
Opciók a tőzsdén 

Az opció a tőzsdén lévő pénzügyi instrumentumok közül az egyik legbonyolultabb, de éppen 
ezért az egyik leghasznosabb és legsokoldalúbban használható is.  

Mint a nevében is szerepel vásárláskor opcióhoz, valamilyen joghoz jutunk, amit nem 
vagyunk kötelesek kihasználni. Ez a jog rendszerint egy adott részvény vagy más tőzsdén 
jegyzett értékpapír, index vagy egyéb termék vásárlására vagy eladására szól. Az opciót 
természetesen nem adják ingyen, opciós díjat kell fizetni érte. Fontos tudni, hogy minden 
opciónak van lejárata, amelyet követően a vásárló már nem élhet jogával. Az ún amerikai 
opciók esetén a kötés napjától a lejáratig gyakorolhatja ezt a jogot, európai esetén csak a 
lejárat napján, de a tőzsdén kereskedhet az opcióval.  

A tőzsdei opcióknak két fő típusa van:  

-  Vételi opció. Ebben az esetben az opció vevője arra szerez jogot, hogy egy adott részvényt 
előre meghatározott áron megvegyen. A vételi opció eladója pedig kötelezettséget vállal 
arra, hogy ezen az áron eladjon.  
-  Eladási opció. Itt az opció vevője arra szerez jogot, hogy egy adott részvényt előre 
meghatározott áron eladjon. Az opció eladója pedig kötelezettséget vállal arra, hogy ezen az 
árfolyamon megvegye az adott részvényt.  

Nézzünk mindkettőre egy-egy példát!  

Péter a MOL részvények árfolyamának emelkedésére számít, ezért vételi opciót szeretne 
vásárolni. 8000 Ft-os árfolyamon (figyelem! Ez nem egyezik meg a részvény BÉT-en szereplő 
prompt árfolyamával) vásárol 10 db részvényre vételi opciókat 100 Ft-ért. Más szóval: 800 
Ft-ot fizet azért, hogy egy későbbi időpontig 8000 Ft-ért megvehessen 10 db MOL részvényt. 
Mi történhet ezt követően?  

1. A MOL részvény árfolyama meredeken emelkedni kezd és Péter 9000 Ft-on úgy látja, hogy 
már további növekedés nem vérható, ezért szeretne kiszállni. Él az opcióval: 8000 Ft-on 
megveszi a részvényeket és 9000 Ft-on eladja őket. Így 10 000 Ft (10 db * 1000 Ft) 
nyereségre tesz szert, amelyből természetesen le kell vonni az opciós díjat is, amely 
részvényenként 100 Ft, összesen 1000 Ft. Nettó profitja így 9000 Ft lesz. 
2. Zuhanni kezd a piac, és a MOL 6500 Ft-ra esik. Péter természetesen nem él vételi jogával 
és elveszíti az opciós díjnak megfelelő összeget: 1000 Ft-ot. 
3. A MOL részvény 8100 Ft-ra megy fel, mikor Péter lehívja az opciót. Ugyan 100 Ft-ot nyer 
mindegyik részvényen, de mivel az opciós díj is éppen ugyanennyi, ezért nullszaldóval zárja 
az ügyletet. Ha nem élne jogával, akkor is ki kellene fizetni az opciós díjat, vagyis vesztesége 
lenne. 
4. A MOL lehíváskor valahol 8000 és 8100 Ft között van. Ekkor Péter mindenképpen 
veszteséggel zárja az ügyletet, hiszen az opciós díj magasabb mint az elért nyereség, de a 
lehívással csökkenti veszteségét.  

Természetesen a fenti számítások esetén nem vettük figyelembe az adókat, jutalékokat, 
egyéb költségeket.  



Láthatjuk, hogy az opciók esetén nemcsak a részvény mozgásának irányát kell megtippelni, 
hanem több forgatókönyvet kell figyelembe venni, már egyszerű opció vétel vagy eladás 
esetén is. A helyzet még bonyolultabb, ha több opciós pozíciót vegyítünk. Miért érdemes 
akkor egyáltalán velük foglalkoznunk?  

Egyrészt magas tőkeáttételt biztosítanak. A fenti példában Péter 1000 Ft-ot fektetett be az 
opciós díjba és az 1. variációval 10 000 Ft nyert, vagyis megtízszerezte a pénzét. 
Természetesen a teljes opciós díj elvesztése is megtörténhet, így a kockázat igen magas. Ezt 
a lehetőséget profi spekulánsok, kockázatot jól viselők szokták használni.  

Másrészt a magas tőkeáttétel kihasználható arra, hogy bizonyos kockázatok ellen megvédjük 
magunkat, lefedezzük pozíciónkat. Például ha Péter arra gondol, hogy a MOL emelkedni fog, 
de fél a piac esésétől, vagy egyszerűen a részvénytől magasabb növekedést vár mint a BUX-
tól, akkor ugyanakkor árfolyamértékben vásárolhat MOL részvényeket és vehet BUX eladási 
opciókat. Ha az index esik, de a MOL emelkedik Péter nyerni fog az ügylet pároson.  

Harmadrészt az opciók kiválóan alkalmasak arra, hogy olyan eshetőségekre játszunk 
összetett opciós pozíciók segítségével, amelyek normál részvény vétel vagy short esetén nem 
megvalósíthatóak. Például ún straddle vagy strangle pozíciók segítségével lehet arra 
spekulálni, hogy egy részvény vagy index hamarosan komoly elmozdulást fog megvalósítani, 
mindegy hogy felfelé vagy lefelé.  

Amennyiben kedves játékosunk már rendelkezik a részvényekkel kapcsolatos ismeretekkel 
érdemes elmélyednie az opciók témakörében is. Angolul jól tudok ezt itt tehetik meg.  
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További díjmentes befektetési cikkekért, tanácsokért iratkozzon fel hírlevelünkre: 
regisztráljon ide kattintva! A hírlevél bármikor egyetlen kattintással lemondható. 

http://www.optionetics.com/education/trading.asp�
http://www.bwm.hu/index.php?page=190�
http://www.bwm.hu/index.php?page=190�

