
Számlanyitás, megbízások 

A befektetők a tőzsdei árfolyamokról számtalan forrásból tájékozódhatnak. Több 
kereskedelmi és közszolgálati rádió hírei között délben vagy zárás után, illetve este 
bemondják a legfontosabb részvények árfolyamait. Sőt, a teletexten is vannak erre 
rendszeresített oldalak. A legtöbb napilap gazdaság szekciójában külön táblázatban 
tájékozódhatnak az érdeklődők a megelőző nap záróárfolyamairól, de sokszor a napi 
minimum, maximum, nyitóárfolyam is közlésre kerül. Mára azonban a legfontosabb 
információs eszköz az Internet lett. A linkek között megtalálható híroldalak, vagy 
brókercégek szinte mindegyike közöl késleltetett árfolyamokat. A Tőzsdeligán a regisztrált 
játékosok az Adatok menüpont alatt tájékozódhatnak a játékban szereplő részvények 
legfontosabb késleltetett árfolyamairól. A regisztráció semmilyen kötelezettséggel nem jár 
(még személyi adatokat sem kötelező megadni), és mindössze 1-2 percet vesz igénybe. 
Szintén lehet intraday (napon belüli) friss adatokat látni grafikonrajzolónk segítségével. 
Jogosan merül fel a kérdés, hogy miért csak késleltetett és nem elő árfolyamokat láthatunk. 
A világ szinte összes tőzsdéjén bevett gyakorlat, hogy az élő adatokat csak díjfizetés 
ellenében biztosítják. A nyilvánosság költségmentesen jellemzően 15 vagy 20 perces késéssel 
láthatja az árfolyamokat. A valós idejű (real-time) adatokat az előfizetők különböző 
adatszolgáltatókon keresztül érhetik el, akik a tőzsde felé fizetnek ún. vendor díjat. A tőzsdék 
számára ez jelentős bevételi forrást jelent, ezáltal is tudják fenntartani a kereskedési 
rendszert, illetve a tőzsde apparátusát.  

Néhány fontos fogalom, amit az újságok tőzsderovatában olvashatunk: 
Nyitó árfolyam: ez az adott részvényre szóló első kötés árfolyama. A BÉT-en létezik külön ún. 
nyitó szakasz, amelynek során a reggel beérkező ajánlatokat a kereskedési rendszer előre 
meghatározott algoritmus szerint párosítja. A nyitó árfolyamot az határozza meg, hogy a 
bevitt ajánlatok alapján a lehető legtöbb részvény gazdát cseréljen. Ez 9:00-kor történik meg 
minden kereskedési napon, amit 5 perces kötés nélküli időszak követ. 
Záró árfolyam: Az adott kereskedési nap utolsó kötésének árfolyama. 

Maximum árfolyam: Az adott kereskedési nap legmagasabban született árfolyamú kötésének 
árfolyama. 

Minimum árfolyam: Az adott kereskedési nap legalacsonyabban született árfolyamú 
kötésének árfolyama. 

Átlag árfolyam: az adott nap kötéseinek, darabszámmal súlyozott átlagárfolyama. 
Másképpen: az adott részvény aznapi összforgalma osztva az aznap a kereskedésben 
megfordult részvények számával. Angol megfelelője a VWAP (Volume Weighted Average 
Price). 

Forgalom: A részvény aznapi teljes kötésértéke. Vagyis minden egyes kötés darabszámát 
meg kell szorozni a hozzá tartozó árfolyammal és ezeket össze kell adni. Ekkora értékben 
kereskedtek aznap a részvénnyel. Amerikában nem értékben, hanem egyszerűen a részvény 
adott nap parketten megfordult darabszámával szokták kiírni.  

A nagyközönség az egyes újságokból, kiadványokból és Internetes site-okból (ezek közül 
számosat megtalálnak a Linkek között) nemcsak az árfolyamokat, hanem a tőzsdei cégekkel 



kapcsolatos információkat, híreket, makrogazdasági adatokat is megtudhatnak, amelyek 
befolyásolhatják az árfolyamokat, vagyis a befektetők nyereségét, veszteségét.  

Mi a teendő, ha valaki a megszerzett információk alapján szeretne részvényt vásárolni? 
Kereskedni csak arra felhatalmazott, kereskedési joggal, és szigorú törvényi feltételeknek 
megfelelő befektetési szolgáltatón (közismertebb nevén brókercégen) keresztül lehet. A 
befektetési szolgáltatókról részletesebben egy későbbi fejezetben lesz szó. Először számlát 
kell nyitni a kiválasztott brókercégnél, majd ezt követően lehet neki megbízást adni. Milyen 
szempontok alapján kell brókercéget választani? 

• Társaság múltja, eddigi tevékenysége. • Társaság tőkeereje, személyi és tulajdonosi 
háttere. • Az elérhető szolgáltatások köre. • A cég rugalmassága. • A kondíciós lista 
feltételei, díjszabása  
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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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