
Külföldi Részvények - 2. rész 

 

Folytatjuk külföldi részvénypiacokat bemutató sorozatunkat, az európai részvénytőzsdékkel.  

 

Frankfurt Stock Exchange  

London mellett Frankfurt Európa egyik legfontosabb pénzügyi központja. Az FWB 
(Frankfurter Wertpapierbörse) egyben a legerősebb a nyolc német tőzsde közül. A 
kereskedés teljes mértékben elektronikusan zajlik az ún. Xetra platformon keresztül. A 
tőzsde nemzetközi tekintélyét jelzi, hogy 300 tagja közül 140 külföldi vállalat. Az FWB-n közel 
5000 részvény érhető el, köztük számos külföldi nagyvállalaté. A hivatalos nyitvatartási idő 
közép európai idő szerint 9:00 – 17:30. A tőzsde fő iránymutató indexe a DAX.  

 

Deutsche Boerse  

London Stock Exchange  

New York után London számít a második legnagyobb pénzügyi központnak a világon. Sőt 
bizonyos tekintetben listavezető, mivel az itt bejegyzett cégek több mint 250 mrd font 
külföldi vagyont kezelnek, ami közel másféleszerese a New York-ban kezelt külföldi 
befektetők által adott összegnek. Az LSE-n 2600 céget jegyeznek, a piaci értékük meghaladja 
a 3 300 mrd fontot. A kereskedési idő közép-európai idő szerint 08:00 és 16:30 között zajlik. 
A legfontosabb tőzsdei index a FTSE 100, amely a legtekintélyesebb 100 vállalatot 
tartalmazza.  

 

London Stock Exchange  

Euronext  

A fenti két tőzsde egyértelműen legnagyobb riválisa az ún. Pán-Európai Tőzsde, hivatalos 
néven az Euronext. Ez a piac a holland, belga, portugál, francia tőzsdék szoros szövetségét 
jelenti. Jelenleg 1484 részvényt jegyeznek itt, melyek kapitalizációja 1477 mrd euróra tehető. 
Ezzel a kontinensen az előkelő második helyet tudhatja magáénak. A kereskedési idő 9:00 – 
17:30-ig tart, közép-európai idő szerint. A legfontosabb mutató a CAC 40, amely a 
legfontosabb 40 francia vállalatot tartalmazza. A hollandok fő indexe az AEX, a belgáké a 
BFX.  

 

 

http://deutsche-boerse.com/dbag/dispatch/en/kir/gdb_navigation/home�
http://www.londonstockexchange.com/en-gb�


Euronext  

Az európai tőzsdék részvényeinek árfolyamát a legkönnyebben a Yahoo! Finance oldalain 
lehet nyomon követni. Természetesem, csak úgy mint a BÉT-en, az összes szervezett piacon 
(kivéve az ECN-ek) ingyenesen csak késleltetett adatokat láthatunk (jellemzően 15 vagy 20 
perc). Az alábbi linken például a BMW autógyár részvényeinek árfolyamát kísérhetjük 
figyelemmel.  

Faluvégi Balázs 

Bridge Wealth Management 

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

http://www.euronext.com/�
http://www.bwm.hu/index.php?page=190�
http://www.bwm.hu/index.php?page=190�

