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26/1

A tÔZSDe 

Szemelvények

A világ elsô értéktôzsdéje Amszterdamban nyílt meg, ahol a legenda szerint kezdetben 
egy tengerparti fûzfa alatt találkoztak a kereskedôk, hogy különbözô országokban vert 
pénzekkel, a kikötôi raktárakban heverô vagy a hajók gyomrában levô árukra szóló utal
ványokkal, jelzáloglevelekkel és váltókkal kereskedjenek. A „burza” szó a 15. században 
alakultki:aflandriaiBrugge-benakereskedôkannakatekintélyeskereskedôcsaládnaka
házaelôttgyülekezteküzletkötésre,amelynek„vanderBurse”voltaneve,címerepedig
három erszényt ábrázolt.

A kezdetek
A XV–XVI. században a kereskedelem Európaszerte gyökeres strukturális átalakuláson 
ment keresztül. A kereskedôk kínálatában a luxusjavak (fûszerek, arany, selyem stb.) mel
lett megjelentek a mezôgazdasági tömegtermékek (állat, bôr, hal, gabona, bor stb.), és a 
(városi) kézmûipar által gyártott termékek kereskedelme egyre bôvült. Ennek lett velejárója 
a kereskedôknek a piacokért és a haszonért folyó „nemzetközi versenye”. A franciák
„vetélkedtek”aspanyolokkal,azolaszokkal,anémetekkel,aflamandokkalstb.,éspersze
egymással is.

Flandria és Hollandia városai tüneményes gyorsasággal fejlôdtek. Amikor a hétmillió 
holland forint alaptôkével megalakuló Holland Keletindiai Társaság az elsô részvényeket 
1602-benkibocsátotta,márkülöncsarnokbanfolytakereskedés.

A világ legnagyobb tôzsdéi
A világ tôzsdei kereskedésének központja a következô században Londonba helyezôdött 
át, s körülbelül erre az idôre tehetô a tôzsdék gazdasági jelentôségének az egyes országok 
határainvalótúllépéseis.ARoyalStockExchangetöbbmintkétszázévenátaviláglegna-
gyobb értéktôzsdéje volt, árainak alakulása alapvetôen befolyásolta a kontinens fejlôdôben 
levôpénz-éstôkepiacainakhelyzetét.Elsôhelyétanagytôzsdékközötta20.századköze-
pén elveszítette, mind a New Yorki, mind a tokiói börze nagyobbá vált. London éves for
galma napjainkban is meghaladja az ezermilliárd dollárt. Vezetô szerepe Európában ma is 
vitathatatlan, amit az is mutat, hogy a kontinens következô legnagyobb börzéje, a frankfurti 
német tôzsde forgalma 600 milliárd dollár körül jár.

Az Egyesült Államok két legnagyobb tôzsdéje a New Yorki Értéktôzsde (New York 
StockExchange,NYSE)ésazAmerikaiÉrtéktôzsde(AmericanExchange,AMEX),amely
szinténNewYorkbanmûködik.Ezekenabörzékennemcsakamerikai,hanemavilágmás
tájainkibocsátottpapírokatisjegyeznek.AzEgyesültÁllamokbanazonbanmásértéktôzs-
dékismûködnek,példáulBostonban,Cincinnatiban,Philadelphiában.

A NYSE ma a világ legnagyobb tôzsdéje. Éves forgalma megközelíti az ötezermilliárd 
dollárt, itt több mint 2300 vállalat részvényeit forgalmazzák. New Yorkban a hagyományos 
két nagy tôzsde rovására azonban egyre nagyobb teret nyert a részvények számítógépes 
elektronikuspiaca,aNasdaq.ANasdaq-onmajd’35ezerpapírralkereskednek,vagyisa
bevezetettpapírokszámátilletôenmamárjóvalnagyobb,mintaNYSEésazAMEXegyütt-
véve.Áraiazonbanjóvalalacsonyabbak,ígydollárbanmértforgalmaiskisebb.
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A New Yorki mellett a világ legfontosabb tôzsdéje a tokiói. Itt valamivel több, mint 1600 
részvénnyel kereskednek. Éves forgalma szintén ezermilliárd dollár fölött van. Az elmúlt 
évekbengyakrankerültekaviláglapokcímoldaláraahongkongi,akoreaiésmástávol-
keletitôzsdék,elsôsorbanatérségbôlkiindultkisebb-nagyobbtôzsdeválságok,nagypiaci
áringadozásokkapcsán.Ezekönmagukbanavilágkereskedelemszempontjábólnemje-
lentôs piacok. Ármozgásaik azonbanmégis nagy hatást gyakorolhattak,mivel a tokiói
börze be fek tetôire hatnak a térség többi tôzsdéi. A tokiói tôzsde mozgásaira pedig reagál a 
New Yorki kereskedés, amely sok tekintetben meghatározza a világ többi tôzsdéjének 
han gulatát. 

A magyar tôzsde
ABudapestiÉrtéktôzsde(BÉT)azegyetlenhazaitôzsde,aholrészvényekkelkereskednek.
AzelsômagyarországitôzsdeaFerencJózsefáltalkezdeményezettÁru-ésÉrtéktôzsde,
amely1864-benjöttlétre.Atôzsdeszervesenbekapcsolódottanemzetközipiacokvérkerin-
gésébe, árfolyamait mindenütt közölték. 

A tôzsdét 1948ban – politikai okokból – bezárták. Egészen 1987ig fel sem merült az új
bóli megalapítása. 

1988-banmegalakultaTôzsdetanács,amelynekelsôelnökeDr.JáraiZsigmond.1990-ben
megszületik az értékpapír törvény, amely megteremti a jogszabályi hátteret a tôzsde meg
alapításához.UgyanebbenazévbenmegszületikaBÉT,melynekelsôelnökeDr.Bokros
Lajoslett.Akereskedésjúniusbankezdôdik,azelsônaponcsakazIbuszrészvényekkel
kereskedtek. 1991 végén költöznek át a brókerek az új tôzsdeterembe. Az ezt követô egy 
évben bevezetésre kerülnek az államkötvények és a kárpótlási jegyek is. 1995 elején kezdik 
publikálniaBÉThivatalostôzsdeindexét,aBUX-ot.

