Kereskedés
a tőzsdén

Egy kis ismétlés – a tőzsde
• Térben és időben koncentrált piac
• A kereskedés az áru jelenléte nélkül történik
• Szabályozott piac – törvény szabályozza a működést és
a kereskedés módját
• Közvetlenül nem, csak brókercégen keresztül lehet kereskedni
• Átlátható, nyilvános piac – az információk mindenki számára
elérhetők

Az ajánlati könyv
A tőzsdei termék legfontosabb piaci információi:
- keresleti ár
- keresett mennyiség
- kínálati ár
- kínált mennyiség

A tőzsdén jegyzett értékpapírokra érkező eladási és vételi ajánlatok
az ajánlati könyvbe kerülnek
„Dzsungel részvény” ajánlati könyv
Vételi mennyiség
(db)

Vételi árfolyam
(Ft/db)

Eladási árfolyam
(Ft/db)

Eladási mennyiség
(db)

130

980

985

600

340

976

987

2540

Az ajánlati könyv
„Dzsungel részvény” ajánlati könyv
Vételi mennyiség
(db)

Vételi árfolyam
(Ft/db)

Eladási árfolyam
(Ft/db)

Eladási mennyiség
(db)

130

980

985

600

Az ajánlati könyv első sorában a legkedvezőbb ajánlatok
szerepelnek
- a vételi oldalon a legmagasabb ár (ennyiért hajlandóak venni)
- az eladási oldalon a legalacsonyabb ár (ennyiért hajlandóak
eladni)
A „Dzsungel” részvényből
• 980 forintos egységáron 130 darabot kívánnak megvenni a
befektetők (ennyi ajánlat érkezett)
• 985 forintos egységáron összesen 600 darabot kívánnak eladni
(ennyi ajánlat érkezett)

Az ajánlati könyv
„Dzsungel részvény” ajánlati könyv
Vételi mennyiség
(db)

Vételi árfolyam
(Ft/db)

Eladási árfolyam
(Ft/db)

Eladási mennyiség
(db)

130

980

985

600

340

976

987

2540

5600

974

988

5665

• Az az ajánlat kerül előbbre, amelyik kedvezőbb árat ad meg
- a vételi oldalon aki a legtöbbet hajlandó adni a részvényért
- az eladási oldalon aki olcsóbban hajlandó eladni a részvényt
- jelenleg a Dzsungel részvény esetében az eladási szándék a
nagyobb

Az ajánlati könyv
•

Ha jobb ajánlat érkezik, változik a sorrend (a kevésbé jó
ajánlatok hátrébb kerülnek)

•

Ha egy ajánlatra ugyanazon az áron ellentétes irányú ajánlat
érkezik
- megtörténik az üzletkötés
- ezek az ajánlatok kikerülnek az ajánlati könyvből

• A Budapesti Értéktőzsde Ajánlati Könyve 20-as mélységű
- valós idejű ajánlati könyvek eléréséért fizetni kell
- választható valós idejű legjobb árszintet, 5 legjobb árszintet és
20 legjobb árszintet csomag is

Kötéslista
Az értékpapírok forgalmáról a kötéslista ad tájékoztatást
A kötéslista
• a tőzsdén jegyzett értékpapírok
• adott napi teljes forgalmát mutatja
• tételesen
• időrendi sorrendben
A befektetési szolgáltatók folyamatosan frissülő
kötéslistát biztosítanak a befektetőknek – a kötések
azonnal láthatóak és folyamatosan jelennek meg

Kötéslista

Forrás: Portfolio.hu

Tőzsdei ügyletek
• Mi a tőzsdei ügylet?
- szerződés
- tőzsdei kereskedők kötik
- a tőzsdén, a tőzsdei szabályok szerint
- tőzsdei termékekre

• A tőzsdei ügylet lehet
- azonnali – a szerződés megkötése és teljesítése nem válik szét
- határidős – a szerződés megkötése és teljesítése időben szétválik
- opciós – feltételes határidős szerződés

