282) = 390 000 Ft 

nyereség a határidős devizaügyleten. 

 

 

Eredmény: 

8 858 850 Ft 

–     390 000 Ft 

8 468 850 Ft 

 

 

 

 

beszerzési ár  

devizapiaci nyereség    

nettó beszerzési ár 

 

 

Megjegyzés: példánkban nem vettük 

figyelembe a határidős pozíció 

megnyitásának, fenntartásának és 

lezárásának tranzakciós költségeit, az  

EUR átváltásának tranzakciós költségét, 

továbbá a fronthónapi kontraktus  

jegyzését egyelőnek tekintettük az  

átváltási (spot piaci) árral. 

 



 52 

4.9. példa: Határidős devizapiaci long fedezeti ügylet (2) 

 

Fizikai piac 

  
Határidős piac (BÉT) 

 

 

Szeptember közepe: 

Egy takarmánygyártó 22 t hallisztet vásárol 

egy hamburgi kereskedőtől, november 

közepi szállításra, 1 365 EUR/t telephelyi 

áron. Az áruért a szerződésben foglaltak 

szerint november végén fizet. Az EUR 

decemberi jegyzése 282 Ft. A halliszt 

beszerzésének tervezett költsége         

8 468 460 Ft (22 x 1 365 x 282). 

 

 

 

A takarmánygyártó 282 Ft/EUR 

árfolyamon 30 kontraktus (1 kontraktus = 

1 000 EUR) decemberi EUR vételével long 

fedezeti pozíciót nyit. 

 

November vége: 

A kereskedő határidőre leszállította a 

szerződött mennyiséget. Az EUR 

decemberi jegyzése 267 Ft, gyakorlatilag 

megfelel a spot piaci árnak. A 

takarmánygyártó a spot piaci áron 30 030 

EUR-t vásárol, az összeget pedig átutalja a 

hamburgi kereskedőnek.   

 

 

 

A takarmánygyártó 267 Ft/EUR 

árfolyamon likvidálja decemberi long 

fedezeti pozícióját.  

 

 

Elszámolás: 

30 030 x (282 –267) = 450 450 Ft 

„nyereség” a fizikai piacon (a tervezettnél 

olcsóbb lett a forintosított beszerzési ár). 

 

 

 

30 000 x (282 – 267) = 450 000 Ft 

veszteség a határidős devizaügyleten. 

 

 

Eredmény: 

8 018 010 Ft 

+     450 000 Ft 

8 468 010 Ft 

 

 

 

 

beszerzési ár  

devizapiaci veszteség    

összes kiadás 

 

 

Megjegyzés: példánkban nem vettük 

figyelembe a határidős pozíció 

megnyitásának, fenntartásának és 

lezárásának tranzakciós költségeit, az  

EUR átváltásának tranzakciós költségét, 

továbbá a fronthónapi kontraktus  

jegyzését egyelőnek tekintettük az  

átváltási (spot piaci) árral. 

 

 

A határidős fedezeti ügyletekkel értelemszerűen nem tudunk minden kockázatot 

kezelni. A gyakorlatban előfordul, hogy egy szállítmány valamiért nem érkezik meg időben 

vagy a vevő kifogásolja a leszállított áru minőségét, esetleg késik az ellentételezés stb. Az 

ilyen problémák miatt a fizikai piaci pozíciónk „alulfedezett” vagy „túlfedezett” lehet. A 

határidős fedezeti ügyletek korántsem költségmentes kockázatkezelési módszerek. Minden 

tranzakcióknak van költségvonzata, amellyel kalkulálni kell már az ügylet tervezésekor. 
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4.10. példa: Komplex kereskedői long fedezeti ügylet a gyakorlatból 

 

Fizikai piac 

  
Határidős piac (CBOT + BÉT) 

 

 

November: 

1) A kereskedő szójadarát ad el márciusra 

137 200 Ft/t (599 USD/t) áron, a vevő 

magyarországi telephelyére beszállítva. 

Az ár összetevői:  

CME márciusi jegyzés:            419 USD/st 

                                              ≈ 462 USD/t 

CIF Rotterdam prémium:           77 USD/t 

Szállítás Mo.-ra és finansz.:       50 USD/t 

Kereskedői árrés:                        10 USD/t 

Összesen:                                  599 USD/t 

2) A kereskedő nem rendelkezik az 

áruval, ezért forward szerződést köt  

„X” szállítóval CIF Rotterdam paritáson, 

februári érkezésre. A szerződéses ár a 

szójadara márciusi kontraktusának átvétel 

napján megállapított elszámolóára  

+ 77 USD/t prémium.  

 

 

 

A szójadara jegyzése márciusi lejáratra 

419 USD. A rotterdami forward szerződés 

megkötésével egy időben a kereskedő 

bevásárol a kontraktusból, így fixálja a 

419 USD/st árkomponenst. 

Az USD áprilisi jegyzése 229 Ft. A 

kereskedő a devizakockázat fedezésére 

USD-t vásárol áprilisra, amikor a 

magyarországi vevőtől befolyik a pénz.  

(„X” szállító 419 USD áron eladja a 

szójadara márciusi kontraktusait, vagyis 

short fedezeti pozíciót nyit.)  

 

 

Február: 

Beérkezik a szójadara Rotterdamba, a 

kereskedő átveszi az árut. Megtörténik a 

beárazás (szójadara márciusi 

kontraktusának aktuális elszámolóára  

+ 77 USD/t prémium). A kereskedő USD 

hitelt vesz fel és kifizeti az áru 

ellenértékét. 

 

 

 

A kereskedő és „X” szállító a CME 

elszámolóházán keresztül elcserélik 

határidős kontraktusaikat, vagyis a 

kereskedő átadja, „X” pedig átveszi 

azokat az aktuális elszámolóáron, és ezzel 

lezárják fedezeti pozícióikat6. (Ezt a 

gyakorlatot ex-pit vagy exchange for 

physicals ügyletnek hívjuk.) 

 

 

Március: 

A szójadara uszályon megérkezik 

Magyarországra, a vevő telephelyére. A 

kereskedő kiállítja a számlát. 

 

 

 

 

 

Április: 

A vevő átutalja az áru árát, a kereskedő 

pedig USD-t vásárol és törleszti hitelét. 

 

 

A kereskedő USD-t ad el, ezzel likvidálja 

áprilisi fedezeti pozícióját.  

                                                 
6
 A jegyzés elmozdulásának iránya és mértéke így irreleváns, hatása a nettó pozícióra nulla. 
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4.1.4. Keresztfedezeti ügylet   

 

Ha egy áruféleségnek nincs határidős piaca, vagy ha mégis van, de annak kicsi a 

forgalma (gyenge a likviditása), a piaci szereplő egy olyan áruféleség határidős 

kontraktusainak megvétele vagy eladása mellett is dönthet, amelynek az ára jellemzően együtt 

mozog a kérdéses termékével. A repceolajnak például nincs likvid határidős piaca, de mivel a 

fontosabb növényolajok esetében ritka az árak ellentétes irányú, trendszerű mozgása, a 

szójaolaj határidős piaca alkalmanként jó lehetőséget kínál a repceolaj gyártóinak és 

felhasználóinak fedezeti ügyletek kötésére.  

Egy másik termék határidős piacán kötött fedezeti ügyletet keresztfedezeti ügyletnek 

(cross hedge) hívjuk. Egy-egy áruféleségre persze egyszerre akár több határidős piacon is 

lehet keresztfedezeti ügyletet kötni, ilyenkor többszörös keresztfedezeti ügyletről 

beszélünk. Ami a keresztfedezeti ügyletek esetében nehézséget okoz, az a megfelelő 

származtatott piaci termék megtalálása és a határidős fedezeti pozíció(k) nagyságának 

meghatározása. 

 

4.1.5. Fedezeti pozíció görgetése 

 

A fedezeti pozíció görgetésének (rolling hedge) lényege a nyitott fedezeti pozíció 

lejáratának kitolása. Ezt a fedezeti pozíció lejárat előtti lezárásával és ezzel egyidejűleg – 

ugyanazon áruféleségre és mennyiségre szóló kontraktusokkal – új, távolabbi lejáratú fedezeti 

pozíció nyitásával lehet végrehajtani. A fedezeti pozíció görgetésének előnye, hogy a 

távolabbi lejáratra szóló kontraktusok jegyzésének kilengései többnyire kisebbek, szélsőséges 

árváltozások ezeknél ritkábban fordulnak elő, ezért a pozíció finanszírozása kevésbé 

kockázatos.  

 

4.1.6. Fedezeti ügyletek csoportosítása 

 

A fedezeti pozíciókat nyitó piaci szereplők üzleti céljai nem egyformák. A fedezeti 

ügyletek csoportosításához a határidős árupiacok valaha élt legnagyobb nemzetközi 

tudományos szaktekintélyét hívjuk segítségül.  

H. Working (1953a és 1953b) a fedezeti ügyleteket elsősorban a határidős és fizikai 

piaci árviszonyok előrelátható változásaiból fakadó haszonszerzési lehetőségek kiaknázásának 

tekintette. A fedezeti ügyletet kötő piaci szereplő többnyire olyan üzleti vállalkozást folytat, 

illetve olyan üzleti vállalkozásnál áll alkalmazásban, amelynél alapvető követelmény az adott 

áruféleség piacáról a lehető legtöbb információ begyűjtése és értékelése, amelyek alapján 

később határozott várakozást, értékítéletet formálhat. Ezekre építve hoz gazdasági döntéseket, 

többek között fedezeti ügyletek kötéséről vagy a fizikai piaci pozíciók fedezetlenül 

hagyásáról, így tehát aktív részese a határidős árupiaci árképzésnek. Ez az elmélet a 

fedezeti ügyletek ún. hozadék-elmélete (Earnings Returns Theory). Working (1962) a 

határidős fedezeti ügyleteket a következő kategóriákba sorolta:  

1) Készletezési fedezeti ügylet (carrying-charge hedge): Egy áruféleség 

készletezéséből származó közvetlen haszon biztos megszerzése érdekében, a 

fizikai piaci pozíció létrehozásával egy időben kötött határidős árupiaci ügylet. A 

készletezési fedezeti pozíciót nyitó piaci szereplő a készletek minőségi 

paramétereinek és térbeni elhelyezkedésének heterogenitásából eredő határidős és 

fizikai piaci árkülönbözet, vagyis a bázis várt változásának kihasználására 

törekszik. Lényegében a határidős és a fizikai piac között arbitrál (ld. 4.3. 

alfejezet). Fontos megjegyezni, hogy amennyiben a készletezett áruféleség 

minősége vagy térbeli elhelyezkedése a határidős kontraktusban rögzített 
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szabványtól jelentősen eltér, a piaci szereplő készletezési fedezeti ügylet kötésével 

gyakran a kedvezőtlen irányú árváltozás kockázatát meghaladó báziskockázatot 

vállal. 

2) Működési fedezeti ügylet (operational hedge): A működési fedezeti ügylet a 

vállalkozás napi üzletvitelében játszik fontos szerepet. A piaci szereplő az 

értékesítésre szánt vagy keresett árumennyiségre határidős fedezeti pozíciót nyit, 

majd a határidős kontraktusban rögzített minőségre és szállítási határidőre 

érvényes átvételi (short pozíció) vagy beszállítói (long pozíció) garancia 

birtokában bocsátkozik alkuba a fizikai piacon. Bár a határidős fedezeti pozíciók 

gyors nyitása és zárása miatt a működési fedezeti ügyletet kötő piaci szereplő 

számára a bázis változásából adódó haszonszerzési lehetőség kiaknázása nem 

elsődleges szempont, amikor a határidős és fizikai piaci ár közötti korreláció 

gyengül, a működési fedezeti ügyletek száma visszaesik.   

3) Szelektív fedezeti ügylet (selective hedge): A készletezési fedezeti ügylettel 

ellentétben a már felhalmozott készletek értékvesztésének minimalizálása 

érdekében kötött határidős árupiaci ügylet. Mivel a szelektív fedezeti pozíció 

nyitása az árak jövőbeni alakulásával kapcsolatos várakozás függvénye, a szelektív 

fedezeti ügylet és a spekulatív ügyletek közötti határvonal a gyakorlatban 

elmosódik7.  

4) Anticipált fedezeti ügylet (anticipatory hedge): A gyakran hosszas tárgyalások 

eredményeként megszülető fizikai piaci tranzakció időszakos helyettesítésére a 

vállalkozás, a fizikai piaci pozíció létrehozásáról hozott gazdasági döntéssel egy 

időben, határidős árupiaci vételi vagy eladási pozíciót nyit. Az anticipált fedezeti 

ügylet a szelektív fedezeti ügylethez hasonlóan az árak jövőbeni alakulásával 

kapcsolatos várakozásra épül, ezért gyakorlatilag rokonoknak tekinthetők. A 

feldolgozói/felhasználói long fedezeti pozíciók döntő többsége anticipált fedezeti 

ügylet. 

5) Kockázatkiküszöbölő fedezeti ügylet (risk-avoidance hedge): A határidős 

árupiacok kialakulásakor a kockázatkiküszöbölő fedezeti ügylet feltehetően 

történelmi szerepet játszott, jelentősége azonban a modern határidős árupiaci 

gyakorlatban elhanyagolható. 

 

A fedezeti ügyletek hozadék-elmélete a közgazdaságtudományban immáron több mint 

fél évszázados ortodoxia. 

 

4.2. Spekuláció 

 

M. Friedfertig és G. West találóan foglalják össze a spekuláció lényegét The 

Electronic Day Trader c. könyvükben (1998, McGraw-Hill): A spekuláció művészete 

valamilyen formában mindig is létezett. Ha a spekulációról van szó, két dologban bizonyosak 

lehetünk: mindig is lesznek emberek, akik hajlandók spekulálni; és a történelem ismétli 

önmagát. Persze változhat a spekuláció tárgya, változhatnak a szabályok és változhat a 

technika. Mégis, ami egyszer megtörtént, az bizton megtörténik újra. Legyen szó akár 

tulipánhagymákról, nemesfémekről, állampapírokról, totó- vagy lottószelvényekről, filléres 

részvényekről, az emberi természet csak emberi természet marad. A közöny, a kapzsiság, a 

félelem és a remény határozzák meg a reakciókat, ezáltal az árak mozgását, a piacok 

                                                 
7
 A szelektív fedezeti és a spekulatív ügylet annyiban különbözik, hogy a spekuláns az árak előrelátható 

változását nyereségszerzési lehetőségként értékeli, továbbá a határidős árupiacon jegyzett áruféleségekkel 

közvetlen fizikai kapcsolatba nem kerül.  
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viselkedését. Az emberek egyszer vagy másszor szinte mindenre spekuláltak már. Az elmúlt 

száz esztendőben az árfolyamok alakulására való spekuláció likviditást kínált, amihez 

legitimáció és cél társult. Így lesz ez minden bizonnyal az előrelátható jövőben is. A 

spekuláció, a kereskedés és a befektetés létfontosságú mozgatóivá váltak mind a gazdaságnak, 

mind az életnek. A kereskedés is csupán egy másik szó a spekulációra, és a befektetés sem 

egyéb, mint spekuláció, azzal a különbséggel, hogy ez a feltételezések szerint hosszabb 

időhorizontot foglal magába és valamilyen oknál fogva kisebb kockázatot sejtet. A spekuláns 

spekulál, a kereskedő kereskedik, a befektető befektet, így csinálnak pénzt. 

A spekuláció és a szerencsejáték egymáshoz nagyon hasonlít, ám akad néhány 

lényeges különbség. Az egyik az a néha valóban helyes vélekedés, hogy míg a sikeres 

spekulánsok a gyakorlatuknak vagy a mások számára nem látható előnyeiknek köszönhetően 

profitálnak, addig a szerencsejátékosok a véletlennek vagy a szerencsének hála prosperálnak. 

Egy másik eltérés, hogy a szerencsejáték legtöbb formája a történelem során sokszor illegális 

volt, míg a spekuláció ma alapvető szerepet játszik a piacokon és így a gazdaságban. Ezek a 

fontos különbségek a spekulációt a szerencsejátékkal szemben elfogadott tevékenységgé 

emelik. Beszéljünk akár szerencsejátékosról, kereskedőről vagy spekulánsról, a vonzódás oka 

minden esetben ugyanaz – a lehetőség, hogy gyorsan, sok pénzre tegyenek szert. 

 

4.2.1. Kockázatkezelés és likviditás 

 

A mezőgazdasági áruféleségek biztosíthatók tűzkár, lopás, szállítás közbeni veszteség 

stb. ellen, de a kiszámíthatatlan ármozgások okozta nemkívánatos értékvesztés vagy 

értéknövekedés kivédésére a biztosítók általában nem kínálnak konstrukciókat. Hiszen míg az 

egyedi, egymástól független biztosítási eseményeknél a kockázatok egybeszámolásával 

(pooling) jelentősen csökkenthető a biztosítók saját kockázata, a mezőgazdasági árukészlet 

felett rendelkező, illetve az árut beszerezni szándékozó piaci szereplők rendszerint egyszerre 

buknak vagy nyernek.  

A fejlett piacgazdaságokban a mezőgazdasági termelők, a feldolgozók és a kereskedők 

az előre nem látható árváltozások kedvezőtlen következményeit hagyományosan a határidős 

(és opciós) árupiacok kínálta kockázatkezelési lehetőségek segítségével ellensúlyozzák. Mint 

azt már az 1. fejezetben említettük, e piacok kialakulása jórészt a biztosítók által 

felvállalhatatlan kockázatok áthárításának igényével és – ami ugyanilyen fontos – mások 

részéről átvállalásuk készségével magyarázható. 

A spekulánsok többnyire nem kerülnek fizikai kapcsolatba az áruféleségekkel. Saját 

tőkéjüket kockáztatják a tőzsdei kereskedésben, azt remélve, hogy az árak változásából 

nyereségre tesznek szert. Bár a spekulatív aktivitás előmozdítása nem tekinthető a határidős 

árupiacok gazdasági szerepének, a spekulánsok nagyban segítik ezek hatékony működését 

azáltal, hogy likviditást teremtenek. Gyorsan vesznek vagy adnak el határidős kontraktusokat, 

anélkül, hogy egyenként lényegesen befolyásolnák a jegyzések alakulását. A short és long 

fedezeti ügyletet kötni szándékozó piaci szereplők önmaguk nem képesek nagy 

forgalmú, pezsgő határidős árupiacokat kialakítani. A spekulánsok közreműködése, 

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

jelentősen megnöveli a tőzsdék likviditását és megkönnyíti a fedezeti ügyletek kötését. 

A spekulánsokat a profitszerzés lehetősége motiválja arra, hogy a piacokról, az árak 

alakulását befolyásoló fundamentális tényezőkről hiteles információkat gyűjtsenek. 

Azzal, hogy az összegyűjtött információk alapján formált várakozásaikra támaszkodva 

határidős kontraktusokat vásárolnak, illetve adnak el, nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a 

határidős árupiac rendkívül rövid idő alatt és a lehető legnagyobb pontossággal 

beárazzon egy-egy áruféleséget. 
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4.2.2. Módszerek 

 

A határidős jegyzések elmozdulására spekuláló piaci szereplőket alapvetően két 

csoportba szokták sorolni: 

 Bikák (bulls): Azok, akik valamely határidős kontraktus jegyzésének 

emelkedésére spekulálnak, ezért felvásárolják az adott kontraktust, remélve, 

hogy a megnyitott long pozícióikból majd magasabb árszinten szállhatnak ki.  

 Medvék (bears): Azok, akik valamely határidős kontraktus jegyzésének esésére 

spekulálnak, ezért kiárusítják az adott kontraktust, remélve, hogy a megnyitott 

short pozícióikból majd alacsonyabb árszinten szállhatnak ki.   

 

Valójában persze a legtöbb spekuláns hol „bika”, hol „medve”, annak függvényében, 

hogy a határidős jegyzések emelkedésével (bullish várakozás) vagy éppen esésével (bearish 

várakozás) számol. Ugyanakkor megfigyelhető, hogy a jegyzések emelkedése mindig 

nagyobb tömeget aktivizál, ami alapvetően az emberi természettel magyarázható: a 

spekulánsok között is sokan vannak, akiknek könnyebb felfogni, megérteni azt, hogy előbb 

megvásárolnak, illetve birtokolnak valamit, és majd akkor adják el, amikor ezért a piac többet 

fizet, mint azt, hogy előbb eladnak valamit és csak azután veszik meg, mégpedig olcsóbban.   

A bika és a medve a tőzsdék jelképévé vált (4.3. ábra). 

 

 
 

4.3. ábra: Bika és medve szobra a frankfurti tőzsde bejárata előtt 
Forrás: wordpress.com 

 

A határidős árupiaci spekulánsokat hagyományosan, a pozíciók megnyitása és lezárása 

között eltelt idő alapján, az alábbi csoportokba soroljuk: 

1) Trend-spekulánsok (position traders): Nekik határozott véleményük van az árak 

változásának várható irányáról, megnyitott pozícióikat néhány napig vagy akár 

hetekig is fenntartják.  

2) Napon belül kereskedők (day traders vagy intra-day traders): A spekulánsok e 

mára legnépesebb táborába tartózó piaci szereplők megnyitott pozícióikat 

legkésőbb a tőzsdenap végén, de rendszerint ennél sokkal hamarabb lezárják. Bár a 

napon belüli kereskedéshez lényegesen kisebb pénzügyi garanciára van szükség, 

mint a trendspekulációhoz, a megfelelő mennyiségű kockázati tőke alapvető 

követelmény – akárcsak a rendkívüli önfegyelem.  



 58 

3) Skalpolók (scalpers vagy locals): E szépnek nem mondható elnevezéssel illetett 

spekulánsok azok a tőzsdei kereskedésben aktív tőzsdetagok, aki megnyitott 

pozícióikat perceken vagy akár másodperceken belül lezárják. A legkisebb 

árkülönbözetekből, a pillanatnyi ármozgásokból profitálnak, de óriási forgalmat 

generálnak. Valójában ők hajtják folyamatosan előre a piacot (make the market) 

egymásra licitálva a klaviatúrán beütött (4.4. ábra) vagy a parketten bekiabált 

vételi (bid) és eladási (offer vagy ask) árajánlataikkal. Ezeken az adott pillanatban 

bárkivel hajlandók alkut kötni, remélve, hogy a vételi és eladási árajánlatok 

különbözetét (bid-ask spread) sikerül bezsebelniük. 

 

 
 

4.4. ábra: Web-alapú felhasználói felület elektronikus skalpoláshoz 
Forrás: autoscalper.com 

 

A különféle spekulációs stratégiák és stílusok ismertetése túlmutat e jegyzet keretein.  

 

4.2.3. Pénzügyi befektetők 

 

Az elmúlt évtized fontos változásokat hozott a mezőgazdasági terménypiacokon, főleg 

a mezőgazdasági nyersanyagok határidős kontraktusaival üzletelők számát és indítékait 

tekintve. A gabonafélékhez, olajmagvakhoz, illetve ezek származékaihoz fizikailag is kötődő 

szereplők mindig is aktívan kereskedtek az árutőzsdéken. Ez a csoport üzleti döntéseit a 

kereslet és kínálat, valamint az árukészletek alakulását befolyásoló (fundamentális) 

tényezőkre alapozta. Mellettük persze ott voltak az ún. chartisták, akik a jegyzések mozgását 

leképező speciális grafikonok, a chartok alaktani, technikai elemzésére támaszkodtak. 

A közelmúltban e hagyományos árutőzsdei szereplőkhöz két új csoport, az 

indexkereskedők, valamint az ún. intézményi befektetők (pénzügyi alapok) csatlakoztak. 

Közös jellemzőjük, hogy úgy tekintenek a különböző áruféleségekre, illetve azok derivatív 

piaci instrumentumaira, mint befektetési lehetőségekre. Aktivitásuk erősödésének 

következménye az árupiacok financializálódása, vagyis a mezőgazdasági nyersanyagok a 

részvényekhez vagy a nemesfémekhez hasonlóan egyre inkább vagyoni eszközökké váltak, 

válnak. 

Az indexkereskedők (index traders) különböző – többek között mezőgazdasági – 

nyersanyagokat magukban foglaló „kosarakat” kreálnak, majd azok egyes reprezentánsaihoz 

http://www.autoscalper.com/
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külön súlyszámokat rendelnek. A kosarakat alkotó nyersanyagok határidős kontraktusaiból 

ezen arányszámok szerint vásárolnak. Az indexkereskedők fontos tulajdonsága, hogy a 

határidős piacokon mindig vételi pozíciókat nyitnak, illetve görgetnek.  

Az intézményi befektetők (institutional investors vagy funds) figyelemmel kísérik az 

árutőzsdéken jegyzett különböző nyersanyagok (mezőgazdasági termények, nemesfémek, 

nyersolaj stb.) árának alakulását, mind egymáshoz, mind olyan makrogazdasági tényezőkhöz 

viszonyítva, mint például a valutaárfolyamok (különösen az amerikai dollár), a tőkepiaci 

kamatok, továbbá a nagykereskedelmi vagy a fogyasztói árak változása. Az intézményi 

befektetők erősen hisznek a nyersanyagárak, valamint a globális makrogazdasági trendek 

szoros és közvetlen összefüggésében. Innen ered a piaci körökben elterjedt nevük: 

makroisták. Érdeklődésük homlokterében főleg a dollár árfolyamának mozgása áll. Fordított 

korrelációt feltételeznek a dollár árfolyama és a nyersanyagok árának alakulása között: úgy 

vélik, ha a dollár erősödik más, olyan fontos valutákkal szemben, mint például a japán yen 

vagy az euro, akkor a határidős árupiacokon esni fognak a jegyzések, és fordítva. 

 

4.3. Arbitrázs 

 

Tegyük fel, hogy egy Hajdú-Bihar megyei kukoricatermelő koratavasszal Nagybánya 

környékén jár, ahol helybéliekkel szóba elegyedve megtudja, hogy Máramaros megyében 

nincs elegendő kukorica a takarmányigények kielégítésére, és egy tonna terményért 100 lejt, 

azaz 65 000 forintot fizetnek a takarmánykeverők. Ezzel szemben otthon a kukoricát 

legfeljebb 58 000 forintért tudná eladni, tehát megéri a tonnánként 3 000 forint körüli fuvardíj 

felvállalásával kivinni az árut. Köt is egy megállapodást, majd megindul az export, és egészen 

addig folytatódik, amíg a kereslet és a kínálat kiegyenlítődik a két piac között, és az árak 

különbözete már nem haladja meg a szállítási költséget. A fizikai piacon ezt a folyamatot 

hívjuk arbitrázsnak. 

Ha egy árutőzsdén egy kontraktus jegyzése eltér a piac értékítélete által elfogadottól, 

akkor lehetőség kínálkozik az arbitrázsra, azaz a kockázatmentes haszonszerzésre. Ilyenkor az 

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

túlértékelt kontraktust, ezáltal ismét egyensúlyi helyzetet teremtenek. Ezek a piaci 

szereplők a legalacsonyabb tranzakciós költség mellett a legnagyobb haszonnal kecsegtető 

lehetőségeket aknázzák ki.  

Az arbitrazsőrök nem az árak időbeli, hanem azok térbeli különbségeit figyelik. 

Tevékenységük szoros kapcsolatot teremt egyfelől az egymástól távoli piacok, másfelől a 

különböző áruféleségek árának alakulása között. 

Amikor valamely termék határidős piacán egyensúlyi állapot uralkodik, nincs 

lehetőség az arbitrázsra, vagyis (1) nem létezik vételi és eladási árkülönbözet, amelynek 

pillanatnyi kihasználásával (a kontraktus egyidejű megvásárlásával és eladásával) 

kockázatmentes haszon vágható zsebre, vagyis (2) az ugyanakkora kockázatmentes hozammal 

kecsegtető kontraktusok vételi/eladási ára egyenlő. Ha az egyensúly véletlenszerűen 

bekövetkező események hatására felborul, az arbitrazsőr nyomban színre lép, és ismét 

helyrebillenti azt.  

Az arbitrazsőri tevékenység tehát elméletileg megfigyelhetetlen, hiszen amennyiben a 

kockázatmentes haszonszerzésre alkalom kínálkozik, az rögtön meg is szűnik. Ennek 

következményeként a határidős jegyzések változásának iránya és mértéke egyik 

pillanatról a másikra kiszámíthatatlan, az árfolyam véletlenszerű bolyongásként (random 

walk) modellezhető. Legalábbis a tudomány képviselői szerint, akik úgy vélik, hogy az 

egyébként rendkívül népszerű technikai elemzés (ld. 7.2. alfejezet) nem egyéb egyszerű 

tenyérjóslásnál.  
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A fedezeti ügyletek csoportosításához (4.1.6. alfejezet) visszakanyarodva meg kell 

jegyzenünk, hogy a készletezési fedezeti ügyletet gyakran arbitrázs fedezeti ügyletként 

(arbitrage hedging) is emlegetik. Az arbitrázs fedezeti ügylet és klasszikus arbitrázs között 

azonban lényeges különbség, hogy a határidős fedezeti pozíciót nyitó piaci szereplő már 

olyankor is elégedett, amikor a határidős és fizikai piaci árkonstelláció számára nem okoz 

veszteséget, míg a klasszikus arbitrázs csakis akkor működik, ha a tranzakcióval 

kockázatmentes haszon tehető zsebre. Az árképzés aspektusából ezért a feldolgozói és a 

kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó „fedezeti arbitrázs” sokkal gyorsabb és 

hatékonyabb, mint a klasszikus arbitrazsőri tevékenység. 

 

4.4. Különbözeti ügyletek 

 

Egy áruféleség határidős kontraktusainak megvásárlását és hasonló kontraktusok 

egyidejű eladását határidős különbözeti ügyletnek (spread) nevezzük. A különbözeti ügylet 

sajátossága, hogy a vásárolt és az eladott kontraktusok azonos mennyiségre szólnak (pl. 10 db 

decemberi malmi búza kontraktus megvétele és ugyanennyi márciusi malmi búza kontraktus 

eladása). A különbözeti ügylet nem korlátozódik ugyanarra a termékre, de feltétel, hogy az 

érintett áruféleségek fizikai piaci árának alakulása között szoros kapcsolat legyen. Erős 

korreláció jellemzi például a helyettesíthető termékek, illetve a nyersanyagok és származékaik 

piacait.  