1999 szeptemberét követôen a teljes kereskedés automatizált rendszeren folyik, az ún. 
MMTS-enkeresztül.Atôzsdeteremezzelkiürül.

2004márciusábandöntésszületikaBÉTRt.ésaBudapestiÁrutôzsdeegyesülésérôl.
Ezzel140évvelelsômegalapításautánismétlétrejönazegységesBudapestiÁruésÉrték-
tôzsde. 

ABudapestiÉrtéktôzsdeegyolyanszervezett,megfelelôjogszabályikeretrendszeren
belülmûködôkoncentráltpiac,aholrészvényekkel,kötvényekkel,kárpótlásijegyekkel,
és származékos termékekkel, jelzáloghitel levelekkel lehet kereskedni. Ez az egyetlen 
ilyenhazai társaság.ABÉTkereskedéseháromszekciórabomlik:Részvény,Hitelpapír,
Származékos. 

ABÉTabefektetôknekmegtakarításilehetôséget,likvidpiacot(bármikorértékesíthessék
értékpapírjaikat) biztosít. A vállalatok számára pedig reális alternatívát jelent a hitelekkel 
szembenifinanszírozásiforrásttekintve.

ABÉTlegfôbbellenôrzôszerveaPénzügyiSzervezetekÁllamiFelügyelete(PSZÁF).
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tÔZSDeSZótár

FogAlomkártyák

Akvizíció Blue chip

Befektetési alap Cash-flow

Diverzifikáció eBItDA

értékpapír Fundamentum

Hossz Index

Jegyzett tôke Saját tôke

kamat névérték

P/e mutató Portfolió

Piac részvény

Shortolás & longolás Spekuláció

tôkeáttét Az osztalék mértéke



312 SZociáliS, életviteli éS KörnyeZeti KompetenciáK tAnulói

26/2B 

tÔZSDeSZótár

DeFInícIóS kártyák

Felvásárlás, bekebelezés (amikor egy vállalat felvásárolja egy másik vállalat 
részvényeit).

Nagy forgalmú részvény, ami meghatározó a tôzsdeindexben és a gazdaságban. 
Az ilyen papírok általában jól teljesítenek, és magas a forgalmuk. (A név erede
tilegazIBMrészvényragadványnevevolt.)

Befektetôkösszegyûjtötttôkéjeannakérdekében,hogyabefektetôkhozzáértô
alapkezelô közremûködésével, minél magasabb hozamot érjenek el. 
Az alapkezelô a befektetett összegeket megtestesítô értékpapírokat, ún. befek te
tésijegyeketbocsátki.Abefektetôkazalaphozamábólbefektetésijegyeikará-
nyában részesednek. A befektetési alapok sajátossága az, hogy noha a befektetôk 
tulajdonosai maradnak befektetett pénzüknek, a befektetési alap mûködésébe 
nem szólhatnak bele.

Pénzáramlás:akülönbözôidôpontbanesedékespénzösszegeksorozata,azaz:
MIKORésMENNYIpénzesedékes.Cash-flow=Bevételek-Kiadások.Bevétel
jellegûpénzáramlás:Cash-in-Flow(pozitívelôjel).Kiadásjellegûpénzáramlás:
Cash-out-Flow(negatívelôjel).Speciálispénzáramlás:járadék(azazrendszeres
idôközönkéntkapott,vagyfizetettjárandóságok).

Szétterítés:akockázatmegosztásaazáltal,hogykülönbözôeszközökbe(portfolió)
történikabefektetés.Enneksegítségévellehetcsökkenteniakockázatot.
(Képletesen: nem helyezünk minden tojást ugyanabba a kosárba.)

(EarningsbeforeInterest,Tax,DepreciationandAmortization)Kamatok,adózás
ésértékcsökkenésileíráselôttieredmény.Azegyiklegfontosabbvállalatimutató.
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Valamilyen tulajdonosi, tagsági jogot, vagy hitelviszonyt megtestesítô forgalom
képes okirat, amelynek kötelezô tartalmáról jogszabály rendelkezik. A részvény 
olyan értékpapír, amely a vállalatnak a részvényre esô értékét hordozza.

Magyarulalapotjelent.Általábanacégek,vagyagazdaságmutatóitértikalatta.
Elvilegazárfolyamokszoroskapcsolatbanvannakafundamentumokkal,de
azoktól akár évekre is elszakadhatnak. Ha erôsek a fundamentumok, a részvé nyek 
árfolyamának emelkednie kellene. Elvileg.

Fellendülôpiac,aholmindazárfolyamok,mindpedigaforgalom,emelkedô
tendenciátmutatnak.
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tÔZSDeSZótár

DeFInícIóS kártyák

Olyanmutató,amelyapiaciárfolyamváltozásokatösszesítettenjelenítimeg.Ezek
közüllegismertebbazamerikaiDowJonesipariindex,amelyet1884-benalkottak
meg. A modern indexek bonyolultabbak, több részvényt vesznek számításba és 
piaciértékükarányábansúlyozzákisôket.

A társaság alapításakor a tulajdonosok által összeadott tôke, más néven alaptôke. 
Megjegyzendô,hogynemfeltétlenülkészpénzttakar.

A társaságból a tulajdonosokat illetô rész, tartalmazza az alaptôkét, valamint a 
társaságfelhalmozottmûködésieredményét,részvénykibocsátásifelárakat,
pénzügyi eredményt, rendkívüli tételeket stb. Értelemszerûen a saját tôke nem 
tartalmazzaahiteleket,kölcsönöket,tartozásokat(pl.szállítókfelé).

