
Automatikus Kereskedési Rendszerek 

A befektetési szolgáltatások vitathatatlanul legdinamikusabban bővülő szegmensét az elmúlt 
10 évben az internetes kereskedési platformok fejlődése jelentette. Mind minőségben, mind 
mennyiségben akkora felfutást történt, amire 1996-ban, az internet hőskorában még 
gondolni sem mertünk. Ma már nemcsak a többmilliárd dollárt mozgató intézményi 
befektetők képesek két gombnyomással a világ bármely táján tetszőleges típusú pénzügyi 
instrumentumból vásárolni, hanem a párezer dolláros tőkével rendelkező magánbefektetők 
is. Megvalósult a teljes piaci demokrácia?  

Papíron igen. A gyakorlatban azonban nem elég könnyen, olcsón és gyorsan elérni a 
piacokat. Valamilyen előnyt kell ahhoz szerezni, hogy számottevő mértékben meg tudjuk 
verni az átlagos piaci hozamokat. Az elmúlt pár év elkényeztette a hazai befektetőket, hiszen 
elképesztő emelkedés volt a magyar tőzsdén. Ne legyenek illúziónk: hosszú távon még a 
legkockázatosabbaknak tartott kis kapitalizációjú papírokkal telepakolt portolió által elért 
hozam sem haladja meg éves szinten a 12-13%-ot, de még a feltörekvő piacok éves 
teljesítménye sem haladja meg a 15%-ot, ráadásul ez a szám egyre inkább csökkenő 
tendenciát mutat. Ha valaki efelett szeretne tartósan maradni, akkor kockáztatnia kell, és a 
többiekénél hatékonyabb módszereket kell alkalmazni. A cikksorozat korábbi fejezetében 
láttuk, hogy a technikai elemzés alkalmas erre, de csak akkor, ha a befektető vagy spekuláns 
lelkileg képes volt a hullámzó mozgásokat elviselni. Ha nem alkalmas arra, hogy a jó 
döntéseket blokkoló érzelmeket kizárja, akkor nem lesz sikeres. Hogyan lehet eltűntetni az 
ember emocionális oldalát a kereskedésből? Egyetlen módon: ha nem embert keresünk a 
feladatra. Az ún. Automatikus Kereskedési Rendszerek számítógépek által generált jelzések 
által, automatikusan helyeznek el megbízásokat a pénzügyi piacokon, előre megírt 
programok alapján.  

Mennyire elterjedtek az automatikus rendszerek? Vannak olyan becslések, amelyek szerint 
az S&P 500-nak, a legfontosabb amerikai részvénypiac benchmark-jának a határidős 
kereskedésének forgalma közel 80%-ban „program trading”, azaz szoftverek által generált 
jelek által automatikusan elhelyezett megbízásokból áll. Hozzá kell tenni: ez nem kis részben 
az index és az alapját képező komponens részvények közötti minimális elmozdulásra játszó 
arbitrázs, valamint a kockázatot csökkentő fedezeti ügyletekből áll, de nagy részt hasítanak ki 
az automatikus kereskedési rendszerek is.  

A legtöbb szoftver által működtetett rendszer a technikai elemzéshez erősen kapcsolódik. A 
legnagyobb félreértés a technikai elemzéssel és az automatikus rendszerekkel kapcsolatban 
az, hogy a múltbéli események megismétlődésére számítanak. Valójában csak hasonló 
mintákat, formációkat, piaci reakciókat keresnek – és találnak, melyeket az aktuális 
árfolyammozgásra, hangulatra tudnak adaptálni. Emellett döntő többségük trendkövető 
mechanizmust alkalmaz, vagyis az árfolyammozgás általános tendenciájának irányában 
igyekszik pozíciót felvenni. Éppen erre épít a leggyakoribb eszköz az automatikus kereskedési 
rendszerekben a mozgóátlag. Szintén sokszor alkalmazzák a kitörés alapú stratégiát, amikor 
az árfolyam egy szűk sávból, hirtelen és nagy lendülettel tör ki, amely további hasonló irányú 
mozgást valószínűsít. Emellett jelentős hangsúly van a forgalom vizsgálatán is. Az igazán 
sikeres rendszereket egy sok nagyteljesítményű számítógépből álló hálózatként kell 
elképzelni, amely mögött egy több ezer paraméterből és kritériumból álló program fut, 



folyamatosan monitorozza a fontosabb piacokat, és magától vagy egyetlen gombnyomásból 
álló emberi jóváhagyással juttatja el napi akár több száz megbízását a tőzsdékre, bankközi 
rendszerekre. A szisztéma lelkét képező programot több ember éveken át fejleszti és teszteli 
valós idejű adatokon mire éles kereskedésre bocsátja. Ezután sem lehet hátradőlni: a 
folyamatosan változó piaci mozgások karakterisztikája miatt a programok többségét 
rendszeresen felül kell írni, módosítani kell, és gyakran a teljes többéves munkát kell a 
szemétkosárba hajítani a gyenge eredmények miatt. Az automatikus rendszerek fejlesztése 
sokkal inkább mérnöki feladat, mind közgazdasági. Sőt, ma már gyakran saját magukat 
fejlesztik tovább a rendszerek, neurális hálók és mondvacsinált mesterséges intelligencia 
segítségével, amelyhez komoly informatikai háttér szükséges. Mindezekből világosan látszik, 
hogy egy-egy jól felépített rendszernek hatalmas költségei vannak, ezért csak sok százmillió 
dollárnyi tőke kezelése mellett éri meg őket kifejleszteni, nagyon gazdag 
magánszemélyeknek, de inkább hedge fund-oknak, befektetési bankoknak. Olyan alapok, 
amelyek kisbefektetők pénzét fogadják ritkán használnak automatikus rendszereket. Üdítő 
kivételt jelent a pár héttel ezelőtt említett, a semmiből világméretűvé nőtt, osztrák rendőr 
által alapított vállalat, amelyikbe már 5000 Eurótól is be lehet szállni.  

A sikeres szomszéd ellenére Magyarország, mint a befektetési területen általában, jelentős 
lemaradásban van a fejlett országokhoz képest, legyen az aktuális tendencia pozitív vagy 
negatív. Jelenleg egy olyan nyilvánosan kínált rendszer létezik itthon, amely teljes mértékben 
automatizált. Az elkövetkezendő 10 év folyamán jelentős bővülés várható ezen a téren. 
Nemcsak azért, mert lesz köztük nem egy, amelyik számottevő mértékben meg fogja verni az 
átlagos hozamokat, hanem mert teljes mértékben a személyi igényekre lehet szabni ezeket 
kockázat szempontjából is – már akinek a pénztárcája ezt lehetővé teszi.  

Az automatikus rendszereknek számos hátulütője is van. Az egyik legfontosabb, a már 
említett elképesztő idő és költségigény. Természetesen ma már néhány száz dollárért is lehet 
olyan szoftvereket vásárolni, amelyek segítségével lehet automatikusan generált jeleket adó 
programot írni. De ha tényleg hatékonyan szeretné valaki ezt a szoftvert használni, az idő és 
kapacitásigény miatt még egy egyszerűbb program esetén is több millió forint lehet a 
kifejlesztés valós költsége. Így a legtöbb kisbefektető ma még csak a jó rendszer illúzióját 
tudja megvásárolni. Ráadásul az állandóan változó piac miatt előbb-utóbb még a legjobban 
működő rendszerek is csődöt mondanak, leváltásra kerülnek. Nincs általános, könnyen 
definiálható recept a sikerre, mindig alkalmazkodni kell a megváltozott helyzethez. Ehhez 
pedig nincs feltétlenül szükség automatikus rendszerekre, ha az ember képes kontrollálni az 
érzelmeit. Ekkor már ezen szoftvereket elegendő döntéstámogatáshoz és 
stratégiafejlesztéshez használni. Ebben mindenképpen jó szolgálatot tehetnek.  
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A kifejlesztéshez és megértéshez rengeteg segítséget nyújthatnak a Perry J. Kaufmann által 
írt könyvek.  

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