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A tőzsde kialakulása, fogalma, típusai 

 A tőzsde helyettesíthető tömegáruk koncentrált piaca, ahol a kereskedelem 
szervezett keretek között, meghatározott szokványok szerint történik. 

 

 A tőzsde nem profitorientált, de önfenntartó intézmény. Jogállásuk szerint a 
tőzsdéket két csoportra lehet osztani: 

 

• Az európai-kontinentális tőzsde közjogi jellegű, felügyeletet az állam 
gyakorol felette.  

 

• Az angol-amerikai típusú tőzsdék magánjogi alapon működő 
intézmények, amelyek általában részvénytársasági formában működnek.  

 

 Az árutőzsdék lehetnek általános árutőzsdék és speciális árutőzsdék. Az 
értéktőzsde is lehet általános és speciális jellegű. A speciális 
értéktőzsdéken belül megkülönböztetünk deviza-, nemesfém- és 
értékpapírtőzsdét. 



Tőzsdei ügyletek 

 

 A tőzsdei műveletek valójában vételt és eladást jelentenek. 
Komoly szabványok alapján egységesen folyik a kereskedés, 
figyelembe véve a időhorizontot, a kereskedés tárgyát, a 
szereplők szándékait, céljait, kockázatvállalási készségeit és 
a teljesítés mikéntjét. 

  

 Az időhorizontot tekintve megkülönböztethetünk rövidebb 
befektetésre való pénzpiaci és hosszabb távú befektetések 
esetén tőkepiaci műveleteket. 

  

 Amennyiben a kereskedés tárgya értékpapír akkor a tőzsdei 
üzleteket értékpapírügyletként említjük. A tőzsde kizárólag 
másodlagos értékpapír-piaci kategóriaként említhető, mert a 
papírok itt már csak gazdát cserélnek. 



Az adásvétel tárgya szerint beszélhetünk: 

 

• árupiaci műveletekről (árutőzsdék 

esetében) 

• értékpapírügyletekről 

• devizaügyletekről 

• származékos ügyletekről 



  

 Származékos eszköznek (derivatíváknak) nevezzük azokat az 
instrumentumokat, amelyek ára egy másik, mögöttes árától függ. Az ezekkel 
való kereskedést nevezzük származékos ügyleteknek. 

 

 A tőzsdei ügyleteknél az árfolyamok gyorsan alkalmazkodnak az új piaci 
körülményekhez. Amennyiben az árfolyamok a valóságos értéket tükrözik, 
akkor hatékony piacról beszélünk. 

 

 A tőzsdei ügyletek közvetítő igénybevételével mennek végbe, ezáltal az 
üzlet személytelen és költséges. A tőzsdei ügyletek szereplői ritkán 
sorolhatók az eladói illetve a vevői oldalba, mivel a tőzsdei üzletek gyorsan 
váltanak, s a szereplők ennek megfelelően változnak. A ma még vevőként 
szereplő igen gyakran holnap eladó lesz, s fordítva. Ennek legfőbb 
magyarázata a tőzsdézők motivációiban, s az ezt kiszolgáló elszámolási 
rendben rejlik. A tőzsde nagyon gyakran egy fiktív piacként viselkedik, és 
kevésbé effektív üzletkötési piacként. Ehhez viszont határidős piacra van 
szükség. 



A tőzsdei ügyletek fajtái: 

 

 A tőzsdei ügyletek teljesítések esedékessége 
szerint lehetnek: 

 -pormt (azonnal esedékes) 

 -termin (későbbi időpontban esedékes, ún. 
határidős) ügyletek. 

 

 Az üzletkötők kockázatához fűződő viszonya 
alapján megkülönböztetünk: 

 -spekulációs, 

 -fedezeti ~ hedge, 

 -arbitrage ügyletet 



Azonnali (promt) ügyletek 

 
• Azonnali ügylet jellemzője, hogy azt a szerződéskötéssel 

egyidejűleg, rövid időn belül teljesítik. 

• A promt ügyleteknél az adásvételi szerződés megkötése és az 
ügylet teljesítése (lebonyolítása), idejét tekintve nem szakad el 
egymástól. Azonnali (promt v. spot) piaci műveleteknél az ellenérték 
általában a kötést követő második munkanapon cserél gazdát. Ha 
az ellenértékek a kötést követő napon cserélnek gazdát akkor 
TOMORROW NEXT, ha még a kötés napján akkor OVERNIGHT 
ügyletről beszélünk. A promt ügyleteket készpénzügyletnek vagy 
kassza ügyletnek is nevezik.  

• Promt ügyletet az értéktőzsdén általában azok kötnek, akik 
vásárláskor egyszerűen csak befektetési formát keresnek, eladáskor 
pedig éppen tőkebefektetésüket szeretnék készpénzre váltani. Ha 
az adásvétel tárgya bankjegy, nemesfém, akkor promt devizapiaci 
műveletről beszélünk. 