Az a pénzmennyiség, amellyel a tôke egy adott kamatozási idôtartam alatt 
növekszik.Másképpenakamatapénzidôértékénekmértéke,vagyisakölcsön-
adott pénz egy idôegység alatti növekménye.

A részvénytársaságnak a jegyzett tôkéjébôl egy részvényre jutó része. Ez a tulaj
donosi jogok elosztásának az alapja. A részvénytársaságban a jogokat a részvé
nyesek a részvények névértéke és a jegyzett tôke arányában gyakorolhatják. 
Vagyis aki 10 000 Ft névértékû részvénnyel rendelkezik, az tízszer annyi szavazati 
joggalrendelkezik,mintakinekcsak1000Ftnévértékûrészvényevan.

Azosztaléknagyságátanévértékarányábanfejezikki.Tehát,haegycég 
8százalékososztalékarészvényenkéntcsaka100Ft-osnévérték8százalékaés
nemazaktuálispiaciárfolyamé.Természetesenazosztaléknagyságátisa
közgyûlés határozza meg.
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EgyrészvényrevonatkozóanaP/Ehányadosaztfejeziki,hogyabefektetôk
a vállalat egy részvényre jutó nyereségének hányszorosát hajlandók a részvényért 
megfizetni.Amutatóképzése:arészvényaktuálispiaciárfolyamaosztvaazegy
részvényre jutó adózás utáni eredménnyel. A mutatót általában úgy publikálják, 
hogy az adózás utáni eredmény az elmúlt idôszakra vonatkozik, de elemzési 
célbólérdekesebb,haamutatótazegyrészvényrejutóvárhatónyereségsegít-
ségévelszámítjukki(EPS).Amutatóbankifejezésrejut,hogyabefektetôkmilyen
kockázatosnaktartjákatársaságtevékenységét,milyennövekedésilehetôségek-
kel rendelkezik.

Valakinek a tulajdonában lévô különbözô értékpapíroknak az összességét, azok 
összetételét nevezzük portfoliónak.

A tôzsdén mûveleteket végzô összes spekuláns és befektetô.
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tÔZSDeSZótár

DeFInícIóS kártyák

Tulajdonjogot megtestesítô értékpapír. A közgyûlésen a tulajdonos általában  
a tulaj donhányadával arányos szavazattal rendelkezik. A részvény fajtájától 
függôen a részvényeseknek különbözô jogai lehetnek a szavazatokat, illetve az 
oszta lékot illetôen. A részvények várható hozama alapvetôen két tényezôtôl függ: 
az osztalék nagyságától illetve a várható árfolyamnyereségtôl (általában az 
utóbbialényegesebb).Ahozamra,árfolyamnyereségresemmigarancianincs,
ebbenállarészvényekkockázata.Osztalékraazjogosult,akinekazosztalékfizetés
napján a tulajdonában van az adott részvény és a részvénykönyvben nyilván van 
tartva.

Magaakifejezés–shortolás–aSHORTSELLINGmagyarosítottváltozata.Ennek
lényege,hogyabefektetôeladolyanrészvényeket,melyeknincsenekabirtoká-
ban,azzalaszándékkal,hogymajdkésôbbolcsóbbanvisszavesziazokat.Ez
egyébkéntnéhánytôzsdénszabályosmûvelet.Gyakorlatilageladásipozícióba
kerül,arrajátszva,hogyazárakcsökkennifognak.Itthonashortolásahazai
szabályokmiattigazábólcsakahatáridôspiacrajellemzô,mivelottlehetúgy
eladásipozíciótnyitni,hogynincsabirtokunkbanamögöttestermék.
Röviden a shortolás az esésre, a longolás pedig az emelkedésre játszást jelenti.

Olyanügylet,amelyabefektetôkockázatátnöveli.Természetesennyereség
reményében szokás spekulálni. 

Vannakolyankonstrukciók,aholahhoz,hogymondjuk1MFt-nakmegfelelô
portfoliótmozgassunkapiacon,elégenneka20%-átleraknifedezetként,vagyis
200ezret.Ilyenkorbeszélünk1000000/200000=5-szöröstôkeáttétrôl. 
Atôkeáttétkockázatatermészetesenszinténtöbbszörözôdik.

Forrás: http://www.tozsdeforum.hu/index2.phtml?menu=0&submenu=defs&slet=a
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interneteS tÔZSDéZéS

InFormácIóS kártyák

1. 
Ha nagykorú vagy, és rendelkezel némi készpénzzel, igen egyszerûen nyithatsz 
számlátvalamelyikhazai,vagykülföldibrókercégnél.Haonlinebrókercéggel
kötszszerzôdést,otthonakarosszékedbôlfigyelheted,ahogyanabefektetetttôkéd
változik. Amerikában a tizenévesek negyede végzett már valamilyen tôzsdei 
mûveletet(sokanaszülôkszámláján).Mindentôzsdeialkusz-cégnekmegvan 
a saját szoftverje (egy része mindig ingyenes), amelyen látod a saját számládat,  
amûveleteket,amelyeketcsináltálazelmúlt60–90napban,valamintazáltalad
kijelöltéscsoportosított100részvénypillanatnyihelyzetét.Hahavontarászánsz
egynemtúlnagyösszeget(10–20USD),akkornaprakészrendszereselemzéseket,
információkat,görbéketstb.kaphatszasajátbrókercégedtôl.

2.
Alapvetôen háromféle stratégiával tôzsdézhetsz (más szempontok szerint többel, 
deezajellemzôbbcsoportosítás):
Hosszútávústratégiával,általában5–10éveskoncepcióval.Afiatalokkevésbé
szoktákeztválasztani,pedigezalegkevésbékockázatosmódszer.
Középtávú stratégiával, ami néhány hónaptól 1–2 évig terjedhet. Ez olyankor 
válhatbe,amikorvalakiúgygondolja,hogyegyiparág,vagyegykonkrétcéga
közeli jövôben nagyobb változás elôtt áll és sejti a változás irányát és mértékét.
Rövidtávú tôzsdézés, ami a napi sok mûveletnél kezdôdik. Ezt nem befektetôk, 
hanem inkább spekulánsok választják. Ez a legveszélyesebb, rövid idô alatt sokat 
lehet veszíteni (állítólag nyerni is, de erre jóval kevesebb a példa).

3.
Mindenrészvénynekvanegybetûkódja(pl.Intel=INTC,vagyFord=F),amit 
a tôzsdén használnak. Amikor meg szeretnél venni egy részvényt, meg kell 
adnod a dátumot, a részvény kódját, azt az árfolyamot, ami felett már nem igény
led a rész vényt, a mennyiséget és azt, hogy hány napig tartsa fenn a bróker a 
megrendelésedet. 
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4.
Ha már gyakorlott vagy és tényleg meg akarod venni a részvényt (jó vételi árat 
adsz),egypercmúlvaamonitorodonmegjelenikazeredmény.Nemminden
részvénytilyenegyszerûmegvásárolni.Azokatarészvényeket,amelyeknekkicsi
anapiforgalmuk,sokkalnehezebb,illetvekockázatosabbmegvenni.Gyakran
elôfor dul, hogy egy kisforgalmú papír esetében napokig kell várni arra, amíg lesz 
egy eladó, akinek a részvényét meg tudod venni. 
Külön világot képeznek a tôzsdén a daytraderek, aki egy napon belül sok üzletet 
kötnek.A„Daytrade”szónapikereskedéstjelent.Ezamódszerazértkülönleges,
mertmindenbrókercégnapihiteltnyújtadaytradereknek,gyakranateljesport-
foliójuk 3–4 szeresét azért, hogy naponta soksok kötést (adásvételt) létesítsenek.
Abrókercégekugyaniserôsenérdekeltekaforgalomban,hiszenajutalékukata
befektetôktôl a forgalom alapján kapják.
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interneteS tÔZSDéZéS

InFormácIóS kártyák

5.
Érdekes része a tôzsdének a tôkeáttételes kereskedés. A tôkeáttétel azt jelenti, 
hogyasajátforrásodnakatöbbszöröséveljátszol,erresokfélekonstrukcióbanad
hiteltabrókercégedvagyabank.Ezborzasztóanveszélyesspekuláció.Hapl. 
10-szerestôkeáttételbenjátszolésaportfoliód10%-otmegylefelémárnincsis
pénzed.Haanagyeséscsak5percretörténneésutánaarészvényárfolyama
visszakapaszkodna (ilyen gyakran elôfordul egy hirtelen kapkodó eladási 
hullámban), te mindent elveszítettél, de aki nem áttétellel játszott, meg sem érzett 
semmitazegészbôl.Anagytôzsdekrachokidejénpontazáttételleljátszó
spekulánsok mentek tönkre egyik óráról a másikra.

6.
Amirôlmégmindenképpenszótkellejtenünk,aza„diverzifikáció”(szétosztás).
Alapvetô biztonsági szabály, hogy a forrásaidat szét kell osztanod sokfelé, hiszen 
egy részvénnyel mindenképpen történhet váratlan esemény, nehogy az egész 
vagyonodelússzonazonazegyszerencsétleneseményen.Szerencséreismerünk
sok módszert, amivel a biztonságot növelni lehet. Egyet kiemelnék ezek közül, az 
érdekessége miatt, ezek pedig az index részvények. A QQQQ kódjelû részvény  
aNASDAQ–100tôzsdeindexrészvénye.Ezaztjelenti,hogy100jelentôsforgalmú
részvénytreprezentál,éshaeztvásárolodmeg,acégekátlagosmozgásátfogja
követni a portfoliód. Ez sokkal biztonságosabb, mint egy vállalati részvény.
Atôzsdérôlsokatlehetnemégmesélni,ezerésezeroldalonkeresztül.Magyar
nyelvenisbôségesszakirodalmavan.Egyfigyelmeztetéstazonbanmindenjózan
könyv az elején említ: a tôzsdén jóval több a vesztes, mint amennyien nyernek az 
üzleten.Aszerencsetúlnagyszerephezjut,habárhivatalosannemszoktáka
szerencsejátékokhozsorolni.Pszichésveszélyeketisrejt,akihajlamosrá,gyorsan
függôvé válik, legyôzi az akaratát a játékszenvedély.



320 SZociáliS, életviteli éS KörnyeZeti KompetenciáK tAnulói

26/4 A 

réSZvényeK moZgáSA
Összeállította:  
Bányai lászló

A)
A világgazdaság állapota, mozgása befolyásoló tényezô. A világ nagyobb tôzsdéi árgus 
szemekkel figyelnek egymásra.Ha egykomolyabbbróker Japánban eltüsszentimagát,
NewYorkbanismeghallják.Ennektöbbokaisvan,perszefôkéntaglobalizáció.Abefek-
tetôk köre szinte azonos a Világ összes tôzsdéjén. A nagy bankok, biztosítók, nyug díj
alapok,brókercégekésnagyobbmagánbefektetôkmindentôzsdénrendelkeznekportfolió-
val(részvénycsomaggal)éshabajtszimatolnak,egyszerrekezdenekeladnimindenhol.
Ter mészetesen a fordítottja is igaz, gyakran vásárolni is azonos tempóban szoktak. Rövid 
éshosszútávúváltozásokatkülönböztetünkmeg.Pl.akínaigazdaságfejlôdéseahosszú
folyamatok része. 

