
Tőzsdeindexek 

A tőzsdeindexek számos helyen jelennek meg a médiában, sőt sok helyen csak ezeket közlik 
le a részvényárfolyamok helyett. A tőkepiacon használatos indexek mindig több értékpapír, 
instrumentum együttes teljesítményének (vagy esetleg volatilitásának, hektikusságának) 
mérésére szakosodott statisztikai mutató. Vannak indexek állampapírokra, ilyen például 
hazánkban a MAX, és RMAX, amely hosszabb távú és rövidebb távú kötvényportfoliót 
(többféle kötvényből álló „kosarat”) modellez. Vannak indexek nyersanyagárakra, amely a 
legfontosabb vagy egyedi nyersanyagok nemzetközi piacokon meglévő árait különféle 
módszerekkel súlyozva modellezi a gazdaság szereplőire gyakorolt nyersanyagár változást. 
Egy-egy deviza erejét és mozgását a többi devizához képest a devizaindexek, pl. USD Index 
mérik le. Emellett számos indexet számolnak makrogazdasági adatokra (pl. infláció alatt 
legtöbbször a fogyasztói árindexet értik), konjunktúraindexekre (ingatlanár index). A 
legismertebbek, és a legtöbbeket érdeklődő indexek azonban a részvényindexek.  

Az indexeket lehet egymáshoz hasonlítani, lehet egyedi instrumentumokhoz, részvényekhez 
hasonlítani, de természetesen egyik legfontosabb funkciójuk az idő során bekövetkező 
változások vizsgálata. Ha egymáshoz hasonlítunk egy indexet és egy részvényt, akkor meg 
lehet mondani, hogy a vizsgált időszakban az adott papír felül vagy alulmúlta a piacot (ha 
teljes piacot leképező indexet veszünk) vagy egy szektort (ha szektort leképező indexet 
nézünk). Két index összehasonlításánál értelemszerűen a piacok vagy szektorok egymáshoz 
képest elért relatív teljesítményét vizsgálhatjuk meg. Ha csak egy indexet nézünk akkor azt 
lehet látni, hogy az adott index milyen hozamot ért el egy-egy időintervallumban. A hozamot 
legtöbbször évesítve adják meg.  

Az alapkezelők, befektetők saját eredményüket, nyereségüket, ezekből kiszámolható 
hozamukat nézik önmagában, hanem mindig valamilyen benchmarkhoz, más néven 
viszonyítási ponthoz képest vizsgálják. Csak így mérhető le egy befektető portfoliójának valós 
teljesítménye. Ha valaki 5%-ot vesztett egy évben az nem feltétlenül rossz teljesítmény, ha a 
piac ugyanabban az időszakban 20%-ot csökkent. Ugyanakkor ez fordítva is igaz: ha az illető 
8%-kal növelte portfoliójának értékét, de a piac közben 30%-kal emelkedett, akkor 
nyilvánvalóan kimaradt valamiből, portfoliója alulteljesítő volt. Az indexek mozgása azt is 
elárulja számunkra, hogy mely faktorok gyakorolnak hatást a részvénypiacra. Ha például 
valamelyik index emelkedni kezd egy makrogazdasági folyamat hatására és kimutatható a 
kettő között korreláció, együttmozgás, akkor számíthatunk rá, hogy a jövőben ugyanezen 
makrogazdasági folyamat hasonló jellegű hatást fog gyakorolni. Ennek tipikus példája a 
jegybanki alapkamat mozgásának összehasonlítása a legfontosabb részvényindexekkel. 
Általában ellentétes irányba mozognak egymással, de sokszor más tényezők miatt ez nem 
igaz. Így a különböző faktorok hatásainak vizsgálata igen összetett és bonyolult feladat. 
Mindenesetre a részvényindexek önmagukban is fontos barométerei a gazdaság állapotának 
a fejlett tőkepiaccal rendelkező országokban. Természetesen az indexeket technikai 
elemzésre is fel lehet használni, sőt a legtöbbször ez igen ajánlott. Így lemérhető a teljes piac 
állapota, részben hangulata is, amely a legtöbb részvényt befolyásolja, ezért befektetési 
döntéseinkben kiemelt szerepet kell kapnia. 