A különbözeti ügyletet kötő piaci szereplő az intertemporális árviszonyok várt 

változásából igyekszik profitálni. Számára az abszolút árszintek kevésbé érdekesek, inkább a 

jegyzések relatív mozgását figyeli. 

A különbözeti ügyletek típusai az alábbiak: 

1) Határidők közötti különbözeti ügylet (interdelivery spread): Ugyanazon 

áruféleség különböző lejáratra szóló határidős kontraktusainak egyidejű vétele és 

eladása. A közelebbi lejáratú kontraktusok vétele és a távolabbi lejáratú 

kontraktusok eladása az ún. bull spread, míg a közelebbi lejáratú kontraktusok 

eladása és a távolabbi lejáratú kontraktusok vétele a bear spread ügylet. Pozitív 

fenntartási költségű piacon, amennyiben várakozásaink szerint a jegyzések közötti 

különbség csökken, bull spread, ha azonban az árrés növekedésével számolunk, 

bear spread pozíciót nyitunk. Negatív fenntartási költségű, vagyis inverz piacon 

olyankor létesítünk bull spread pozíciót, amikor a jegyzések közötti különbség 

előreláthatóan nő, ellenkező esetben bear spread ügyletre adunk megbízást.  

A határidők közötti különbözeti ügylet szempontjából a huzamosabb ideig 

tárolható áruféleségek és az állati eredetű termékek piacának megítélése eltérő. A 

gabonafélék és olajnövények esetében betakarítás után szinte kizárólag a készletek 

nagysága határozza meg a szezonévi árakat, így a határidők közötti árréseket a 

készletek ismeretében lehet értékelni. Ezzel szemben például az élőállatoknál 

(vágósertés, vágómarha stb.) a helyzet egészen más: az állomány pillanatnyi 

nagysága kevésbé befolyásolja a távolabbi lejáratú kontraktusok jegyzését, hiszen 

addig még több termelési ciklus is lefuthat. E piacokon a normálistól eltérő árrések 

felismerése jóval nehezebb, mert lényegesen kisebbek a kínálati sokkok.  

A huzamosabb ideig tárolható termékek esetében jelentős kockázati tényező 

lehet a logisztika: hiába áll rendelkezésre valamiből bőséges mennyiség egy adott 

térségben, a többletet el kell juttatni a deficites régiókba, ami sokszor nem 

zökkenőmentes, gondoljunk csak például a tengeri fuvarkapacitásokért folyó 

versenyre, a belvizek hajózhatóságára vagy akár a kikötői rakodómunkások 

sztrájkjaira. 
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2) Termékek közötti különbözeti ügylet (intercommodity spread): Különböző, de 

egymást helyettesíthető áruféleségek azonos vagy közel azonos lejáratú 

kontraktusainak egyidejű vétele és eladása. Amikor például egy takarmánygabona 

jegyzése olyan magasságokba szökik, hogy az állatok etetésében célszerű bizonyos 

hányadát más alapanyaggal kiváltani, megfontolandó az adott gabonaféle esedékes 

beszerzéshez legközelebbi lejáratra szóló határidős kontraktusának eladása és 

vételi pozíció nyitása a helyettesítő termék határidős piacán ugyanerre vagy az 

ehhez legközelebbi lejáratra. 

3) Piacok közötti különbözeti ügylet (intermarket spread): Ugyanazon áruféleség 

azonos vagy közel azonos lejáratra szóló határidős kontraktusainak egyidejű vétele 

és eladása különböző határidős árupiacokon. A kukorica világpiaci árának 

gyakorlatilag a termény határidős kontraktusainak chicagói jegyzését tekinthetjük, 

amely meghatározó tényező a párizsi (MATIF) jegyzés alakulásában, az pedig a 

budapestiében (BÉT). A piacok közötti erős korreláció miatt a jegyzés drasztikus 

emelkedése a tengerentúlról mindenképpen átgyűrűzik az európai és a hazai 

árutőzsdére, de a szállítási paritások, minőségi paraméterek stb. különbsége, 

valamint a valutaárfolyamok változásai miatt nem azonos mértékben. A szemfüles 

kereskedő a piacok között irreálisan nagy vagy kis árkülönbözetek kihasználásból 

könnyen haszonra tehet szert. 

4) Feldolgozói különbözeti ügylet (crush spread): Egy adott nyersanyag és az abból 

előállított félkész- vagy késztermék(ek) határidős kontraktusainak adásvételével 

kialakított, többnyire fedezeti pozíció. Nyitásánál a piaci szereplő az árak 

különbözete mellett a nyersanyag feldolgozásának költségét is mérlegeli. Például a 

szója crush spread szójabab határidős kontraktusok vétele, valamint szójaolaj és 

szójadara határidős kontraktusok egyidejű eladása. A kukorica crush spread pedig 

kukorica határidős kontraktusok vétele, továbbá etanol és DDGS (szárított 

gabonatörköly) kontraktusok egyidejű eladása. A szója crush spread a 

szójafeldolgozók, a kukorica crush spread pedig az etanolgyártók kedvelt 

különbözeti ügylete, amelynek célja, hogy az alaptevékenység jövedelmezőségét 

nagyobb biztonsággal tudják tervezni. Egy nyersanyag határidős kontraktusainak 

eladását és az abból előállított félkész- vagy késztermék(ek) határidős 

kontraktusainak vételét fordított feldolgozói különbözeti ügyletnek (reverse crush 

spread) hívjuk.  

 

4.11. példa: Szója crush spread (november/december) a kontraktusok helyes arányával
*
 

 

Vételi oldal Eladási oldal 

10 SX 

10 kontraktus szójabab novemberi lejáratra 

(10 x 5 000 bushel ≈ 1 361 tonna) 

9 BOZ 

9 kontraktus szójaolaj decemberi lejáratra 

(9 x 60 000 font ≈ 245 tonna) 

11 SMZ 

11 kontraktus szójadara decemberi lejáratra 

(11 x 100 short tonna ≈ 998 tonna) 

 
* 
A szójabab feldolgozása során előállított termékek volumene alapján. 
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4.5. Kérdések és feladatok 

 

Ellenőrző kérdések: 

 

7) Mit értünk báziskockázat alatt?  

8) Mikor alakul ki inverz piac a mezőgazdasági nyersanyagok esetében? 

9) Mi a célja a nyitott pozíciók görgetésének?  

10) Mikor nyit egy kereskedő short és mikor long határidős fedezeti pozíciót?   

11) Foglalja össze röviden a határidős fedezeti ügyletek célját és előnyeit! 

12) Mi jellemzi az indexkereskedőket és a makroista befektetőket? 

13) A spekulánsok mely csoportjának köszönhetik a határidős árupiacok likviditásukat? 

14) Ki az arbitrazsőr és mikor lép a piacra? 

 

Kompetenciát fejlesztő feladatok: 

 

2) Készítsen példát keresztfedezeti ügyletre! 

3) Tegyük fel, hogy szójaolajt importál. Állítson össze egy kombinált nyersanyagpiaci 

(CBOT) és devizapiaci határidős fedezeti ügyletet! 

4) Nézzen utána a kukoricára alapozott etanolgyártás technológiájának, és állítson össze egy 

kukorica crush spread ügyletet a kontraktusok (CBOT) helyes arányával!   
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5. Opciós ügyletek 
 

 

5.1. Alapfogalmak 

 

Az árutőzsdei opciós kontraktus eladója feljogosítja a vevőt arra, hogy egy határidős 

kontraktust előre meghatározott áron és időpontig megvásároljon vagy eladjon. Lényeges, 

hogy az opció jogot, nem pedig kötelezettséget jelent. Az opció vásárlója az eladónak egy 

bizonyos összeget, ún. opciós prémiumot (premium) fizet e jog megszerzésért.  

A vételi (call) opció a tulajdonost a határidős kontraktus előzetesen megszabott áron 

való megvételének, míg az eladási (put) opció a határidős kontraktus eladásának jogával 

ruházza fel. A call és a put opciók tehát egymástól merőben különböző jogosítványok, nem 

pedig egyazon ügylet két ellentétes oldalát jelölik. Minden call és minden put opciónak van 

vevője és eladója. 

Az opciós ügylet tárgyát képező határidős kontraktus rögzített ára a küszöbár (strike 

price). Az árutőzsdei opciós ügyletek mindig szabványosított küszöbárakra, illetve ezek 

lépcsőire (vö. 5.1. és 5.2. táblázat), továbbá egységes lejárati időpontokra köttetnek.   

 

5.1. táblázat: Jelentés 2013. márciusi kukorica call opciók elszámolóárairól (Chicago) 

 

 

 

 
 

Forrás: CME Group 

Megjegyzés: STRIKE = küszöbár (pl. 7000 = 7,000 USD/bushel); SETT = elszámolóár; 

A = Ask (eladási ajánlat); PT CHGE = százalékos változás az előző napi elszámolóárhoz 

képest. 
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5.2. táblázat: Jelentés 2013. márciusi kukorica put opciók elszámolóárairól (Chicago) 

 

 

 

 

 
 

Forrás: CME Group 

Megjegyzés: STRIKE = küszöbár (pl. 5800 = 5,800 USD/bushel); SETT = elszámolóár; 

B = Bid (vételi ajánlat); A = Ask (eladási ajánlat); PT CHGE = százalékos változás az 

előző napi elszámolóárhoz képest.  

 

A határidős kontraktus feletti vételi, illetve eladási jog gyakorlása az opció lehívása 

(exercise). A vevő értelemszerűen csakis akkor gyakorolja a lehívás jogát, amikor ezzel 

nyereségre tehet szert.  

Ha egy vételi/eladási opcióval a határidős árnál olcsóbban/drágábban lehet 

megvenni/eladni a határidős kontraktust, a tulajdonos él a vétel/eladás lehetőségével. 

Nyeresége az összeg, amellyel a határidős kontraktus jegyzése a vételi opció küszöbára 

fölé emelkedett vagy az eladási opció küszöbára alá süllyedt. A vevő (a szakzsargonban: 

kedvezményezett) vesztes pozícióban persze sohasem köteles a ráruházott jog gyakorlására, 

és így a határidős piacon a vételi opció küszöbáránál olcsóbban eladni, illetve az eladási opció 

küszöbáránál drágábban vásárolni. Vesztesége tehát legfeljebb a kifizetett prémium (5.3. 

táblázat). 

 

5.3. táblázat: Az opciós kontraktus vevőjének és eladójának maximális nyeresége,  

illetve vesztesége 

 

 Maximális nyereség Maximális veszteség 

Kedvezményezett Korlátlan Prémium 

Kiíró Prémium Korlátlan 
Forrás: saját szerkesztés 
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Az eladó (a szakzsargonban: kiíró) ugyanakkor köteles az opció lejáratáig bármikor 

eleget tenni a vevő követelésének, még ha korlátlan veszteségnek is van kitéve. Nincsenek 

jogai: amennyiben eladott egy vételi opciót, amelyet a vevő lehív, úgy a küszöbárnak 

megfelelő határidős eladási pozícióba kerül; ha egy eladási opciót értékesített, úgy annak 

lehívása esetén a küszöbárnak megfelelő határidős vételi pozíciója lesz. Az eladó e 

kötelezettséget a prémiumért cserében vállalja magára. A prémium a lehető legnagyobb 

nyeresége az ügyleten.  

Az opcióknak két alaptípusát különböztetjük meg: amerikai és európai típusú opció. 

Az amerikai típusú opció a lejárat előtt bármikor lehívható, az európai ezzel szemben csak 

meghatározott időpontban. A mezőgazdasági termékek határidős kontraktusaira köthető 

árutőzsdei opciós ügyletek amerikai típusúak.  

Különbséget teszünk fedezett és fedezetlen vagy csupasz (naked) opciós pozíció 

között. Fedezetlen opciós pozícióról olyankor beszélünk, amikor a kiírónak nincs a birtokában 

elegendő a mögöttes termékből (határidős kontraktus), így védtelen a határidős jegyzés 

szélsőséges ingadozásával szemben. A fedezetlen opciós kereskedés rendkívül kockázatos.  

 

5.2. Opciók értékelése 

 

Az opciók piaci ára a prémium. Ezen folyik az alkudozás. Természetesen az opciós 

piacokon is van minimális lépésköz és napi maximális árelmozdulás (ld. 3.2.1. pont). 

A prémium nagyságát több tényező befolyásolja. Először is különbséget teszünk az 

opciók ún. belső értéke (intrinsic value) és külső értéke (extrinsic value) között. Az utóbbit 

gyakran időértéknek (time value) is mondják. 

Ha egy opció belső értékkel bír, az annyit tesz, hogy a lehívásával megnyitott 

határidős pozíció azonnali lezárásából a kedvezményezettnek bevétele származik (5.4. 

táblázat). Az opció lehívása persze nem feltétlenül nyereséges, hiszen az opcióért kifizetett 

prémium és az ügyletért felszámított különböző jutalékok a mérleg költségoldalán jelennek 

meg.  

 

5.4. táblázat: Az opciók minősítése 

 

 Call opció Put opció 

Árfolyam feletti 
(értéken belüli, ITM) 

határidős ár > küszöbár határidős ár < küszöbár 

Árfolyamon lévő 
(értéken vett, ATM) 

határidős ár = küszöbár határidős ár = küszöbár 

Árfolyam alatti 
(értéken kívüli, OTM) 

határidős ár < küszöbár határidős ár > küszöbár 

Forrás: saját szerkesztés 
 

Egy vételi opció értelemszerűen akkor bír belső értékkel, amikor küszöbára az 

adott határidős kontraktus aktuális jegyzése alatt van. Tegyük fel, hogy a szójadara 

decemberi lejáratú kontraktusának jegyzése short tonnánként (kb. 0,91 tonna) 470 USD, 

ekkor egy 455 USD küszöbáras decemberi szójadara call opció belső értéke 15 USD.  

Egy eladási opciónak viszont akkor van belső értéke, amikor küszöbára 

magasabb az adott határidős kontraktus aktuális jegyzésénél. Az előző példánknál 

maradva, amikor a szójadara decemberi lejáratú kontraktusának jegyzése 470 USD, egy 475 

USD küszöbáras decemberi szójadara put opció belső értéke 5 USD. 

A belső értékkel bíró opciót árfolyam felettinek vagy értéken belülinek (in-the-

money, ITM) is hívjuk. Amikor egy opció küszöbára az adott határidős kontraktus jegyzésével 
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éppen egyenlő, árfolyamon lévő vagy értéken vett (at-the-money, ATM) opcióról beszélünk. 

A call opcióra, amelynek küszöbára a határidős kontraktus jegyzése felett, illetve a put 

opcióra, amelynek küszöbára a határidős kontraktus jegyzése alatt van, árfolyam alatti vagy 

értéken kívüli (out-the-money, OTM) opcióként hivatkozunk. 

Az opció időértéke az összeg, amelyet az opció vevője az eladónak a belső értéken 

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

lehívnia.  

Tegyük fel, hogy október első tőzsdenapján a szójadara decemberi lejáratú 

kontraktusának jegyzése eléri a 464 USD szintet. Ekkor egy 470 USD küszöbáras decemberi 

szójadara call opció belső értéke értelemszerűen 0 USD. Az opciót azonban 15,3 USD 

prémiumért lehet megvásárolni, illetve eladni, vagyis a piac értékítélete szerint ennyi az 

időértéke. 

 

 Prémium = Belső Érték + Időérték 

 

Nem nehéz belátni, hogy ugyanebben a helyzetben a 480 USD küszöbáras decemberi 

szójadara call opció időértéke mondjuk miért 11,9 USD. Annak a valószínűsége, illetve 

kockázata ugyanis, hogy OTM opcióból ITM opcióvá válik, lényegesen kisebb, mint a 470 

USD küszöbáras decemberi szójadara call opció esetében. 

A határidős kontraktus jegyzése és a küszöbár közötti különbség mellett az 

opciók időértékét befolyásoló legfontosabb tényező a határidős kontraktus jegyzésének 

volatilitása, az opció lejáratáig hátralévő idő és a kamatláb. A volatilitásra a következő 

alfejezetben térünk ki. Az opciók kifutásáig hátralévő idővel kapcsolatban röviden annyit 

jegyezzünk meg: minél hosszabb egy opció élettartama, annál drágább a prémium, hiszen 

annál nagyobb a valószínűsége, illetve kockázata annak, hogy a vevő lehívja. A kamatlábról 

pedig annyit kell tudnunk, hogy amikor emelkedik, az árupiaci opciók értéke csökken, hiszen 

a befektetői tőke inkább más piacok felé áramlik 
 

5.3. Volatilitás 

 

Az előzőekben már kiderült, hogy az opció vevője és eladója nem egyforma 

feltételekkel köti meg az ügyletet. Mivel a kedvezményezett csupán jogot vásárol, nem 

szükséges az alap- és változó letétekkel vesződnie, elegendő kifizetnie a prémiumot és 

várnia, amíg az opció belső értékre tesz szert. Az opció eladójának azonban rendelkeznie 

kell a megfelelő pénzügyi biztosítékokkal. 

Felmerül persze a kérdés, ugyan miért is akarna bárki opciókat kiírni, ha ezzel 

korlátlan kockázatnak teszi ki magát, teljesítési kötelezettséget vállal fel, ráadásul a 

kedvezményezettel szemben még a letétbefizetéseket is nyögi? A válasz egyszerű: a kiírók 

egyrészt tudják, hogy egy likvid határidős piacon fedezhetik pozícióikat, másrészt 

bonyolultabb opciós ügyletek révén behatárolhatják kockázatukat, végül pedig nagyon is 

tisztában vannak az opciók értékének összetettségével és értik, hogy a kereskedésben nem a 

határidős piaci árfolyamok és a küszöbárak szüntelen összehasonlítgatása a lényeges, hanem 

valami egészen más: a volatilitás alakulása.  

A volatilitás (volatility) az árfolyamok adott időszakban mutatkozó 

ingadozásának mértéke (5.1. ábra). Amikor a szójabab határidős kontraktusának jegyzése 

egyik napról a másikra 15, netán 20 centet emelkedik vagy zuhan, a piac úgymond sokkal 

változékonyabb, mint mondjuk 3 vagy 5 centes elmozdulások esetén. 

A volatilitás várható nagyságát többek között a rendelkezésre álló statisztikák alapján 

jelezhetjük előre. Egy határidős kontraktus jegyzésének ún. statisztikai (statistical) vagy 

másként historikus (historical) volatilitása alatt az árhányadosok (pl. adott napi elszámolóár 
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osztva az előző napi elszámolóárral) lognormális sorának 256 tőzsdenapra vetített normális 

szórását értjük. Kiszámításához legalább 15-20 elemű adatsorra van szükségünk (ld. 5.5. 

táblázat). 

Ha azt halljuk, hogy egy határidős kontraktus statisztikai volatilitása 30 százalék, ez 

azt jelenti, hogy a kontraktus jegyzésében az elkövetkező 365 napban 68 százalékos 

valószínűséggel plusz-mínusz 30 százalékos eltérést várhatunk.  

 

5.5. táblázat: Példa a repce statisztikai volatilitásának kiszámítására (Winnipeg) 

 

Időpont 

Elszámolóár 

(Pt) 

CAD 

Árhányados 

(Pt/Pt-1) 

Árhányados 

természetes 

logaritmusa 

Ln(Pt/Pt-1) 

[Ln(Pt/Pt-1) – Átlag]
2
 

09. 04. 633,40    

09. 05. 641,00 1,012 0,012 0,00025 

09. 06. 640,00 0,998 -0,002 0,00001 

09. 07. 640,60 1,001 0,001 0,00002 

09. 10. 634,70 0,991 -0,009 0,00003 

09. 11. 628,30 0,990 -0,010 0,00004 

09. 12. 641,70 1,021 0,021 0,00062 

09. 13. 646,10 1,007 0,007 0,00011 

09. 14. 651,60 1,009 0,008 0,00015 

09. 17. 621,60 0,954 -0,047 0,00187 

09. 18. 626,40 1,008 0,008 0,00013 

09. 19. 634,60 1,013 0,013 0,00028 

09. 20. 617,40 0,973 -0,027 0,00056 

09. 21. 612,90 0,993 -0,007 0,00001 

09. 24. 611,40 0,998 -0,002 0,00000 

09. 25. 608,80 0,996 -0,004 0,00000 

09. 26. 595,10 0,977 -0,023 0,00036 

09. 27. 591,90 0,995 -0,005 0,00000 

09. 28. 597,70 1,010 0,010 0,00018 

10. 01. 588,90 0,985 -0,015 0,00012 

Elemszám: 20 Átlag: -0,004 Összesen: 0,00476 

                                                                  ____________________ 

Statisztikai volatilitás: √{[0,00476/(20-1)] x 256} = 25,3% 

 
Forrás: WCE adatok alapján saját szerkesztés 

 

Ha a repce novemberi lejáratra szóló kontraktusának elszámolóára Winnipegben 

tonnánként 588,9 CAD volt október első tőzsdenapján, és a jegyzés statisztikai volatilitása 

25,3 százalék, akkor azt mondhatjuk, hogy az árfolyam az elkövetkező 12 hónapban 

kétharmados valószínűséggel a 737,9 CAD és 439,9 CAD közötti sávban fog mozogni.  

A növénytermesztés éves ciklusai az előre kiszámíthatatlan természeti, gazdasági és 

politikai tényezők hatásai miatt sohasem lesznek egyformák, ezért a statisztikai volatilitás sem 

jelzi előre pontosan a jövőben várható trendet. Amikor a statisztikai volatilitást például a 

Black-féle opcióértékelési modellbe (Black, 1976) behelyettesítve kiszámítjuk egy opció 

elméleti prémiumát, gyakran az aktuális piaci árától eltérő eredményt kapunk. Ha egy opció 

jegyzett prémiuma magasabb az elméleti értéknél, egyértelmű, hogy a piac a jövőt 
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bizonytalanabbnak, kockázatosabbnak ítéli, mint amire az összegyűjtött adatokból 

következtethetünk. Ugyanez fordítva is igaz, vagyis az elméleti értéknél alacsonyabb 

prémium a határidős piaci befektetések szempontjából biztosabb, kevésbé kockázatos jövőt 

sejtet. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011

sz
áz

al
ék

Búza Kukorica 

 
 

5.1. ábra: A búza és a kukorica havi statisztikai volatilitásának alakulása Chicagóban 

1997. január és 2011. július között 

Forrás: CME Group 

 

Az ún. belső volatilitás (implied volatility) a határidős jegyzés mozgásainak vélhető 

nagysága, amelyre az opció tényleges piaci árából következtethetünk. A prémium a piac 

aktuális várakozásait tükrözi, így az opció belső volatilitása a kereskedés nyereségessége 

vagy veszteségessége szempontjából döntő jelentőségű tényező. Ha a piac többre értékel 

egyes opciókat, mint amit a határidős kontraktusok statisztikai volatilitása indokolna, annak 

nagyon is alapos oka lehet: gondoljunk csak olyan szezonális tényezők hatására, mint például 

a szárazság.  

A belső volatilitás kiszámítása rendkívül bonyolult feladat, de ennek végrehajtásához 

szerencsére számítógépes szoftverek állnak rendelkezésünkre. 

 

5.4. Opciós stratégiák 
 

Az opciók egyfelől biztosítékot kínálnak a termelőknek arra az esetre, ha bizonyos 

áruféleségek ára zuhanni kezd, ám nem zárják ki a lehetőségét annak, hogy egy bullish 

határidős piacon bevételeiket növelhessék. Másfelől védik a feldolgozókat az alapanyagok 

drágulásával szemben, ugyanakkor nem jelentenek akadályt egy bearish határidős piac kínálta 

haszonszerzési lehetőség kiaknázásában. Végül pedig a kereskedők és a befektetők számára 

egyedi igényekre szabott kereskedési eszközök kialakítását teszik lehetővé. A következőkben 

az árutőzsdéken elterjedt opciós stratégiából adunk rövid ízelítőt. Az opciós kereskedés 

matematikai indikátorainak bemutatásától eltekintünk, de akit a téma esetleg mélyebben 
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érdekel, annak figyelmébe ajánljuk C. A. Bobin Terménytőzsdei opciók c. könyvét 

(Agroinform, 1997). 

 

5.4.1. Minimáláras és maximáláras opciós fedezeti ügyletek 

 

Minimáláras opciós fedezeti pozíció put opció vételével alakítható ki. A minimálár 

a put opció küszöbárának prémiummal csökkentet és bázissal növelt összege. 

 

Minimálár = Put küszöbár - Prémium + Bázis 

 

Tegyük fel, hogy október vége van, folyik a kukorica betakarítása, a termény egy 

részére azonban még nem találtunk vevőt. Párizsban a kukorica januári lejáratú határidős 

kontraktusának jegyzése tonnánként 253 EUR. A bázisunk -40 EUR/tonna. A héten 

napvilágot látott hírek szerint az Európai Unióban a korábban becsültnél valamivel nagyobb 

terméssel lehet számolni, az árak megindulnak lefelé. Tudjuk azonban, hogy az EU így is 

legalább 4 millió tonna kukorica behozatalára szorul majd az új gazdasági évben. Az észak-

amerikai kukorica a magas szállítási költségek miatt most nem versenyképes Európában, a 

dél-amerikai exportárualap pedig nagyon megcsappant. Brazíliában éppen megkezdődött a 

kukorica vetése és a hosszú távú előrejelzések szerint novemberben az átlagosnál kevesebb 

csapadék várható. Ukrajnában a száraz és forró nyár miatt igen kevés kukoricát takarítanak 

be, sokan a kivitel esetleges befagyasztásáról beszélnek. Az elkövetkező hetek kilátásai tehát 

meglehetősen bizonytalanok. Biztosítékot keresünk arra az esetre, ha a kukorica ára 

további esik, ugyanakkor nem szeretnénk elszalasztani a lehetőséget, hogy az ár 

emelkedéséből profitáljunk (5.2. ábra), amit a dél-amerikai időjárás kedvezőtlenre fordulása 

és Ukrajna kivitelének korlátozása előidézhet. Határidős fedezeti pozíció nyitása helyett a 

MATIF 243 EUR küszöbáras (OTM) januári put opciójából vásárolunk be 5 EUR 

prémiumért, ezzel a fizikai piacon tonnánként 198 EUR minimálárat biztosítunk magunknak 

januárig (feltéve, hogy a bázisunk nem változik).  
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5.2. ábra: A long put és a határidős fedezeti pozíció összehasonlítása  
Forrás: saját szerkesztés 

 

Emlékszünk még a 4.5. példában bemutatott integrátori határidős fedezeti ügyletre? 

Olvassuk el újra és gondolkodjunk el, mi mit tehettünk volna hasonló helyzetben!  
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Maximáláras opciós fedezeti pozíció call opció vételével hozható létre. A 

maximálár a call opció küszöbárának és prémiumának bázissal növelt összege. 

 

Maximálár = Call küszöbár + Prémium + Bázis 

 

A következő példánkban egy szójadara-importőr bőrébe bújunk. Október vége van, az 

Egyesült Államokban a vártnál kevesebb szójababot takarítanak be, a brazil és az argentin 

exportárualap erősen megfogyatkozott. A szójadara ára felfelé kúszik, decemberi lejáratú 

határidős kontraktusának jegyzése Chicagóban áttöri a 480 USD/short tonna szintet. Elemzők 

szerint azonban még nem érdemes lekötni a jövő év első negyedévi szükségletet, mert Dél-

Amerikában megkezdődött a szója vetése és az időjárás kedvező, a talaj nedvességtartalma 

általában kielégítő, a gazdálkodók többsége a munkákkal jól halad – összességében tehát a 

szójadara árának visszaesését vetítik előre. Ugyanakkor tudjuk, hogy Kína, ahol gyors 

ütemben nő az állatállomány, az év végéig jelentős mennyiségű szójababot vásárolhat, ami 

esetleg újabb lökést adhat a szójadara árának is. A decemberi kontraktus jegyzése már 482 

USD/short tonna (531,3 USD/tonna) körül jár, a várakozásunk azonban továbbra is bearish, 

ezért egy maximáláras opciós ügyletbe bocsátkozunk. Biztosítékot szeretnénk arra az 

esetre, ha a szójadara ára tovább emelkedik, de nem szeretnénk elmulasztani a 

lehetőséget, hogy az ár visszaeséséből hasznot húzzunk (5.3. ábra). A bázisunk -13 

USD/tonna a Mexikói-öbölig, onnan -22 USD/tonna Rotterdamig és további -30 USD/tonna 

Csepelig, vagyis összesen -65 USD/tonna. A CBOT 500 USD küszöbáras (OTM) decemberi 

call opciója mellett döntünk, amelyért 5,3 USD prémiumot fizetünk. Metrikus tonnára 

átváltva a küszöbár 551,2 USD, a prémium 5,8 USD, vagyis az ügylettel decemberig 622 

USD/tonna maximálárat biztosítunk magunknak a fizikai piacon (feltéve, hogy a bázisunk 

nem változik). 
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5.3. ábra: A long call és a határidős fedezeti pozíció összehasonlítása 
Forrás: saját szerkesztés 

 

Hogy megértsük, miért éppen ezek az országok szerepelnek a példáinkban, mekkora 

ezek súlya a nemzetközi piacon, ne legyünk restek és szánjunk egy kis időt az Egyesült 

Államok Mezőgazdasági Minisztériuma (United States Department of Agriculture, USDA) 

által havi rendszerességgel összeállított globális terménymérlegek tanulmányozására 

(http://www.fas.usda.gov/grain_arc.asp és http://www.fas.usda.gov/oilseeds_arc.asp). 