A természetnek szintén jelentôs a tôzsdei befolyása. Árvizek és hurrikánok gyakran 
okoznak komoly árfolyamváltozásokat. Ilyen eset volt nemrégen a Katrinahurrikán, vagy 
azÁzsiánvégigsöprôszökôár,acunami.Amezôgazdasággalösszefüggôvállalkozásokat
jelentôsen érintheti egy komolyabb aszály, vagy egy forró, mindent felperzselô forró nyár 
égô erdôkkel és bozóttüzekkel. A tél is beavatkozhat a maga módján. Ha kemény, tartós 
hideget hoz, megnô a fûtési igény. Ez felfelé hajtja az olaj és egyéb energiahordozók árát. 
Mondanom sem kell, ez közvetlenül befolyással lehet a részvényárakra. A járványok,
betegségeksemkímélikatôzsdét.ASARSvírusmegjelenése,amadárinfluenza,vagymás
hasonló járványok egyes régiókat sújtanak (pl. Ázsiát). Ellenben ha megjelenik a világban 
egy ellenszérum vagy védôoltás, az egybôl emelkedést hozhat magával.

B)
A felfedezések, találmányok mágikus erôvel hatnak a tôzsdékre. Ahogy egy komolyabb 
újdonságfelvetiafejét,éskiderül,melycégeknekhozhathasznot,elkezdôdikarészvény-
vásárlási roham. Ez akkor is így történik, ha még sem látni, sem számolni nem  lehet az 
újdonság mértékét, gazdasági erejét.

A társadalmi, politikai változások szintén mozgató rugói a tôzsdének. Egy nemzetközi 
konfliktus,egyháború,vagypl.aterrorizmusveszélyenagymértékbenésigengyorsan
ké pes megváltoztatni az árfolyamokat. A 2001. 09. 11i terrortámadás után az amerikai tôzs
deegyhétigzárvatartott,majdnéhánynapalatttöbbmint15%-otesett.Sokpolitikaivál-
ságot átéltmár a tôzsde, amelyeket gyakran a kirobbantóországgal címkéznek fel (pl.
orosz pénzügyi válság vagy brazil válság stb.).

C)
Minden bróker árgus szemekkel figyeli az egyes szektorokmozgását. Sokféle szektor
létezik, pl. közlekedési vállalatok, szállítmányozás, gyógyszeripar, bankszektor, vagy pl. 
kiskereskedelem.Minden szektorhoz statisztikaimutatók, indexek tartoznak, amelyek
megmutatják az adott szektor pillanatnyi állapotát. Ez a befektetôknek megmutatja, 
hogyankellatôkétátcsoportosítaniegyikszektorrészvényeibôlamásikba.
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Ahogy megyünk egyre lejjebb a szintekkel, következnek a vállalati hírek.Mindenrész-
vénytársaság, amelyiknek a tôzsdén forognak a papírjai gyorsjelentéseket ad ki negyedé
venként, de gyakran közbülsô idôszakokban is profitértékeléseket tesz közzé. Ha a
jelentések meglepôen pozitív eredményt mutatnak, a részvények értéke elindul fölfelé 
(néhaugrásszerûenviharossebességgeltesziezt).Gyakoriazonban,hogyajobbnáljobb
hírekellenéreazárfolyamlefeléindul,olykorjelentôsen.Hogyanlehetségesez?Nemritkán
apiacszámítajóhírekre,éselôre„beárazza”azokat,vagyisamikorazabizonyosjóered-
mény publikálásra kerül, már senkinek nem újdonság, és az árfolyam elindul lefelé.

D)
A vállalati eredményeknek létezik egy külön kategóriája, az ún. tôzsdei mutatók. Ezek az 
elôzôévekadózottésadóelôttivállalatieredményei,azegyrészvényreesôprofit,ésehhez
hasonlók,lehetbelôlüktöbb,mintegytucat.Haezekamutatókegybizonyoshatárértéket
meghaladnak,atôzsdeielemzôcégekvételre,tartásra,vagyéppeneladásrajavasoljákaz
adottcégrészvényeit.Például,haazadósságállományarányaacégvagyonáhozképesttúl
magas,eznöveliacégkockázatát,tehátarészvényeketeladásraajánlják.Haviszontaz
egyrészvényrejutóprofitértékenemtúlmagasdeacégakövetkezôévekbennövekedési
pályánmozog(várhatóanaprofitisnônifog),azelemzôkvásárlástjavasolnak.

Atrendekéstechnikaielemzésekkörebonyolultvilág.Különbözôgörbék,agörbékre
rajzolt érintôk, alsó és felsô határértékek, matematikai képletek sokasága jellemzi. Sokan 
hisznek abban, hogy ha a múltat alaposan kielemezzük (hiszen a görbék az elôzô idôszakok 
vásárlásaiból alakulnak ki), meg lehet jósolni a jövôt. A dolognak van reális alapja, de ha 
biztos eredménnyel tudná elôre jelezni az árfolyamokat, mindenki meggazdagodna. Tudo
másom szerint ez a mai napig nem következett be.

E)
Megkell említenemegyolyankategóriát is, amely illegális,mégis jelentôs tényezôje a
világ összes tôzsdéjének: a bennfentes információ. Törvények szabályozzák, hogy mind
azok,akikbennfentesek,azazpozíciójukrévénrendszeresentudomásukrajutolyaninfor-
máció,amelyetcsakkésôbbfognaknyilvánosságrahozni,nemtôzsdézhetnek,illetvecsak
szigorú szabályok közé szorítva. Egy multinacionális nagyvállalat igazgató-tanácsában
persze elsôként szerezhetnek a tagok tudomást egy árfolyamot mozgató eseményrôl, vagy 
pl. az új gyógyszereket engedélyezô hivatal munkatársai arról, hogy évek munkája 
nyomán egyegy gyógyszer megkapjae az engedélyt a forgalmazásra, vagy sem. Egy jól 
menô ügyvéd is elsôként tudja meg a titkokat két nagyvállalat egyesülési szándékairól, 
vagy egy állami tisztviselô egy nagy állami megrendelés pályázatának gyôztesérôl. Ezek a 
bennfentesinformációkgyakranterjednekközvetettmódon.Szintesohasemazaszemély
vásárol, vagy ad el, akinek hivatalból tilos, hanem a rokoni, baráti, munkatársi körébôl 
valakik, aki a tippet viszonozzák valamilyen módon. A részvények forgalmazási statisztikái 
utólag mindig jelzik a turpisságot, pl. egy hír nyilvánosságra kerülése elôtt néhány nappal, 
hirtelen megugrik az adott részvény forgalma.

