
Kockázatkezelés 

Az alábbi cikk a szerző magánvéleményét közli. Felhívjuk a figyelmet, hogy bár véleményünk 
szerint ez a módszer a leghatékonyabb és egyben legbiztonságosabb, természtesen más 
kockázatkezelési stratégiák is léteznek.  

Néhány éve, amikor a részvénypiacok még szárnyaltak, a telekom papírokért megveszett a 
közönség, az UMTS hallatán eufória és nem görcsbe ránduló has volt a reakció, a jó 
hangulatot látva megkérdezte tőlem egy ismerősöm, hogy érdemes-e Matávot venni. Az 
árfolyam már átlépte az 1900-at és közelített a bűvös 2000 felé. Igennel feleltem neki, nem is 
nagyon lehetett mást mondani olyan piaci környezetben. Utána két évig egy szót sem 
beszéltünk a tőzsdéről, teljesen el is felejtettem az esetet. A Matáv 2600 környékén csinált 
egy fordulatot és ledolgozta több éves emelkedését. Az ismerősömmel egy bulin futottunk 
össze, ahol feltünően ellenséges volt. Nem volt könnyű kideríteni mi a baja, de végül kibökte: 
máig is megvan a Matávja és nagyon haragszik rám, amiért ilyen rossz tanácsot adtam. Ez 
olyan okfejtés, mintha neheztelnénk H. Bóna Mártára amiért júlisban azt tanácsolta, hogy 
pólóban menjünk az utcára, majd februárban ugyanabban az öltözékben megfáznánk. 
Mindenesetre azóta soha nem adok senkinek tanácsot konkrét részvény esetén anélkül, 
hogy ne említeném meg a stop-loss csodás hatalmát.  

A megfelelő RM és MM (Risk Management Money Management) a legfontosabb tényező a 
spekuláns stratégiájában. Enélkül az egész nem ér semmit. Sok elemét ösztönösen is 
használtam mielőtt megismerkedtem ezekkel a fogalmakkal. Sok elemüket viszont egyáltalán 
nem használtam, ami könnyen katasztrófába sodorhatott volna. A netnek és néhány zseniális 
spekulánsnak (LedZep, Veermedve, Vakmajom) köszönhetem, hogy mostanra tudatosan is 
beépítettem ezeket az eszközöket a stratégiámba. Ha nem száll meg a mértéktelen 
kapzsiság, vagy az alaptalan rettegés szelleme, akkor az elkövetkezendő évtizedekre be 
vagyok biztosítva a tragikus bukások ellen.  

A kockázat kezelését mindenképpen két részre kell bontani. Azok, akik nem érnek rá 
mélyebben foglalkozni befektetéseikkel (nem véletlenül ezt a szót használom), használjanak 
inkább egységes stop-loss százalékokat. Például határozzák el, és ahol a kereskedési rendszer 
lehetővé teszi (ma már szinte alapkövetelmény), tegyenek is be stop (küszöb) megbízásokat. 
Ez nem a legjobb megoldás, de megvédi az embert a nagy veszteségektől, és főképp attól, 
hogy végleg elmenjen a kedve a tőzsdétől. Ennek ideális mértékét nagyon nehéz 
meghatározni, hiszen minden időszak, minden piac, és minden papír (vagy instrumentum) 
viselkedése más és más. Ismerve az „átlag” kezdő befektetőt és az „átlag” részvényt, a stop-
lossnak valahova 5 és 10 %-kal a bekerülési átlagár alá kell kerülnie (short esetén ugye fölé, 
bár az átlag befektető valószínűleg nem fog shortolni). Még annyit fűznék hozzá ehhez a 
jelentősen leegyszerűsített RM-hez, hogy a stop megbízásoknál nem látom értelmét az ún. 
stop limit order-nek, hiszen ha meg kell szabadulni egy papírtól, akkor nincs mese, el kell 
adni és pont. Előfordulhat, hogy réssel átlépi az árfolyam a stop szintet, de hát istenem, 
előfordul az is, hogy nekimennek az ember autójának, vagy focimeccsen eltöri a lábát. A gap 
up-ok és gap down-ok elleni védekezésről azért lejjebb ejtek még pár szót. Tehát 
mindenképpen stop, vagy másnéven stop market megbízást adjunk. Az MM tekintetében 
annyit érdemes tenni, hogy meghatározzuk egy-egy pozíció teljes tőkére vetített legnagyobb 
elérhető nagyságát (jellemzően 20%-ot szoktam mondani), és egy részvénybe maximálisan 



ennek megfelelően fektetünk pénzt. Lecsökkentjük az egyedi kockázatot, sé csak a piaci, 
szisztematikus kockázat marad meg – ez a tankönyvekből ismert diverzifikáció (bár ott 15-20 
részvényt tartanak ideálisnak). Óvatosabbak tőkéjük egy részét államkötvénybe, vagy 
kötvény illetve pénzpiaci alapba is tehetik.  

