
Külföldi Részvények - 1. rész 

A BÉT-en jelen pillanatban mintegy 37 részvény van kereskedés alatt, de ebből csak 8-10 
mondható elég likvidnek ahhoz, hogy kereskedni lehessen vele. A nemzetközi 
részvénypiacok ennél nagyságrendekkel több lehetőséget kínálnak, hiszen csak a 
legfejlettebb országok tőzsdéin több mint 10 000 likvid részvénnyel lehet kereskedni.  

A magasabb forgalom nagyobb likviditást hoz magával. A Budapesti Értéktőzsdén még a 
legnagyobb forgalmú részvények esetében is 0,2%-1% között spread (itt: távolság) van a 
vételi és az eladási ajánlat között. A külföldi piacokon sok részvénynél mindössze 1-2 cent, 
penny vagy eurocent a különbség, ami a legtöbb esetben kevesebb mint 0,1%.  

A külföldi piacokon a nagyságrendekkel több részvény miatt olyan ágazatokba is be lehet 
fektetni, amelyekről itthon nem is álmodhatunk. Ilyen például a biotechnológia, 
bányarészvények, vagy a hardvercégek. A több részvény és ágazat pedig arra is lehetőséget 
ad, hogy diverzifikációt hatékonyan meg lehessen valósítani.  

Kérdés, hogy az adózási szabályok miként térnek el a BÉT-en kötött ügyletekétől? A játékban 
természetesen nincs és nem is lesz adózás, sem a hazai, sem a külföldi ügyletekre. A 
valóságban sem lényegesen kedvezőtlenebbek a szabályok. Az EU csatlakozás után már az 
Unió tőzsdéin is árfolyamnyereség adó nélkül lehet befektetni. Máshol lévő piacokon a nettó 
nyereség után 20% adót kell fizetni. Amennyiben a parlament vezető pártjai ismét 20%-ra 
emelik az adót, az természetesen mind a BÉT ügyleteit, mind az EU tőzsdéken kötött 
ügyleteket érinti.  

Melyek a legfontosabb külföldi részvénypiacok? Elsőként az Egyesült Államok tőzsdéit és 
piacait vesszük sorra.  

NYSE (New York Stock Exchange – New York-i Részvénytőzsde). Gyökerei egészen 1792-ig 
nyúlnak vissza. Sokáig mind kapitalizációban, mind a részvények számában kiemelkedett a 
többi piac közül, de mára a Nasdaq már versenytársa a NYSE-nek. Különlegessége, hogy mind 
a mai napig nyílt kikiáltásos kereskedés folyik itt, azaz az üzletkötők élőszóval kötik meg az 
üzleteket (illetve azok egy részét). A NYSE egyik érdekessége a specialista, melynek feladata, 
hogy egy-egy részvényből folyamatosan keresletet és kínálatot tartson fenn. A jegyzett 
részvények száma meghaladja a 2000-et, általában a legtekintélyesebb, legnagyobb cégek 
szerepelnek itt. Az itt szereplő részvények kódja három betűs, például: McDonalds - MCD. A 
NYSE-n naponta mintegy másfél milliárd részvény cserél gazdát, egy brókercég manapság 1,5 
millió dollárért jut itt „székhez”.  

nyse.com  

NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation – Értékpapír 
Kereskedők Automatikus Árjegyzésének Nemzeti Szövetsége). Gyakorlatilag egy tőzsdén 
kívüli (OTC) piac, ahol az árjegyzők (market makerek) nyújtanak vételi és eladási 
árfolyamokat és hajtanak végre megbízásokat. A kereskedés teljes mértékben automatizált. 
Ennek meg is van az eredménye, hiszen az átlagos teljesítési idő a megbízás rendszerbe 
kerülése után mindössze 6,7 mp. A részvények száma megközelíti az 3500-at, de itt 
jellemzően kisebb és kockázatosabb részvények szerepelnek. Ezek négybetűs kóddal 

http://www.nyse.com/�


rendelkeznek, például Intel: INTC. A NASDAQ-on az átlagos forgalom megközelíti a 2 milliárd 
forintot.  

nasdaq.com  

AMEX (American Stock Exchange – Amerikai Értéktőzsde). Az előző kettőnél kisebb súlyú 
tőzsde. A NYSE-hez hasonlóan itt is nyílt kikiáltásos rendszer működik, amelyet hangsúlyos 
technológia támogat. Itt is specialista tekinti át az egyes részvények kereskedését. A 
részvényszám meghaladja a 700 db-ot. A részvényeknek itt is hárombetűs kódjai vannak. Az 
Amex nagy újítása az ún. ETF-ek (Exchange Traded Fund – Tőzsdén Kereskedhető Alap). Ezek 
nagyon hasonlítanak az indexalapokra, de lehetőség van arra, hogy bármikor napon belüli 
árfolyamon kereskedjünk velük, lehet őket shortolni, és alapkezelési jutalékot sem kell 
fizetni. Az ETF-re jó példa a SPY, amely egy az egyben az S&P 500 index teljesítményét képezi 
le (az árfolyam éppen az index tizede).  

amex.com  

ECN-ek (Electronic Communication Network – Elektronikus Kommunikációs Hálózat). A név 
kissé félrevezető lehet, lényegében automatizált piacokról van szó, melyeken bárki részt 
vehet. Ezeken a Nasdaq-on jegyzett részvények szerepelnek. ECN például az Archipelago, 
Bloomberg Tradebook, Brut, Island, Knight Securities. Az ECN-ek rendszere elkerüli a market 
maker-eket, bármely tag betehet ajánlatot és a tranzakciók a tényleges kereslet és kínálat 
alapján kötődnek. Az ECN-eken a hivatalos kereskedés után is lehet adni-venni részvényeket. 
Ez azt jelenti, hogy amíg a fenti tőzsdéken 9:30 és 16 óra között (Közép-Európai idő szerint 
15:30 és 22:00 között) van kereskedés, az ECN-eken ez már 8:00-kor elkezdődhet és csak 
este 18 órakor fejeződik be. A hivatalos kereskedési idő előtt és után azonban csak a 
legszélesebb körben tartott részvényekre van elegendő likviditás.  

nysetradearca.com 
bloombergtradebook.com 
ebrut.com 
island.com 
knighttradinggroup.com 

A külföldi részvények megbízási jutalékai jelenleg igen élesen eltérnek egymástól, 
brókercégtől, piactól függően.  

Faluvégi Balázs 

Bridge Wealth Management 

További díjmentes befektetési cikkekért, tanácsokért iratkozzon fel hírlevelünkre: 
regisztráljon ide kattintva! A hírlevél bármikor egyetlen kattintással lemondható. 
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