F)
Az egyik legerôsebb befolyásoló tényezô a tömegpszichózis. Ha elindul egy trend, sokan 
csatlakoznak.Minéltöbbenkövetikatrendet,azannálerôsebbenjelentkezik.Példáulegy
rész vényt egyre többen kezdenek el vásárolni. Sokan nem tudják mi az oka, de úgy gon
dolják, az erôs kereslet felhajtja az árakat. Ez meg is történik, az árfolyam elindul fölfelé. 
Egyretöbbenigyekeznekfelkapaszkodnialéghajóraésfeljutniafellegekbe.Gyakranlát-
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szik, hogy a zuhanás meredek lesz és sokaknak fájó, de a nyereségtôl mámoros vevôk 
egyre nagyobb mennyiségekben gondolkodnak. A részvényárak elrugaszkodnak a realitá
soktólésegyidôutánsokanelkezdenekfélniattól,hogyafrissenfelfújtlufikipukkad.
Perszenehézkiszámítani,hogymikor,debiztosanmegtörténik.2000elejénatechnológiai
részvények(számítástechnika,Internet,biotechnológia)olyanmagasanjártakmár,amiaz
elemzôk szerint teljesen irreális volt. A nagy visszaesés be is következett. Két év alatt a 
technológiairészvényekelvesztettékacsúcs-árfolyamuk70%-át.

Sokféle egyéb tényezôt fel lehetne sorolni. Azért tartottam fontosnak ezt az egyebek 
kategóriát is bevezetni, mert tudnotok kell: a tôzsde kiszámíthatatlan. Ha egy árfolyam
mozgást már semmivel nem lehet megindokolni, a tapasztalt elemzôk is azt mondják: 
„csak”.Ezértazegyesszámúaranyszabállyalkezdôdikszintemindenbefektetésikönyva
tôzsdétbemutatórésze.Csakolyanpénztfektessrészvényekbe,aminekazelvesztésenem
jelentiazegzisztenciádelvesztésétisegyben!
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26/5

A tÔZSDeJátéK leÍráSA

A játékban a csoportok induló összeget kapnak. 
Az induló összeg a 10 000 EU + az elôzô játékban szerzett pontok x 100 EU. 

Ajátékmesterfelolvassaaz1.lépéskártyáját.Ezutánsorbanmindencsoportvásárolhat
részvényeket az induló árfolyamon. A megvásárolható részvények neveit és induló ár fo
lyamait az 1. lépés kártya tartalmazza.Miután a játékmester felolvasta a kártyán lévô
információkat,mindencsapatkapegyetakártyából,hogykönnyebbenértékelhesseaz
adatokat a döntés meghozatala elôtt.

Avásárlástacsoportasajátelszámolótáblázatábanrögzíti.
Mindencsoportkijelölegyellenôrt,akiamellettelévôcsoporttáblázatátfogjaellenôrizni.
Eztkövetôenazellenôrökelindulnakésaszámukrakijelöltcsoportnakmegnézikatáb-
lázatát. Akkor lehet folytatni a játékot, ha az ellenôrök mindent rendben találtak. Az írnok 
felrajzoljaatábláraarészvényekmozgásátésacsoportokállásátmutatótáblázatokat.

Az írnok rögzíti a táblán a részvények árfolyamát, illetve a játék állását az alábbi tábláza
tokban.

A részvények értékét követô táblázat

részvény neve 1. lépés 
után

2.  lépés 
után

3. lépés 
után

4. lépés 
után

5. lépés 
után

6. lépés 
után

Kápé 1,5 EU/db
Csip 1 EU/db
Pirula 3 EU/db
Advesz 2 EU/db
Robogó 2,2 EU/db
Tankoló 2,5 EU/db

A csoportok állását mutató táblázat

részvény neve 1. lépés 
után

2.  lépés 
után

3. lépés 
után

4. lépés 
után

5. lépés 
után

6. lépés 
után

1.csoport EU
2.csoport EU
3.csoport EU
4.csoport EU
5.csoport EU
6.csoport EU
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Ezután megint a játékmester következik, aki ismerteti a második lépést. A második lépés
nekmegfelelôárfolyamokatazírnokszinténrögzítiatáblán.Haacsoportokvégezteka
vételieladási mûveletekkel, az ellenôrök következnek. Ha minden adatot megfelelônek 
tar tanak, bediktálják az írnoknak, és újra a játékmester következik.

Ha letelt a rendelkezésre álló idô, vagy megtörtént mind a hat lépés, eredményhirdetés 
következik.Alegtöbbösszértéketelértcsoportleszagyôztes.
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26/6A 

A tÔZSDeJátéK Kártyái

1. kártyA

Az év elsô negyede nem hozott izgalmakat a világ gazdaságában. A nagy pénz ügyi 
válságok elkerülték, a helyi válságok nem rengették meg a tôzsdéket. Az ár fo  lya mokat 
ezért viszonylag egyenletes gyarapodás jellemezte.
Amagasolajárakazerôstélifagyokmiattnemcsökkentek,azonbantavasszalvárható
némienyhülés.Ezazolajcégekneknemkedvezô,deasokenergiátfogyasztószállítók-
nak,technológiairészvényeknekigen.
AgyógyszeripartegyújAIDSellenivédôoltásszabadalmaztatásatartjalázban.Abank-
részvényekmégnemteljesenhevertékkiazokatacégespénzügyibotrányokat,amelyek
nemrégvégigsöpörtekavilágpénzpiacain,megtépázvaabankokhitelezôpozícióit.

