
Leátlagolás – Mindig rossz? 

Sokszor hallhatjuk, hogy nincs nagyobb bűn, mint a már meglévő pozíciónkat növelni, amikor 
az árfolyamok nem a nekünk megfelelő irányban mozognak. Az ún. „leátlagolás” hívei szerint 
viszont, ha biztosak vagyunk abban, hogy az általunk megvásárolt részvény előbb-utóbb 
emelkedni fog, akkor érdemes az első vásárlás után alacsonyabb áron is nagyobbítani 
pozíciónkat, hiszen így jobb bekerülési árfolyamot érhetünk el.  

A kép sokkal árnyaltabb annál, hogy bármelyik félnek egyértelműen igazat adjunk. Nézzünk 
egy példát. Ha valaki töretlenül hitt a műholdas rádiózás sikerében, akkor az XM Satelite 
Radio (XMSR) árfolyam eséseinek mindegyikét vásárlásra használta fel. Például ha 35 
dollártól 5 dolláronként egyenlő arányban átlagolt le az illető, akkor bekerülési árfolyama 
eléri a 22 dollárt, szemben az éppen aktuális 13 dollárt alig meghaladó árfolyammal. Ha az 
elején csupán tőkéjének 2%-át fektette be a részvénybe, majd 5 dolláronként lefelé, az új 
befektetés összegét mindig megduplázta, 10 dollárnál már kifogyott volna a tartalékok nagy 
részéből, de a jelenlegi korrekció miatt még nem számolna katasztrofális veszteséggel. Az új 
bekerülési árfolyam így is majdnem 16 dollár lenne, ami közel 22%-os elmaradás, és egyben 
teljes tőkére vetített drawdown! (de ennél sokkal rosszabb is volt) Az árfolyamnak ennél 
többet kell emelkednie ahhoz, hogy egyáltalán pénzénél legyen az ember. A szélsőséges 
példa jól világít rá arra, hogy a trenddel szemben értelmetlen, és a megengedhetőnél sokkal 
nagyobb kockázattal jár ez a stratégia.  

 



Másik, időszerű példa. Mostanában nehéz és sávos a piac, ezért sok aktuális mozgással 
ellentétes pozíció felvétel, támasz-ellenállásnál lévő vásárlás illetve eladás. Egy aktuális 
ügylet jó példával szolgál az érme másik oldalát tekintve. A nagy amerikai indexek közül a 
hosszútávon legsikeresebb, kis kapitalizációjú részvényekből álló Russell 2000 látványosan 
gyenge a többi mutatóhoz képest. Amíg az S&P 500 képes volt új lokális csúcsra törni, a 
Russell ezt nem tette meg. A piac egyébként is több napja emelkedett, lendülete fogyóban 
volt, az index pedig éppen egy ellenálláshoz érkezett. Ez jó alkalmat teremtett egy néhány 
napos, maximum néhány hetes short pozíció felvételére, az index ETF-ében: IWM. Első 
alkalommal az augusztus 17.-i hullócsillag napján, majd valamivel magasabb árfolyamon az 
azt követő napon (a két gyertya bekarikázva szerepel). A második napon a forgalom és a piac 
viselkedése megerősített abban, hogy nincs kellő lendület és vételi erő az ellenállás 
áttörésére. A bekerülési árfolyam 70,59 dollár lett. A piac már másnap gondoskodott róla, 
hogy az eredetileg az ellenállás fölé tett stoppot, „nullába” hozzam le.  

 

Mi a különbség ebben az esetben? A pozíciót az időtávhoz és taktikához igazítva nem egy 
trenddel szemben vettük fel, ráadásul fontos ellenállásnál. De ami a legfontosabb: az alap 
kockázatkezelési eszközöket egyetlenegyszer sem sértettük meg. A stop szint dinamikus 
kezelésével mindvégig pontosan tudtuk, hogy mennyit kockáztatunk (kivéve egy esetleges 
komolyabb rést felfelé, aminek ebben a piaci környezetben kicsi az esélye), és nem szűnt 
meg egyetlen egy ok sem, ami miatt a pozíciót eredetileg felvettük. Ettől persze az ügylet 



még nem lesz varázslatosan szép, sőt egyelőre a nyereség még a kockázathoz képest is 
szerény, de az esélyeket amennyire csak lehet, magunk mellé sorakoztattuk.  

Mi történt volna, ha nem átlagoljuk a pozíciót? Alacsonyabb bekerülési árfolyamunk lenne, 
ami egyrészt további esés esetén kisebb egy részvényre jutó nyereséget jelentene, és a teljes 
nyereség is kisebb lenne további csökkenésnél, hiszen kevesebb részvényt shortolnánk.  

Összességében elmondható, hogy a leátlagolás az esetek többségében valóban bűn a tőkénk 
ellen, és kerülni kell, ha nem szeretnénk hazárdőrök börtönében kikötni. Vannak azonban 
olyan esetek, amikor ez a taktika még jól is jöhet. A lényeg, hogy az egy pozíción lévő 
kockáztatott összeg ne legyen magasabb, mint a stratégiánk által az eredetileg 
meghatározott mérték. Ezt a kezdeti és későbbi bekerülési árfolyamokhoz képest kialakított 
stop szintek dinamikus változtatásával és a pozíció méretek variálásával tehetjük meg.  
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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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