Az indexek szintén jók a kockázat kiszámítására. Egy-egy részvény kockázatát statisztikailag 
úgy lehet kiszámolni, hogy különböző képletek segítségével a teljes piacot lefedő indexekhez 



hasonlítják őket. Ezzel természetesen nem zárjuk ki az ún. szisztematikus kockázatot, vagyis a 
piac kockázatát.  

Két igen praktikus felhasználási módja is van a részvényindexeknek. Számos befektetési 
alapkezelő kialakít ún. indexkövető alapokat. Ezekkel teljes mértékben igyekeznek leképezni 
az indexek összetételét, így mozgásuk, teljesítményük is szinte teljesen azonos. Ha egy 
befektető indexkövető alapot vásárol, akkor közel automatikusan hozzájut a részvénypiac 
vagy valamely ágazat hozamához, amely természetesen negatív is lehet. Így nem kell időt, 
fáradtságot, és nem utolsósorban felesleges pénzt áldoznia arra, hogy az index összetételét 
önmaga alakítsa ki. Ez a módszer elsősorban azon kisbefektetőknek hasznos, akik kevés 
szakértelemmel, és viszonylag alacsony megtakarítással rendelkeznek. Külföldön, főként az 
Egyesült Államokban az indexalapokhoz sokban hasonlító, de attól eltérő konstrukció vívott 
ki nagy népszerűséget, ez pedig az ETF (Exhange Traded Funds). Róluk a külföldi piacoknál 
lesz szó. 
A másik hasznos megoldás, amit az indexeknek köszönhetünk: a határidős indextermékek. A 
származékos piacról egy későbbi fejezetben lesz szó, most elég annyit megjegyezni, hogy 
segítségével (például) védekezhetünk a teljes piac esése ellen, miközben valamely 
részvényben vagy ágazatban bízunk és úgy gondoljuk hogy felülteljesítő lesz.  

A Budapesti Értéktőzsde hivatalos részvényindexe a BUX. 1995 január 1.-étől számítják, 
ezalatt 1000 pontról 10 000 pont fölé nőtt, amely azonban valamelyest torzítva jelzi csak a 
pozitív hosszú távú trendet. Az indexben szereplő részvények száma nem kötött, de 
maximum 25 tagból állhat. A benne lévő részvényekről a Tőzsdetanács dönt és ezeket 
évente kétszer (március 31. és szeptember 30.) aktualizálják. Így éppen a napokban fog 
kikerülni belőle az Antenna Hungária és Synergon részvénye, míg bekerül a Fotex és az FHB. 
A BUX tőkesúlyozású index: az egyes részvények súlyát a piaci érték befolyásolja. 
A legtöbb nemzetközi részvényindex és tőkesúlyozású, példaként hozható fel az S&P 500 
amerikai nagyvállalatok indexe vagy a FTSE 100, londoni tőzsde legfontosabb cégeinek 
indexe. Ársúlyozású indexek esetén az adott részvény árfolyam alapján súlyoznak. Ha lenne 
ilyen index itthon, akkor hiába sokkal nagyobb cég az OTP mint az FHB, akkor is kb kétszeres 
súllyal szereplne az indexben az utóbbi hiszen aktuális árfolyama meghaladja a 7000 Ft-ot, az 
OTP 3500 Ft közeli árfolyamával. Így az ársúlyozású indexek kialakítása meglehetősen 
igazságtalan, hiszen egy-egy részvény árfolyama önmagában semmit nem jelent. Ársúlyozású 
index maradt a tradíciók miatt az igen ismert Dow Jones Industrial Average, amely 30 nagy 
nevű amerikai céget tartalmaz, vagy a japán tőzsde barométere, a Nikkei 225.  
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További díjmentes befektetési cikkekért, tanácsokért iratkozzon fel hírlevelünkre: 
regisztráljon ide kattintva! A hírlevél bármikor egyetlen kattintással lemondható. 
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