 

 

http://www.fas.usda.gov/grain_arc.asp
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5.4.2. Különbözeti ügyletek 

 

Az opciós különbözeti ügylet (option spread) keretében ugyanarra a határidős 

kontraktusra egy időben azonos számú opciót veszünk és adunk el, de a megvett és eladott 

opciók különböző küszöbárra vagy lejáratra szólnak.  

Amikor a határidős kontraktus jegyzésének emelkedését várjuk bull spread pozíciót 

nyitunk. Ilyenkor alacsonyabb küszöbárú vagy közelebbi lejáratú call/put opciót vesszünk és 

magasabb küszöbárú vagy későbbi lejáratú call/put opciót adunk el. 

Amikor a határidős kontraktus jegyzésének csökkenését valószínűsítjük, bear spread 

pozíciót nyitunk. Ilyenkor magasabb küszöbárú vagy későbbi lejáratú call/put opciót vesszünk 

és alacsonyabb küszöbárú vagy közelebbi lejáratú call/put opciót adunk el.  

A különböző lejáratú call vagy put opciók adásvételét naptári különbözeti ügyletnek 

(calendar spread) hívjuk.  

Az opciós különbözeti ügyletek számos opciós kereskedési stratégia építőelemei. 

 

5.4.3. Straddle 

 

Ha ugyanarra a határidős kontraktusra egy időben azonos számú call és put opciót 

veszünk, amelyek küszöbára és lejárata megegyezik, ún. straddle pozíciót nyitunk. Az ilyen 

ügylet rendszerint olyankor előnyös, amikor a határidős kontraktus jegyzésének volatilitása 

gyenge és nem bontakozik ki egyértelmű trend, viszont valamilyen, többnyire előrelátható 

esemény (pl. egy fontosabb piaci jelentés publikálása, egy korábbi előrejelzés sarokszámainak 

felülírása) következményeként bármelyik irányba jelentős kilengés következhet be.  

Képzeljük el, hogy május 9., szerda koradélután van. Chicagóban a kukorica határidős 

kontraktusainak forgalma napok óta feltűnően lanyha. A júliusi lejáratú kontraktus jegyzése 

zárás előtt bushelenként 6,50 USD, de a piac alig mozdul. Mindenki vár. Az USDA másnap 

reggel publikálja szokásos havi jelentését a főbb termények világpiaci keresletének és 

kínálatának alakulásáról. A májusi jelentés azért különleges, mert minden évben ez az első, 

amelyben a következő gazdasági évre szóló előrejelzések is helyet kapnak. Az új terméssel 

kapcsolatos várakozások pedig nagyban befolyásolják az előző szezonról hátra maradt 

készletek értékét. Annak érdekében, hogy ne maradjunk le egy igen kecsegtető profitszerzési 

lehetőségről, 6,50 USD küszöbáras júliusi kukorica call és put opciókat veszünk, vagyis egy 

straddle pozíciót nyitunk.  

 

5.4.4. Strangle 

 

Ha ugyanarra a határidős kontraktusra egy időben azonos számú OTM call és put 

opciót adunk el, amelyek küszöbára és lejárata megegyezik, ún. strangle pozíciót létesítünk. 

Ez a straddle ellenpárjának tekinthető ügylet olyankor lehet megfontolásra érdemes, amikor a 

határidős kontraktus jegyzése várakozásaink szerint viszonylag szűk sávban mozog az opciók 

kifutásáig.  

Tegyük fel, hogy november közepén a búza decemberi lejáratú kontraktusának 

jegyzése Chicagóban bushelenként 8,72 USD. A rally kifulladt, a piaci hírek semlegesek. 

Eladunk egy 8,90 USD küszöbáras decemberi call opciót 0,12 USD prémiumért és egy 8,55 

USD küszöbáras decemberi put opciót 0,13 USD prémiumért. Mivel egy-egy kontraktus 

5 000 bushelre szól, összesen 1 250 USD összeget gyűjthetünk be, nem számolva persze a 

tranzakciós költségekkel. Azonban ne feledjük, az ügylettel korlátlan kockázatot vállalunk 

fel! 
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5.4.5. Pillangó 

 

A bonyolultabb opciós stratégiákra jó példa az ún. pillangó (butterfly) ügylet, amely a 

bull spread és a bear spread kombinációja (5.6. táblázat). A pillangó egy erősen behatárolt 

kockázatú pozíció, amellyel ugyan viszonylag kis haszonra lehet szert tenni, de igen jó 

eséllyel, mégpedig olyankor, amikor egy határidős kontraktus jegyzésének kilengése 

várakozásaink szerint különbözni fog attól, amire a belső volatilitásból következtetni lehet.  

 

5.6. táblázat: A pillangó ügylet alaptípusai 

 

Long call butterfly Long put butterfly 

Vétel Eladás Vétel Eladás 

1 ITM call 

1 OTM call 

2 ATM call 1 ITM put 

1 OTM put 

2 ATM put 

Short call butterfly Short put butterfly 

Vétel Eladás Vétel Eladás 

2 ATM call 1 ITM call 

1 OTM call 

2 ATM put 1 ITM put 

1 OTM put 
Forrás: saját szerkesztés 

 

Nézzünk egy a fenti táblázatban bemutatottaknál sokkal merészebb példát: csak OTM 

opciókkal fogunk kereskedni. Tegyük fel, hogy a kukorica szeptemberi lejáratú határidős 

kontraktusának jegyzése Chicagóban bushelenként 6,90 USD. Sorozatban érkeznek a negatív 

hírek, a pénzügyi befektetők is mozgolódnak, ezért biztosra vesszük a jegyzés emelkedését. E 

helyzetben a bull call spread lenne a megfelelő eszköz a profitszerzésre, azonban határozott 

véleményünk, hogy 8,00 USD fölé nem merészkedik a piac. Ezért a 8,00 USD szinten short 

pozíciót nyitunk, vagyis egy bull spread és egy bear spread opciós különbözeti ügylet 

kombinálásával egy long call butterfly pozíciót alakítunk ki. Veszünk egy árfolyamhoz közeli 

szeptemberi OTM call opciót, eladunk két árfolyamtól távolabbi szeptemberi OTM call opciót 

és veszünk egy árfolyamtól még távolabbi szeptemberi OTM call opciót. Egy-egy kontraktus 

5 000 bushelre szól. 

 

Vétel Eladás 
 

1 x 7,25 USD szeptemberi call 

 

1x 8,75 USD szeptemberi call  

Prémium: 

1 x 0,25 USD 

 

1 x 0,03 USD 

 

 

2 x 8,00 USD szeptemberi call 

Prémium: 

2 x 0,08¼ USD 

 

Kiadás: 5 000 x (0,25 + 0,03) = 1 400 USD 

 

Bevétel: 2 x 5 000 x 0,08¼ =  825 USD 

 

 

A pozíció létrehozásának nettó költsége: 575 USD 

 

A 7,25-8,00 USD bull call spread pozíció megnyitása mellett a 8,00-8,75 USD bear 

call spread pozíció létrehozásával lemondunk a 8,00 USD szint felett realizálható profit egy 

részéről vagy egészéről (ld. 5.4. ábra) annak érdekében, hogy a pozíciót kisebb tőke 

befektetésével hozhassuk létre. Hiszen amíg a 7,25-8,00 USD bull call spread pozíció nettó 

költsége 837,5 USD, addig a pillangó létrehozása 575 USD kiadásával jár, vagyis harmadával 

kevesebbe kerül (nem számolva persze a short oldalon tőlünk megkövetelt letéttel és az egyéb 
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tranzakciós költségekkel). Ez néhány kontraktus adásvételénél még nem tűnik olyan soknak, 

de például egy tízszeres nagyságú pozíció esetében a megspórolt összeg már 2 625 USD.  

Nyereség/veszteség

0,00 7,25 8,00 8,75 15,258,00 8,757,25 Határidős kontraktus 

jegyzése

Maximális nyereség

Maximális veszteség

Fedezeti pont 1.         Fedezeti pont 2.         

 
 

5.4. ábra: Long butterfly pozíció nyereség/veszteség-profilja 
Forrás: saját szerkesztés 

 

A maximális hasznot akkor vághatjuk zsebre, amikor a kukorica szeptemberi lejáratú 

határidős kontraktusának jegyzése eléri a 8,00 USD szintet, míg a profitszerzési sávunk 7,25 

USD + 0,19¾ USD (a prémiumok egyenlege) és a 8,75 USD – 0,19¾ USD között húzódik, a 

szélek felé egyre soványabb nyereséggel kecsegtetve.  

A pillangó pozíciót, mint az opciós pozíciók többségét, többnyire hosszabb távra, 

napokra vagy hetekre nyitjuk.   

Az összetett opciós stratégiák erősen spekulatívak! Célunk e példával (amelyet 

egyébként nem kérünk számon) csupán annyi, hogy betekintést adjunk az árutőzsdei opciós 

kereskedés rejtelmeibe. 

 

5.4.6. Fedezett call és biztonsági put 

 

Tegyük fel, hogy a kukorica júliusi lejáratú határidős kontraktusának jegyzése 

Chicagóban bushelenként 6,50 USD. Várakozásunk bullish, ezért bevásárolunk a 

kontraktusból. A jegyzés nekilendül, és úgy döntünk, hogy amikor eléri a 6,70 USD szintet, 

kiszállunk. Mégsem egy LMT megbízást adunk, hanem kiírunk a határidős kontratusaink 

számával megegyező számú júliusi call opciót 6,70 USD küszöbáron, így még a prémiumot is 

zsebre tesszük. Tulajdonképpen eladjuk annak a lehetőségét, hogy az eredetileg elképzeltnél 

nagyobb profitot realizálhassunk. Ez a stratégia az ún. fedezett call ügylet. 

Mi tehetünk, ha a jegyzés váratlanul megtorpan még a 6,60 USD szint elérése előtt? 

Bízunk ugyan a folytatásban, de biztosítékként a határidős kontratusaink számával megegyező 

számú júliusi put opciót vásárolunk 6,50 USD küszöbáron, hogy az árfolyam esetleges 

visszaesésekor legalább ezen az áron túladhassunk a határidős kontraktusokon. Ez a stratégia 

az ún. biztonsági put ügylet. 
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5.4.7. Szintetikus ügyletek 

 

A „szintetikus” szó jelentése mesterségesen előállított. E jelzővel többnyire a 

természetes dolgok utánzatait szoktunk illetni. A határidős és opciós ügyletek kombinálásával 

olyan kereskedési eszközöket lehet kialakítani, amelyek mások hasonmásai. A kereskedők 

célja az, hogy a derivatív piaci instrumentumokat a legmesszebbmenőkig saját igényeikhez 

igazítsák és így minimalizálják kockázataikat, illetve maximálisan ki tudják használni a 

profitszerzésre kínálkozó lehetőségeket.  

Például egy határidős kontraktus eladását és egy ATM call opció egyidejű megvételét 

szintetikus long put opciónak hívjuk. Ez az ügylet számunkra akkor lehet előnyös, amikor a 

határidős piaci várakozásunk bearish, de szeretnénk korlátozni az áremelkedés kockázatát. 

Vehetnénk put opciót is, amivel a határidős kontraktus jegyzésének esetleges megugrása ellen 

építhetnénk ki védekező pozíciót, mégsem ezt tesszük. Bár a szintetikus long put ügylet 

profitpotenciálja ugyanaz, mint egy long put opcióé, annál mégis rugalmasabb, hiszen 

valójában két pozíciót nyitottunk, amelyeket nem szükséges egyszerre lezárni: ha elégedettek 

vagyunk a nyereséggel, amelyre a határidős piacon a kontraktus jegyzésének visszaesése 

nyomán tehetünk szert, és ezért ott kiszállunk, még mindig várhatunk az opciós pozíciónk 

lezárásával, amíg a jegyzés ismét megindul felfelé.  

Tegyük fel, hogy októberben a búza decemberi lejáratú kontraktusának jegyzése 

Chicagóban az egyre erősödő globális hiánypszichózis miatt bushelenként 9,02 USD. Egy 

malom a búza árának további jelentősebb emelkedésével számol. Vesz 15 határidős 

kontraktust és ugyanennyi 9,00 USD küszöbáras decemberi put opciót 0,42 USD prémiumért. 

Ha a határidős kontraktus jegyzése esetleg zuhanni kezd, a határidős piaci pozíción keletkező 

veszteségét gyakorlatilag kiegyenlítheti a put opció lehívásával, ráadásul a nyersanyag fizikai 

piaci árának csökkenése miatt még jól is jár. Ha azonban a határidős kontraktus jegyzése 

valóban tovább szárnyal, 9,44 USD (a határidős kontraktus vételára és a put opcióért fizetett 

prémium összege) felett az ügyleten profitál, vagyis sikeresen fedezte fizikai piaci short 

pozícióját. Ez a végrehajtott fedezeti ügylet a szintetikus long call opció. 

A szintetikus opciók prémiuma megegyezik a valós opciók prémiumával, egyébként 

fennállna az arbitrázs lehetősége. 

Léteznek szintetikus határidős ügyletek (synthetic futures) is, ezek azonos küszöbárú 

és lejáratú call és put opciók kombinációi. A szintetikus long határidős pozíció egy call opció 

vételével és egy put opció eladásával, míg a szintetikus short határidős pozíció egy put opció 

vételével és egy call opció kiírásával alakítható ki. 

Az opciós stratégiák részletesebb tárgyalása túlmutat e jegyzet keretein. 

 

5.5. Kérdések és feladatok 

 

Ellenőrző kérdések: 

 

1) Mi az árutőzsdéken jegyzett opciós kontraktusok tárgya? 

2) Igaz-e az állítás, hogy a call és a put opció egyazon ügylet két ellentétes oldalának az 

elnevezése? 

3) Mit értünk az opció prémiuma alatt és mi befolyásolja annak nagyságát? 

4) Mi a különbség az opciók statisztikai és belső volatilitása között?  

5) A kukorica júniusi lejáratú határidős kontraktusának jegyzése Párizsban 189 EUR. Egy 

200 EUR küszöbáras put opció OTM, ATM vagy ITM opciónak minősül? 

6) Mit teszünk, ha egy call opció küszöbára magasabb, mint a határidős kontraktus jegyzése? 

7) Kinek és miért érdemes opciókat kiírni? 

8) Foglalja össze röviden a minimáláras és maximáláras opciós fedezeti ügyletek lényegét! 
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9) Foglalja össze röviden a fedezett call és a biztonsági put ügyletek lényegét! 

 

Kompetenciát fejlesztő feladat: 

 

1) Dolgozzon ki a saját kockázatvállalási preferenciáihoz igazított elméleti opciós fedezeti 

stratégiát a 4.5. példában bemutatott integrátori határidős fedezeti ügylethez!   
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6. Árutőzsdei ügyletek elszámolása 
 

 

Az árutőzsdei ügyletek elszámolását végző szervezetet elszámolóháznak hívjuk. Az 

elszámolóház vezeti tagjai (clearing members) kereskedési számláit, begyűjti az általuk 

megkötött ügyletek teljesítésének biztosítékaként szolgáló pénzügyi letéteket és gondoskodik 

arról, hogy a tagok ezeket az előírásoknak megfelelő szinten tartsák. Az elszámolóház 

szolgáltatásait a tőzsdén kívül (OTC) létrejött ügyletekhez is nyújtja. 

Az elszámolóház a parketten vagy elektronikus úton kötött árutőzsdei ügyletekben 

láthatatlan, független harmadik félként van jelen: technikailag minden eladóval szemben 

vevőként, minden vevővel szemben eladóként lép fel, és egyúttal garanciát vállal a teljesítésre 

(6.1. ábra). Az elszámolóház közvetítő szerepének köszönhetően mind a megbízók, mind a 

brókercégek lényegesen nagyobb biztonsággal üzletelhetnek, hiszen az ügyletek másik 

oldalán egy rendkívül tőkeerős, a kockázatok kezelésére jól felkészült szervezet áll.  

 

Vevő

Eladó

ElszElszáámolmolóóhháázz

 
 

6.1. ábra: Az elszámolóház közvetít a vevő és az eladó között 
Forrás: saját szerkesztés 

 

Az elszámolóházi garancia kizárólag a klíringtagokra vonatkozik. A klíringtagok 

olyan tőzsdetag cégek, amelyek képesek folyamatosan megfelelni a klíringtagság 

rendkívül szigorú követelményeinek. Mivel a nem klíringtag tőzsdetagok kötelesek 

ügyleteiket egy klíringtaggal elszámoltatni, az elszámolóházi garancia áttételesen 

minden megbízói szinten érvényesül (6.2. ábra). A klíringtagok végső soron az 

elszámolóház „alegységeiként” működnek. 

 

Megbízó Megbízó Megbízó

Nem klNem klííringtag tringtag tőőzsdetagzsdetag

Megbízó Megbízó Megbízó

KlKlííringtag tringtag tőőzsdetagzsdetag

ElszElszáámolmolóóhháázz

ÁÁrutrutőőzsdezsde

 
 

6.2. ábra: Az árutőzsdei ügyletek elszámolási lánca 
Forrás: saját szerkesztés 
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6.1. Intézményi háttér 

 

Az elszámolóház lehet a tőzsdei adminisztráció egyik részlege, de lehet akár önálló 

intézmény is. A legnagyobb határidős (és opciós) nyersanyagpiacokkal rendelkező Egyesült 

Államokban mindkét megoldásra találunk példát. Ugyanígy a kontinentális Európában is, ha 

visszatekintünk a múltba, hiszen míg például a párizsi MATIF esetében az elszámolás sokáig 

a tőzsdén belül történt, ezzel szemben a londoni LIFFE elszámolóháza, az LCH teljesen 

független szervezet volt.  

Az elszámolóházak tulajdonosi köre szintén változatos: míg az Egyesült Államokban 

döntően a tőzsdetagok, illetve a klíringtagok az elszámolóházak tulajdonosai, addig például az 

LCH 1980 és 1996 között a legnagyobb bankok kezében volt.   

Magyarországon minden tőzsdén kötött ügylet elszámolását az 1993-ban alapított 

KELER Zrt. végzi. A KELER 2004-től szakosított hitelintézetként folytatja tevékenységét. 

Közvetlen partnerei a befektetési szolgáltatók, a brókercégek, a bankok és az értékpapír-

kibocsátók. A KELER 2009-ben funkcionálisan kettévált, azóta a tőzsdei ügyletekben az ún. 

központi szerződő fél a KELER KSZF Zrt. A KELER KSZF tulajdonosai a KELER, a 

Magyar Nemzeti Bank és a BÉT, közvetlen partnerei a befektetési vállalkozások és a 

hitelintézetek.  

A KELER elszámolóházként lebonyolítja a tőzsdén kötött ügyletek teljesítését, 

továbbá központi értéktárként keletkezteti a Magyarországon kibocsátott értékpapírokat és 

vezeti a központi értékpapírszámlákat. A KELER KSZF pedig garanciát vállal a tőzsdei 

ügyletek teljesítésére.  

 

6.2. Klíringtagság 

 

A klíringtagság szerződésen alapuló jogviszony. Magyarországon klíringtagsági 

szerződést azok a befektetési szolgáltatók és bankok köthetnek a KELER KSZF-fel, amelyek 

megfelelnek az általa támasztott követelményeknek és folyamatosan biztosítani tudják a 

klíringtagi garanciaelemeket (ld. 6.3.1. pont). 

A BÉT szekciótagja csak akkor vehet részt a tőzsdei kereskedésében, ha kereskedési 

jogot szerzett (ld. 2.3. alfejezet) és az általa lebonyolított ügyletek elszámolása biztosított. 

Ez utóbbi két módon lehetséges: 

1) a szekciótag klíringtaggá válik a KELER KSZF-ben, vagy  

2) a szekciótag ún. alklíringtagi szerződés köt egy klíringtaggal.  

 

6.3. Garanciák 

 

Ha egy ügylet teljesítése elmarad, az elszámolóház veszi át a pozíciót, amivel piaci 

kockázatot vállal magára. A piaci kockázat két összetevőre bontható, ezek az árváltozás 

kockázata és a piac likviditásának kockázata. Az elszámolóház a potenciális piaci kockázat 

kezelése végett naponta értékeli a klíringtagok nyitott pozícióit, pénzügyi biztosítékokat 

szed be és garanciaalapokat képez. 

Az elszámolóház a klíringtag teljesítésének elmaradása, de késedelme esetén is előre 

kidolgozott eljárásrend szerint cselekszik. A szabályzat rögzíti a pénzügyi biztosítékok 

felhasználásának sorrendjét, a szükséges likviditás előteremtésének módját, a klíringtaggal 

szembeni szankciókat (pl. tagság felfüggesztése, kényszerlikvidálás), továbbá a tőzsdével és a 

felügyeleti hatósággal való együttműködés rendjét.  

A KELER KSZF garanciavállalása akkor lép életbe, amikor egy ügyletet a KELER 

visszaigazol. Ha az egyik fél (klíringtag) nem teljesít, a KELER KSZF köteles a másik fél 

felé, akár saját tőkéjének terhére is, teljesíteni. 
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6.3.1. Pénzügyi fedezet 

 

A tőzsde-, illetve klíringtagság egyik alapvető feltétele olyan folyamatos pénzügyi 

fedezet biztosítása, amely óvadékul szolgál és bármikor készpénzre váltható, ha a 

tőzsde-, illetve klíringtag nem teljesít.  

Magyarországon a klíringtagoktól megkövetelt pénzügyi garanciák ugyanazok, mint a 

világ nagyobb árutőzsdéin:  

1) Alapszintű pénzügyi fedezet (basic financial collateral): a KELER KSZF által 

piaconként, ügyletkörönként meghatározott, fix összeg, amely bizonyos nagyságú 

nettó nyitott pozíció fenntartására ad lehetőséget, és amelyet az adott piacon 

kereskedő tagnak folyamatosan szinten kell tartania.  

2) Alapbiztosíték (initial margin): a még teljesítésbe nem futott pozíciók után, a napi 

szokásos árelmozdulás nagysága alapján kalkulált összeg. (Az alapbiztosíték a 

nemzetközi gyakorlatban nem csak termékenként, hanem akár határidőnként és 

tőzsdetagonként is differenciálható.) 

3) Árkülönbözet (variation vagy maintenance margin): a nagyobb ármozgások 

kockázata miatt az alapbiztosíték kiegészítésére kért összeg.  

4) Kiegészítő pénzügyi fedezet (additional financial collateral): az alapszintű 

pénzügyi fedezettel biztosított határ felett nyitott pozíciók kockázatának 

kezeléséhez kért összeg. 

 

Amennyiben egy klíringtag több tőzsdetag számára nyújt elszámolási szolgáltatást, az 

elszámolóháznál valamennyi tőzsdetag után letétbe kell helyeznie pénzügyi fedezetet.  

A tőzsde- és klíringtagok, illetve a nem tőzsdetag brókercégek az ügyfeleiktől kért 

pénzügyi biztosítékokról maguk döntenek. A megbízóktól rendszerint alapbiztosítékot és 

árkülönbözetet követelnek meg. A biztosítékok többnyire a megnyitott pozíció értékének 

2-10 százaléka között szóródnak. Nagyságuk értelemszerűen kellően alacsony ahhoz, hogy a 

megbízókat ne riassza el a kereskedéstől, ugyanakkor kellően magas ahhoz, hogy garantálja a 

pénzügyi integritást.   

Az árupiaci gyakorlatban az alapbiztosítékot inkább alapletétnek, az árkülönbözetet 

pedig változó letétnek mondjuk.  

 

6.3.2. Kollektív garancia 

 

Az árutőzsdei ügyletek biztonságát tovább növelik az ún. kollektív garanciák, amelyek 

egyrészt a napi teljes körű elszámoláshoz nyújtanak készpénzes fedezetet, másrészt a teljesítés 

elmaradása esetén a klíringtagok közös garanciavállalásának forrásai. 

Magyarországon a Tőzsdei Elszámolási Alap (TEA) az azonnali piac támogatására 

létrehozott közös tulajdonú pénzalap. A TEA a készfizető kezességvállalás biztosítékául 

szolgáló óvadék, amelynek célja a klíringtagok egymással kötött tőzsdei ügyletei 

teljesítésének késedelméből vagy elmaradásából eredő kockázatok csökkentése. A TEA 

egyben óvadékul szolgál a KELER KSZF-nek a klíringtagokkal szemben fennálló követelései 

erejéig. 

A Kollektív Garancia Alap (KGA) a derivatív piac biztonságának növelésére 

létrehozott közös tulajdonú pénzalap. A KGA a készfizető kezességvállalás biztosítékául 

szolgáló óvadék, amelynek célja a határidős és opciós ügyletek elszámolásakor megállapított 

fizetési kötelezettségek késedelméből vagy elmaradásából származó veszteségek csökkentése. 

A KGA egyben óvadékul szolgál a KELER KSZF-nek a klíringtagokkal szemben fennálló 

követelései erejéig. 
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6.4. Elszámolás 

 

A tőzsdenapi elszámolóárakat (clearing price) az elszámolóház határozza meg. Az 

elszámolóár a kereskedés zárás előtti rövid, rendszerint egy-kétperces szakaszának piaci 

értékítéletét tükrözi. Erre gyakran hivatkozunk úgy, mint záráskori ár (closing price), jóllehet, 

az elszámolóár nem mindig egyenlő az utolsó kötési árral. (A szünet nélküli elektronikus 

kereskedésben a „zárás” időszakát gyakran a kontraktus specifikációjában rögzítik.)   

Az elszámolóház a nyitott pozíciókat minden egyes tőzsdenap után az elszámolóár 

függvényében értékeli (mark to the market). Az elszámolóár tehát technikai szerepet tölt be. 

Ha például egy le nem zárt long pozíció kötési ára alacsonyabb az elszámolóáránál, akkor a 

kötési és az elszámolóár különbözetét nyereségként jóváírják a klíringtag számláján, a 

veszteséget pedig az eladó számlájára terhelik. Ellenkező esetben, ha a le nem zárt long 

pozíció kötési ára magasabb az elszámolóárnál, akkor a kötési és az elszámolóár 

különbözetét veszteségként a klíringtag számlájára terhelik, az eladó számláján pedig 

jóváírják a nyereséget (6.3. ábra). A short pozíciók esetében értelemszerűen pontosan fordítva 

járnak el. 

 

Klíringtag napi 

vesztesége

ElszElszáámolmolóóhháázz

Klíringtag napi 

nyeresége
 

 

6.3. ábra: Az elszámolóház naponta értékeli a klíringtagok számláit 
Forrás: saját szerkesztés 

 

6.4.1. Határidős ügyletek elszámolása 

 

Hogyan működik a határidős ügyletek elszámolása a gyakorlatban? Tegyük fel, hogy 

ezer tonna szójadarát szeretnénk importálni az Egyesült Államokból. Megbízást adunk a 

brókercégünknek, hogy a tételre, amely Chicagóban kb. 11 db kontraktusnak felel meg, 

nyisson long határidős fedezeti pozíciót a legközelebbi lejáratra. A szójadara határidős piacán 

az alapletét kontraktusonként 2 700 USD, a változó letét pedig 2 000 USD, ezért a 

brókercégünknél vezetett számlánkon 51 700 USD (2 700 x 11 + 2 000 x 11) összeget 

helyezünk el. A kontraktusokat 507,5 USD áron kapjuk meg, ezek együttes értéke 558 250 

USD. A fronthónapi kontraktus elszámolóára aznap 510,8 USD, tehát a pozíciónk a tőzsdenap 

végén már 561 880 USD-t ér. A számlánkon jóváírják a 3 630 USD (561 880 – 558 250) 

különbözetet, ezzel az egyenleg 55 330 USD-ra emelkedik. Másnap az elszámolóár 506,5 

USD. Pozíciónkat 557 150 USD-ra értékelik, a számlánkról pedig leemelnek 4 730 USD-t 

(557 150 – 561 880). Az egyenleg 50 600 USD-ra csökken. Harmadnap az elszámolóár közel 

limittel zuhan, 486,6 USD, így a pozíciónk értéke 535 260 USD-ra esik vissza. A számlánkról 

leemelnek további 21 890 USD-t, ezzel az egyenleg 28 710 USD-ra apad, vagyis a 22 000 

USD változó letétet feléltük, a pozíciót már az alapletétből finanszírozzuk. Ekkor a 
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brókercégünktől értesítést (margin call) kapunk, hogy a számlánkat haladéktalanul töltsük fel 

a kiinduláskori 51 700 USD-re, tehát azonnal utaljunk át 22 990 USD-t. 

Ne feledjük: ezt a határidős piaci pozíciót nem spekulatív céllal nyitottuk, hanem 

azért, hogy beárazzuk a fizikai árut! Ha az ügyletből esetleg veszteséggel szállunk ki, azt 

jobbára ellensúlyozza a fizikai piacon realizálható nyereség, és fordítva. A példából 

mindenesetre leszűrhetjük, hogy a fedezeti pozíciók fenntartásához bizony nem kevés tőkére 

és gyakran kötélidegekre van szükség. 

 

6.4.2. Opciós ügyletek elszámolása 

 

Az opciós kontraktusok elszámolása a világ számos árutőzsdéjén a CME által 1988-

ban kifejlesztett és bevezetett standard portfolió-elemzés (standard portfolio analysis, 

SPAN) módszerével történik. Ennek lényege, hogy a letéti követelményeket az egyes 

portfoliók átfogó kockázatelemzésével állapítják meg, mégpedig úgy, hogy számszerűsítik az 

egyik napról a másikra megalapozottan várható legnagyobb veszteséget. Hogy egy adott 

portfólióban mi tekinthető az egyik napról a másikra „megalapozottan” várható legnagyobb 

veszteségnek, az persze tőzsdénként és elszámolóházonként változik, az alapvető paraméterek 

beállítása ugyanis a rendszert működtető intézmények feladata. 

Az opcióértékelési modellek többsége egy adott időpontban három fő tényező 

prémiumra gyakorolt hatását veszi figyelembe: 

1) az opciós kontraktus tárgyát képező határidős kontraktus jegyzésének alakulása; 

2) a határidős jegyzés volatilitása; 

3) az opciós kontraktus kifutásáig hátralévő idő. 