Az igazi spekulánsnak már komolyabb fegyverekkel kell felvennie a harcot az egyetlen 
ősellenséggel, amit úgy hívnak: veszteség (a tartósan fennálló, nyereséget felülmúló 
veszteség persze nem csak ellenség, hanem tünet is, de ez már egy másik történet). Az 
egészet felülről érdemes felépíteni. Elsőként a Money Management-tel kell foglalkozni. 
Tudjuk, hogy mekkora a játékra szánt tőkénk, példánkban legyen ez az összeg 1 000 000 Ft. A 
piacot, lehetőségeinket, kockázattűrő képességünket megvizsgálva határozzuk el, hogy 
spekulációs pénzünk hány százalékát szeretnénk egyetlen trade során kockáztatni. A 
szakirodalom általában 1-2%-ot javasol, és ettől a legtöbb esetben nem is érdemes eltérni. A 
példánkban így ez (legyünk bátrak) 20 000 Ft. Ez az az összeg, amelyet maximálisan 
veszthetünk, kivéve ha réssel odébbugrik az árfolyam. Itt az egyszerűség kedvéért nem 
számoltam a jutalékkal, valamint a poziba lépés költségével, a slippage-el, amely 
természetszerűleg adódik a vétel és eladás különbségéből. Vannak piacok, részvények, ahol 
ezeknek az aránya számottevő mértéket üt meg, ott ezeket bele kell kalkulálni a modellbe 
(sajnos a BÉT is legtöbbször ilyen). Az amerikai piacon ezeknek az aránya elhanyagolható. Egy 
likvidebb, pl. 50 dolláros részvénynél, részvényenként 2-3 centtel kell számolni, ami 0,05%-ot 
jelent, az oda-vissza 0,1%, és ennél még vannak jobb esetek is. Továbbléphetünk és 
megvizsgálhatjuk a Risk Management-et is. Tételezzük fel, hogy egy 2000 Ft-os árfolyamú 
részvényből szeretnénk vásárolni. A technikai elemzés által láthatjuk, hogy a papír 1900-
2100 Ft-os sávban mozog. Ebből következően a stop megbízást betehetjük 1900 Ft-ra (a 
gyakorlatban mindig egy kicsivel a támasz alá teszem). Így elméletileg részvényenként 
maximum 100 Ft-ot veszíthetünk. Ha ezt rávetítjük a teljes egy pozin kockáztatható 20 000 
Ft-ra, akkor (20 000/100) 200 db részvényt kapunk eredményül. Vagyis (200*2000) 400 000 
Ft-ért, tőkénk 40%-ért vehetünk az adott részvényből. Matekosok kedvéért leírom képletben 
is:  

M=(T*K)/(BÁ-SÁ), ahol:  

M = mennyiség 

T = tőke, illetve teljes portfolió érték 

K = maximálisan kockáztatható összeg a teljes tőke vagy portfolió érték százalékában  

BÁ=belépési árfolyam  

SÁ=stop árfolyama  

A csavar itt abban van, hogy nem a teljes tőkénk szabja meg maximálisan egy poziba rakható 
összeg alapján a stop szintjét, hanem éppen ellenkezőleg. A technikai elemzés által 
megszabott stop árfolyam-szint és a belépési árfolyam százalékos különbsége determinálja a 
maximálisan kockáztatható összeg segítségével a pozíció méretét. Nagyjából így festene az 
MM és RM összhangja, de még hozzá kell fűzni egy olyan tényezőt, amelyet többször már 
érintőlegesen említettem. Ez lenne a gap, vagy rés. Ritkán, de előfordul, hogy az árfolyam 



nem az általunk várt irányba indul és két kereskedési nap között rést hagy maga mögött, így 
a kalkulált pozíciónkénti veszteség mértéke is megugrik. Éppen ezért javasolják a profik a 
maximális veszteség ilyen alacsonyan tartását (a már említett 1-2%). Ha esetleg egy 
szerencsétlen profit-warning miatt átugorja a stop szintjét az árfolyam és az előre kalkulált 
maximális veszteségnek a többszörösét, akár 3-4-szeresét is elszenvedjük, az a 2%-os arány 
esetén még mindig „csak” 6-8%-a teljes tőkénknek. Jól nem esik, de elviselhető. Miután az 
átlag (értsd: VALÓS bennfentes információk nélküli) spekuláns nem tudja (maximum 
sejtheti), mikor fordulhat elő gap, nagy ritkán önkéntelenül is belefuthat egybe. Védekezni ez 
ellen úgy lehet, hogy a MM-et módosítjuk egy olyan szabállyal, hogy napon túli pozik esetén 
minimum 4 féle részvényben kell, hogy benne legyen az ember. Esetleg bizonyos időtávok 
felett a fent már megismert módszert alkalmazva: egy részvény, maximum 20%. Ezen 
védekezési mechanizmusok tetszés szerint variálhatóak, a lényeg, hogy az alapelveket a saját 
érdekünkben tartsuk tiszteletben. 

Mi a helyzet daytrade esetén? Itt nincs szó napok közötti résekről. Bár előfordulhat hirtelen 
ugrás, vagy felfüggesztés, ezek nagyon ritkák és legtöbbször érezni az előjeleiket (éljenek a 
bennfentesek!). Mivel gap-ektől (szinte) egyáltalán nem kell félni, csak a maximálisan 
kockáztatható összeget kell figyelembe venni. Így még az is előfordulhat, hogy teljes 
tőkénkkel benne vagyunk egy daytrade poziban, ha például a maximálisan kockáztatható 
összeg százaléka és a bekerülési-stop árfolyam százalékos különbsége megyegyezik. A fenti 
példát módosítva: a stop szintje 1960 Ft: 20 000/40=500, 500*2000=1 000 000 Ft, ami a 
teljes tőkénk.  
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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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