
A Határidős Piac 

A határidős ügyletek során a felek megállapodnak azokban a paraméterekben, amelyekben 
azonnali (prompt) ügyletek során is. Így rögzítik, hogy pontosan milyen instrumentumot 
(részvényt, indexet, devizát, stb.), mekkora mennyiségben, és milyen áron adnak-vesznek 
egymástól. Az egyetlen különbség, hogy a tényleges csere időpontja, a lejárat jóval későbbre 
esik. Például ha valaki MOL 412-t vesz 9000 Ft-on, az azt jelenti, hogy most állapodik meg az 
eladóval, hogy 2004 decemberében 9000 Ft-ért megveszi a részvényeket. Ekkor mindkét fél 
kötelezettséget vállal arra, hogy a megállapodást teljesítik. A határidős piacon adható-
vehető termékeket más néven származékos termékeknek is hívják. 2004 decemberében, a 
lejárat napján a MOL részvények a vevőhöz kerülnek, az leadó pedig megkapja a pénzt. Ez 
legtöbbször azonban még ennél is egyszerűbben zajlik. Sok tőzsdén (pl. a BÉT-en is) számos 
termékre nincs fizikai teljesítés, csak a lejárat napján aktuális árfolyam alapján történik az 
elszámolás. Ha például a MOL 10 000 Ft-ra emelkedik a lejárat napján, akkor darabonként 
1000 Ft-ot nyert a vevő (hiszen 9000 Ft-on szerzett meg egy 10 000 Ft értékű részvényt. Az 
eladó pedig éppen 1000 Ft-ot veszít (mivel 9000 Ft-on adott el egy 10 000 Ft értékű 
részvényt). A határidős piacon lévő szereplők összességében pontosan ugyanannyit 
veszítenek, mint amennyit nyernek (ha eltekintünk a tranzakciós költségektől), ezért nevezik 
ezt a piacot nullösszegű játéknak. Természetesen nem muszáj megvárni a lejárat napját, ha 
úgy gondoljuk, és a piac is kellően likvid, bármikor kiszállhatunk. Ehhez egy ellenügyletet kell 
kötni, azaz pontosan annyi MOL határidős kontraktust kell venni, amennyit eladtunk, 
ugyanarra a lejáratra. Ez esetben a két üzletkötés árfolyamai közti különbség alapján történik 
nyereségünk vagy veszteségünk elszámolása.  

Kik azok a piaci szereplők, akik határidős üzleteket kötnek?  

A származékos termékeket elsősorban a hedgerek (fedezeti ügyletet kötők) számára találták 
ki. Ennek tipikus példája az a búza termelő, aki attól fél hogy a búza ára aratásra jelentősen 
leesik majd. Ezért határidős eladási megbízást ad brókerének például tonnánként 30 000 Ft-
ért. Ha a búza ára lejáratra 20 000 Ft-ra esik tonnánként, akkor a határidős pozícióján nyert 
10 000 Ft-ot, miközben saját learatott búzáján veszített 10 000 Ft-ot. Összességében nem 
nyert semmit, sőt valamennyit veszített a tranzakciós költségek miatt. Viszont ki tudta zárni a 
kockázatokat, hiszen pontosan ki tudta számítani, hogy mekkora bevétele lesz aratás után. 
Ezáltal előre tudta kalkulálni a későbbi költségeit, optimalizálni tudta a későbbi erőforrás 
felhasználásokat, amely jelentős előnyt jelent számára.  

A határidős piac mára legszélesebb rétegét jelentő spekulánsok tevékenysége a 
legizgalmasabb. A származtatott termékek kereskedelmének egyik sajátossága, hogy az 
üzletkötés napján nemcsak az adott instrumentum átadása, szállítása nem történik meg, 
hanem a cserébe járó pénzösszeget sem kell letenni. Azonban a teljesítésig hátralévő időszak 
kockázatát a feleknek valahogyan kezelniük kell, ezért a vevő és az eladó is a kötés értéknek 
egy adott százalékát letétbe helyezik az elszámolóháznál (amelyről egy későbbi fejezetben 
részletesebben szólunk majd). Ezzel jelentős kamatveszteségtől és felesleges tőke lekötéstől 
óvják meg a piaci szereplőket. Ha például a kötés árfolyamértékének mindössze 10%-át kell 
letétbe helyezni, akkor tízszeres tőkeáttételt lehet elérni. A fenti MOL példával élve ez 900 
Ft-os letétet jelent. Így nagy nyereségre lehet szert tenni, hiszen 10 000 Ft-os lejáratkori 
érték esetén a vevő 1000 Ft-ot nyer minden 900 Ft-ja után, vagyis több mint 100%-ot. Az 



eladó viszont minden letétbe helyezett pénzét elvesztette és azon felül részvényenként még 
100 Ft-ot is. A spekulánsok ezt a veszélyes terepet extra haszon megszerzésére próbálják 
használni. A tapasztalatok szerint jelentős többségük veszteséges. Az 1998-as orosz válság 
idején több százan vesztették el vagyonukat, kellett eladniuk házukat, autójukat, mert 
határidős veszteségeik az árfolyamzuhanás miatt jelentősen túllépte letétük nagyságát. 
Meg kell említeni, hogy amennyiben valamely spekuláns vagy bármely ügyletet kötő személy 
nem tudja teljesíteni kötelezettségét (nem volt elegendő a letét, azon felül nem tud 
elegendő összeget befizetni), akkor az elszámolóház fizeti ki azt helyette az üzletkötés másik 
oldalán álló félnek. Sőt, az ügyletet kötők, mivel brókeren keresztül kereskednek, nem is 
tudják ki a másik, a teljesítés mindig az elszámolóházon (itthon a KELER RT.) keresztül 
történik. Azért, hogy saját magát és a brókercégeket is védje, igen szigorú keretrendszereket 
dolgoz ki a letétek nagyságát, ellenirányú árfolyammozgás esetén a letét pótlásának, pozíció 
likvidálásának paramétereit tekintve.  

A határidős piac szereplőinek harmadik csoportját az ún arbitrázsőrök jelentik. Ők 
kockázatmentes nyereségre tesznek szert a különböző piacok között. Például ha Londonban 
MOL 412-t (a valóságban egyelőre nincs ilyen) 8800 Ft-ért lehet venni, míg itthon 9000 Ft-ért 
lehet eladni, akkor 200 Ft kockázatmentes profitra tehet szert az arbitrázsőr. Az elektronizált 
és globalizált kereskedés, valamint az Internet korában ezen lehetőségek jelentősen 
beszűkültek, jobb esetben is csak néhány másodpercig maradnak fenn, mert automatizált 
kereskedési rendszerek azonnal leszüretelik őket.  

Szót kell még ejteni arról, hogy határidős piacok nemcsak a tőzsdéken lévő határidős 
szekciókat jelentik. Létezik az ún. forward piac, amely nem a tőzsdéken, hanem közvetlen 
felek közti ügyletkötést jelenti, és sokkal kevésbé vagy egyáltalán nem szabályozott a 
tőzsdékkel szemben. Ennek ára viszont az, hogy sokkal kockázatosabb és illikvidebb, mint a 
szervezett piac (tőzsdei határidős piac másik neve a futures piac).  

A két határidős ügylet típus összehasonlítása:  
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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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