Ahogy ezek a tényezők változnak, úgy módosul a portfóliókban tartott határidős és 

opciós kontraktusok értéke is. Az egyik napról a másikra megalapozottan várható legnagyobb 

veszteség megállapítása végett a SPAN különböző elméleti helyzetekben szimulálja a 

határidős kontraktusok jegyzéseinek mozgását, volatilitásának változását. A kapott értékek 

alapján számszerűsíti a nyitott pozíciók biztosítékául szolgáló letétek nagyságát, valamint az 

esetleges letétbefizetési kötelezettségek mértékét.  

Emlékezzünk: az opciós kereskedésben csak az opció kiírójától követelnek meg 

pénzügyi biztosítékot (ld. 6.1. táblázat)! 

 

 
 

6.1. táblázat: Példák opciók kiíróitól megkövetelt minimális pénzügyi biztosítékokra  
Forrás: CME Group 

 

Megjegyzés: SOM = short option margin 
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6.4.3. Pozíciózárás és teljesítés 

 

Egy megnyitott határidős piaci pozíció ellentétes irányú pozíció nyitásával 

likvidálható, azaz zárható le. E lépéssel megszűnik a biztosítékadási kötelezettség. A 

klíringtagoknak lehetőségük van a pozíciók irányított feladására is azok lejárata előtt. A 

BÉT esetében ilyenkor kitöltik az Azonnali adásvételi formaszerződését, átadják egymásnak a 

nyitott pozíciót (ex-pit ügylet), a fizikai feladás bekerül a Függő delivery tételek közé, majd 

az eladó leszállítja az árut a vevőnek.  

A lejáratukig le nem zárt fizikai szállításos pozíciók csak fizikai szállítással 

teljesíthetők. Ez történhet közraktárjegy átruházásával, illetve tényleges fizikai szállítással is. 

A vevő köteles a leszállított árut átvenni, és annak ellenértékét az eladónak megfizetni.  

A fizikai teljesítésnél mindig meg kell vizsgálni, hogy az áru minősége megfelel-e a 

tőzsdei szabványnak. Az áru minőségének ellenőrzésére a BÉT által megadott cégek 

jogosultak. Ritka, hogy a ténylegesen leszállított áru minősége megegyezik a tőzsdei 

szabvánnyal. Az áru minőségének megállapítása után, előre rögzített eljárásrend szerinti 

elszámolás keretében a vevő prémiumot fizet a jobb minőségért, míg a gyengébb minőségért 

bonifikációt von le az eladótól.  

A határidős jegyzések mindig a kontratus specifikációjában megadott szállítási 

paritáson értendők. Amennyiben a fizikai teljesítés nem ezeken a paritásokon történik, akkor 

az eladó és a vevő a paritástól mért távolság alapján osztoznak a felmerülő fuvarköltségen8. 

Egy opciós pozíciót az opció lehívásával lehet lezárni. Ekkor a pozíciót kivezetik és 

megtörténik a teljesítés: az opció jogosultjának és kiírójának pozíciós számláján megnyitják 

az opció mögöttes termékének megfelelő határidős piaci pozíciókat. 

 

6.5. Kérdések és feladatok 
 

Ellenőrző kérdések: 

 

1) Hogyan kapcsolódik be az elszámolóház a tőzsdei kereskedésbe? 

2) Milyen elszámolóházi pénzügyi biztosítékokat ismer?  

3) Kikre vonatkozik az elszámolóházi garancia? 

4) Mi az elszámolóár szerepe? 

5) Mi a SPAN lényege?  

 

Kompetenciát fejlesztő feladat: 

 

1) Gondolja végig, vajon milyen folyamat késztethet egy tőzsdei felügyeletet arra, hogy a 

mezőgazdasági nyersanyagok határidős piacain az alapbiztosítékok szintjét általánosan 

megemelje!  

                                                 
8
 Például Szolnok és Nyíregyháza közötti szállítás esetében a legközelebbi tőzsdei paritás Csepel-Szabadkikötő. 

Szolnok innen 100 km, Nyíregyháza pedig 240 km távolságra van, így a felek a 180 km Szolnok-Nyíregyháza 

távolságon felmerülő fuvarköltségen 30:70 százalékos arányban osztoznak. Ezt a módszert háromszögelésnek 

hívják.  
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7. Árak és trendek előrejelzése 
 

 

Mint bármely piacon, az árutőzsdéken is arra törekszik minden, likviditást kínáló 

szereplő, hogy olcsón vegyen kontraktusokat, amelyeken azután megpróbál drágábban 

túladni, vagy drágán adjon el kontraktusokat, amelyeket azután olcsóbban tud 

visszavásárolni. Kristálygömb azonban egyiküknek sincs a birtokában, ezért a bizonytalan 

jóslatok helyett inkább egzakt módszerekhez folyamodnak a piaci trendek lehető 

legmegbízhatóbb előrejelzése és végeredményben a profit maximalizálása érdekében. A 

piacokat mozgató kereskedők gondolkodásának megértése alapvető fontosságú, már csak 

azért is, mert a mezőgazdasági nyersanyagárak kilengései a közelmúltban rendkívül 

szélsőségessé váltak. Vessük tehát bele magunkat kicsit a piacelemzésbe.  

A múlt század második felében a világ fokozatosan hozzászokott az élelmiszerek 

olcsóságához. Noha szélsőséges kilengések korábban is előfordultak, a globális 

élelmiszerkosár inflációval korrigált ára három évtized alatt, egészen 2006-ig, közel a felére 

csökkent. Ekkor azonban a legtöbb mezőgazdasági termék ára hirtelen – és váratlanul – 

emelkedésnek indult; azóta újabb és újabb rekordokat döntött. A Commodity Research 

Bureau (CRB) élelmiszerár-alindexe (Foodstuffs Sub-Index) 2006 februárja és 2008 júniusa 

között, valamint 2009 februárja és 2011 augusztusa között több mint 80 százalékkal nőtt, míg 

2008 júniusa és 2009 februárja között közel 40 százalékkal csökkent. A statisztikai átlag 

persze ennél sokkal drasztikusabb változásokat takar, különösen a cukor, a gabonafélék és a 

növényolajok esetében. Úgy tűnik, a 2006/2007. szezontól gyökeres változás kezdődött: míg a 

mezőgazdasági termékek piacát korábban a kínálat vezérelte, sokak szerint most és a 

belátható jövőben inkább a kereslet lesz a meghatározó, mennyiségi és minőségi értelemben 

egyaránt. Elemzők úgy vélik, hogy a 2000-es évtized második felében az 1973-as olajválság 

idején bekövetkezett ugráshoz hasonló „árszintváltás” történt (7.1. ábra). 
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7.1. ábra: A CRB élelmiszerár-alindexe 1967. január és 2012. december között 
Forrás: CRB Thomson Reuters/Jefferies 

 

Termékek: búza (Kansas City és Minneapolis), cukor, hízómarha, hízósertés, kakaó, kukorica, szójaolaj, vaj és 

sertészsír. 
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Mi idézte elő e fordulatot? Az okok felsorolásánál a világ terményekből felhalmozott 

tartalékainak megcsappanása, a felhasználás rohamos növekedése, a lokális időjárási 

szélsőségek, a nemzetközi kereskedelmet hátráltató protekcionista piaci beavatkozások, a 

feltörekvő országok élelmiszerfogyasztási szokásainak átalakulása, a bioüzemanyag-ipar 

fellendülése és a kőolaj drágulása mellett mindenképpen ki kell emelni a pénzügyi befektetők 

katalizáló szerepét. 

A világban jelentős mennyiségű szabad tőke mozog egyrészt magas megtérülést 

keresve, másrészt a portfoliók diverzifikálása végett. A részvénypiacok gyengélkedése, a 

romló reálgazdasági kilátások, a magas infláció, továbbá az amerikai jelzálogpiacról 

továbbgyűrűző krízis és persze a dollár gyengülése miatt érezhetően megnőtt a pénzügyi 

befektetők (nyugdíj-, fedezeti és állami alapok, swap-kereskedők, bankok, multinacionális 

cégcsoportok stb.) érdeklődése az árupiacok iránt. A kockázatok csökkentésére ugyanis jó 

megoldásnak tűnt és tűnik kőolajba, aranyba, alumíniumba vagy éppen kukoricába fektetni, 

már csak azért is, mivel a nyersanyagok többségét dollárban jegyzik. Ez – a piacokon 

uralkodó hangulat függvényében – fiktív keresletet vagy kínálatot gerjeszt. 

Jórészt ennek és az információtechnológia rohamos fejlődésének tudható be, hogy a 

mezőgazdasági termékek származékos piacain a határidős és opciós kereskedés volumene 

globális szinten több mint kétszeresére nőtt 2005 és 2010 között (7.2. ábra). Példának okáért: 

a CBOT (CME) határidős kukoricapiacának forgalma 2011-ben meghaladta a 10 milliárd 

tonnát, másként fogalmazva a globális kukoricatermés közel tizenegy és félszeresére rúgott, 

de a párizsi MATIF határidős búzapiacán is több mint 280 millió tonna terményre, az EU-27 

búzatermelésének közel kétszeresére kötöttek üzletet. 
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7.2. ábra: A kukorica, a búza és a szójabab határidős piaci forgalmának alakulása 

Chicagóban 1961 és 2012 között  
Forrás: CME Group 

 

A 2008/2009. és a 2009/2010. gazdasági évben a globális pénzügyi-gazdasági válság 

az élelmiszergazdaságot sem kerülte el, amit többek között a mezőgazdasági és 

élelmiszeripari termékek árainak példátlan mélyrepülése jelzett. A krízis egyik 



 84 

következménye a reáljövedelmek csökkenése volt, ami az élelmiszerek globális keresletében 

időszakos visszaesést, a fogyasztás szerkezetében változást okozott. A fogyasztók a világ 

számos térségében a drágább, nagyobb hozzáadott-értékű termékekkel szemben inkább az 

olcsóbb, helyettesítő termékeket részesítették előnyben.  

A válság hatásai persze – akárcsak a gazdaság más szektoraiban – térségenként, 

vertikumonként és vállalkozásonként erősen differenciáltak voltak. Ez elsősorban azzal 

magyarázható, hogy a termékpályák szereplői másként finanszírozzák működésüket (hol a 

közvetlen banki kapcsolatok, hol az integrációk stb. jellemzőek inkább), illetve a negatív 

folyamatok által másként érintett és különböző kockázati besorolású piacokra szállítottak. 

Általánosságban azonban elmondható, hogy a finanszírozásban és a termékpályák egyes 

szintjei között a bizalom mind a belföldi, mind a nemzetközi piacokon megrendült. Ez, 

párosulva a tőkehiánnyal, a hitelfeltételek szigorításához, a hitellehetőségek szűkítéséhez, a 

szerződéses kapcsolatok gyengüléséhez vezetett, amit Magyarországon is tapasztalni lehetett. 

A pénzügyi-gazdasági válság nyomán egyes nemzeti fizetőeszközök leértékelődése, az 

árfolyamok hevesebb ingadozása a piaci pozíciók gyors átrendeződését vonta maga után. A 

fogyasztás és kereskedelem visszaesésének időszakában a nemzetközi pénz- és részvénypiaci 

jegyzések kilengései, az ázsiai gazdaságok változó teljesítménye, a kőolaj világpiaci árának 

alakulása, a szabad szállítókapacitások nagysága számottevően, a korábbinál sokkal inkább 

erősítették a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek árainak volatilitását.  

A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek globális piacának hanyatlása azonban 

csak átmenetinek bizonyult, a 2010/2011. gazdasági évben az árak ismét szárnyalni kezdtek. 

Ebben nagy szerepet játszottak az egykori Szovjetunió globális terménypiacon számottevő 

exportot bonyolító utódállamainak nemzetközi kereskedelmet hátráltató és globális 

hiánypszichózist gerjesztő, piacvédő beavatkozásai, majd az észak-afrikai és a közel-keleti 

térség politikai stabilitásának megrendülése. A derivatív árupiacok túlzott reakciói – legyen 

szó búzáról vagy kőolajról – csak tovább fűtötték a hangulatot, míg az újabb árlufi, elsősorban 

a piaci fundamentumok normalizálódásának köszönhetően, 2011 nyarától 2012 nyaráig 

lelohadt. A nyár közepén azonban újabb lökéshullám érkezett (vö. 3. melléklet). Az árak 

emelkedésében most a búza, a kukorica és a szója globális piaci fundamentumai játszották a 

főszerepet, a spekulatív nyomás – minként az a kereskedési statisztikákból leszűrhető – 

egyértelműen kisebb volt, mint két évvel ezelőtt. 

 

7.1. Fundamentális elemzés 

 

A fundamentális elemzés az árak alakulásának közgazdasági elemzése. Célja az árak 

előrejelzése. A fundamentális elemző az ármozgások okait kutatja, igyekszik beazonosítani a 

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

vagyis az árak elmozdulásának várható irányát és mértékét. Néhány a rövidebb távon ható 

tényezők közül: 

 feltörekvő országok gazdaságának teljesítménye (a fogyasztói jövedelmek 

növekedése minőségi váltást hoz az étkezési szokásokban, nő a húsfogyasztás, 

amivel párhuzamosan megtöbbszöröződik a takarmányigény);  

 valutaárfolyamok erős ingadozása (szinte egyik napról a másikra átrendezheti az 

exportőrök pozícióit a világpiacon, illetve az importőröket nagy volumenű 

beszerzésekre vagy éppen azok elhalasztására sarkallhatja);   

 világgazdasági tényezők monetáris politikája (ha például a kínai központi bank 50 

bázisponttal megemeli az irányadó kamatlábat, azzal a lakosságot a 

megtakarításokra ösztönzi, előreláthatóan csökken majd a fogyasztás, a határidős 

piacok pedig azonnal reagálnak); 
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 fontosabb exportőr országok nemzetközi kereskedelmet korlátozó intézkedései 

(különösen a feltörekvő országok körében gyakori praktika a kivitel átmeneti 

kvótázása, megadóztatása vagy tiltása);   

 logisztikai problémák (ha például megnő a globális kereslet a szén, a vasérc vagy 

az acél iránt, ha az erős fagyok vagy éppen sztrájkok miatt vesztegelnek a hajók a 

kikötőkben, nincs elég szabad szállítókapacitás, az igényeket nem lehet időben 

kielégíteni, az árak megindulnak felfelé9); 

 derivatív árupiacok financializálódása (a mezőgazdasági termékek és más 

áruféleség piacai között felerősödik a korreláció, esetenként az árak fundamentális 

tényezőkkel nem indokolható kilengései következnek be); 

 bioüzemanyagok gyártásának, felhasználásának támogatása és szabályozása (amíg 

ez az iparág támogatásokat élvez, rendkívül rugalmatlanul reagál a kínálat 

változásaira); 

 kőolaj világpiaci árának alakulása (egyfelől a bioüzemanyag-gyártás felfutása, 

másfelől az árupiacok financializálódása miatt igen felerősödött a korreláció a 

kőolaj, valamint a kukorica és az olajnövények határidős jegyzései között);  

 tőkepiacok instabilitása (ha a tőkepiacok megrendülnek, a befektetői tőke átvonul 

a nagyobb megtérüléssel kecsegtető árupiacokra, amivel az árak jelentős 

kilengéseit idézheti elő). 

 

Néhány a hosszabb távon ható tényezők közül: 

 globális népesség növekedésének üteme (a világnak egyre több élelmiszerre van 

szüksége); 

 klímaváltozás, lokális időjárási szélsőségek (globális és lokális szinten csökken a 

hozambiztonság); 

 fokozódó globális vízhiány (a víz stratégiai jelentőségű termelési tényező lesz már 

a közeljövőben, a felette való rendelkezési jogáért nem csak az országok, de a 

különböző iparágak is versenyezni fognak); 

 termőföld korlátozott rendelkezésre állása (a gazdagabb élelmiszerimportőr 

országok stratégiai megfontolásból már több millió hektár termőterületet 

vásároltak meg vagy vettek bérbe szegényebb országokban, ahol jelentős 

beruházásokat hajtanak végre a termelés növelése, saját igényeik biztonságos 

kielégítése végett); 

 feltörekvő országok súlyának további növekedése a kibocsátásban (mivel ezen 

országok közül egyelőre több is elmaradott a termesztéstechnológia terén, globális 

szinten csökken a hozambiztonság);  

 kutatás-fejlesztés és innováció (a növekvő igények biztonságos kielégítéséhez a 

korábbi évtizedek mezőgazdasági, valamint a kapcsolódó élelmiszer-, környezet- 

és energiaipari K+F+I ráfordításainál globális szinten sokkal többre lesz szükség). 

 

A fundamentális elemzők a piacot befolyásoló tényezőkről információt manapság 

elsősorban a különféle internetes hírportálokról (pl. Thomson Reuters, Bloomberg stb.) 

gyűjtenek, illetve az információkat hagyományosan vagy elektronikusan gyűjtő, válogató és 

rendszerező szolgáltatóktól szereznek be. Amikor az információk már rendelkezésre állnak, a 

legnehezebb feladat azok megfelelő súlyozása, a helyes értékítélet kialakítása. Nem 

véletlen, hogy a fundamentális elemzők általában egy-egy termékre vagy 

                                                 
9
 A londoni Baltic Exchange Baltic Dry Index (BDI) mutatója a főbb nyersanyagok tengeri szállítási költségének 

mérvadó indexe, nyomon követése az agrárpiacok fundamentális elemzője számára nélkülözhetetlen. 
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termékcsoportra specializálódnak. Sokan hosszú éveken keresztül csak ezekkel 

foglalkoznak, ezért nagy tapasztalatuknak köszönhetően pontosabb előrejelzést tudnak adni a 

különböző tényezők árakra gyakorolt hatásáról.  

Külön említésre érdemesek a havi, heti vagy akár napi gyakorisággal publikált, 

mérvadó piaci összefoglalók és statisztikai jelentések. Ezek némelyikét kormányzati szervek, 

szakmai szervezetek vagy érdekképviseletek készítik és ennek köszönhetően mindenki, illetve 

a tagság számára ingyenesen elérhetők. A többit kereskedő cégek vagy egy-egy termékkörre 

szakosodott, nagy múltra visszatekintő piacelemző vállalkozás állítja össze és kínálja, 

rendszerint igen borsos áron.  

 

 
 

7.3. ábra: Az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériumának havi rendszerességgel 

publikált világpiaci kitekintésének bevezető oldala 
Forrás: USDA World Agricultural Outlook Board 
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A globális terménypiacokat hosszú évtizedek óta a legerősebben megrengető havi 

jelentés USDA World Agricultural Supply and Demand Estimates címet viselő kiadványa 

(7.3. ábra), amely a világ számos országára, illetve térségére vonatkozó előrejelzéseket és 

becsléseket tartalmaz10. 

Ugyancsak mindenki számára elérhető piacelemzéseket készít például maga az 

Európai Bizottság, de a Nemzetközi Gabonatanács (International Grains Council) 

jelentéseinek összefoglalói is ingyen elérhetők. Ezzel szemben például a hamburgi székhelyű 

Oil World, a londoni F.O. Licht, az amerikai Informa Economics, a francia Stratégie Grains 

vagy az ukrán UkrAgroConsult jelentései tekintélyes összegért vásárolhatók meg.  

 

7.1.1. Kínálat 

 

A 7.1. táblázatban azokat az országokat, illetve régiókat tüntettük fel, amelyek 

bizonyos mezőgazdasági termékek piacán a kínálati oldal meghatározó szereplői, ezért a 

velük kapcsolatos hírek mindig kiemelt figyelmet érdemelnek. 

 

7.1. táblázat: A kínálat meghatározó szereplői azon agrártermékek esetében, amelyek 

magyarországi szempontból fontosak, és amelyekre fedezeti ügyleteket érdemes kötni 

 

Termék 

Globális piac EU piaca 

Meghatározó termelő országok Meghatározó termelő országok 

Meghatározó 

exportőr pozíció 

Exportőr, 

importőr vagy 

semleges pozíció  

Meghatározó 

exportőr pozíció 

Exportőr, 

importőr vagy 

semleges pozíció  

Búza 

 USA 

 Kanada 

 Ausztrália 

 EU 

 Argentína
1)

 

 Oroszország 

 Ukrajna 

 Kazahsztán 

 Kína 

 India 

 Pakisztán 

 Franciaország 

 Németország 

 Egyesült Kir. 

 Románia
3)

 

 Lengyelország 

 

Árpa 

 Ukrajna 

 Oroszország 

 Ausztrália 

 Argentína 

 EU 

 Törökország  Franciaország 

 Németország 

 Spanyolország 

 Egyesült Kir. 

 Lengyelország 

 

Kukorica 

 USA 

 Brazília 

 Argentína 

 Ukrajna
2)

 

 Kína  Franciaország 

 Románia 

 Magyarország 

 Olaszország 

 Szerbia
4)

 

Forrás: saját összeállítás 

 
1)

 Búzakivitelének nagyobb része Brazíliában talál vevőre.  
2)

 Pozíciójának erősödése a 2010-es évtized elejétől látványos.  
3)

 Constanţa kikötője miatt is említésre érdemes. 
4)

 Nem EU-tagország. 

                                                 
10 (http://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/index.htm) Az USDA ezzel egy időben publikálja Grains: World 

Markets and Trade, valamint Oilseeds: World Markets and Trade című jelentéseit is. 

http://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/index.htm
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7.1. táblázat folytatása 

Termék 

Globális piac EU piaca 

Meghatározó termelő országok Meghatározó termelő országok 

Meghatározó 

exportőr pozíció 

Exportőr, 

importőr vagy 

semleges pozíció  

Meghatározó 

exportőr pozíció 

Exportőr, 

importőr vagy 

semleges pozíció  

Szójabab 

 USA 

 Brazília 

 Argentína 

 Paraguay 

 Kína 

 India 

  Románia
6)

 

Szójadara 

 USA 

 Brazília 

 Argentína 

 Kína 

 EU 

 India 

 Hollandia  Németország 

 Spanyolország 

 Hollandia 

 Olaszország 

Repcemag 

 EU 

 Kanada 

 Ausztrália 

 Kína 

 India 

  Franciaország 

 Németország 

 Egyesült Kir. 

 Lengyelország 

 Csehország 

Repceolaj
5)

 

 Kanada  EU 

 Kína 

 India 

 Japán 

  Franciaország 

 Németország 

 Egyesült Kir. 

 Hollandia 

Napraforgómag
5)

 

 Ukrajna 

 Oroszország 

 EU 

 Argentína 

  Franciaország 

 Románia 

 Bulgária 

 Magyarország 

 

Napraforgóolaj
5)

 

 Ukrajna 

 Oroszország 

 Argentína 

 Törökország 

 EU   Franciaország 

 Spanyolország 

 Románia 

 Magyarország 

 Hollandia 

 Olaszország 

Sertéshús 

 Kanada 

 USA 

 EU 

 Brazília 

 Kína  Dánia 

 Hollandia 

 Németország 

 

Forrás: saját összeállítás 

 
5)

 Keresztfedezeti ügyletek lehetősége miatt említve.  
6)

 Jelentős potenciállal bír az RR szója (GMO) termesztési tilalmának feloldása esetén. 

 

7.1.2. Kereslet 

 

A 7.2. táblázatban azokat az országokat, illetve régiókat szerepeltettük, amelyek 

bizonyos mezőgazdasági termékek piacán a keresleti oldal meghatározó szereplői, ezért a 

velük kapcsolatos hírekre szintén oda kell figyelni. 
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7.2. táblázat: A kereslet meghatározó szereplői azon agrártermékek esetében, amelyek 

magyarországi szempontból fontosak, és amelyekre fedezeti ügyleteket érdemes kötni 

 

Termék 

Globális piac EU piaca 

Meghatározó importőri  

pozíció 

Magyarország legfontosabb 

célpiacai 

Búza 

 Észak-Afrika 

 Közel-Kelet 

 Délkelet-Ázsia 

 Brazília
1)

 

 Olaszország 

 Románia 

 Bosznia-Hercegovina
2)

 

 Ausztria 

 Görögország 

Árpa 

 Szaúd-Arábia 

 Kína 

 Japán 

 Irán 

 Jordánia 

 Olaszország 

 Románia 

 Ausztria 

Kukorica 

 Japán 

 Dél-Korea 

 Észak-Afrika 

 Közel-Kelet 

 Délkelet-Ázsia 

 Mexikó 

 EU 

 Olaszország 

 Románia 

 Hollandia 

 Németország 

 Ausztria 

 Szlovákia 

Szójabab 
 Kína 

 EU 

 

Szójadara  EU  

Repcemag  

 EU 

 Kína 

 Japán 

 Mexikó 

 Pakisztán 

 Németország 

 Ausztria 

 Szlovákia 

Repceolaj 

 USA 

 Kína 

 EU 

 Szlovákia 

 Ausztria 

 Németország 

Napraforgómag  

 EU 

 Törökország 

 Hollandia 

 Németország 

 Olaszország 

 Ausztria 

 Szlovákia 

Napraforgóolaj  India 

 EU 

 Egyiptom 

 Törökország 

 Románia 

 Németország 

 Szlovákia 

 Bosznia-Hercegovina
2)

 

 Csehország 
Forrás: saját összeállítás 

 
1)

 Búzabehozatalának jelentős része Argentínából származik. 
2)

 Nem EU-tagország. 
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7.2. táblázat folytatása 

Termék Globális piac EU piaca 

Meghatározó importőri  

pozíció 

Magyarország legfontosabb 

célpiacai 

Sertéshús 

 Japán 

 USA 

 Oroszország 

 Mexikó 

 Dél-Korea 

 Kína 

 Románia 

 Olaszország 

 Japán
3)

 

 Szlovákia 

 Dél-Korea
3)

 

 Bulgária 
Forrás: saját összeállítás 

 
3)

 Nem EU-tagország. 

 

7.1.3. Mutatók 

 

A fundamentális elemzők gyakran támaszkodnak különféle mutatószámokra. Nézzünk 

ezekre két tipikus példát. Egy huzamosabb ideig tárolható áruféleség iránti kereslet és kínálat 

viszonyának egyszerű, de fontos indikátora a gazdasági évi zárókészlet és felhasználás 

százalékos aránya (stocks to use ratio vagy stocks/usage) (ld. 7.3. táblázat).  

 

(Zárókészlet / Felhasználás) x 100 = Készlet felhasználáshoz viszonyított aránya 

 

 

 
 

7.3. táblázat: A fontosabb olajmagvak globális mérlege a készlet/felhasználás arányával  
Forrás: Oil World 

 

Megjegyzés: 12/13F = 2012/2013. gazdasági évi előrejelzés. 
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Ha a gazdasági évi zárókészlet és felhasználás százalékos arányát megszorozzuk az év 

napjainak számával, megkapjuk, hogy változatlan felhasználás mellett a tartalékok hány napra 

lennének elegendőek a következő gazdasági évben.  

Jól megfigyelhető, hogy amikor valamely áruféleség készlet/felhasználás aránya nő, 

fizikai és határidős piaci ára rendszerint csökken, és fordítva. A terményárak alakulását 

befolyásoló tényezőket vizsgáló regressziós egyenletekben ez a mutató szinte mindig a 

legerősebb magyarázó erővel bíró fundamentális változó.  

Ha esetleg a nemzetközi sertéspiac elemzésére adjuk a fejünket, hamar belebotlunk a 

sertés/kukorica arányszámba (hog/corn ratio) (7.4. táblázat). A kukorica sok ország 

sertéshízlalásában az egyik legfontosabb hagyományos takarmány-alapanyag. Ez az 

arányszám azt mutatja meg, hogy egységnyi élősertést mennyi kukoricáért tudunk 

megvásárolni. A kukorica/sertés arányszám a sertésciklusra is befolyással lehet. Ha értéke 

meghaladja az átlagot, akkor a sertéshizlalás nyereséges. Ilyenkor a sertéstartók az állomány 

növelése mellett dönthetnek. Az élősertés és a kukorica árának viszonyában bekövetkező 

változások hatásait a legjobb a beállított anyakocák létszámának alakulása jelzi. Ne feledjük 

azonban, hogy a sertés/kukorica arányszám nem pontos indikátora a kibocsátásnak, csupán a 

sertéstartók reakcióira enged következtetni.  

 

 
 

  7.4. táblázat: Jelentés a sertés/kukorica arányszám alakulásáról (USA) 
Forrás: Dow Jones Newswires 

 

A fundamentális elemzésről szóló alfejezet lezárásaként említést érdemel, hogy 

Magyarországon az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) ún. Piaci Árinformációs Rendszert 

(PÁIR) működtet, amely ellátja az információgyűjtés, -ellenőrzés, -feldolgozás és -terjesztés 

feladatkörét a fontosabb termékpályákon. A folyamatosan frissített adatok az AKI honlapján 

(https://pair.aki.gov.hu) ingyen elérhetők, angol nyelven is. Az AKI a PÁIR adatbázisára 

támaszkodva kétheti, illetve havi rendszerességgel agrárpiaci jelentéseket publikál, amelyek a 

fontosabb mezőgazdasági nyersanyagok termelői árainak és határidős jegyzéseinek, továbbá 

az élelmiszeripari termékek értékesítési és fogyasztói árainak közlése mellett az olvasóknak 

rövid összefoglalókat kínálnak a bel- és külpiaci folyamatokról. 
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7.2. Technikai elemzés 

 

A technikai elemzés, vagyis a jegyzések mozgását leképező speciális grafikonok, a 

chartok alaktani vizsgálatának alapjait C. H. Dow (a Dow indexek kreátora és a The Wall 

Street Journal egyik alapítója) és W. P. Hamilton rakták le a XVIII. végén és a XIX. század 

elején. A technikai elemzők olyan minták felismerésével kísérleteznek, amelyekről azt 

feltételezik, hogy megismétlődnek. Történelmi adatsorokat vesznek górcső alá és elsősorban 

az árfolyamokra, másodsorban a forgalomra, harmadsorban egyéb tényezőkre (pl. 

tőkeáramlás, piaci ciklusok, szezonális hatások stb.) összpontosítanak. Úgy vélik, hogy a piaci 

fundamentumok, a piaci szereplők találgatásai, becslései, reményei, félelmei a jegyzésekben, 

az ügyletek és a nyitva tartott pozíciók számában kristályosodnak ki. Szerintük az 

árváltozások mikéntjének tanulmányozása révén jobban el lehet találni a jövőbeli 

elmozdulások irányát és mértékét, mint az előzmények okainak feltárásával, megértésével. 