Megbízástípusok
• Piaci ajánlat
- nem jelölünk meg árat, csak az eladni vagy vásárolni kívánt
mennyiséget
- megbízásunk az ajánlati könyvben lévő legjobb áron (árakon)
teljesül
• Limit ajánlat
- az eladni vagy vásárolni kívánt mennyiség mellett egy árat is meg
kell jelölnünk
ha venni szeretnénk, a maximális árat adjuk meg
ha eladni szeretnénk, a minimális árat adjuk meg
- lehet, hogy ajánlatunk egyáltalán nem, vagy csak részben teljesül

Megbízástípusok
• Stop ajánlat
- az előzőek mellett egy aktiválási árat is meg kell adnunk
- ajánlatunk csak akkor kerül be az ajánlati könyvbe, ha az
árfolyam ezt eléri
- ettől kezdve ajánlatunk „normál” ajánlatként él (piaci vagy
limit ajánlat)

A kereskedés iránya
avagy optimisták és pesszimisták a piacon

Bika piac (long)
– az árfolyamok növekedésére számítunk
– úgy szeretnénk profitot elérni, hogy olcsóbban veszünk és
később drágábban eladunk
– az eladási és a vételi ár különbsége a nyereségünk
A Dzsungel részvény árfolyamának alakulása 1.

A kereskedés iránya
avagy optimisták és pesszimisták a piacon

Medve piac (short)
– az árfolyamok csökkenésére számítunk
– úgy szeretnénk profitot elérni, hogy drágábban eladunk,
később olcsóbban veszünk
– a visszavásárlási ár és a vételi ár közötti különbség a
nyereségünk
A Dzsungel részvény árfolyamának alakulása 2.

A kereskedés iránya
avagy optimisták és pesszimisták a piacon

A tőzsdei árfolyamokat az árfolyamok növekedésére és csökkenésére
számító befektetők aktivitása alakítja
•Bika (emelkedő) piacon az „optimista”, az árfolyam növekedésre
számító befektetők vannak többen
- emelkedő árak mellett is hajlandóak vásárolni
- abban bíznak, hogy az árak növekedése tartós lesz
- később még magasabb árfolyamon tudnak eladni
•Medve (csökkenő) piacon a „pesszimista”, az árfolyam csökkenésére
számító befektetők vannak többen
- eladásaikkal realizálják nyereségüket
- abban bíznak, hogy az árak csökkenni fognak
- később alacsonyabb áron visszavásárolják részvényeiket

Hogyan fogjunk hozzá?
1. Gondoljuk végig megtakarításainkat!
✓ Van-e elegendő biztonsági tartalékunk likvid formában?
✓ Mekkora összeget tudunk nagyobb kockázatra befektetni?
(Egy minimális összeg alatt nem is érdemes elkezdeni.)
✓ Milyen időtávra tudjuk befektetni megtakarításunkat?
✓ Mekkora kockázatot tudunk vállalni?

2. Válasszunk befektetési szolgáltatót!
✓ Szükségünk van-e személyes befektetési tanácsadásra?
✓ Elegendő-e számunkra az internetes hozzáférés? (on-line
szolgáltatók)
✓ Mennyire független és milyen termékekkel kereskedik a
szolgáltató?
✓ Milyen díjakat és költségeket számítanak fel?
✓ Hasonlítsuk össze több szolgáltató ajánlatait!
✓ Rendelkezik-e a kiválasztott szolgáltató felügyeleti engedéllyel?

Hogyan fogjunk hozzá?
3. A választott befektetési szolgáltatónál nyissunk tőkeszámlát!
✓ A számlához különböző keretszerződések is kapcsolódhatnak
4. Döntsünk befektetésünkről!
✓ Válasszuk ki a megvásárolni kívánt terméket! (részvény, EFT)
✓ Döntsünk a megvásárolni kívánt darabszámról – vegyük
figyelembe a fizetendő jutalékot is!
✓ Tegyünk félre pénzt a későbbi lehetőségekre!
✓ Csökkentsük a kockázatot – helyezzünk el „veszteségvágó
megbízást”!
„A piacnak csak egy oldala van, és
ez nem a bikák vagy a medvék
oldala, hanem a helyes oldal.”
(Jesse Livermore)

Köszönöm a figyelmet!

