
Értékelési mutatók 

Az első részből már megtudhattuk, hogy egy részvény egy társaságban jelent tulajdonjogot. 
Ezért ha részvényt vásárolunk, a cégben szerzünk részesedést. Ha eltekintünk a korábban 
már ismertetett törzsrészvényeken kívüli részvénytípusoktól (elsőbbségi részvények), akkor a 
vállalat aktuális piaci értéke, más néven kapitalizációja: részvényszám * egy részvény 
árfolyama. Mivel a részvények száma többnyire adott, és a legnagyobb cégek esetén is csak 
enyhén módosul az idő előre haladtával (kivéve tőkeemeléseket, fúziókat stb.), az adott 
részvény árfolyamának alakulása jelzi a piac teljes cég értékére vonatkozó ítéletét. De 
honnan tudják a piaci szereplők, hogy mennyit ér a cég, mennyit ér egy részvény? Ennek 
meghatározásában a legkomolyabb elméleti háttérrel rendelkező szakértők között sincs 
egyetértés. Az egyik széles körben elterjedt módszer a piaci vagy másnéven értékelési 
mutatók használata. Ezeknél a P mindig egy részvény aktuális árfolyamát jelölik.  

P/E: Árfolyam osztva az egy részvényre jutó eredménnyel (EPS). Ez utóbbit értelemszerűen 
úgy kapjuk, hogy a társaság nettó eredményét elosztjuk a részvényszámmal. A mutató azt 
jelzi, hogy a piac szerint hányszorosát éri a cég a saját nyereségének. Ez az érték 
ágazatonként és sokszor cégenként is nagymértékben eltér egymástól. Jogosan merül fel a 
kérdés, miért térhet el? A magyarázatot a növekedési lehetőségek, jövőbeni folyamatok 
eltérő megítélésében kell keresni. Ha egy gyorsan növekvő cégről van szó, akkor a 
befektetők megfelelőnek tartanak akár 30 P/E-t, hiszen úgy gondolják, hogy az eredmény 
hamarosan jóval nagyobb lesz.  

P/BV: Árfolyam osztva a cég könyv szerinti értékével, ami itt az egy részvényre jutó saját 
tőkét jelenti. Ez a legritkább esetben kerül 1 alá, ilyenkor könnyen felvásárlási célponttá 
válhat a társaság (ez persze számos egyéb tényezőtől is függ). Itt már kisebb mértékben 
szóródnak az egyes vállalatok eltérő mutatói, a magas értékek mögött is a nagymérvű 
reményeket kell keresni. Fontos még megjegyezni, hogy ezt a rátát használják előszeretettel, 
ha olyan társaságokat hasonlítanak össze, ahol magas a tőkeáttétel (sok a külső forrás, pl. 
hitel, vagy bankoknál betét) és emiatt nagyon hektikus az eredmény alakulása.  

P/CF: Árfolyam osztva az egy részvényre jutó cash-flow-val. Akik kissé jártasak a 
számvitelben előnyben vannak, de elegendő annyit is tudni, hogy a cash-flow (tképp. 
készpénzáramlás) az eredmény kibővítve az értékcsökkenés értékével (most nem véve egyéb 
tényezőket), tehát valós pénz ki vagy befolyást jelez. Ezzel a mutatóval kiszűrhetjük az eltérő 
értékcsökkenési politikából származó eltéréseket.  

P/S: Árfolyam osztva az egy részvényre jutó árbevétellel. Legtöbbször olyan ágazatoknál 
használják ezt a mutatót, ahol még nem termelődik nyereség (vagy nem szignifikáns 
mértékű) a rengeteg fejlesztés vagy az életciklus korai szakasza miatt. Tipikusan ilyenek a 
technológiai cégek, közülük is a legszélsőségesebb példát az Internet cégek hozták a 
kilencvenes évek végén.  

PEG: egy mutatóból továbbfejlesztett mutató. Árfolyam/egy részvényre jutó eredmény 
(tehát a fent már látott P/E) osztva az adott cég várható eredmény növekedési ütemével 
(jellemzően 5, esetleg 3 évre számolva). Ha például a P/E 15-ös értéket mutat, amíg az 
eredmény az előrejelzések szerint 30%-kal fog éves szinten nőni, a PEG értéke 0,5 lesz. Minél 
alacsonyabb a mutató értéke, annál inkább alulértékeltebb az illető papír. Egyes iskolák 



szerint a jóval 1 feletti PEG értékkel rendelkező részvényeket nem szabad vásárolni. A 
mutató egyetlen gyenge pontja, hogy a nevezőben szereplő növekedési ráta csak becslés, 
attól a valóság sokszor nagymértékben el szokott térni.  
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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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