 

7.2.1. Alapelvek 

 

A technikai elemzés népszerűségének titka az egyszerűsége: az árutőzsdék jegyzési és 

forgalmi statisztikáihoz bárki könnyen hozzáférhet. Mivel az árgörbék vizsgálatával sokan 

foglalkoznak, a módszer tévedhetetlenségébe vetett hit rendkívül erős, ezért néha még egy-

egy teljesen bizarr ötlet, képtelen elmélet is önbeteljesítő jóslattá válik. Ennek ellenére a 

technikai elemzés, ha megfelelően alkalmazzuk, nagyon hasznos eszköznek bizonyulhat a 

kereskedési döntések meghozatalában. A piacok ugyan változnak, a jó kereskedési 

szabályokat azonban kőbe lehet vésni. 

A technikai elemzés az alább felsorolt ún. Dow-féle törvényszerűségekre épül. 

I. Egy kontraktus jegyzésének háromféle, gyakran szimultán mozgása figyelhető 

meg:  

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

eltarthat.  

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

reakció óta eltelt időben bekövetkezett elsődleges mozgásból 33-66 százalékot 

is visszavehet.  

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

II. Minden trendnek három fázisa van:  

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

pozícióikat, a jegyzések nem lendülnek ki számottevően, mert ez a csoport 

egyelőre kisebbségben van és a piaccal szembe megy; 

2) egyre többen csatlakoznak, trendkövetők és más, technikailag orientált 

szereplők lépnek a piacra, a jegyzés nekilódul valamelyik irányba;  

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

kiszállnak a piacról és a lendület kifullad. 

III. A jegyzések minden elérhető információt tükröznek, az új információkat a piac 

azonnal beárazza. Ez egybevág a hatékony piac hipotézisének (efficient market 

hypothesis) állításával (ld. 4. melléklet). 

IV. A különböző piaci indexek egy irányba mozdulnak. Ha nem, akkor az a változás 

előjele.  

V. Egy trend erősségét a forgalom nagysága igazolja vissza.  

VI. A trendek mindaddig folytatódnak, amíg nem mutatkozik határozott jelzés a 

kifulladásukról. 
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7.2.2. Chartok 

 

Az árutőzsdei kereskedésben nem szükséges árdiagramokra támaszkodnunk. Ha 

azonban van némi tapasztalatunk és alkalmanként rápillantunk ezekre, könnyen kitalálhatjuk, 

hogy a technikai elemzők éppen mit gondolnak és hogyan fognak cselekedni. 

Egy árdiagram, azaz chart készülhet napon belüli (néhány perces), napi, heti vagy 

akár havi áradatok felhasználásával. A napi chart lehet egy bizonyos lejáratra szóló 

kontraktus (pl. kukorica májusi szállításra) vagy az aktuális fronthónapi kontraktus tőzsdenapi 

jegyzési adatainak folytatólagos leképezése. A rendszerint többéves időszakot felölelő heti 

vagy havi chart a hetek, illetve a hónapok ugyanazon napjának (pl. minden péntek vagy 

minden hónap elseje, illetve hétvége vagy ünnepnap esetén az azt követő első tőzsdenap) 

jegyzési adataiból épül fel. 

Egy árdiagram lehet egy egyszerű vonal, amely egy kontraktus tőzsdenapi záró árait 

köti össze (line chart), de tartalmazhat ennél több információt. A legelterjedtebb grafikonok a 

tőzsdenapi nyitó (open, O vagy Op), a legmagasabb (high, H vagy Hi), a legalacsonyabb (low, 

L vagy Lo) és a záró (close, C vagy Cl) árakat, továbbá a forgalom és a nyitott kötésállomány 

adatait jelenítik meg.  

A rendkívül népszerű oszlopdiagramon (bar chart) a függőleges vonalak a tőzsdenapi 

legalacsonyabb és legmagasabb ár különbségét, míg az ezekből balra meredező tüskék a 

nyitó, a jobbra kiállók pedig a záró árat jelzik (7.4. ábra). Az oszlopdiagram másik elnevezése 

OHLC diagram. 

 

 
 

7.4. ábra: A malmi búza 2012. novemberi lejáratú kontraktusának jegyzése Párizsban     

(napi OHLC diagram) 
Forrás: barchart.com 

 

Megjegyzés: Vol = forgalom (alsó oszlopok); Open Interest = nyitott kötésállomány (alsó görbe). 
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Az oszlopdiagram mellet igen közkedvelt a több évszázados múltra visszatekintő 

(üres) gyertyadiagram (hollow candlestick), amely Japánból ered. Ezen a függőleges vonalak 

jelenése ugyanaz, mint az OHLC diagramokon. Az ezekre rajzolt fekete „gyertyák” olyan 

tőzsdenapokra figyelmeztetnek, amelyeken a nyitó ár magasabb volt, mint a záró ár. Minden 

más esetben üres „gyertyákat” láthatunk (7.5. ábra).  

 

 
 

7.5. ábra: A malmi búza 2012. novemberi lejáratú kontraktusának jegyzése Párizsban     

(napi gyertyadiagram) 
Forrás: barchart.com 

 

Megjegyzés: Vol = forgalom (alsó oszlopok); Open Interest = nyitott kötésállomány (alsó görbe).  

  „Vol” oszlopok színe: zöld = előző napi záróár alacsonyabb, mint az adott napi záróár; piros = előző napi  

  záróár magasabb, mint az adott napi záróár; kék = előző napi záróár egyenlő az adott napi záróárral.  
 

Ne lepődjünk meg, ha valahol esetleg a gyertyadiagram tetszetősebb, piros-zöld 

változatával találkozunk. Ez annyiban bonyolultabb a fekete-fehér gyertyadiagramnál, hogy a 

színek egyszerre két, egymást követő tőzsdenap nyitó és záró árainak viszonyát is kódolják.    

Csak a teljesség kedvéért: a profi kereskedők némelyike a ma már egzotikusnak ható, 

a XIX. század végén elterjedt ún. XO-diagramot (point-and-figure chart) is használja, ennek 

bemutatásától azonban itt eltekintünk.   

 

7.2.3. Trendvizsgálat 

 

A trend a jegyzés mozgásának iránya. Egy árdiagram persze sohasem egyenes vonalú, 

hanem kisebb-nagyobb csúcsok és völgyek váltogatják egymást. 

A csúcspontokat ellenállási (resistance) pontnak, az ezekhez tartozó árszintet pedig 

ellenállási szintnek nevezzük. Az ellenállási pont az emelkedő trend végén alakul ki, amikor 
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a piac a vételi igényeket teljes mértékben kielégíti, ezért a kontraktus jegyzésének emelkedése 

megáll, sőt, az eladási oldalon aktív piaci szereplők súlyának növekedése miatt esni kezd. 

A völgypontokat alátámasztási (support) pontnak, az ezekhez tartozó árszintet pedig 

alátámasztási szintnek hívjuk. Az alátámasztási pont az ereszkedő trend végén alakul ki, 

amikor a piac felszabadul a kínálati nyomás alól, ezért a kontraktus jegyzése nem esik tovább, 

sőt, a kereslet élénkülésével párhuzamosan emelkedni kezd. 

Az alátámasztási és az ellenállási pontok általában nagyobb forgalmat 

generálnak. Az egész számok gyakran kiemelt árszintek, aminek nyilván az emberi természet 

az oka. Nem ritka, hogy egy áttört ellenállási szint a jegyzés visszaesésekor alátámasztási 

szintté válik. 

Az emelkedő trendet mindig az alátámasztási pontok, míg az ereszkedő trendet 

mindig az ellenállási pontok összekötésével szerkesztjük. A trendvonal meghúzásához 

legkevesebb két pontra van szükségünk, de a trend annál erősebb, minél többször tesztelte, 

azaz próbálta áttörni a piac, vagyis minél több alátámasztási/ellenállási pont illeszkedik az 

egyenesünkre (7.6. ábra). 

 

Alátámasztás

Alátámasztás

Alátámasztás

Alátámasztás

Ellenállás

Ellenállás

Ellenállás

Ellenállás

Trendvonal

 
 

7.6. ábra: Erős emelkedő trend 
Forrás: saját szerkesztés 

 

Amikor a piac véglegesen áttöri a trendvonalat, trendfordulóról beszélünk. 

 

7.2.4. Alakzatok  

 

A technikai elemzők rájöttek, hogy az egymástól igencsak különböző áruféleségek 

határidős kontraktusainak jegyzésében sokszor hasonló formációkat lehet megfigyelni. Tehát 

például az ammónium-nitrát és az élősertés vagy akár az arany historikus árgörbéit vizsgálva 

mindegyiknél újra és újra felbukkannak bizonyos minták. Ezeket a mintákat két csoportba 

soroljuk: 

1) trendváltó alakzatok: a nyitott pozíciókat érdemes lezárni (7.7. és 7.8. ábra); 

2) trenderősítő alakzatok: a nyitott pozíciók miatt nem kell pánikba esni (7.9. ábra). 

 

Az alakzatok ismétlődése a piaci szereplők pszichés reakcióira vezethető vissza, ezért 

azokból igen nagy bizonyossággal következtethetünk a jegyzés jövőbeli alakulására, 

pontosabban a technikai elemzők jövőbeli viselkedésére. Értelmezésükben természetesen 

nagy szerepet játszik mind a forgalom, mind a nyitott kötésállomány nagysága, amely 

információk megerősítik az alakzatok validitását (ld. Dow-féle törvényszerűségek).  

Az alakzatok a napon belüli, napi, heti és havi chartokon egyaránt megfigyelhetők. 
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Fej és vállak  
(Head and Shoulders) 

Fordított fej és vállak 
(Inverse Head and Shoulders) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Duplacsúcs  

(Double Top) 
Fordított duplacsúcs  

(Inverse Double Bottom) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Triplacsúcs  

(Triple Top) 
Fordított triplacsúcs  

(Inverse Triple Bottom) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

7.7. ábra: Példák trendfordulót jelző jegyzésmintákra 
Forrás: saját szerkesztés 
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Bal váll
Jobb váll

Fej

Forgalom

Nyitott kötésállomány

 
 

7.8. ábra: Példa Head and Shoulders alakzatra (szójadara, 1997. júliusi lejárat, Chicago) 
Forrás: saját szerkesztés, hagyományos módon 
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Bear zászló 
(Bear Flag) 

Bull zászló 

(Bull Flag) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ereszkedő háromszög  
(Descending Triangle) 

Emelkedő háromszög  
(Ascending Triangle) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ereszkedő ék  
(Descending Wedge) 

Emelkedő ék  
(Ascending Wedge) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

7.9. ábra: Példák trenderősítő jegyzésmintákra 
Forrás: saját szerkesztés 
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7.2.5. Hézagok 

 

Az árfolyamokban időnként rések, hézagok (gaps) keletkeznek, például amikor egy 

adott tőzsdenapi minimumár magasabb az előző tőzsdenapi maximumárnál. Nagy forgalom 

esetén ezek a hézagok (7.10. ábra) fontos ellenállási és alátámasztási szintek lehetnek. 

Ötféle árhézagot különböztetünk meg:  

1) közönséges hézag (common gap): nincs jelentősebb esemény, amely a kialakulását 

megelőzné, előfordulása gyakori, miként erre a neve is utal. 

2) elszakadó hézag (breakaway gap): a jegyzés bármilyen irányú nekilódulásakor 

megfigyelhető szakadás, a forgalom megugrása kíséri. 

3) előreszaladó hézag (runaway gap): a jegyzés egy már kibontakozott trenden 

belüli szakadása a kereslet vagy a kínálat hirtelen növekedése miatt. 

4) kifulladó hézag (exhaustion gap): a jegyzés egy hosszabb trend vége felé 

bekövetkező szakadása, amely arra figyelmeztet, hogy a piac túlfűtött és korrekció 

várható.  

5) sziget (island): gyakorlatilag egy kifulladó és egy ellentétes irányú előreszaladó 

hézag kombinációja, amely már trendfordulót jelez. 

 

Elszakadó hézag Előreszaladó hézag 

 
 

Kifulladó hézag Sziget 

 
 

 

7.10. ábra: A jelzésértékű árfolyamhézagok 
Forrás: saját szerkesztés 

 

7.2.6. Indikátorok 

 

Eddig a trendvizsgálat szubjektív módszereibe engedtünk betekintést. Vannak 

azonban objektív módszerek is, ezekhez a statisztika kínál eszközöket. Nézzünk ezekre is 

néhány példát. 
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A mozgóátlag (moving average) elkészítéséhez egy tetszőlegesen választott időszak 

áradatait (rendszerint az elszámolóárakat) átlagoljuk oly módon, hogy mindig egy időegységet 

lépünk előre, felvesszük az ehhez tartozó értéket és elhagyjuk a sorozatunk első elemét.   

 A mozgóátlagok három típusát különböztetjük meg: 

 Egyszerű (simple) mozgóátlag; 

 Súlyozott (weighted) mozgóátlag: minél frissebb egy adat a sorozatban, a hatása 

annál markánsabb, ezért nagyobb súlyt kap. 

 Exponenciális (exponential) mozgóátlag: egy súlyozott mozgóátlag, ahol a 

frissebb adatok exponenciálisan növekvő súlyt kapnak a sorozatban. 

 

A mozgóátlagok és az árdiagramok metszéspontjai a technikai elemzők számára 

eladási és vételi jelzéseket adnak. A mozgóátlagok kiszámítását és chartokra illesztését 

természetesen számítógépes szoftverek végzik el helyettünk (vö. 7.11. ábra).  

 

 
 

7.11. ábra: A búza 2012. decemberi lejáratú kontraktusának jegyzése Chicagóban  

(napi OHLC diagram 10 napos exponenciális mozgóátlaggal) 
Forrás: barchart.com 

 

Megjegyzés: Vol = forgalom (alsó oszlopok); Open Interest = nyitott kötésállomány (alsó görbe). 
 

Az oszcillátor (oscillator) két mozgóátlag különbsége pontokban megjelenítve vagy 

százalékban kifejezve. Az oszcillátorok a technikai elemzők számára szintén eladási és vételi 

jelzéseket adnak.  

A momentum (momentum) tulajdonképpen egy oszcillátor, amely az árak vagy a 

forgalom változásának gyorsulását méri (vö. 7.12. ábra). Kiszámítása egyszerű: egy 

tetszőlegesen választott időszak (pl. 10 tőzsdenap) utolsó adatából kivonjuk az elsőt, és ezt 

ismételgetjük mindig egy időegységet (pl. 1 nap) előre lépve. Az időszak hossza a kontraktus 
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és a kereskedési stratégia függvénye. A momentum a technikai elemzők számára a trendek 

azonosításában jelent segítséget, továbbá eladási és vételi jelzéseket is ad: ha nulla fölé 

emelkedik, a kontraktust vásárolni, ha nulla alá esik, eladni érdemes.  

A bonyolultabb oszcillátorok, mint például az RSI (relative strength index) a 

szélsőséges piaci helyzetekre hívják fel a figyelmet. Aki esetleg kedvet kap és belekóstol a 

technikai elemzésbe, az találkozhat a trendkövető MACD (moving average convergence 

divergence) mutatóval vagy az ún. sztochasztikusokkal (stochastics) és számos egyéb 

indikátorral, amelyek tárgyalása messze túlmutat e jegyzet keretein. 

 

 
 

7.12. ábra: A búza 2012. decemberi lejáratú kontraktusának jegyzése Chicagóban  

(napi OHLC diagram 10 napos exponenciális mozgóátlaggal és 20 napos 

intervallumokra kalkulált momentummal) 
Forrás: barchart.com 

 

Megjegyzés: Vol = forgalom (alsó oszlopok); Open Interest = nyitott kötésállomány (alsó görbe). 
 

Miként az előző ábrán is látható, a technikai elemzők olyan árdiagramokat használnak, 

amelyek alsó részén a forgalom, másként a volumen és a nyitott kötésállomány is szerepel. 
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A jegyzés alakulásának képi megjelenítése a legfontosabb információ, azonban ne feledjük, 

hogy volumen és nyitott kötésállomány nélkül az ármozgásokat nem lehet biztonsággal 

értelmezni. 

Volumen alatt egy adott időszak során kötött ügyletek számát értjük, kontraktusokban 

kifejezve. Ezt egy függőleges vonal jelzi, a kontraktusok számát pedig, ezerben (K) megadva, 

a jobboldali skáláról olvashatjuk le. A jegyzés emelkedését normális esetben a volumen 

növekedése kíséri úgy, hogy az egymást követő ellenállási pontoknál a forgalom megugrása, 

míg az egymást követő alátámasztási pontokon visszaesése tapasztalható. Ereszkedő trend 

esetén az alátámasztási pontoknál nő meg és az ellenállási pontoknál esik vissza a forgalom.  

A nyitott kötésállomány (open interest, Oi) egy kontraktusra annak elindítása óta 

megnyitott és le nem zárt pozíciók halmozott (nem nettósított) összege a tőzsdenap végén. A 

nyitott kötésállomány alakulását a volument megjelenítő függőleges vonal felett futó görbe 

jelzi. Értékét, ezerben (K) megadva, a baloldali skáláról olvashatjuk le. 

A technikai elemzők számára a nyitott kötésállomány a következő jelzéseket adja: 

 Emelkedő trend és növekvő nyitott kötésállomány: bullish piac. 

 Emelkedő trend és csökkenő nyitott kötésállomány: technikailag gyenge piac, a 

forgalom zöme a korábban nyitott short pozíciók likvidálásából származik. 

 Csökkenő trend és növekvő nyitott kötésállományt: bearish piac. 

 Csökkenő trend és csökkenő nyitott kötésállomány: technikailag erős piac, amelyet 

a korábban nyitott long pozíciók likvidálása támogat. 

 

A piacok átláthatóságának javítása érdekében az Egyesült Államokban a CFTC (ld. 

2.1. alfejezet) már 2006 óta heti rendszerességgel részletes adatokat publikál a különböző 

árutőzsdei szereplők nyitott kötésállományáról (7.5. táblázat). Ez a jelentés (commitment of 

traders, COT) az elemzők számára nagyon fontos, hiszen a számokból következtetni lehet a 

pénzügyi befektetők által fenntartott pozíciók nagyságára és egy-egy kontraktus 

jegyzésének alakulásában játszott szerepére. (Európában a mezőgazdasági nyersanyagok 

határidős piacai közül e jegyzet lezárásakor csak a LIFFE publikált hasonló adatokat.) 

A volumen és a nyitott kötésállomány rendszerint a fronthónapi kontraktusnál, 

illetve közvetlenül a fronthónapi kontraktus kifutása előtt – a pozíciók görgetése miatt –

többnyire a második legközelebbi lejáratú kontraktusnál a legnagyobb. 
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7.5. táblázat: Részlet a CFTC Commitment of Traders jelentéséből 
Forrás: CFTC 

 

7.3. Vegyes technikák 

 

Bár a fundamentális és a technikai elemzés többek szerint tűz és víz, sok piaci szereplő 

sikeresen alkalmazza a két módszert, mint egymás kiegészítőit. Vannak olyan fundamentális 

elemzők, akik például a technikai elemzésre támaszkodva döntik el, hogy mikor lépjenek 

be vagy szálljanak ki a piacról. A jó időzítés jelentős mértékben növelheti az árutőzsdei 

aktivitás nyereségességét. Egyet azonban sohasem szabad elfelednünk: noha az ügyes 

fundamentalista kezében a technikai elemzés tényleg hasznos segédeszköz, az 

ügyetlenében nem az! 

Egyes technikai elemzők a technikai jelzések megerősítése miatt figyelik a piaci 

fundamentumokat. Amikor az alakzatok és az indikátorok alapján egy kontraktust érdemes 

mondjuk eladni, a technikai elemző döntését alátámaszthatja néhány kulcsfontosságú 

fundamentális adattal.  

A fundamentális és a technikai elemzés hithű követői nem szeretik keverni a 

módszereket, számunkra azonban mindenképpen előnyös, ha legalább értjük miként 

gondolkodik a két iskola (vö. 7.1. példa). 
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Magyar fordításban:  

A fegyelmezettség javítása érdekében megismétlem a budapesti látogatásom 

alkalmával tett javaslatomat: minden egyes ügylet esetében előre határozzák meg, 

hogy mennyi pénzt kockáztatnak. A jó pénzkezelés ugyanolyan fontos tényezője 
spekuláció sikerességének, mint a jó kereskedési ötletek.  

Itt egy lista a tőzsdei ügyletek előtt mérlegelendő, megválaszolandó kérdésekkel. 
Ezeket olyan a formába lehet önteni, hogy talán minden egyes trader 

végigtekinthetné, még mielőtt kereskedni kezd.  

1. Milyen az adott áruféleség alapvető fundamentális piaci kilátása? 

(bullish/bearish; nőnek/csökkennek az átmenő készletek)  

2. Milyen az alapvető technikai ártrend? (emelkedő/csökkenő/stagnáló)  

3. Ha a létesítendő pozíció valamelyik vagy mind az 1. és a 2. ponttal 
ellentétes, miért?  

4. Az adott áruféleség milyen mértékben túlkeresett, illetve 

túlkínált, és mennyire lesz a következő nap?  

5. Mi a pozícióhoz kötött célár?  

6. Van-e a célár előtt fontosabb alátámasztási vagy ellenállási pont?  

7. Mi a kockázati pont? (stop loss árszint)  

8. Mekkora a kockázat aránya a célárhoz képest? (ha kisebb, mint 1:3, 

akkor ez valószínűleg rövidtávra szól) és ebből következően…  

9. Mi a pozíció tervezett időtávja?  

E kérdések arra késztetik a tradert, hogy átgondolja, mit tegyen, akár egy pozíció 

lezárását, akár megnyitását fontolgatja. Természetesen még több kérdés is van, és 

ez talán már túl sok is, de valami e gondolatmenet mentén értékes kiegészítése 

lehet a kereskedésüknek. 

 

7.1. példa: Megfontolásra érdemes tanácsok egy londoni bróker leveléből, amelynek 

címzettjei egy magyarországi gabonakereskedelmi vállalat tőzsdéző munkatársai (1982)  
Forrás: saját gyűjtés 
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7.4. Algoritmikus kereskedés 

 

A modern technikának köszönhetően ma már bárki képes az árajánlatok, az aktuális 

hírek és piaci információk óriási adatmennyiségét az interneten keresztül fogadni és 

továbbítani. A 2000-es évtizedben robbanásszerűen megnőtt azon befektetők és kereskedők 

tábora, akik sokkal vonzóbbnak találják a megbízások saját kezűleg, online szolgáltatás 

keretében történő elhelyezését, semmint közvetítőre bíznák magukat. Az elektronikus 

kereskedési rendszerek olcsóbbak, gyorsabbak és gyakran megbízhatóbb forrásai az 

információnak, mint a hagyományos személyes üzleti kapcsolatok. 

Az algoritmikus vagy más néven automatizált kereskedésben (algorithmic, 

automated, black-box vagy robo trading) az árutőzsdei megbízások elektronikus kereskedési 

platformokra kerülnek, és a kontraktusok számáról, a megbízások időzítéséről vagy akár azok 

típusáról számítógépes programok döntenek. Sőt, sok esetben a megbízásokat is a 

programok kezdeményezik, minden emberi beavatkozás nélkül. 

A nyugdíjpénztárak, a befektetési alapok és más, a piacokra jellemzően a vételi 

oldalon beszálló intézményi befektetők körében igen népszerű az automatizált kereskedés. Az 

eladási oldalon a megbízások automatikus generálásával és végrehajtásával többek között az 

ún. market maker kereskedők (cégek és egyének, amelyek, illetve akik egyszerre tesznek 

vételi és eladási árajánlatokat, annak reményében, hogy a különbözetet lefölözik) és néhány 

fedezeti alap kínál likviditást. 

Az algoritmikus kereskedés egyik változata az ún. nagyfrekvenciájú kereskedés 

(high-frequency trading, HFT). A számítógépes programok rendkívül gyorsan hoznak 

bonyolult döntéseket az elektronikus formában begyűjtött információk alapján, még mielőtt az 

emberi agy képes lenne feldolgozni ezeket az információkat. A nagy hírügynökségek (pl. 

Thomson Reuters, Dow Jones, Bloomberg stb.) úgy formázzák – természetesen szintén 

számítógépek segítségével – a piaci híreket, hogy azok a kereskedési programok számára 

olvashatók legyenek. A HFT drámai változást hozott a határidős és opciós árupiacok 

mikroszerkezetében, különösen a likviditás terén. 

Az algoritmikus kereskedés bármilyen kereskedési stratégia keretében használható, az 

automatizálással a döntéshozatal és a végrehajtás bármely szakasza megtámogatható. 

 

7.5. Árbuborékok 

 

Számos tanulmány rávilágít az árupiaci árbuborékok (price bubbles) kialakulására a 

2000-es évtized második felében, valamint arra, hogy felerősödött a korreláció a különböző 

áru- és pénzügyi piaci folyamatok között, tehát a jegyzések alakulása egyre több 

hasonlóságot mutat. Ez arra utal, hogy a különböző piacok között áramló információ is 

befolyással van a mezőgazdasági termékek árának alakulására. 

Az elmúlt években az áruféleségekhez fizikailag is kötődő piaci szereplők súlya 

számottevően csökkent a különböző árupiacokon. E csoport tagjai egyéni 

többletinformációval rendelkezhetnek a piaci fundamentumokról, és üzleti döntéseiket 

ezekre alapozva hozzák meg. A többiek azonban korántsem kizárólag ilyen jellegű 

információkra hagyatkoznak. Közülük sokan azért vannak jelen egy-egy áruféleség piacán, 

hogy pl. kiigazítsák a portfolióikat. E szereplők számára a piaci fundamentumokkal 

kapcsolatos részletes információk megszerzése túl költséges vagy akár lehetetlen, emiatt azt 

sem tudják megítélni, hogy a többi piaci szereplő vajon helytálló információkra alapozva 

hozza-e döntéseit vagy sem. Számunkra a legegyszerűbb és igazán költséghatékony megoldás 

a többi piaci szereplő viselkedésének utánzása. Ennek eredője az ún. csordaviselkedés 

(herding).  
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A csordaviselkedés többnyire elsöprő erejű, különösen, ha a piaci szereplők többsége a 

kereskedésben hasonló vagy azonos elektronikus kereskedési programokat használ. Ez 

egyrészt árbuborékok kialakulásához vezet, másrészt azokat a szereplőket is utánzásra 

kényszeríti, akik egyébként ismerik a piaci fundamentumokat: hiszen bármennyire is indokolt 

az egyéni többletinformációkra alapozott kereskedés és egy-egy áruféleség árának ezek 

szerinti megállapítása, aki nem igazodik a piac sodrásához, az rövidtávon hatalmas 

veszteségeket szenvedhet el.  

A pénzügyi befektetők térnyerése már a globális pénzügyi-gazdasági válság előtt 

megfigyelhető, de 2010 közepe óta gyorsult fel igazán: az árupiaci befektetések 

összességükben megkétszereződtek 2007 vége és 2011 első negyedéve között. A 

legjelentősebb pénzügyi befektetők a 2005-2008 közötti időszakban az indexkereskedők 

voltak. Noha a 2007/2008. gazdasági évi árbuborékok kialakulásában kétségtelenül szerepet 

játszottak, a fémek, a kőolaj és a gabonafélék világpiaci árának megugrásáért mégsem 

elsősorban az indexkereskedők okolhatók, ők a folyamatokat inkább csak felerősítették. Az 

indexkereskedők relatív súlya 2008 óta csökkenő tendenciát mutat, helyükbe az aktívabb 

kereskedést folytató, rövidtávú befektetési célokat szem előtt tartó pénzügyi alapok léptek.  

A pénzügyi alapok meglehetősen nagy tételben kereskednek, egy-egy áruféleség 

piacának a méretéhez képest számottevő nagyságú pozíciókat nyitnak és tartanak fent. Az 

ilyen pozíciók kialakítása likviditási zavarokat okozhat az adott piacon, ugyanis a pénzügyi 

alapok leggyakrabban nettó long pozíciókat nyitnak, szemben az áruféleségekhez 

fizikailag is kötődő piaci szereplők nettó short pozícióival. A pénzügyi alapok által 

kiváltott túlkeresleti sokkok rövidtávon erősen befolyásolják az árak alakulását.  

Az árbuborékok kialakulásának mechanizmusa az alábbiakban foglalható össze: 

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

vagy azonos algoritmusokra támaszkodva jelentős nagyságrendű vételi pozíciót 

nyitnak, az adott áruféleség jegyzése megindul felfelé. 

2) Az áruféleséghez fizikailag is kötődő szereplők, akik szinte mindig nettó eladási 

pozícióban vannak, észlelik, hogy a jegyzés piaci fundamentumok által nem 

igazolt növekedésével párhuzamosan nő az árcsökkenés kockázata, ezért a 

fizikai áru egyre nagyobb hányadára nyitnak eladási pozíciót. Ezzel persze 

folyamatosan lehetőséget kínálnak a pénzügyi alapoknak a vételi pozíciók további 

növelésére. A jegyzés emelkedése miatt azonban idővel nem tudják finanszírozni 

az elszámolóház által garanciaként megkövetelt letéteket, ezért likvidálni 

kényszerülnek (szükségszerűen a vételi oldalon jelennek meg), amivel tovább 

húzzák a jegyzést felfelé. 

3) Az index-kereskedők számára egy érezhető vételi hullám mindig jó haszonszerzési 

lehetőséggel kecsegtet, így a vételi oldalon megjelenve felerősítik a makroisták 

által elindított, felfelé irányuló ármozgást.    

 

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

piacokon megfigyelhető folyamatok egyre inkább átgyűrűzhetnek az árupiacokra. Ennek az a 

következménye, hogy az árupiaci jegyzésekben hordozott információt „beszennyezi” a 

pénzügyi piacokról átáramló információ, és az árupiaci szereplők közötti áralku 

mechanizmusa megrendül. Mind a termelők, mind a felhasználók téves vagy torz jelzéseket 

kapnak az árupiacokról, ami veszélyes lehet (pl. egy árbuborék kialakulása miatt olyan 

stratégia mellet döntenek, amely a lufi előre alig jelezhető kipukkanása után nyilvánvalóan 

veszteséges). 

A nagy derivatív árupiaci folyamatok rendszerint meghatározóak a kisebb fizikai 

piacokon. A kukorica, a búza és a szójabab esetében a határidős jegyzések változása nagyobb 

mértékben befolyásolja a fizikai piaci árakat, mint fordítva. Bár a kisebb fizikai piacokon a 
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szereplők többnyire a fundamentumokra hagyatkozva alkudoznak az árakról, a nagyobb 

árupiacokról begyűrűző információk gyakran felülírják a kisebb piacokon kialakult 

értékítéletet. 

 

7.6. Kérdések és feladatok 

 

Ellenőrző kérdések: 

 

1) Mi a fundamentális elemzés célja? 

2) Soroljon fel 10 olyan fundamentális tényezőt, amely jelentősen befolyásolja a 

mezőgazdasági nyersanyagok világpiaci árainak alakulását! 

3) Mit értünk egy áruféleség készlet/felhasználás arányán és miért fontos ez a mutató?  

4) Melyik az a Dow-féle törvényszerűség, amelynek komoly tudományos bizonyítéka van? 

5) Mit hívunk ellenállási és alátámasztási pontnak?   

6) Mi a volumen és a nyitott kötésállomány és miért fontosak ezek az adatok? 

7) Ismertesse az árbuborékok kialakulásának mechanizmusát!  

 

Kompetenciát fejlesztő feladat: 

 

1) Töltse le az USDA legfrissebb világpiaci jelentését (http://www.usda.gov/oce/commodity/ 

wasde/index.htm), vizsgálja meg a világ búza-, kukorica- és szójadaramérlegére 

vonatkozó részletes előrejelzéseket, és próbálja megítélni, milyen hatást válthatott ki az 

adatok publikálása az egyes termények határidős piacain!  

 

http://www.usda.gov/oce/commodity/
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8. Árutőzsdék gazdasági szerepe 
 

 

A jól működő, likvid határidős (és opciós) árupiac a gazdaság szerves része, hiszen 

egyrészt a kompetitív árképzés központi helyszíne, másrészt minden piaci szereplő számára 

költséghatékony megoldásokat kínál az árkockázatok áthárítására. A figyelmes olvasó 

számára az alábbi megállapítások többsége nem hat újdonságként, hiszen a legtöbb idevágó 

gondolattal korábban már találkozott, csak más kontextusban. 

 

8.1. Árfeltárás 

 

Az árutőzsde a gazdasági, politikai stb. hírek és információk hatékony feldolgozásának 

színtere11. A határidős kontraktusok jegyzése híven tükrözi a piaci szereplők várakozásait, így 

az a megadott paritáson a jövőbeli fizikai piaci ár legpontosabb, torzítatlan becslése. W. G. 

Tomek (1997) vizsgálatai szerint megbízhatóbb, mint bármilyen ökonometriai modellre 

alapozott prognózis. Ez óriási segítséget jelent a termelők, feldolgozók, kereskedők és 

árukészletezők számára a gazdasági döntéshozatalban, mert referenciaként szolgál a 

tervezett eladásoknál, illetve beszerzéseknél. 

Ha visszaemlékezünk: a fedezeti ügyletet kötni szándékozó piaci szereplők önmaguk 

nem képesek elégséges forgalmat generálni egy határidős árupiacon. A spekulánsok 

közreműködése, hajlandóságuk arra, hogy bármikor a fedezeti ügyletek ellentétes oldalára 

álljanak, jelentősen megnöveli a tőzsdék likviditását és megkönnyíti a fedezeti ügyletek 

kötését. A spekulánsokat a profitszerzés lehetősége motiválja arra, hogy a piacokról, az árak 

alakulását befolyásoló fundamentális tényezőkről hiteles információkat gyűjtsenek. Azáltal, 

hogy a spekulánsok az összegyűjtött információk alapján formált várakozásaikra támaszkodva 

határidős kontraktusokat vásárolnak, illetve adnak el, nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a 

határidős árupiac rendkívül rövid idő alatt és a lehető legnagyobb pontossággal 

beárazzon egy-egy áruféleséget. A beárazás folyamatát árfeltárásnak (price discovery) 

hívjuk. 

Az árutőzsdék eredendően nem azzal a céllal alakultak, hogy helyet adjanak a 

spekulációnak, anélkül viszont nem felelnének meg az elvárásnak, hogy egy adott árszintnél 

mindig legyen megfelelő kereslet és kínálat, azaz likvid legyen a piac. A spekuláció, a 

befektetői tőke tehát nélkülözhetetlen eleme a tőzsdének, gondot csupán az okoz, ha jelenléte 

túlnő egy bizonyos határon. Ennek következményeként az áringadozás szélsőségessé válhat, a 

jegyzés elszakadhat a reálfolyamatoktól. Az eladási vagy vételi döntéseket ilyenkor már 

jobbára a média által is katalizált, a koncentrált piacokon gyakori pszichózis befolyásolja. 

Ilyen átmeneti időszakok mindig is voltak, és mindig is lesznek. 

 

8.2. Kockázattranszfer 
 

A fejlett piacgazdaságokban a mezőgazdasági termelők, a feldolgozók és a kereskedők 

az előre nem látható árváltozások kedvezőtlen következményeit hagyományosan a határidős 

(és opciós) árupiacok kínálta kockázatkezelési lehetőségek segítségével ellensúlyozzák. E 

piacok kialakulása jórészt a biztosítók által felvállalhatatlan kockázatok áthárításának 

                                                 
11

 Erre az első bizonyítékkal R. W. Roll (1984) szolgált, aki empirikus megfigyeléseiből arra a következtetésre 

jutott, hogy a fagyasztott narancslé-koncentrátum határidős kontraktusainak jegyzése pontosabb előrejelzést ad a 

Floridában várható fagyokról, mint az Egyesült Államok Nemzeti Meteorológiai Szolgálata. Következésképp a 

fagyasztott narancslé-koncentrátum határidős piaca az időjárásra vonatkozó összes elérhető információ 

hasznosítását tekintve hatékony. 
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igényével és mások részéről átvállalásuk készségével magyarázható, de fejlődésükben az 

intézményi kereteknek alapvető szerepe volt és van. 

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

változásának kockázatát a fizikai és határidős piaci árak viszonyában bekövetkező 

változás kockázatára (báziskockázat) szűkíthetik, ami szintén óriási segítséget jelent a 

gazdasági döntéshozatalban, az üzleti tervezésben. A fedezeti ügyletek hatékonysága, a 

kockázatkezelés sikere azonban értelemszerűen a határidős és fizikai piaci árfolyam közötti 

korreláció erősségének függvénye. 

Nem hagyhatjuk említés nélkül, hogy Magyarországon a határidős árupiaci fedezeti 

aktivitás rendkívül gyenge. A piaci szereplők nem csak az immár több évtizedes múltra 

visszatekintő BÁT/BÉT áruszekciójának kontraktusai iránt mutatnak rendkívül csekély 

érdeklődést, de a nagy forgalmú nemzetközi piacok kínálta kockázatkezelési eszközök 

használatával sem élnek igazán. A fedezeti ügyletek kis száma a származtatott árupiaci 

kereskedési alapismeretek, a megnyitott határidős pozíciók fenntartásához elengedhetetlen 

tőke, valamint – jellemzően a szétaprózódott termelői rétegek esetében – a lényeges piaci 

információk begyűjtéséhez szükséges infrastruktúra, illetve az ezen információk 

kiértékeléséhez szükséges szaktudás hiányával, továbbá a mezőgazdasági tevékenység mellett 

a nem mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétel magas arányával magyarázható. 

Mindemellett nagy szerepet játszik a „tőzsdézés” inkább negatív össztársadalmi megítélése. 

A határidős árupiaci fedezeti ügyletek csekély népszerűsége többek között az 

agrártámogatásokra is visszavezethető. A kormányzati ár- és jövedelemtámogatások, továbbá 

a különböző agrárbiztosítási támogatások ugyanis számos mezőgazdasági nyersanyag 

termelési értékének viszonylag jelentős hányadát teszik ki, ráadásul ezek többnyire a fizikai 

piacon megfigyelt ármozgásokkal ellentétesen hullámoznak, hiszen e beavatkozások célja 

rendszerint a termelők jövedelemhelyzetének stabilizálása. Az agrárbiztosítási támogatások, 

ide értve többek között az elemi károk térítését is, különösen gyengítik a határidős árupiaci 

fedezeti aktivitást. A termelők informáltsága ugyanakkor nem javul, a termelési kockázatok 

nem csökkennek. 

 

8.3. Egyéb 

 

A határidős árupiacoknak a fentieken túl van más makrogazdasági szerepe is, amely a 

köztudatba kevésbé ívódott be, pedig a közgazdászok szerint ez talán a legközvetlenebb és a 

legfontosabb az összes közül. A piaci szereplők a különböző határidőre szóló kontraktusok 

intertemporális árviszonya, valamint saját bázisuk ismeretében előre megbecsülhetik egyes 

áruféleségek készletezésének jövedelmezőségét, így megalapozott döntést tudnak hozni azok 

felhalmozásáról, illetve piacra dobásáról (ld. 2. melléklet). A piaci információkat 

hatékonyan feldolgozó határidős árupiacok tehát nagyban hozzájárulnak a 

mezőgazdasági nyersanyagok időben és térben történő hatékony elosztásához.  

A tudomány mindig is különleges érdeklődést tanúsított az árutőzsdék iránt, amit nem 

csupán gazdasági szerepük indokol. A likvid határidős (és opciós) árupiacok ugyanis – a 

tranzakciók nagy számának és folyamatosságának, valamint a kontraktusok nyilvános 

jegyzésének köszönhetően – rengeteg kvantitatív adattal szolgálnak az elemző közgazdász 

számára a szüntelenül változó gazdasági környezetben tevékenykedő piaci szereplők 

magatartásának vizsgálatához, megértéséhez. 

Az árutőzsdékkel kapcsolatos tudományos kutatásokról és azok eredményeiről Gray és 

Rutledge (1971), majd Carter (1999) készítettek nagyszerű összefoglalót. Az árutőzsdék 

gazdasági szerepét a legmélyrehatóbban Williams (1986) elemezte.   
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8.4. Kérdések és feladatok 

 

Ellenőrző kérdések: 

 

1) Melyek az árutőzsde gazdasági funkciói?  

2) Mit értünk árfeltárás alatt? 

3) Mit értünk kockázattranszfer alatt? 

4) Mi a tőzsdei spekuláció szerepe?  

 

Kompetenciát fejlesztő feladat: 

 

1) Részletezze, hogy milyen hatása lenne garantált minimálár bevezetésének a kukorica 

piacán a termény határidős kontraktusainak kereskedelmére, és miért!  
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9. Határidős árupiaci jelölések és információk 

 

 

Ahhoz, hogy boldoguljunk az árutőzsdék világában, először meg kell ismerkednünk a 

mezőgazdasági nyersanyagok legfontosabb határidős kontraktusainak paramétereivel, meg 

kell tanulnunk néhány tucatnyi furcsa rövidítést, betűkódot, továbbá tudnunk kell, hogy mit 

miben mérnek, és hogyan számolnak. Ebben kínál segítséget a 9.1-9.5. táblázat. A 9.1-9.6. 

példák pedig illusztrálják, hogy hol és hogyan juthatunk aktuális tőzsdei árinformációkhoz.   

 

9.1. táblázat: A BÉT gabonaszekciójában jegyzett határidős kontraktusok 

 

Termék Kód Méret Tick 
Terminek  

(lejárati hónapok) 

Malmi búza MALM 

100 tonna 

10 HUF 

3, 5, 8, 9, 12 

Takarmánybúza TABU 3, 5, 8, 9, 12 

Takarmánykukorica TKUK 3, 5, 7, 9, 11, 12 

Takarmányárpa TARP 3, 5, 8, 09, 12 

Napraforgómag (HO) NAPR 3, 5, 10, 11, 12 

Repcemag (HO) REPC 3, 5, 8, 9, 11 

Szójadara SOJA 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12 

Ammóniumnitrát (34%) AMNI 25 tonna 1, 3, 7, 10 

Malmi búza index* XMALM 

25 tonna 

3, 5, 8, 9, 12 

Takarmánykukorica index* XTKUK 3, 5, 7, 9, 11, 12 

Napraforgómag (HO) index* XNAPR 3, 5, 10, 11, 12 
Forrás: BÉT 

*
 Csak készpénzes elszámolás. 

 

  9.2. táblázat: A terminek nemzetközi jelölése 

 

Hónap Jelölés Hónap Jelölés 

január F július N 

február G augusztus Q 

március H szeptember U 

április J október V 

május K november X 

június M december Z 
Forrás: saját szerkesztés 

 

9.3. táblázat: A nem metrikus tömeg- és térfogatmértékek (USA) átváltása 

 

Tömeg és térfogatmértékek 

Nem metrikus (USA) Metrikus 

1 bushel kukorica   25,40 kg 

1 bushel búza és szójabab   27,22 kg 

1 font  0,4536 kg 

1 cwt (hundred weight)  50,802 kg 

1 short tonna  0,907 kg 

1 gallon  3,785 liter 
Forrás: saját szerkesztés 
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9.4. táblázat: A mezőgazdasági termékek meghatározó és fontosabb határidős piaci kontraktusai 

 

Tőzsde 

Kontraktus 

Határidős 

kontraktus 

Barchart-kód 

Méret Tick Terminek Nyílt  

kikiáltás 

Elektronikus 

kereskedés 

NYSE Euronext 

(MATIF) 

Malmi búza  

[jelölés: EBM] 
- ML 

50 tonna 0,25 EUR/tonna 

F, H, K, N, U, X 

NYSE Euronext 

(MATIF) 

Sörárpa  

[jelölés: EOB] 
- BG F, H, K, N, Q, X 

NYSE Euronext 

(MATIF) 

Kukorica  

[jelölés: EBA] 
- XB F, H, M, Q, X 

NYSE Euronext 

(MATIF) 

Repcemag  

[jelölés: ECO] 
- XR G, K, Q, X 

NYSE Euronext 

(LIFFE) 

Takarmánybúza  

[jelölés: LWB] 
- LW 100 tonna 0,05 GBP/tonna F, H, K, N, U, X 

CME (CBOT) Búza (SRWW) W ZW 
5 000 bushel 
(kb. 136 tonna) 

1/4 US¢/bushel H, K, N, U, Z 

CME (MidAm) Mini-búza (SRWW) YW XW 
1 000 bushel 
(kb. 27 tonna) 

1/8 US¢/bushel H, K, N, U, Z 

CME (CBOT) 
Fekete-tengeri búza 

[jelölés: BSW] 
- SQ 136 tonna 10 US¢/tonna H, K, N, U, Z 

CME (CBOT) Kukorica (#2 yellow) C ZC 
5 000 bushel 
(kb. 127 tonna) 

1/4 US¢/bushel H, K, N, U, Z 

CME (MidAm) Mini-kukorica YC XC 
1 000 bushel 
(kb. 25 tonna) 

1/8 US¢/bushel H, K, N, U, Z 

CME (CBOT) Hántolatlan rizs RR ZR 
2 000 cwt 
(kb. 91 tonna) 

1/2 US¢/cwt F, H, K, N, U, X 

CME (CBOT) Szójabab S ZS 
5 000 bushel 
(kb. 136 tonna) 

1/4 US¢/bushel F, H, K, N, Q, U, X 

CME (MidAm) Mini-szójabab YK XK 
1 000 bushel 
(kb. 27 tonna) 

1/8 US¢/bushel F, H, K, N, Q, U, X 
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9.4. táblázat folytatása 

Tőzsde 

Kontraktus 

Határidős 

kontraktus 

Barchart-kód 

Méret Tick Terminek Nyílt  

kikiáltás 

Elektronikus 

kereskedés 

CME (CBOT) Szójaolaj BO ZL 
60 000 font  
(kb. 27 tonna) 

1/100 US¢/font F, H, K, N, Q, U, V, Z 

CME (CBOT) Szójadara SM ZM 
100 short tonna 
(kb. 91 tonna) 

10 US¢/short tonna F, H, K, N, Q, U, V, Z 

CME (CBOT) Zab O ZO 
5 000 bushel 
(kb. 86 tonna) 

1/4 US¢/bushel H, K, N, U, Z 

CME/BMD Pálmaolaj (nyers) - CU 25 tonna 25 US¢/tonna minden hónap 

CME (CBOT) Etanol* - EH 
29 000 gallon 
(kb. 110 000 liter) 

1/10 US¢/gallon minden hónap 

CME 
Szárított gabona-

törköly* (DDG) 
- - 

100 short tonna 
(kb. 91 tonna) 

10 US¢/short tonna minden hónap 

CME Sertéshús LH HE 40 000 font 
(kb. 18 tonna) 

1/40 US¢/font 
G, J, K, M, N, Q, V, Z 

CME Élő marha* LC LE G, J, K, M, Q, V, Z 

CME Hízó marha FC GF 
50 000 font 
(kb. 23 tonna) 

1/40 US¢/font F, H, J, K, Q, U, V, X 

CME Nemzetközi SMP - IZ 20 tonna 50 US¢/tonna minden hónap  

CME (KCBT) Búza (HRWW) KW KE 5 000 bushel 
(kb. 136 tonna) 

1/4 US¢/bushel H, K, N, U, Z 
MGEX Búza (HRSW) - MW 

ICE (WCE) Repcemag (canola) - RS 
20 tonna 0,10 CAD/tonna 

F, H, K, N, X 

ICE (WCE) Árpa (western) - AB H, K, N, V, Z 

ICE (NYBOT) Pamut (#2)* CT CT 50 000 font 1/100 US¢/font H, K, N, V, Z 

ICE (NYBOT) Kakaó* CC CC 10 tonna 1 US$/tonna H, K, N, U, Z 

ICE (NYBOT) Kávé (C, arabica)* KC KC 37 500 font 5/100 US¢/font H, K, N, U, Z 

ICE (NYBOT) Cukor (#11, nyers)* SB SB 112 000 font 1/100 US¢/font H, K, N, V 

ICE (NYBOT) 
Fagyasztott narancslé 

koncentrátum* 
OJ OJ 15 000 font 5/100 US¢/font F, H, K, N, U, X 

Forrás: Euronext, CME Group, KCBT, MGEX, ICE   
*
 Fizikai teljesítés lehetséges. 



 114 

9.5. táblázat: A hagyományos nyolcad centek (tick) jelölése és értelmezése (USA)  

 

„-0” = 0/8 US¢ = 0/4 US¢ pl. 681-0 = 681 US¢ + 0/8 US¢ = 6,8100 US$ 

„-2” = 2/8 US¢ = 1/4 US¢ pl. 681-2 = 681 US¢ + 2/8 US¢ = 6,8125 US$ 

„-4” = 4/8 US¢ = 2/4 US¢ pl. 681-4 = 681 US¢ + 4/8 US¢ = 6,8150 US$ 

„-6” = 6/8 US¢ = 3/4 US¢ pl. 681-6 = 681 US¢ + 6/8 US¢ = 6,8175 US$ 
Forrás: saját szerkesztés 

 

 9.1. példa: Határidős kontraktus jegyzésének lekérdezése (barchart.com) 

 

A http://www.barchart.com weboldalon, a bal felső sarokban, a Symbol Search feletti 

mezőbe (Enter ticker symbol) beírjuk a ZWZ12 kódot, majd klikkelünk a GO parancsgombra. 

 

ZWZ12 = ZW+Z+12 = CBOT, búza, elektronikus kereskedés + decemberi lejárat +2012  

 

 
 

Forrás: barchart.com 

 

 Az utolsó kötési ár: 886-4 US¢/bushel = 8,865 US$/bushel 

http://www.barchart.com/
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9.2. példa: Határidős kontraktus jegyzésének és főbb technikai indikátorainak 

lekérdezése (barchart.com) 

 

RSF13 = WCE, repce, 2013. januári lejárat 

 

 
 

Forrás: barchart.com 

 

 Az utolsó kötési ár: 591,40 CAD/tonna 

 

 

9.3. példa: Határidős kontraktus specifikációjának lekérdezése (barchart.com) 

 

ML = MATIF, malmi búza 

 

 
 

Forrás: barchart.com  
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9.4. példa: Határidős kontraktus részletes technikai indikátorainak lekérdezése 

(barchart.com) 
 

ZMF13 = CBOT, szójadara, elektronikus kereskedés, 2013. januári lejárat 

 

 
 

Forrás: barchart.com 

 

 



 117 

9.5. példa: A BÉT határidős árupiaci napi statisztikai közlése 
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9.5. példa folytatása 

Forrás: http://bet.hu/topmenu/kereskedesi_adatok/stat_hist_letolt/daily_summary_hu 

http://bet.hu/topmenu/kereskedesi
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9.6. példa: A BÉT áruszekciójában jegyzett határidős kontraktus lekérdezésére (bet.hu) 
 

TKUK1212 = BÉT, takarmánykukorica, 2012. decemberi lejárat 

 

 
 

Forrás: http://bet.hu/magyar_egyeb/charts/daily_graph 

 

 

Ellenőrző kérdések: 

 

1) Mi az LWK14 Barchart-kód jelentése?  

2) Mi a ZRH15 Barchart-kód jelentése?  

3) Mi a HEG13 Barchart-kód jelentése?  

4) Mi a különbség az SMZ15 és a ZMZ15 között? 

5) Mit jelent a ZMN12 = 389 és mennyi ez az érték metrikus tonnában kifejezve?  

6) Mit jelent a ZCU13 = 612-4 és mennyi ez az érték metrikus tonnában kifejezve? 

 

Kompetenciát fejlesztő feladat: 

 

1) Nézze meg a http://www.barchart.com weblapon, hol zárt a fronthónapi XR és RS 

kontraktus az utolsó tőzsdenapon és hasonlítsa össze a két kontraktus specifikációját! 

2) Tanulmányozza a http://bet.hu weboldalon elérhető információkat! 

 

http://bet.hu/
http://www.barchart.com/
http://bet.hu/
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10. Értékpapírpiac 
 

 

Számos olyan termék van, amelynek határidős kontraktusaival az árutőzsdéken és az 

értéktőzsdéken egyaránt lehet kereskedni. Ilyenek például az államkötvények vagy a 

különböző devizák. Az árutőzsdéken ugyan nem jegyzenek részvényeket, ennek ellenére 

úttörő szerepük volt a részvényárfolyamokból számított indexek határidős és opciós 

piacainak elindításában. 

 

10.1. Értékpapír fogalma 

 

Az értékpapír vagyonjogot vagy követelést megtestesítő, forgalomképes okirat. A 

kibocsátók szabadon dönthetnek arról, hogy értékpapírjaikat nyomdai úton vagy csak 

számítógépes jelként bocsátják ki. A dematerializált értékpapír elektronikus úton rögzített 

és továbbított, értékpapírszámlán nyilvántartott, az értékpapír valamennyi tartalmi kellékét 

azonosítható módon tartalmazó adat.  

Az értékpapírok, mint például a részvények, a kötvények vagy a kincstárjegyek 

legfontosabb jellemzője a forgalomképesség, az átruházhatóság. Szabványosított mivoltuk 

és nagy számuk mellett ezért alkalmasak a tőzsdei kereskedésre. 

 

10.2. Értékpapírok csoportosítása 

 

Értékpapírokból sokféle létezik, ezeket különböző szempontok, ismérvek alapján 

csoportosíthatjuk. 

1) Az értékpapírban foglalt vagyonjog szerint: 

 hitelviszonyt megtestesítő, kamatozó értékpapírok (pl. kötvény, kamatozó 

kincstárjegy); 

 tagsági jogokat, részesedést megtestesítő értékpapírok (pl. részvény); 

 áru feletti rendelkezési jogot megtestesítő értékpapírok (pl. közraktárjegy). 

2) Az értékpapírban foglalt követelés tárgya szerint: 

 pénzkövetelést megtestesítő értékpapírok, amelyeknél megkülönböztetünk  

a) névérték-követelést megtestesítő értékpapírokat (pl. csekk, váltó, 

diszkontkincstárjegy); 

b) névérték- és kamatkövetelést megtestesítő értékpapírokat (pl. kötvény, 

kamatozó kincstárjegy); 

c) jövedelemkövetelést megtestesítő, osztaléktípusú értékpapírokat (pl. 

részvény); 

 árukövetelést megtestesítő értékpapírok (pl. közraktárjegy). 

3) Az értékpapírok hozama szerint: 

 formailag nem kamatozó értékpapírok (pl. csekk, váltó, diszkontkincstárjegy); 

 fix kamatozású értékpapírok (pl. kötvény); 

 változó hozamú értékpapírok (pl. részvény); 

 átmeneti formák (pl. változó kamatozású kötvény). 

4) Az értékpapírok lejárata szerint:  

 1 éven belüli vagy rövid lejáratú értékpapírok (pl. csekk, váltó); 

 1-5 év közötti vagy középlejáratú értékpapírok (pl. kötvény); 

 5 éven túli vagy hosszú lejáratú értékpapírok (pl. hosszú lejáratú kötvény); 

 lejárat nélküli értékpapírok (pl. részvény). 

5) Az értékpapírok forgalomképessége szerint: 
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 bemutatóra szóló értékpapírok (pl. kötvény, részvény); 

 névre szóló értékpapírok; 

 rendeletre szóló értékpapírok (pl. csekk, váltó). 

6) Az értékpapírok forgalmazásának földrajzi célterülete szerint: 

 belföldi forgalomra szánt értékpapírok; 

 nemzetközi forgalomra szánt értékpapírok. 

7) Az értékpapírok forgalmazásának helye szerint: 

 tőzsdén forgalmazott értékpapírok, amelyeknél megkülönböztetünk 

a) tőzsdén jegyzett, vagyis első osztályú („A” kategóriás) értékpapírokat; 

b) tőzsdén forgalmazott, de nem jegyzett, vagyis másodosztályú („B” 

kategóriás) értékpapírokat; 

 tőzsdén regisztrált, de nem forgalmazott értékpapírokat; 

 egyéb értékpapírokat. 

8) Az értékpapírok kibocsátója szerint: 

 állampapírok; 

 pénzintézetek által kibocsátott kötelezvények; 

 társaságok, gazdálkodó szervezetek által kibocsátott értékpapírok. 

9) Az értékpapírok funkciója, illetve gazdaságban betöltött szerepe szerint: 

 pénzhelyettesítő értékpapírok (pl. csekk, váltó); 

 vagyongyűjtésre és vagyoneloszlásra szolgáló értékpapírok (pl. kötvény, 

részvény). 

 

Számunkra azok az értékpapírok érdekesek, amelyeket tőzsdéken forgalmaznak és 

jegyzenek. Ezek az ún. „A” kategóriás értékpapírok, amelyek kibocsátóinak szigorú 

kritériumoknak kell megfelelni. Ezért az „A” kategóriás értékpapírok kevésbé kockázatosak, 

mint az ún. „B” kategóriás (tőzsdén forgalmazott, de nem jegyzett) értékpapírok, amelyek 

kibocsátóival szemben enyhébbek az elvárások.  

Az értéktőzsdéken jellemzően részvények (stocks), elsőbbségi részvények (preferred 

stocks), kötvények (bonds), átváltoztatható kötvények (convertible bonds), opciós vagy 

részvényutalványok (warrants) forognak. Egy-egy vállalat azért törekszik értékpapírjainak 

tőzsdei bevezetésére, mert reményei szerint ezzel egyrészt javul a cég finanszírozása, 

másrészt folyamatos és nyilvános érdeklődés mutatkozik iránta, harmadrészt pedig a piac 

folyamatosan értékeli a portfólióját. 

Miként arra a 2. fejezetben utaltunk, vannak olyan árutőzsdék, amelyek részvényeit 

értéktőzsdéken adják és veszik (ld. 10.1. ábra). 

 

10.3. Részvényindexek 

 

Jóllehet, az árutőzsdéken nem jegyzenek részvényeket, a gazdaság egyes területein 

meghatározó vállalatok részvényeinek árfolyamából számított indexek legnagyobb határidős 

és opciós piacai árutőzsdéken működnek. 

A részvényindex (stock index) értéktőzsdéken jegyzett, bizonyos szempontok 

szerint csoportosított részvények súlyozott átlagárfolyama. Az első részvényindexet a 

technikai elemzés szellemi atyja, C. H. Dow publikálta 1896-ban. Ez a Dow Jones Industrial 

Average (DJIA), amely máig a NYSE egyik legfontosabb cash indexe.  

A részvényindexek eredetileg statisztikai mutatóként szolgáltak, később azonban a 

befektetések hatékonyságának fontos viszonyítási alapjaivá váltak. A legtöbb befektető 

árgus szemmel figyeli, hogy egy piacot vagy annak egy bizonyos szegmensét képviselő 
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indexhez képest hogyan alakul az általa kezelt portfólió értéke. Manapság világszerte több 

száz részvényindexet számítanak, külön egy-egy piacra, régióra, ágazatra stb.  

 

 
 

10.1. ábra: A CME Group részvényének jegyzése a tőzsdei bevezetés és 2012. december 

között (havi OHLC diagram) 
Forrás: barchart.com 

 

Megjegyzés: Vol = forgalom; nyitott kötésállomány nincs, mert a papír NASDAQ prompt piacán forog.  
 

Az első határidős részvényindex-kontraktust a CME vezette be 1982-ben a Standard & 

Poor’s (S&P) 500-ra. Az S&P 500 az Egyesült Államok legkülönbözőbb iparágaiban működő 

cégek közül 500 (pl. a CME Group) részvényeinek súlyozott átlagárfolyama. Ezt az indexet 

széles körben használják a pénzügyi vezetés teljesítményének mérésére. Az S&P 500 

határidős és opciós kontraktusaival aktívan kereskednek, azok piacai rendkívül likvidek.  

A részvényindexek határidős kontraktusai fontos szerepet játszanak a befektetők 

kockázatainak kezelésében. Amikor egy portfólió-menedzser a megvásárolt értékpapírok 

árfolyamának esésével számol, nem vonul ki a részvénypiacról, hanem egy részvényindex 

határidős kontraktusainak eladásával igyekszik kompenzálni az azonnali piacon várható 

veszteségeit. 

A határidős indexügyletek előnye, hogy nagyobb likviditást biztosítanak, tranzakciós 

költségük pedig jóval alacsonyabb, mint egy részvényportfólió kialakításának. 

A fontosabb európai részvényindexek, amelyek határidős és opciós kontraktusaival 

kereskedni lehet az FTSE (London Stock Exchange), a DAX (Deutsche Börse) és a CAC40 

(Euronext Paris). A vezető piaci indikátorok azok a részvényindexek, amelyeknek van 

határidős piaca. A cash indexek többsége inkább csak követi az ott kibontakozó trendeket.  

Természetesen az árutőzsdei határidős kontraktusokból is számítanak különböző 

indexeket. Ezek közül számunkra az ICE határidős és opciós piacára bevezetett Thomson 
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Reuters CRB CCI nyersanyagárindex a legfontosabb. A CRB CCI 17 árufélség (arany, 

búza, cukor, ezüst, élő marha, élő sertés, földgáz, fűtőolaj, gyapot, kakaó, kávé, kőolaj, 

kukorica, narancslé, platina, réz és szójabab) jegyzéseinek (NYMEX, CBOT, CME, COMEX 

és LME12) súlyozatlan átlaga. Ezt az indexet a részvénykereskedők is figyelik. A CRB CCI 

visszaesése a nyersanyagárak csökkenését jelzi, amiből deflációra és a kamatlábak 

visszavágására lehet következtetni. A kötvények és a részvények árfolyama ilyenkor nagy 

valószínűséggel emelkedik.  

Említést kell még tennünk a rendkívül likvid és költséghatékony ún. tőzsdei 

indexkövető vagy ETF alapokról (exchange traded funds). Ezek valójában nyíltvégű 

befektetési alapok, amelyek árfolyama többnyire egy részvény- vagy kötvényindex 

árfolyamát követi, de van közöttük olyan, amelyik nyersanyagok (pl. kukorica, arany stb.) 

árához vagy a CRB CCI-hez igazodik. Az ETF alapokkal úgy kereskednek, mint a vállalati 

részvényekkel vagy kötvényekkel, vagyis amíg a befektetési alapok jegyeire napi egy 

árfolyamot jegyeznek a forgalmazók, az ETF-ek árfolyama a tőzsdei kereskedési időn belül 

folyamatosan változik. Népszerűségük többek között ennek is köszönhető. 

Magyarországról is ejtsünk szót: a BÉT hivatalos részvényindexe a BUX, amelyet 

valós időben, 5 másodpercenként számítanak újra. Az index a BÉT részvényszekciójában 

adható és vehető legnagyobb tőkeértékű és forgalmú részvények (blue chip) árának átlagos 

változását tükrözi, így a tőzsdei folyamatok legfontosabb mutatószáma. Bázisa 1991. január 

2-án 1 000 pont. A BUX határidős és opciós kontraktusaival a BÉT származékos szekciójában 

lehet kereskedni. A BÉT kisebb tőkeértékű és forgalmú részvényeinek indexe a BUMIX, 

közép-európai blue chip indexe pedig a CETOP20.  

 

10.4. Határidős és opciós ügyletek 

 

A részvénytőzsdéken – az árutőzsdékkel ellentétben – jellemzőek az azonnali 

(prompt) piaci műveletek. Ezeknél az ügyleteknél az ellenérték többnyire a kötést követő 

második munkanapon cserél gazdát. Ha a pénzügyi teljesítés a kötést követő napon történik, 

akkor tomorrow next, ha viszont már a kötés napján, akkor overnight ügyletről beszélünk. 

Prompt ügyletekbe általában azok bocsátkoznak, akik tőkéjüket szeretnék befektetni 

(vétel) vagy tőkebefektetésüket készpénzre szeretnék váltani (eladás). A teljesítést, a tulajdon 

átruházását az értéktárként is működő elszámolóház segíti, ahol a materializált értékpapírokat 

fizikai mivoltukban tárolják, mozgatják. 

A kereskedés mechanizmusát tekintve az értéktőzsdei határidős és opciós ügyletek 

semmiben sem különböznek az árutőzsdei ügyletektől, eltekintve attól, hogy elszámolásuk 

kizárólag készpénzzel történik. Ha például S&P 500 határidős kontraktust vásárolunk, 

lejáratkor a részvénykosár lejáratkori értéke és a határidős kontraktusért fizetett összeg közötti 

különbséget írják jóvá vagy könyvelik el veszteségként a kereskedési számlánkon. 

A pénzügyi termékek és a különböző áruféleségek határidős piacainak gazdasági 

szerepe között van egy lényeges különbség: ha visszaemlékszünk, az árutőzsde a különböző 

szállítási határidőre szóló kontraktusok beárazásával időben és térben hatékonyan osztja el az 

árukészleteket. A pénzügyi határidős piacok azonban teljesen más logika szerint működnek. 

A határidős részvénykontraktusok valós értékét két tényező határozza meg. Az egyik a 

kamat, amelyet a befektetett összegen kereshetnénk a határidős ügyletet kötése és a 

kontraktus lejárata közötti időben, ha azt egy banknál helyeznénk el. A másik az osztalék, 

amelyet akkor kapnánk, ha az adott részvény ténylegesen a tulajdonunkban lenne.  

A kincstárjegyek (az állam által egy évnél rövidebb időre kibocsátott, hitelviszonyt 

megtestesítő értékpapír) és az államkötvények (az állam által egy évnél hosszabb időre 

                                                 
12

 London Metal Exchange. 



 124 

kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír) a legalapvetőbb és egyben a legbiztosabb, 

a legkisebb kockázatú befektetési eszközök. A kötvények határidős kontraktusai jó 

indikátorai a kamatlábak várható alakulásának. Amikor a kötvényárak emelkednek, a 

diszkontkamatlábak csökkennek, a befektetések alternatíva költsége csökken, a befektetési 

hajlandóság pedig értelemszerűen nő. A pénz ilyenkor a letéti és a takarékszámlákról a 

részvénypiacok felé áramlik. Az alacsonyabb kamatlábaknak köszönhetően a cégek olcsóbban 

jutnak hitelhez, olcsóbban terjeszkedhetnek, ugyanígy a fogyasztók számára is olcsóbb lesz a 

kölcsön és a fogyasztás. Mindkét esetben erőteljesebb lehet a gazdasági növekedés.  

A CBOT és a CME pénzügyi szekcióiban az állampapírokkal (ld. 10.1. táblázat) 

hosszú évtizedek óta kereskednek. 

 

 
 

10.1. táblázat: A CME Group által jegyzett állampapírok  
Forrás: CME Group 

 

Az értéktőzsdei és árutőzsdei folyamatokat nem lehet egymástól elkülöníteni. A 

befektetők időnként a CRB CCI, máskor a dollár árfolyamának alakulásához igazodnak, 

megint máskor a kőolaj és az arany piacára hangolódnak. Amikor az áruféleségek drágulnak, 

a közgazdászok attól tartanak, hogy az infláció visszafogja a gazdasági növekedést és 

elapasztja a vállalati nyereségeket. A kamatlábak emelkedése a tőkepiacokról az 

adósságpiacokra hajtja a magasabb és biztosabb hozamokat kereső befektetőket. A befektetők 

gyakran kacsintgatnak a nemesfémek piacaira is. Ezeken az árak emelkedését a múltban 

többnyire a pénzüket „biztos helyre” menekítők rohamai váltották ki. Újabban pedig a 

mezőgazdasági nyersanyagok piacai is népszerűek, hiszen a 2000-es évtizedben a fejlett világ 

újra megtanulta, hogy az emberiségnek mindig is szüksége lesz mezőgazdasági 

nyersanyagokra és élelmiszerekre, ráadásul egyre többre. 

 

10.5. Kérdések és feladatok 

 

Ellenőrző kérdések: 

 

1) Milyen céllal vezetik be a cégek értékpapírjaikat a tőzsdére?  

2) Mi a részvényindexek szerepe?  

3) Mi a BUX? 
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4) Mi a Thomson Reuters CRB CCI és mi a jelentősége? 

5) Miért érdemes figyelemmel kísérni a kötvények határidős jegyzéseit?  

 

Kompetenciát fejlesztő feladat: 

 

1) Kérdezze le a Barchart weboldalán (http://www.barchart.com) az S&P 500 (kód: $SPX) 

vagy a DJIA (kód: $DOWI) index jegyzésének alakulását az elmúlt 10-15 évben és 

hasonlítsa azt össze egyes mezőgazdasági nyersanyagok határidős jegyzésének lefutásával 

(3. melléklet) ugyanebben az időszakban!  

http://www.barchart.com/
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Terminológiai szótár 
 

 

Államkötvény (treasury bond vagy note): Az állam által kibocsátott, hitelviszonyt 

megtestesítő, egy évnél hosszabb lejáratú, átruházható, kamatozó értékpapír (vö. 

kincstárjegy).  

 

Algoritmikus kereskedés (algorithmic, automated, black-box vagy robo trading): A 

megbízások időzítéséről és típusáról, a kontraktusok számáról számítógépes programok 

döntenek. Sok esetben a megbízásokat is programok kezdeményezik, minden emberi 

beavatkozás nélkül. 

 

Amerikai típusú opció (American option): Opciós kontraktus, amely a lejárat előtt bármikor 

lehívható. 

 

Arbitrázs (arbitrage): Kockázatmentes haszonszerzés az alulértékelt áruféleségek, illetve 

kontraktusok azonnali felvásárlása és továbbadása vagy a túlértékelt áruféleségek, illetve 

kontraktusok azonnali eladása és visszavásárlása révén. Az arbitrázs szoros kapcsolatot teremt 

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

között. 

 

Árfolyam alatti (out-of-the-money, OTM) opció: Olyan call vagy put opció, amelynek 

prémiuma kizárólag külső értéket képvisel. 

 

Árfolyam feletti (in-the-money, ITM) opció: Olyan call vagy put opció, amelynek prémiuma 

külső és belső értéket egyaránt képvisel. 

 

Árfolyamon lévő (at-the-money, ATM) opció: Olyan call vagy put opció, amelynek 

küszöbára az aktuális határidős árral pontosan egyezik. 

 

Átváltoztatható kötvény (convertible bond): Kötvény, amely lehetőséget ad tulajdonosának 

arra, hogy azt, előre meghatározott időben, a kibocsátó hasonló névértékű részvényére váltsa. 

 

Azonnali piac (spot market): Piac, ahol a teljesítés az adás-vételi szerződés megkötésével egy 

időben történik. 

 

Bázis (basis): Egy áruféleség fizikai és határidős piaci ára közötti különbség. A bázis tükrözi 

a helyi kereslet-kínálati viszonyokat, valamint a szállítási és tárolási költségek nagyságát. 

 

Báziskockázat (basis risk): A bázis váratlan csökkenésének vagy növekedésének kockázata a 

határidős piaci fedezeti pozíció nyitása és zárása közötti időszakban.   

 

Bearish: A jegyzés (trend) visszaesésével kapcsolatos híreket, várakozásokat minősítő jelző a 

szakzsargonban.  

 

Bear spread: Opciós stratégia, magasabb küszöbárú vagy későbbi lejáratú call (put) opciót 

vétele és alacsonyabb küszöbárú vagy közelebbi lejáratú call (put) opció eladása. 

 

Belső érték (intrinsic value): Call opciók esetében a határidős kontraktus jegyzésének és az 

opció küszöbárának különbözete; ha negatív, az opció belső értéke 0. Put opciók esetében az 

http://www.econom.hu/reszveny/
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opció küszöbárának és a határidős kontraktus jegyzésének különbözete; ha negatív, az opció 

belső értéke 0. 

 

Belső volatilitás (implied volatility): A volatilitás, amelyre az opció aktuális prémiumából 

következtetni lehet minden egyéb tényező (küszöbár, lejárat, határidős kontraktus jegyzése és 

kamatláb) ismeretében. 

 

Bikák (bulls): Mindazon piaci szereplők, akik valamely határidős kontraktus jegyzésének 

emelkedésére spekulálnak, ezért felvásárolják az adott kontraktust. 

  

Black-modell: Fischer Black által 1976-ban publikált egyenlőség az opciók elméleti 

értékének meghatározására. 

 

Buborék vagy lufi (bubble): A határidős kontraktus jegyzésének szisztematikus eltérése az 

adott áruféleség fundamentális értékét tükröző egyensúlyi árától. 

 

Bullish: A jegyzés (trend) emelkedésével kapcsolatos hírekre, várakozásokra minősítő jelző a 

szakzsargonban. 

 

Bull spread: Opciós stratégia, alacsonyabb küszöbárú vagy közelebbi lejáratú call (put) 

opciót vétele és magasabb küszöbárú vagy későbbi lejáratú call (put) opció eladása. 

 

Csereügylet (swap): Megállapodás két fél között arról, hogy egy áruféleség árának alakulása 

függvényében, előre meghatározott feltételek mellett cashflow-cserét hajtanak végre. 

 

Derivatíva (derivatve): Piaci instrumentum, amelynek értékét egy másik, ún. mögöttes 

vagyontárgy kereslete és kínálata határozza meg, pontosabban a piaci szereplők ebből 

származtatják, szubjektív értékítéletükre támaszkodva. 

 

Diszkont kamatláb (discount rate): Különböző időpontban esedékes pénzek jelen- vagy 

jövőértékének kiszámításához használt kamatláb. 

 

Eladási (put) opció: Olyan származtatott kontraktus, amely a kedvezményezettet az opció 

tárgyát képező határidős kontraktus küszöbáron történő eladására jogosítja. 

 

Eladási (short) pozíció: (1) A határidős árupiacon minden olyan nyitott pozíció, amely a 

jegyzés visszaeséséből profitál. (2) Az opciós kereskedésben call vagy put opciók eladásával 

kialakított pozíció.  

 

Elszámolóház (clearing house): Intézmény, amelynek feladata a klíringtagok kereskedési 

számláinak vezetése, ügyleteinek elszámolása, a teljesítés biztosítékaként szolgáló pénzügyi 

letétek beszedése és előírásoknak megfelelő szinten tartása, a teljesítések szabályozása és a 

kereskedési adatok jelentése. Szolgáltatásait egyaránt nyújtja a tőzsdén belül és kívül (OTC) 

kötött pénzügyi, értékpapír- és árupiaci ügyletekhez. 

 

Európai típusú opció (European option): Opciós kontraktus, amelyet csak lejáratkor lehet 

lehívni. Az OTC kereskedésben gyakori. 

 

Fedezeti ügylet (hedge): (1) Stratégia, amelynek keretében egy piaci szereplő fizikai piaci 

pozíciójával azonos nagyságú, de ellentétes előjelű határidős piaci pozíciót létesít, így 

http://www.bankihitel.hu/?us=fogalomtar&id=224
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csökkenti a szélsőséges áringadozások kedvezőtlen hatását. (2) A fizikai piacon valamely 

későbbi időpontban megkötendő, specifikus szerződés időszakos helyettesítése határidős 

kontraktusok vételével vagy eladásával. 

 

Fedezetlen (uncovered vagy naked) opció: Call vagy put opció eladása úgy, hogy a kiírónak 

nincs a birtokában elegendő vagy semennyi a mögöttes termékből (határidős kontraktus), így 

védtelen a határidős jegyzés szélsőséges ingadozásával szemben. 

 

Fenntartási költség (carrying charge): Egy készletezett áruféleség tárolási, kezelési, 

biztosítási, finanszírozása stb. költségeinek összege. 

 

Financializálódás (financialization): A pénzügyi és más piacok közötti kapcsolatok 

felerősödése a pénzügyi befektetők aktivitása nyomán. 

 

Forward szerződés: Az üzleti életben elterjedt, jövőbeli teljesítésre szóló, a szerződő felek 

egyedi igényeire szabott megállapodás, amelyben nem feltétlenül rögzítik az árat.  

 

Fundamentális elemzés (fundamental analysis): Az árak alakulásának közgazdasági 

elemzése, célja az árak előrejelzése. 

 

Görgetés (rolling): A nyitott pozíció lejárat előtti lezárása és ezzel egyidejűleg – ugyanazon 

áruféleségre és mennyiségre szóló kontraktusokkal – távolabbi lejáratú pozíció nyitása. 

 

Határidős kontraktus (futures contract): Az árutőzsdéken szabadon adható és vehető 

szabványosított szállítási szerződés, amelyben valamely áruféleség mennyiségét, minőségi 

paramétereit, leszállításának idejét és helyét egyaránt rögzítik. A fejlett határidős árupiacok 

esetében a határidős kontraktusok áruféleségek fizikai adásvételében játszott szerepe 

marginális.  

 

Időérték (time value): Az opció külső értékével egyező terminológia, nagysága a prémium és 

belső érték különbözete. 

 

Indexkereskedők (index traders): Különböző, többek között mezőgazdasági nyersanyagokat 

is magukban foglaló „kosarakat” kreálnak, azok egyes reprezentánsaihoz külön súlyszámokat 

rendelnek, majd a kosarakat alkotó nyersanyagok határidős kontraktusaiból ezen arányszámok 

szerint vásárolnak. Fontos tulajdonságuk, hogy a határidős piacokon mindig vételi pozíciókat 

nyitnak, illetve görgetnek.  

 

Intézményi befektetők (institutional investors vagy funds): Számottevő tőke felett 

rendelkeznek, erősen hisznek a nyersanyagárak, valamint a globális makrogazdasági trendek 

szoros és közvetlen összefüggésében, határidős piaci aktivitásukat ez határozza meg. 

 

Inverz piac (backwardation vagy inverse market vagy negative carry): Olyan piaci helyzet, 

amikor egy határidős kontraktus későbbi lejáratra szóló jegyzése alacsonyabb a közelebbi 

lejáratra szóló jegyzésénél vagy az adott áruféleség azonnali teljesítésre szóló áránál.   

 

Keresztfedezeti ügylet (cross hedge): Egy adott termékre egy másik termék határidős piacán 

kötött fedezeti ügyletet. 
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Készlet/felhasználás aránya (stocks to use ratio vagy stocks/usage): A gazdasági évi 

zárókészlet gazdasági évi felhasználáshoz viszonyított százalékos aránya, amely felszorozva 

az év napjainak számával, megmutatja, hogy változatlan felhasználás mellett a tartalékok 

hány napra lennének elegendőek a következő gazdasági évben. 

 

Kiíró (option writer): Piaci szereplő, aki egy határidős kontraktus call (put) opció küszöbárán 

történő megvételének (eladásának) jogát eladja. 

 

Kincstárjegy (treasury bill): Az állam által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő, egy évnél 

rövidebb lejáratú, átruházható, kamatozó értékpapír. Megkülönböztetünk kamatozó 

kincstárjegyet (lejáratkor névérték és kamat kifizetése) és diszkontkincstárjegyet (lejáratkor 

névérték alatti vételár és kamat kifizetése). A kincstárjegy a legbiztonságosabbnak tekintett, 

likvid befektetési forma. 

  

Klíringtag (clearing member): Tőzsdetag, aki/amely egyben az elszámolóház tagja is. 

 

Kötvény (bond): Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amelynek kibocsátója arra kötelezi 

magát, hogy egy adott pénzösszeg előre meghatározott kamatát vagy egyéb jutalékait, 

valamint az általa vállalt esetleges egyéb szolgáltatásokat, továbbá magát a pénzösszeget a 

kötvény mindenkori tulajdonosának, illetve jogosultjának a megjelölt időben és módon 

megfizeti, illetve teljesíti. 

 

Különbözeti ügylet (spread): Egy áruféleség határidős kontraktusainak megvásárlása és 

hasonló kontraktusok egyidejű eladása. Megkülönböztetünk (1) határidők közötti különbözeti 

ügyletet (interdelivery spread); (2) termékek közötti különbözeti ügylet (intercommodity 

spread); (3) piacok közötti különbözeti ügylet (intermarket spread); (4) feldolgozói 

különbözeti ügyletet (crush spread)  

 

Külső érték (extrinsic value): Az opció prémiumának és belső értékének különbözete. 

 

Küszöbár (strike price): Az opciós kontraktusban rögzített ár, amelyen a call (put) opció 

vevője az adott határidős kontraktust megveheti (eladhatja). 

 

Lehívás (exersice): Amikor az opció vevője él szerzett jogával és a határidős piacon a 

küszöbárnak megfelelő vételi vagy eladási pozícióba kerül. 

 

Lejárat (expiration): (1) Egy határidős kontraktus utolsó kereskedési napja, (2) az időpont, 

amikor az opció vevőjének lehívási joga elévül. 

 

Likviditás (liquidity): A határidős és opciós piacokon a gyors, gyakorlatilag azonnali belépés, 

illetve kivonulás lehetősége. 

 

Long: A szakzsargonban a határidős pozíció vételi oldalát vagy a fizikai áruféleséggel 

rendelkező, azt eladni szándékozó piaci szereplőt megkülönböztető jelző. 

 

Makroisták (macroists): Intézményi befektetők. 

 

Medvék (bears): Mindazon piaci szereplők, akik valamely határidős kontraktus jegyzésének 

esésére spekulálnak, ezért kiárusítják az adott kontraktust. 
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Minimális lépésköz (tick): Valamely határidős vagy opciós kontraktus jegyzésének 

lehetséges legkisebb negatív vagy pozitív irányú elmozdulása.  

 

Nagyfrekvenciájú kereskedés (high-frequency trading): Számítógépes programok rendkívül 

gyors kereskedése az elektronikus formában begyűjtött információk alapján, még mielőtt az 

emberi agy képes lenne feldolgozni ezeket az információkat. 

 

Napi maximális árelmozdulás (limit): Az előző napi elszámolóárhoz igazított ársáv, 

amelyből a kontraktus jegyzése annak feloldásáig nem törhet ki.  

 

Napon belül kereskedők (day traders vagy intra-day traders): Spekulánsok,akik megnyitott 

pozícióikat legkésőbb a tőzsdenap végén, de rendszerint ennél sokkal hamarabb lezárják. 

 

Naptári különbözeti ügylet (calendar spread): Opciós stratégia, különböző lejáratú call 

(put) opciók egyidejű adásvétele. 

 

Nyitott kötésállomány (open interest): Egy kontraktusra annak elindítása óta megnyitott és le 

nem zárt pozíciók halmozott (nem nettósított) összege a tőzsdenap végén. 

 

Opciós különbözeti ügylet (option spread): Az opciós kereskedésben a különbözeti ügyletek 

azonos vagy eltérő küszöbárú, azonos vagy eltérő lejáratú call és/vagy put opciók 1:1 vagy 

más arányban történő vásárlását és/vagy eladását jelentik. 

 

Opciós utalvány (warrant): Részvénytársaság által kiírt részvényvásárlási opció, amelynek 

lehívásakor a vállalatnak új részvényeket kell kibocsátania. Az opciós utalvány is lehet 

amerikai vagy európai típusú. 

 

OTC (over the counter) piac: Tőzsdén kívüli, kevésbé szabályozott, többnyire bankközi 

kereskedés. 

 

Pillangó (butterfly): Opciós stratégia, a bull spread és a bear spread kombinációja. 

 

Prémium (premium): Az opciós kontraktus díja. 

 

Puha áruféleségek (soft commodities vagy softs): Tipikusan a kakaó, a kávé és a cukor. 

 

Részvény (stock): Részvénytársaság által kibocsátott, tulajdonviszonyt megtestesítő, a 

társaságban tulajdonosi jogok (pl. közgyűléseken részvétel, felszólalás és szavazat joga, 

eredményből kifizetésre kerülő osztalékhoz való jog stb.) gyakorlására felhatalmazó 

értékpapír. Különböző fajtái vannak: az értéktőzsdéken általában ún. törzsrészvényekkel 

kereskednek, amelyek birtokosai a tulajdonosi jogokat korlátlanul gyakorolhatják, de léteznek 

többek között pl. osztalékelsőbbségi részvények, amelyek egy fix osztalék kifizetése mellett 

korlátozzák a tulajdonosi jogokat. 

 

Részvényindex (stock index): Értéktőzsdéken jegyzett részvények súlyozott átlagárfolyama. 

 

Sertés/kukorica arányszám (hog/corn ratio): Megmutatja, hogy egységnyi élősertést 

mennyi kukoricáért lehet megvásárolni. Ha értéke meghaladja az átlagot, akkor a 

sertéshizlalás nyereséges. 
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Short: A szakzsargonban a határidős pozíció eladási oldalát vagy a fizikai áruféleséggel nem 

rendelkező, azt megvásárolni szándékozó piaci szereplőt megkülönböztető jelző.  

 

Skalpolók (scalpers vagy locals): Spekulánsok, a tőzsdei kereskedésben aktív tőzsdetagok, 

aki megnyitott pozícióikat perceken vagy akár másodperceken belül lezárják. A legkisebb 

árkülönbözetekből, a pillanatnyi ármozgásokból profitálnak, de óriási forgalmat generálnak. 

 

Specifikáció (specification): Egy határidős vagy opciós kontraktus standardizát jellemzőinek 

összessége. 

  
Statisztikai volatilitás (historical volatility): A határidős piaci áringadozás statisztikai 

módszerrel megállapított százalékos értéke, amelyet legkevesebb 15-20 napos időszak 

elszámolóárainak normális eloszlása alapján számítanak ki az adott esztendőre. 

 

Straddle: Opciós stratégia, ugyanarra a határidős kontraktusra egy időben azonos számú, 

egyforma küszöbárú és lejáratú call és put opciók vétele.  

 

Strangle: Opciós stratégia, a straddle ellenpárja. 

 

Swaption: Csereügyletre kiírt opció. 

 

Szintetikus határidős kontraktus (synthetic futures): Azonos küszöbárú call és put opciók 

kombinációja. A szintetikus határidős kontraktus ára egyezik a valós határidős kontraktus 

árával, egyébként fennáll az arbitrázs lehetősége. 

 

Szintetikus opciós kontraktus (synthetic option): Opciós és határidős kontraktusok 

kombinációja. A szintetikus opció prémiuma egyezik a valós opció prémiumával, egyébként 

fennáll az arbitrázs lehetősége. 

 

Technikai elemzés (technical analysis): A jegyzések mozgását leképező speciális grafikonok 

alaktani vizsgálata. 

 

Tőzsdei indexkövető alap (exchange traded fund, ETF): Értéktőzsdén jegyzett nyíltvégű 

befektetési alap, amelynek árfolyama egy részvény- vagy kötvényindex, illetve valamilyen 

nyersanyag vagy nyersanyag-árindex árfolyamát követi. 

 

Tőkeáttétel (leverage): A határidős és opciós pozíciók nyitásához és fenntartásához 

szükséges pénzügyi garancia csak töredéke a birtokolt kontraktusok értékének, így kis tőkével 

nagy értéket lehet megmozgatni. 

 

Trend-spekulánsok (position traders): Határozott véleményük van az árváltozások várható 

irányáról, megnyitott pozícióikat néhány napig vagy akár hetekig is fenntartják. 

 

Vételi (call) opció: Olyan származtatott kontraktus, amely a kedvezményezettet az opció 

tárgyát képező határidős kontraktus küszöbáron történő megvételére jogosítja. 