Az árfolyamok pillanatnyi állását a táblázat tartalmazza.
részvény neve Induló árfolyama
KápéBank 1,5 EU/db
CsipRt. 1 EU/db
PirulaGyógyszergyár 3 EU/db
Advesz Kereskedelmi vállalat 2 EU/db
Robogó Rt. (szállító vállalat) 2,2 EU/db
Tankoló Rt. (olajipar) 2,5 EU/db

2. kártyA

KonfliktusaKözel-Keleten.Sikeresmerényletegyamerikaiatomerômûellen.Asugárzás
megúszva, de a kár jelentôs. Az olaj ára növekszik. Tavaszi kereskedelmi forgalom magas 
volt.Agyógyszergyárakatsokkoljákazázsiaidömpingárak.Bizonyosgyógyszerek
eladatlankészletekbenhalmozódnakfel.Anegyedikgenerációstelefonoktérhódítása
jelentôsenmegnövelteaCsipRt.megrendeléseit.

Az árfolyamok pillanatnyi állását a táblázat tartalmazza.
részvény neve Induló árfolyama
KápéBank 1,7 EU/db
CsipRt. 1,3 EU/db
PirulaGyógyszergyár 2,7 EU/db
Advesz Kereskedelmi vállalat 2,2 EU/db
Robogó Rt. (szállító vállalat) 1,9 EU/db
Tankoló Rt. (olajipar) 2,8 EU/db
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26/6B 

A tÔZSDeJátéK Kártyái

3. kártyA

Végre az olaj ára esni kezdett a kedvezô nyári idôjárás és a nyugalmasabb politikai helyzet 
hatására. A Tankoló Rt. helyzetét nehezítik a tengeri viharok, jelentôs szállítási késedelmet 
éstöbbletköltségeketokozva.Akormányújszerûtámogatástkínálafiatalépítkezôknek.
Emiatt a bankok erôteljes hitelezési versenybe kezdtek A vásárlási láz folytatódik, elsôsor
ban az építkezések megugrása miatt.
Újabbbotrányagyógyszer-fronton:egyesfájdalomcsillapítóknálsúlyosmellékhatásokat
titkolt el a gyártó. Emiatt perek sorozata várható, és a kérdéses gyógyszer forgalmazását le 
kellettállítani.Bombakéntrobbantahír,hogyaCsipRt.processzoraimegbízhatatlanok,
tengernyigaranciálisproblémávalküszködnek.AkonkurenciaazonnallecsapottaCsip
piacaira.Arészvényárfolyamahatalmasesésselreagáltahírekre.

Az árfolyamok pillanatnyi állását a táblázat tartalmazza.
részvény neve Induló árfolyama
KápéBank 2,0 EU/db
CsipRt. 0,8 EU/db
PirulaGyógyszergyár 2,4 EU/db
Advesz Kereskedelmi vállalat 2,5 EU/db
Robogó Rt. (szállító vállalat) 2,2 EU/db
Tankoló Rt. (olajipar) 2,6 EU/db
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4. kártyA

Újabbháborúshelyzetbesodródottavilág.Agazdaságiharctermészetesenazolajért
folyik,amelynekárfolyamanaprólnapraújcsúcsokatdönt.Aszállítmányozócégek
késônemeltekárat,eredményükkatasztrofálisanalacsonylettanegyedévben.Afeszült
helyzet és a magas olajár spórolásra készteti a vállalatokat és az állampolgárokat 
egyaránt. Ez megállítja az eddig jól prosperáló kereskedelmi vállalatokat is.
Ebbenahelyzetbenabankoknempihennek.Ahaditechnikaicégekésazingatlanpiaci
mozgásoklendületbentartjákabankszférát.Kitörtamadárinfluenza-járvány.APirula
Rt.egyújgyógyszereseljárástszabadalmaztatottamegfékezésére.Apiaclelkesen
fogadta az újdonságot, habár a törzskönyvezés még évekig eltart majd.
ACsipnélahibátkijavították,dearészvénykörülinegatívhangulatbanóriásiazeladói
nyomás.Arészvénytapiacerôsenleértékelte.

Az árfolyamok pillanatnyi állását a táblázat tartalmazza.
részvény neve Induló árfolyama
KápéBank 2,2 EU/db
CsipRt. 0,5 EU/db
PirulaGyógyszergyár 3,1 EU/db
Advesz Kereskedelmi vállalat 2,2 EU/db
Robogó Rt. (szállító vállalat) 1,8 EU/db
Tankoló Rt. (olajipar) 3,1 EU/db
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26/6c 

A tÔZSDeJátéK Kártyái

5. kártyA

Alaszkában hatalmas olaj és földgáz mezôket találtak. A zöldek tiltakozása 
ellenére meg kezdôdött a kitermelés. Az olajár jelentôsen mérséklôdött az új 
versenytársmegjelenésére.Apiacokmindenszegmensereagáltazolajárak
esésére. A vásárlási és befektetési kedv megnôtt, a banki forgalom szinte 
megduplázódott.Aszállításimegrendelésekszinténacsúcsonjárnak.Újabbjó
híraPirulaházatájáról.Azújgyógyszerkipróbálásifolyamatábanagyársikeres
kettôs vaktesztet jelenthetett be. Ez tovább növelte az enge délyezés esélyét. 
KözzétettékaCsipRt.vállalatieredményeit.Kiderült,hogyavállalattöbbi
termékesikeresenellensúlyoztaahibásprocesszorokoztaveszteségeket.A
befektetôkegyrenagyobbfantáziátlátnakatúlolcsóváváltrészvényiránt.