Határidős (termin) ügyletek 

 
• A határidős ügylet esetében a teljesítés mind az 

adásvétel tárgyát képező árú, mind az ellenérték 
vonatkozásában egy, az ügyletkötés során 
meghatározott későbbi fix időpontban történik. A 
határidős ügylet tehát a jelenlegi szerződésben 
kialakított feltételek mellett jövőbeni teljesítésre 
vonatkozó megállapodás.  

• Az ellenértéket a vevőnek, a kötés napján jegyzett 
árfolyamon kell kiegyenlítenie és a határidős ügyletet 
kötelező teljesíteni. Lejáratkor az üzletkötő nem 
gondolhatja meg magát. E tekintetben a határidős 
szerződések viszonylag nagy kockázatot hordoznak 
magukban. 



• A későbbi határidőre szóló teljesítés lehetőséget ad arra, 
hogy olyan termékkel is kereskedjünk, amely még nincs 
a birtokunkban, eladhassunk olyan terméket, amely majd 
csak később, a határidő lejárata előtt fogunk 
megvásárolni.  

• A kereskedés tárgy lehet bármilyen tőzsdei árú, 
árutőzsdék esetében fizikai árú, értéktőzsdék esetében 
valamilyen aktíve (deviza, kötvény, részvény) de lehet 
összetett árú is, mint pl.: részvényindex. 

• A határidős ügylet komoly spekulációra ad alkalmat. Az 
árak idő és/vagy földrajzi hely függvényében való 
változása teszi a spekulánsokat érdekeltté az üzletben. 
Ma már a határidős ügyletek nagy része spekulatív 
ügylet. 

 



Opciós ügyletek 

 
• A határidős ügyletek egyik különleges változata. Elterjedésének legfőbb 

oka, hogy a határidős kereskedéstől eltérően lehetőséget biztosít a 
kereskedőnek limitálni a lehetséges kockázatuk mértékét anélkül, hogy 
hozamelvárásaik csökkennének. 

• Az opciós ügylet olyan határidős ügylet, amelyben az opciót megvásároló 
fél opciós díj, prémium ellenében jogot szerez arra, hogy a szerződésben 
kikötött határidő lejárata napján, illetve napjáig opciós jogával élve 
dönthessen arról, hogy a szerződés az abban foglalt feltételekkel realizálja, 
vagy a díj elvesztése fejében visszalépjen az ügylettől. 

• Az opció kiírója a jog eladójaként kötelezettséget vállal jövőbeni 
teljesítésre, míg az opció vevője jogot szerez arra, hogy a lejáratkor 
eldönthesse, él-e az opciós lehetőségével, vagy nem. Döntését az 
áralakulás befolyásolja. 

• Az opció jogosultját LONG pozícióban lévőnek, az opciós ügyletet ekkor 
LONG ügyletnek nevezzük. A jog eladóját, a kötelezettség vállalót SHORT 
pozícióban lévőnek, a szerződést pedig SHORT ügyletnek nevezzük. 



• Az alapügylet jellege szerint megkülönböztetünk vételi (call) opciót, 
illetve eladási (put) opciót. 

• A vételi (call) opció olyan jog (nem kötelezettség) amely vásárlója 
számára az ügyletben szereplő árú (értékpapír, deviza stb.) 
meghatározott mennyiségének a szerződésben előre rögzített áron, 
kötési áron történő megvételét egy jövőbeni időszakban vagy 
időpontban biztosítja 

• Az eladási (put) opció olyan jog (nem kötelezettség) amely 
vásárlója számára az ügyletben szereplő árú (értékpapír, deviza 
stb.) meghatározott mennyiségének a szerződésben előre rögzített 
áron, kötési áron történő eladását teszi lehetővé egy jövőbeni 
időszakban vagy időpontban. 

• Amerikai típusú opció esetén az opció vásárlója a lejárat időpontja 
előtt élhet jogával 

• Európai típusú opció esetén az opció vásárlója a lejáratkor élhet 
jogával. 



 Az üzletkötők kockázatához fűződő viszonya 

 

 A határidős piacok résztvevőit, a kockázatukhoz fűződő 
viszonyuk alapján 3 csoportba sorolhatók: 

• HEDGEREK ~ fedezeti ügyletkötők, akik a kockázat 
csökkentésére, a veszteség elkerülésére törekednek 

• SPEKULÁNSOK, akik jelentős árfolyamkockázatot 
vállalnak nyereségszerzés céljából 

• ARBITRAZSŐRÖK, akik kockázat-semlegesek, úgy 
vállalnak határidős pozíciót, hogy kockázatuk se nem nő 
se nem csökken 



Fedezeti (hedge) ügylet 

 
 A fedezeti ügyletkötők (hedgerek) a biztonságot helyezik előtérbe. A 

határidős piacot arra használják fel, hogy az más ügyleteik 
keretében kalkulált hasznukat lefedezzék, és realizálását 
biztosítsák. Az árfolyam, illetve kamatkockázatukból adódó 
potenciális veszteségük elkerülése érdekében, az eredeti 
pozíciójukkal ellentétes határidős ügyletet kötnek. Így az árfolyam 
változása egyszerre kedvezően és hátrányosan érinti őket, ezzel 
magyarázva a kockázat semlegességüket. 