 

Vételi (long) pozíció: (1) A határidős árupiacon minden olyan nyitott pozíció, amely a 

jegyzés emelkedéséből profitál. (2) Az opciós kereskedésben call vagy put opciók vételével 

kialakított pozíció.  
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Volumen (volume): Egy adott időszak során kötött ügyletek száma, kontraktusokban 

kifejezve. 
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Angol-magyar tőzsdei kisszótár 
 

 

algorithmic trading = algoritmikus kereskedés  

American option = amerikai típusú opció 

arbitrage = arbitrázs 

ask = eladási árajánlat 

at-the-money = árfolyamon lévő opció 

automated trading = ld. algorithmic trading  

backwardation = ld. inverse market  

basis = bázis 

basis risk = báziskockázat 

bear = medve (aki a jegyzés visszaesését várja)  

bearish = jelző, ld. bear 

bid = vételi árajánlat 

black-box trading = ld. algorithmic trading 

bond = kötvény 

bull = bika (aki a jegyzés emelkedését várja)  

bullish = jelző, ld. bull 

calendar spread = naptári különbözeti ügylet 

call = vételi opció 

carrying charge = fenntartási költség 

clearing house = elszámolóház 

clearing member = klíringtag 

convertible bond = átváltoztatható kötvény 

cross hedge = keresztfedezeti ügylet 

crush spread = feldolgozói különbözeti ügyletet 

day trader = ld. intra-day trader 

derivatve = származtatott ügylet 

discount rate = diszkont kamatláb 

European option = európai típusú opció 

exchange traded fund = tőzsdei indexkövető alap 

exersice = opció lehívása  

expiration = lejárat 

extrinsic value = külső vagy időérték 

fundamental analysis = fundamentális elemzés 
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funds = intézményi befektetők 

futures contract = határidős kontraktus 

hedge = fedezeti ügylet 

high-frequency trading = nagyfrekvenciájú (teljesen automatizált) kereskedés 

historical volatility = statisztikai volatilitás 

hog/corn ratio = sertés/kukorica arányszám 

implied volatility = belső volatilitás 

index trader = indexkereskedő 

institutional investors = ld. funds 

intercommodity spread = termékek közötti különbözeti ügylet 

interdelivery spread = határidők közötti különbözeti ügylet 

intermarket spread = piacok közötti különbözeti ügylet 

in-the-money = árfolyam feletti opció 

intra-day trader = napon belül kereskedő (spekuláns) 

intrinsic value = belső érték 

inverse market = inverz piac 

leverage = tőkeáttétel 

limit = napi maximális árelmozdulás 

liquidity = likviditás 

local = skalpoló (spekuláns) 

long = vételi pozíció 

macroist = makroista 

naked option = ld. uncovered option 

negative carry = ld. inverse market 

offer = ld. ask 

open interest = nyitott kötésállomány 

option spread = opciós különbözeti ügylet 

option writer = kiíró 

out-of-the-money = árfolyam alatti opció 

over the counter = bankközi (piac) 

position trader = trend-spekuláns 

premium = opció díja  

price bubble = árlufi vagy árbuborék  

price discovery = árfeltárás 

put = eladási opció 
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robo trading = ld. algorithmic trading 

rolling hedge = görgetett fedezeti ügylet  

scalper = ld. local 

short = eladási pozíció 

soft commodities = „puha” áruféleségek 

softs = ld. soft commodities 

spot market = azonnali piac 

spread = különbözeti ügylet 

stock = részvény 

stock index = részvényindex 

stocks to use ratio = készlet/felhasználás aránya 

strike price = küszöbár 

swap = csereügylet 

swaption = csereügyletre kiírt opció 

synthetic futures = szintetikus határidős kontraktus 

synthetic option = szintetikus opciós kontraktus 

technical analysis = technikai elemzés 

tick = minimális lépésköz 

time value = ld. extrinsic value 

treasury bond = államkötvény 

reasury bill = kincstárjegy 

treasury note = ld. treasury bond 

uncovered option = fedezetlen opció 

volume = forgalom 
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Mellékletek 
 

1. melléklet 

 

A világ fontosabb (áru)tőzsdéi, amelyeken mezőgazdasági nyersanyagok határidős 

kontraktusaival (is) kereskednek 

 

 

EURÓPA 

    

Tőzsde Jelölés Székhely 

NYSE Euronext
*
 NYX New York 

Risk Management Exchange  RMX Hannover 

Budapesti Értéktőzsde (CEESEG AG) BSE Budapest 

Borsa Italiana (London Stock Exchange Group) BIT Milánó 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie WSE Varsó 

Komoditná Burza Bratislava  CEB Pozsony 

Bursa de Valori Bucureşti BVB Bukarest 

Moscow Exchange MICEX-RTS Moszkva 

   

   

ÉSZAK-AMERIKA   

Tőzsde Jelölés Székhely 

CME Group
*
 CME Chicago 

Intercontinental Exchange
*
 ICE Atlanta 

Minneapolis Grain Exchange  MGEX Minneapolis 

   

   

DÉL-AMERIKA   

Tőzsde Jelölés Székhely 

Brazilian Mercantile and Futures Exchange BMF São Paulo, Brazília 

Mercado a Termino de Buenos Aires MATba Buenos Aires, Argentína 

Mercado a Termino de Rosario ROFEX Rosario, Argentína 

     

   

ÁZSIA    

Tőzsde Jelölés Székhely 

International Commodity Exchange Kazakhstan  Almati, Kazahsztán 

Agricultural Futures Exchange of Thailand AFET Bangkok, Thaiföld 

Bursa Malaysia MDEX Malajzia  

Cambodian Mercantile Exchange CMEX Phnom Penh, Kambodzsa 

Dalian Commodity Exchange DCE Dalian, Kína 

Iran Mercantile Exchange IME Teherán, Irán 

Kansai Commodities Exchange KANEX Oszaka, Japán 

Nepal Derivative Exchange Limited [NDEX] Katmandu, Nepál 

Mercantile Exchange Nepal Limited MEX Katmandu, Nepál 

Derivative and Commodity Exchange DCX Katmandu, Nepál 

Nepal Spot Exchange Limited NSE Katmandu, Nepál 

Indian Commodity Exchange Limited ICEX India 

 
* 
A cégcsoport tagjait ld. az 1. fejezetben. 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Mercado_a_Termino_de_Rosario&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Mercado_a_Termino_de_Buenos_Aires
http://en.wikipedia.org/wiki/Brazilian_Mercantile_and_Futures_Exchange
http://en.wikipedia.org/wiki/Mercado_a_Termino_de_Buenos_Aires
http://en.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Mercado_a_Termino_de_Rosario&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Commodity_Exchange_Kazakhstan&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Agricultural_Futures_Exchange_of_Thailand&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Bursa_Malaysia
http://en.wikipedia.org/wiki/Malaysia
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Cambodian_Mercantile_Exchange&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Phnom_Penh
http://en.wikipedia.org/wiki/Dalian_Commodity_Exchange
http://en.wikipedia.org/wiki/Dalian
http://en.wikipedia.org/wiki/Iran_Mercantile_Exchange
http://en.wikipedia.org/wiki/Kansai_Commodities_Exchange
http://en.wikipedia.org/wiki/Osaka
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Nepal_Derivative_Exchange_Limited&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Mercantile_Exchange_Nepal_Limited
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Derivative_and_Commodity_Exchange&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Nepal_Spot_Exchange_Limited&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Indian_Commodity_Exchange_Limited&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/India
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ÁZSIA folytatás    

Tőzsde Jelölés Székhely 

Multi Commodity Exchange MCX India 

National Commodity and Derivatives Exchange NCDEX India 

National Multi-Commodity Exchange of India Ltd NMCE India 

Ace Derivatives & Commodity Exchange Ltd. ACE India 

Bhatinda Om & Oil Exchange Ltd. BOOE India 

Pakistan Mercantile Exchange PMEX Pakisztán 

Singapore Commodity Exchange SICOM Szingapúr 

Singapore Mercantile Exchange SMX Szingapúr 

Uzbek Commodity Exchange UZEX Taskent, Üzbegisztán 

Tokyo Commodity Exchange TOCOM Tokió, Japán 

Tokyo Grain Exchange TGE Tokió, Japán 

Zhengzhou Commodity Exchange CZCE Zhengzhou, Kína 

Vietnam Commodity Exchange VNX Ho Chi Minh, Vietnám 

Buon Ma Thuot Coffee Exchange Center BCEC Buon Ma Thuot, Vietnám 

   

     

ÓCEÁNIA    

Tőzsde Jelölés Székhely 

Australian Securities Exchange ASX Sydney, Ausztrália 

ABX Global ABX Brisbane, Ausztrália 

   

   

AFRIKA    

Tőzsde Jelölés Székhely 

Africa Mercantile Exchange AfMX Nairobi, Kenya 

Nairobi Coffee Exchange NCE Nairobi, Kenya 

Ethiopia Commodity Exchange ECX Addis Ababa, Etiópia 

Agricultural Commodity Exchange for Africa ACE Lilongwe, Malawi 

Mercantile Exchange of Madagascar MEX 
Antananarivo, 

Madagaszkár  

SAFEX (Johannesburg Securities Exchange) JSE Sandton, Dél-Afrika 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Multi_Commodity_Exchange
http://en.wikipedia.org/wiki/India
http://en.wikipedia.org/wiki/National_Commodity_and_Derivatives_Exchange
http://en.wikipedia.org/wiki/India
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=National_Multi-Commodity_Exchange_of_India_Ltd&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/India
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ace_Derivatives_%26_Commodity_Exchange_Ltd.&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/India
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Bhatinda_Om_%26_Oil_Exchange_Ltd.&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/India
http://en.wikipedia.org/wiki/Pakistan_Mercantile_Exchange
http://en.wikipedia.org/wiki/Pakistan
http://en.wikipedia.org/wiki/Singapore_Commodity_Exchange
http://en.wikipedia.org/wiki/Singapore
http://en.wikipedia.org/wiki/Singapore_Mercantile_Exchange
http://en.wikipedia.org/wiki/Singapore
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Uzbek_Commodity_Exchange&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Tashkent,_Uzbekistan
http://en.wikipedia.org/wiki/Tokyo_Commodity_Exchange
http://en.wikipedia.org/wiki/Tokyo
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Tokyo_Grain_Exchange&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Tokyo
http://en.wikipedia.org/wiki/Zhengzhou_Commodity_Exchange
http://en.wikipedia.org/wiki/Zhengzhou
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Vietnam_Commodity_Exchange&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Vietnam
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Buon_Ma_Thuot_Coffee_Exchange_Center&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Buon_Ma_Thuot
http://en.wikipedia.org/wiki/Australian_Securities_Exchange
http://en.wikipedia.org/wiki/Sydney
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=ABX_Global&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Brisbane
http://en.wikipedia.org/wiki/Africa_Mercantile_Exchange
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Nairobi_Coffee_Exchange&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Ethiopia_Commodity_Exchange
http://en.wikipedia.org/wiki/Addis_Ababa
http://www.aceafrica.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Lilongwe
http://www.mexmalagasy.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Antananarivo
http://en.wikipedia.org/wiki/Antananarivo
http://www.jse.co.za/Home.aspx
http://en.wikipedia.org/wiki/Sandton
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2. melléklet 

 

Az intertemporális árviszonyok értelmezése: a Benirschka-Binkley modell13 

 

Olyan gazdaságból indulunk ki, ahol a térben szórtan elhelyezkedő termelők egyetlen 

(központi) piacot látnak el valamely homogén minőségű terménnyel. E termény betakarítására 

a t időpontban kerül sor. A fogyasztók a terményre a szezonévben folyamatosan igényt 

tartanak, ami szükségessé teszi a betakarítási időszakok közötti készletezést. Ezt a térben 

szintén szórtan elhelyezkedő vállalkozások végzik. Tegyük fel, hogy a készletezők 

tökéletesen előrelátóak. Az egyszerűség kedvéért tegyük fel továbbá, hogy a betakarított 

termény mennyisége egyenlő a szezonévi fogyasztással, vagyis a szezonév végére (t = T) a 

készletek elapadnak. (E feltevéstől persze könnyen elrugaszkodhatunk, amit később meg is 

teszünk.) Jelölje zi az i vállalkozás telephelyéről egységnyi tétel központi piacra történő 

szállításának költségét (a fuvardíj esetünkben a szállítás időpontjától és a szállított 

mennyiségtől független állandó). Amennyiben az i vállalkozás telephelye közelebb van a 

központi piachoz, mint a j vállalkozás telephelye, akkor zi < zj. 

A termény telephelyi ára a központi piactól mért távolság függvényében csökken, 

hiszen a szállítási költség emelkedik. Ugyanakkor minden vállalkozás azonos raktárköltséggel 

és tőkepiaci kamatlábbal szembesül. A raktárköltséget állandó költségnek tekintjük, hiszen ha 

egy tárolókapacitás felépült, a kapcsolódó fenntartási költségek, az értékcsökkenési leírás, a 

kamatterhek, az adófizetési kötelezettség és a biztosítási díjak akkor is jelentkeznek, amikor 

az üresen áll. Tegyük fel, hogy a betárolt termény minősége és mennyisége a készletezés 

időtartama alatt nem változik. A készletezés egyetlen változó költsége így a betárolt termény 

haszonáldozati költsége. E haszonáldozati költség azon jövedelemnek, tőkepiaci kamatnak 

felel meg, amelyre a vállalkozás akkor tenne szert, ha a termény helyett például 

állampapírokba fektetné a pénzét. 

Kompetitív gazdaságban a különböző helyeken megfigyelt árak különbözete a 

szüntelen arbitrázs miatt nem haladhatja meg a szállítási költséget. Ha a központi piac és az i 

vállalkozás telephelye között megfigyelt árak különbözete ugyanis nagyobb, mint a termény 

piacra szállításának költsége, az arbitrazsőrök azonnal felvásárolják az i vállalkozás 

készleteinek egy részét, és rögtön értékesítik is azt, aminek következtében az i vállalkozás 

telephelyi ára emelkedik, míg a központi piaci ár csökken. Mindez addig folytatódik, amíg a 

két pont közötti árkülönbözet a szállítási költséggel nem lesz egyenlő. Ha azonban az 

árkülönbözet kisebb, mint a termény központi piacra szállításának költsége, a készletezés 

veszteséges – a racionális piaci szereplő ilyenkor igyekszik megszabadulni a raktárában 

felhalmozott terménytől. A különböző földrajzi pontokon megfigyelt árak különbözete tehát 

bármely időpontban egyenlő vagy – például logisztikai problémák (szállító/rakodó 

kapacitások szűkössége, kikötői sztrájk stb.) miatt – kisebb, mint a szállítási költség. Jelölje 

p
t
m a termény piaci árát a t időpontban, p

t
i pedig az i vállalkozás telephelyén ugyanezen 

időpontban megfigyelhető árat. Legyen  i = 1, …, n  és  t = 0, …, T. 

 

(1)  p
t
m ≤  p

t
i + zi   

 

Kényelmi megfontolásból tegyük fel, hogy a vizsgált gazdaságban az adott termény és 

valamilyen államkötvény az egyedüli vagyontárgy. Ez esetben a vállalkozások csakis akkor 

szállítanak a központi piacra, ha a készleteik értékesítéséből származó haszon egyenlő az 

                                                 
13 Benirschka, Martin és Binkley, James K. (1995): ‘Optimal storage over space and time’, American Journal of 

Agricultural Economics, 77: 512-524. 
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államkötvény hozamával. Tegyük fel most, hogy a termény ára az i vállalkozás telephelyén az 

államkötvény hozamánál lassabb ütemben emelkedik. Az alternatív tőkebefektetés tehát 

kecsegtetőbb, mint a termény készletezése, az i vállalkozás ezért szívesebben fektet 

értékpapírokba. A tökéletesen előrelátó i vállalkozás a t időpontban nyilván csak 

államkötvényt tart magánál. Jelölje s
t
i az i vállalkozás t időpontban raktáron lévő készleteit, r 

pedig az államkötvény hozamát. 

 

(2) s
t
i = 0   ha   (dp

t
i / dt) / p

t
i < r      

 

A készletekkel nem rendelkező vállalkozás természetesen képtelen a központi piacot 

ellátni, amikor a telephelyén megfigyelt ár az államkötvény hozamánál lassabb ütemben 

emelkedik.  

Nézzük meg, mi történik az ellenkező esetben, amikor az i vállalkozás telephelyén 

megfigyelt ár az államkötvény hozamánál gyorsabb ütemben nő: a termény készletezése 

ilyenkor kecsegtetőbb, mint az alternatív tőkebefektetés. A vállalkozás úgy tehet szert 

nagyobb haszonra, ha a t időpontban felvásárolja és betárolja a terményt, majd a t + ∆t 

időpontban értékesíti azt. A tökéletesen előrelátó i vállalkozás megérzi a kínálkozó 

lehetőséget és növeli beszerzéseit a betakarítási időszakban. Ennek hatására a termelői árak 

kezdetben emelkednek, majd a t + ∆t időpontban, amikor az i vállalkozás felhalmozott 

készletei piacra kerülnek, visszaesnek. Ez az intertemporális arbitrázs egészen addig 

folytatódik, amíg a termény ára az államkötvény hozamával azonos ütemben nem emelkedik. 

Ezért ha az i vállalkozás a terményt készletezi, a telephelyén t időpontban megfigyelt ár az 

államkötvény hozamával azonos ütemben nő.  

 

(3) (dp
t
i / dt) / p

t
i = r   ha   s

t
i > 0     

 

Mivel a vállalkozás számára ilyenkor közömbös, hogy a terményből halmoz-e fel 

készleteket vagy pénzét inkább állampapírokba fekteti (az állandó raktárköltségeket ugyanúgy 

fizeti), szívesen megszabadul a terménytől és inkább államkötvényt vásárol. Amikor tehát a 

telephelyi ár az államkötvény hozamával azonos ütemben emelkedik, a vállalkozás értékesíti 

készleteit. Ha az i vállalkozás a t időpontban a központi piacra szállít, az (1) egyenlőség 

egyensúlyi állapotot tükröz. Jelölje p
0
i az i vállalkozás telephelyén a szezonév kezdetén 

megfigyelt árat.  

 

 (4) p
t
m = p

0
i exp(rt) + zi        

 

A szállítási költség miatt a termény ára és így a készletezés haszonáldozati költsége a 

központi piactól mért távolság függvényében csökken. Valószínűsíthető tehát, hogy azon 

vállalkozás, amely a központi piachoz közelebb helyezkedik el, hamarabb túlad felhalmozott 

készletein, mint vetélytársa. E feltételezést látszik igazolni a következő egyszerű 

mechanizmus.  

Tegyük fel, hogy az i és j vállalkozások közül i a központi piachoz közelebb 

helyezkedik el, ezért alacsonyabb szállítási költség mellett képes a termény iránti keresletet 

kielégíteni (zi < zj). Valamely τ időpontban az i és j vállalkozás egyszerre látja el a központi 

piacot, ahol az ár mindkettő számára ugyanaz.  

 

(5) p
t
m = p

0
i exp(rτ) + zi = p

0
j exp(rτ) + zj      
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Kis idővel korábban, a τ  ∆t időpontban az i vállalkozás nyilván alacsonyabb áron 

kínálta a terményt, mint j vállalkozás. 

 

(6) p
0

i exp[r(τ  ∆t)] + zi < p
0
j exp[r(τ  ∆t)] + zj     

 

Kis idővel később, a τ + ∆t időpontban azonban a j vállalkozás aláígérhet az i 

vállalkozásnak. 

 

(7) p
0

i exp[r(τ + ∆t)] + zi > p
0

j exp[r(τ + ∆t)] + zj     

 

A fentiekből következik, hogy a készletező vállalkozások egymás után lépnek a 

piacra, a sorrendet szállítási költségük nagysága határozza meg. A piactól távolabb 

elhelyezkedő vállalkozás csak akkor szállít, miután a piachoz közelebbi vállalkozás már 

túladott készletein. A tökéletesen előrelátó piaci szereplők felismerik, hogy a piactól távolabb 

elhelyezkedő vállalkozások a szállítási költséget inkább a szezonév későbbi részében vállalják 

fel. E költség felmerülésének késleltetése a vételi árajánlatot tévő számára nyilvánvaló előny. 

A (6) és (7) egyenlőtlenségek nem engedik, hogy bárki túl hamar értékesítse készleteit, 

legalábbis amíg alacsonyabb piacra jutási költség mellett azt más megteheti. A vizsgált 

központi piac tehát úgy működik, mint a költségminimalizáló feldolgozóipari vállalkozás, 

amely az alapanyagot különböző helyeken tárolja. Nyilvánvaló, hogy előbb a kisebb 

költségvonzatú készleteket használja fel, hiszen a szállítási költségek különbözetén 

kamatköltséget takarít meg. 

Összefoglalva: n vállalkozás közül az első, amelyik a központi piacra szállít, a piachoz 

legközelebbi. Amikor készletei kimerültek, a második legközelebbi ad túl a felhalmozott 

terményen, majd a harmadik és így tovább. Átmenő készletek hiányában ez addig folytatódik, 

amíg a piactól legtávolabb elhelyezkedő n vállalkozás is piacra dobja tartalékait.  

Mindez magától értetődő, hiszen a termény termelői körzetekből történő elszállítása a 

hozzáadott értéket növeli, ezáltal nő a készletezés haszonáldozati költsége. A készletezés 

költsége rendszerint a termelés helyén minimalizálható – a szállítás „készletezésének” nincs 

értelme. A készletezés ezért egyenletesen oszlik meg a termelői körzetekben, időtartama 

azonban változik: a központi piachoz közelebb elhelyezkedő vállalkozás számára a 

készletezés haszonáldozati költsége relatív magas, tehát csak rövid ideig tárolja a terményt. 

Ezzel szemben a piactól távolabb elhelyezkedő vállalkozás alacsonyabb haszonáldozati 

költséggel szembesül, ezért komparatív előnyt élvez a hosszútávú készletezésben.  

Közvetlenül a termény betakarítását követő időszakban a központi piacot az ahhoz 

legközelebb elhelyezkedő vállalkozások látják el, a piaci ár emelkedésének üteme gyors, az 

államkötvény hozamától azonban elmarad. Jelölje gt a központi piaci áremelkedés ütemét. 

 

(8) gt = (dp
t
i / dt) / p

t
i = [rp

0
i exp(rt)] / [p

0
i exp(rt) + zi]  < r   ha zi > 0    

 

Az idő múlásával a távolabb elhelyezkedő vállalkozások is értékesíteni kezdik 

készleteiket, a központi piacra érkező tételek szállítási költségvonzata nő, az áremelkedés 

üteme egyre csökken – legalacsonyabb közvetlenül a következő betakarítást megelőzően lesz. 

 

(9) ∂gt / ∂zi = [-rp
0
i exp(rt)] / [p

0
i exp(rt) + zi]

2
 < 0     

 

Mindez összhangban áll az empirikus megfigyelésekkel, amelyek szerint a különböző 

szállítási határidőre szóló határidős kontraktusok jegyzésének intertemporális különbözete 

rendszerint kisebb, mint a tárolási költség és a készletezés haszonáldozati költségének 

összege. A látszólagos veszteség mellett megfigyelt készletezés csupán illúzió, ami arra 
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vezethető vissza, hogy a készletezés haszonáldozati költségét a központi piacon megfigyelt ár 

alapján számítják. A készletezés haszonáldozati költségének pontos kalkulációjához azonban 

a telephelyi árakat kell figyelembe venni. A készletezési tevékenység a központi piacon 

nyilvánvalóan veszteséges, ez azonban a társadalom számára kívánatos is, hiszen 

megakadályozza, hogy bárki olyan helyen halmozzon fel készleteket, ahol annak a költsége a 

legmagasabb.  

A különböző szállítási időpontra szóló határidős kontraktusok jegyzései közötti, 

rendszerint csekély különbség pontosan az, ami várható. Mivel a piaci ár és a készletezők által 

realizált telephelyi ár a szállítási költség miatt különbözik, a piaci árra alapozott 

haszonáldozati költség felfelé torzít. A hiba annál nagyobb, minél nagyobb tételeket tárolnak 

a piactól távolabb.  

Persze felmerül a kérdés, hogy a készletek a valóságban is egymás után, a piactól mért 

távolság (szállítási költség) által meghatározott sorrendben érkeznek-e a piacra? Ehhez 

valamely egyértelműen lehatárolt földrajzi területről piacra szállított tételek időbeni eloszlását 

kellene megvizsgálni, ami korántsem egyszerű feladat, hiszen a bizonyítás még a szükséges 

adatok birtokában is legfeljebb közvetett lehet. A gabonafélék minősége a valóságban 

meglehetősen heterogén, ráadásul a fogyasztók más és más minőségű és mennyiségű tételeket 

keresnek. A minőség az idő múlásával változik, romlik. A központi piactól távolabb 

elhelyezkedő vállalkozások tehát azért is piacra dobhatják készleteiket, mert az általuk tárolt 

minőségű termény máshonnan éppen nem beszerezhető, illetve mert a készletek elöregednek. 

A szezonéven belül időben és térben változó fuvardíjak is megzavarhatják a szállítási 

sorrendet. A fuvardíjak általában a keresleti viszonyok alakulását követik, hullámzásukat 

egyes vállalkozások kihasználhatják.  

A modell jobban közelíti a valóságot, ha végrehajtunk rajta egy egyébként kézenfekvő 

változtatást. Idáig azt feltételeztük, hogy a gazdaság a betakarított terményt a szezonéven 

belül elfogyasztja, ami a valóságban meglehetősen ritkán fordul elő. A termelés évről-évre 

ingadozik, a bőség idején a vállalkozások átmenőkészleteket halmoznak fel, amelyeket a szűk 

esztendőkben értékesítenek. Mivel a vállalkozások egymás után szállítanak a központi piacra, 

nyilvánvaló, hogy a tartalékok/átmenő készletek a piactól távolabb helyezkednek el – ott, ahol 

a készletezés haszonáldozati költsége a legalacsonyabb.  

Az átmenő készletek a kereslet-kínálati viszonyok függvényében évről-évre változnak, 

ezért a piactól távolabb elhelyezkedő tárolókban időnként jelentős tételek találhatók, időnként 

semmi. Előfordulhat, hogy egy-egy vállalkozás kénytelen akár évekig is őrizgetni a terményt, 

mielőtt azt piacra tudja dobni. A legfontosabb megállapítás tehát az, hogy az átmenő 

készletek felhalmozásának valószínűsége a piactól mért távolság függvényében nő, hiszen a 

készletezés haszonáldozati költsége a piactól távolabb alacsonyabb. 
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3. melléklet 

 

Szélsőséges áringadozások 
 

 

 
 

1. ábra: A búza fronthónapi kontraktusának jegyzése Chicagóban  

(2000. januártól 2012. novemberig; heti OHLC diagram) 
Forrás: barchart.com 
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2. ábra: A kukorica fronthónapi kontraktusának jegyzése Chicagóban  

(2000. januártól 2012. novemberig; heti OHLC diagram) 
Forrás: barchart.com 
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3. ábra: A szójadara fronthónapi kontraktusának jegyzése Chicagóban  

(2000. januártól 2012. novemberig; heti OHLC diagram) 
Forrás: barchart.com 
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4. ábra: A szójaolaj fronthónapi kontraktusának jegyzése Chicagóban  

(2000. januártól 2012. novemberig; heti OHLC diagram) 
Forrás: barchart.com 
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5. ábra: A hántolatlan rizs fronthónapi kontraktusának jegyzése Chicagóban  

(2000. januártól 2012. novemberig; heti OHLC diagram) 
Forrás: barchart.com 
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6. ábra: A kakaó fronthónapi kontraktusának jegyzése New Yorkban 

(2000. januártól 2012. novemberig; heti OHLC diagram) 
Forrás: barchart.com 

 



 149 

 
 

7. ábra: A nyerscukor (#11) fronthónapi kontraktusának jegyzése New Yorkban 

(2000. januártól 2012. novemberig; heti OHLC diagram) 
Forrás: barchart.com 
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8. ábra: A repcemag fronthónapi kontraktusának jegyzése Winnipegben  

(2000. januártól 2012. novemberig; heti OHLC diagram) 
Forrás: barchart.com 
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9. ábra: A malmi búza fronthónapi kontraktusának jegyzése Párizsban  

(2005. januártól 2012. novemberig; heti OHLC diagram) 
Forrás: barchart.com 
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10. ábra: A kukorica fronthónapi kontraktusának jegyzése Párizsban  

(2005. januártól 2012. novemberig; heti OHLC diagram) 
Forrás: barchart.com 
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11. ábra: A repcemag fronthónapi kontraktusának jegyzése Párizsban  

(2005. januártól 2012. novemberig; heti OHLC diagram) 
Forrás: barchart.com 
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4. melléklet 

 

Hatékony piac hipotézise 

 

A határidős árupiacok tárgyalása nem teljes a hatékony piac hipotézisének (efficient 

market hypothesis) rövid ismertetése nélkül. A hatékony piac hipotézise a portfolió-elmélet 

mellett a pénzügytan legfontosabb pillére. Eszerint: 

 a határidős piac árképző mechanizmusa a lehető leghatékonyabb, ezért a határidős 

piaci ár a jövőbeli fizikai piaci ár legpontosabb torzítatlan becslése;  

 amikor valamely áruféleség piacán egyensúlyi állapot uralkodik, nincs lehetőség 

az arbitrázsra, ezért a határidős jegyzés változása gyakorlatilag kiszámíthatatlan, 

az árfolyam véletlenszerű bolyongásként (random walk) modellezhető14.  

A hatékony piac hipotézise esetében a „hatékonyság” kizárólag az információ 

hasznosítására, nem pedig a vizsgált határidős árupiac általános közgazdasági hatékonyságára 

utal. Feltételezve, hogy a hírek azonnal és ingyen hozzáférhetők, a befektetők azokat azonos 

módon értékelik, továbbá nincsenek tranzakciós költségek, az információ határidős árupiaci 

jegyzésekre gyakorolt effektusa szerint a hatékonyság három változatát különböztette meg:  

 Gyenge hatékonyság (weak efficiency): a korábbi árváltozásoktól függetlenül 

kialakult aktuális határidős piaci ár minden múltbéli információt tükröz – nincs 

tehát olyan múltbéli információ, amely meghatározó lehet az árfolyam további 

alakulásában, és amelynek birtokában bármely piaci szereplő váratlan haszonra 

tehetne szert. 

 Félig erős hatékonyság (semi strong efficiency): a határidős piaci ár nem csupán a 

múltbéli, hanem minden friss és publikus információt tükröz – nincs tehát olyan 

friss és publikus információ, amely meghatározó lehet az árfolyam további 

alakulásában, és amelynek birtokában bármely piaci szereplő váratlan haszonra 

tehetne szert. 

 Erős hatékonyság (strong efficiency): a határidős piaci ár minden múltbéli és 

friss, publikus és „bennfentes” információt tükröz – nincs tehát olyan kizárólagos 

információ, amely meghatározó lehet az árfolyam további alakulásában, és 

amelynek birtokában bármely piaci szereplő váratlan haszonra tehetne szert.  

 

A piaci szereplők bármilyen információt csupán azon szintig képesek hasznosítani, 

amíg az információra alapozott határidős piaci tevékenységből származó marginális hasznuk 

nem lépi túl az információ beszerzésének marginális költségét. 
 

 

 

 

                                                 
14

 A véletlenszerű bolyongás olyan idősor-modell, ahol a vizsgált változó (esetünkben a határidős árupiacon 

valamely szállítási határidőre szóló jegyzés) aktuális értékét saját, időegységgel korábban mért értéke, valamint 

egy hibatag magyarázza. Egyszerű példa az elsőrendű Markov-folyamat: Xt  aXt-1  et.  