Az árfolyamok pillanatnyi állását a táblázat tartalmazza.
részvény neve Induló árfolyama
KápéBank 2,6 EU/db
CsipRt. 0,9 EU/db
PirulaGyógyszergyár 3,3 EU/db
Advesz Kereskedelmi vállalat 2,6 EU/db
Robogó Rt. (szállító vállalat) 2,3 EU/db
Tankoló Rt. (olajipar) 2,9 EU/db
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6. kártyA

A zöldek tiltakozása nem volt eredménytelen. Alaszkában a kitermelést korlátozták, az 
olajáraismétnônikezdett.RáadásulhurrikánokmiattaMexikói-öbölolajfinomítóileáll-
tak,ajövôkilátásaiigenbizonytalanok.TankolóRt.hiábatermelnekitöbbolajat,afino-
mítói szûk keresztmetszet miatt eladatlan készletei halmozódtak föl, a tevékenysége 
szinte megbénult. A légiszállításban több katasztrófa történt ebben a negyedévben. Ez a 
Robogó Rt. malmára hajtotta a vizet, sokkal több lett a földi szállítás. A hurrikánok 
nyománavásárlásikedviserôsenmegcsappant,ráadásulaviharkárokisigenjelentôsek.
Advesz Rt. gyorsjelentése egyenesen elkeserítô.
APirulaRt.bombahírrelszolgáltebbenanegyedévben.Azújinfluenzagyógyszervizs-
gálati ideje egy külön kormányengedéllyel felére rövidül. A befektetôk erôs vásár lásba 
kezdtekaPirularészvényeibôl.ACsipRt.egyresikeresebbabefektetôkszemében.
Kitartómunkávalvisszahódítottaelvesztettpiacaitéshatékonyabbátetteazellenôrzést.
Eztáremelkedésselhonoráltaapiac.

Az árfolyamok pillanatnyi állását a táblázat tartalmazza.
részvény neve Induló árfolyama
KápéBank 2,5 EU/db
CsipRt. 1,2 EU/db
PirulaGyógyszergyár 3,9 EU/db
Advesz Kereskedelmi vállalat 2,3 EU/db
Robogó Rt. (szállító vállalat) 2,5 EU/db
Tankoló Rt. (olajipar) 2,6 EU/db
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elSZámoló táBláZAt

A cSoPortok SzámárA

lépés-
szám

részvény
neve

mennyiség
db

árfolyam
eU

Összesen
eU

Összesítés
eU

változás
eU

1 Kápé 
Csip
Pirula
Advesz 
Robogó 
Tankoló 

2 Kápé 
Csip
Pirula
Advesz 
Robogó 
Tankoló 

3 Kápé 
Csip
Pirula
Advesz 
Robogó 
Tankoló 

4 Kápé 
Csip
Pirula
Advesz 
Robogó 
Tankoló 

5 Kápé 
Csip
Pirula
Advesz 
Robogó 
Tankoló 

6 Kápé 
Csip
Pirula
Advesz 
Robogó 
Tankoló 
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A csoportok elszámoló táblázatának használata

mIntAPélDA

•Az indulóösszega10000EU+a szerzettpontokx100EU.Apéldában15 szerzett
pontért 1 500 EU prémium járt.

•Acsoportáltalvásároltrészvényeketértelemszerûenbevezetjükatáblázatba,ugyanígy
a maradék pénzt is.

•Azösszesítésrovatmindigalépésvégénfennállóhelyzetetmutatja.
•A2.lépéstôlazújárfolyamonvesszükfigyelembearészvényeket.Hasemmilyenmû-

veletet nem hajtunk végre, akkor is át kell számolnunk a meglévô készletünket az új 
árfolyamra és módosítani az Összesítés rovatot. Ha eladunk részvényt, a befolyt bevételt 
hozzáadjukapénzrovathoz,haújakatvásárolunk,azértékévellecsökkentjükapénz
rovat értékét.

•A változás rovatmutatja, hogy az árfolyamváltozással kapcsolatbanmennyivel nôtt,
vagycsökkentarészvényekösszértéke.
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mintA AZ elSZámoláSHoZ

A cSoPortok SzámárA

1. lépés

részvény neve Induló árfolyama
Kápé 1,5 EU/db
Csip 1 EU/db
Pirula 3 EU/db
Advesz 2 EU/db
Robogó 2,2 EU/db
Tankoló 2,5 EU/db

lépés-
szám

részvény
neve

mennyiség
db

árfolyam
eU

Összesen
eU

Összesítés
eU

változás
eU

1 Induló 
összeg

11 500

B 1 000 1,5 1 500
K 2 000 2 4 000
O 2 000 2,5 5 000
Pénz 1 000 11 500

2. lépés

részvény neve Induló árfolyama
Kápé 1,2 EU/db
Csip 0,7 EU/db
Pirula 3,3 EU/db
Advesz 1,8 EU/db
Robogó 1,8 EU/db
Tankoló 2,8 EU/db

lépés-
szám

részvény
neve

mennyiség
db

árfolyam
eU

Összesen
eU

Összesítés
eU

változás
eU

2 B 500 1,2 600
K 2 000 1,8 3 600
O 2 000 2,8 5 600
T 1 000 0,7 700
Pénz 900 11 400
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2. lépés

részvény neve Induló árfolyama
Kápé 1,5 EU/db
Csip 0,9 EU/db
Pirula 3,6 EU/db
Advesz 1,6 EU/db
Robogó 1,8 EU/db
Tankoló 3,2 EU/db

lépés-
szám

részvény
neve

mennyiség
db

árfolyam
eU

Összesen
eU

Összesítés
eU

változás
eU

3 B 500 1,5 750 150
K 2 000 1,6 3 200 –400
O 2 000 3,2 6 400 800
T 1 000 0,9 900 200
Pénz 900 12 150

A teljes elszámoló táblázat:

lépés-
szám

részvény
neve

mennyiség
db

árfolyam
eU

Összesen
eU

Összesítés
eU

változás
eU

1 Induló 
összeg

11 500

B 1 000 1,5 1 500
K 2 000 2 4 000
O 2 000 2,5 5 000
Pénz 1 000 11 500

2 B 500 1,2 600
K 2 000 1,8 3 600
O 2 000 2,8 5 600
T 1 000 0,7 700
Pénz 900 11 400

3 B 500 1,5 750 150
K 2 000 1,6 3 200 –400
O 2 000 3,2 6 400 800
T 1 000 0,9 900 200
Pénz 900 12 150