 

 A hedge ügylet két típusa: 

 - Vételi (long) hedhe ügylet kötésére akkor kerül sor, ha pl. jövőben 
tervezett értékpapír vásárlásakor az árfolyam emelkedése fenyeget. 

 - Eladási (short) hedge alkalmazása, akkor célszerű, amikor pl. a 
jövőben eladni szándékozó értékpapír-tulajdonost az árfolyam 
csökkenése fenyegeti. 



Spekulációs ügylet 
 

 A spekulánsok árfolyamkockázatot vállalnak nyereségszerzés 
reményében. Ezzel a kockázatvállalással nagyot nyerhetnek, de ha 
várakozásaik nem jönnek be akkor nagyot is veszíthetnek. 

 

 A tőzsdén a nyereség elérésre játszók két csoportja: 

• HAUSSIER-ek (hosszőrök) a hausse-ra, vagyis az árfolyam 
emelkedésére számítanak, s ezért ma vásárolnak értékpapírokat 
abban a reményben, hogy ezeket később, magasabb árfolyamon 
értékesíteni tudják. 

• BAISSER-ek (besszerek) vagy CONTREMINUER-ök (~ellenjátszók) 
a baisse-re vagyis az árfolyam csökkenésre számítanak. Ezért ma 
eladnak, hogy később ugyanazt a terméket majd alacsonyabb 
árfolyamon visszavásárolják. 

 

 A legtöbb határidős piaci spekuláns egyszerre hausse- és baisse 
spekuláns is, csak eltérő időpontban. 



  

 A spekulánsokat a szerint is szokás osztályozni, hogy a 
vállalt nyitott pozíciót, milyen hosszú ideig tartják fenn: 

 

• SKALPEREK: sok kis árfolyamváltozás, gyakori 
ügyletkötésekkel való kihasználásával kívánnak nagy 
nyereségre szert tenni, pozíciójukat csak pár percre tartják 
fenn 

• NAPI SPEKULÁNSOK: a nap végén mindig lezárják 
pozíciójukat, a napi záró és a másnapi nyitó árfolyam 
esetleges radikális megváltozása, az ebből eredő kockázat 
és a vele együtt járó nyereség miatt 

• TRENDSPEKULÁNSOK: hosszabb távra építik ki 
várakozásaikat, arra is számítva, hogy időközben az árfolyam 
kedvezőtlen változásokon megy keresztül 



 Futures piac spekulációinak fajtái: 

 
• Egyszerű (open position) spekuláció: a spekuláns futures pozíciót 

azért vásárol illetve elad, hogy azt majd később drágábban eladja 
illetve olcsóbban visszavásárolja. Ez mindig nyitott pozícióhoz 
vezet. 

• Kétkulacsos (straddle) spekuláns: egy későbbi időszak 
árfolyamváltozására az időszak kezdetén és végén fennálló 
árfolyam különbözetre spekulál. Ezért ma a futures piacon egyik 
időpontra vevőként, a másik időpontra eladóként lép fel, így 
nyereségének nagyságát e két árfolyam különbségének változása 
adja. 

• Pillangó (butterfly) spekuláns: két árfolyam különbségének 
különbségére fogad. 

• Keselyű (condor) és a teknősbéka (turtle) spekuláció is a 
különböző időpontokra vonatkozó árfolyamok különbségére irányul. 



Arbitrage ügylet 

 

 Az arbitrazsőr a különböző tőzsdék azonos 
„árufajtáiban” fennálló, egy időben való 
jegyzései közötti árfolyamkülönbséget használja 
ki. A spekulánssal ellentétben nem az időbeli, 
hanem helybeli árfolyamkülönbséget figyeli, és 
ott vásárol, ahol olcsó és ott ad el, ahol drága. 
Így a határidős ügylet kockázata kockázat 
semleges. 



 Típusai: 

 
• Kiegyenlítési arbitrázs esetén egy-egy aktívaféleség (deviza, 

értékpapír, stb.) vásárlásakor vagy eladásakor a legkedvezőbb 
piacot igyekszik kiválasztani az arbitrazsőr, s ott bonyolítja le az 
ügyletet. Pl. ha devizára van szüksége, akkor ott vásárol, ahol 
olcsóbb, illetve ha devizát akar eladni akkor ott adják el, ahol 
drágább. 

• Különbözeti arbitrázs esetén az arbitrazsőr kockázatmentes 
árfolyamnyereségre törekszik. Ennek érdekében pl. vásárol devizát 
és erre legkedvezőbb piacon, amit egyidejűleg el is ad egy olyan 
másik piacon, ahol többet adnak érte. 

• Az arbitrázs tevékenység ezáltal egyrészt földrajzilag szétszórt 
részpiacokat egyesíti egy egységes árfolyam-alakulású piaccá, 
másrészt a különböző aktívaféleségek árfolyam-alakulását is 
egybekapcsolja. 



Köszönöm a figyelmet! 


