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INFORMÁCIÓK AZ ÜGYFELEK ÉS A POTENCIÁLIS ÜGYFELEK RÉSZÉRE A PÉNZÜGYI 

ESZKÖZÖKRŐL ÉS A PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS KOCKÁZATOKRÓL  

1. Információk a Finax, o.c.p., a.s. társaság ügyfelei és potenciális ügyfelei részére a 

pénzügyi eszközökről 

1.1. Befektetési szolgáltatások, befektetési tevékenységek és mellékszolgáltatások nyújtása a 

Finax, o.c.p., a.s. társaság (a továbbiakban csak „Bróker “) a saját ügyfelei vagy potenciális 

ügyfelei (a továbbiakban csak „Ügyfél”) részére összefügg a szolgáltatott pénzügyi 

eszközök általános jellemzése nyújtásának kötelezettségével. Az általános jellemzés alatt 

információk nyújtása értendő az egyes pénzügyi eszközök és a velük kapcsolatos 

kockázatok jellegének tisztázására. Az általános jellemzés lehetővé teszi, hogy az Ügyfél 

befektetési döntéséhez kielégítő alapot alkosson. Az alábbi szöveg tartalmát képező 

információk célja a pénzügyi eszközök alapvető jellemzésének megadása a Bróker Ügyfelei 

részére, melyek az ilyen Ügyfelek részére hozzáférhetőek a Bróker Account management 

részleg alkalmazottai, a Bróker befektetési közvetítői és szerződéses ügynökei által.  

1.2. A pénzügyi eszközökkel való kereskedés részletes jellemzése, az egyes pénzügyi 

eszközökkel történő kereskedéssel kapcsolatos fogalmak, folyamatok és szabályok 

magyarázata a megfelelő Általános Szerződéses Feltételek (a továbbiakban csak „ÁSZF”) 

rendelkezéseinek tárgya. Az ÁSZF az Ügyfél és a Bróker közti, pénzügyi eszközökkel 

történő ügyletek megvalósítását szabályozó szerződéses dokumentáció részét képezik. Az 

ÁSZF az ügyfelek és a potenciális ügyfelek részére nyilvánosan hozzáférhető a Bróker 

www.finax.eu/hu  internetes oldalán. 

1.3. A pénzügyi eszközök általános jellemzése 

A Bróker lehetőséget nyújt az ügyfelek részére, hogy pénzügyi műveleteket valósítsanak 

meg átruházható értékpapírokkal, mégpedig főként részvényekkel, kötvényekkel és 

részesedési jegyekkel. A pénzügyi eszközökbe való befektetés úgy jellemezhető, mint az 

Ügyfél szabad pénzeszközeinek elhelyezése pénzügyi eszközökbe azzal a céllal, hogy 

elérje az Ügyfél által meghatározott célt a befektetés előre meghatározott kockázati mértéke 

és időhorizontja mellett. 

Az egyes ügyfelek szándékai és céljai specifikusak, ugyanúgy, ahogy bármely pénzügyi 

eszköz.  Általánosságban ezért nem lehet meghatározni, hogy mely pénzügyi eszközök 

mely ügyfelek részére alkalmasak. Ez miatt a befektetésről szóló döntésnél figyelembe kell 

venni az egyes ügyfelek egyéni szükségleteit, és az egyes pénzügyi eszközök specifikációit. 

Az alapvető befektetési háromszöget alkotó három kritérium: 

Befektetés kockázata- az Ügyfél befektetése értékének lehetséges csökkenése 

Befektetés likviditása- a befektetés készpénzre való visszaváltásának gyorsasága  

Befektetés hozama- az Ügyfél értékesített pénzeszközeinek összege 

http://www.finax.eu/hu
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Ez a befektetési háromszög azt mutatja, hogy egyidejűleg nem lehet elérni a háromszög 

összes csúcsát. Más szóval nem lehet magas hozamot elérni a befektetés egyidejű 

alacsony kockázatánál és magas likviditásánál. A két befektetési ellenpólust így egyrészről 

az a beruházás takarja, amely magas hozamot hoz nagymértékű kockázatnál és alacsony 

likviditásnál, másrészről pedig az alacsony kockázatú beruházás van jelen alacsony 

hozammal és magas likviditással. Egy konkrét befektetésről szóló döntés meghozatala tehát 

kompromisszumkeresést követel meg a hozam, a kockázat és a likviditás között, az Ügyfél 

egyéni preferenciáitól függően. 

1.4. Az értékpapírok pénzzel értékelhető, törvény által meghatározott alakú és formájú 

bejegyzést takarnak, amelyhez bizonyos jogok kapcsolódnak, főként azon jogosultság, 

hogy igényelhető legyen bizonyos vagyoni teljesítés, vagy végrehajthatóak legyenek 

bizonyos jogok a törvény által meghatározott személyekkel szemben.  

A részvény olyan értékpapír, amely azon társaság alaptőkéjének részét képviseli, amely az 

adott részvényt kibocsátotta. Minden részvénytulajdonos az ilyen társaság részvényese. A 

részvényesnek mint társnak a vonatkozó előírások értelmében és a társaság alapszabálya 

értelmében jogában áll, hogy részt vegyen a társaság irányításában, hogy része legyen a 

nyereségen, és a felszámolási maradékon a társaság megszűnésénél. A társaság 

irányítását az egyes részvényesek a társaság közgyűlésén szavazati jog által valósítják 

meg, a nyereségrészesedéshez a részvényesek az osztalékok által jutnak (az osztalékok 

kifizetése nem garantált, és összegüket a társaság közgyűlése hagyja jóvá). Az osztalék 

alakú hozamon kívül a részvényesek még a növekvő értékű részvényár által is szerezhetnek 

hozamot. Általában azokban az esetekben, mikor a társaság hosszú távon pozitív és 

növekvő gazdasági eredményt mutat ki, az ilyen társaságok részvényeinek értéke 

növekszik, és a befektetők részére lehetőséget nyújt, hogy hozamhoz jussanak az ilyen 

részvények értékesítése esetében, amikor az eladási ár magasabb, mint a vételár volt. 

Azokban az esetekben viszont, amikor a társaság gazdasági eredménye negatívan alakul, 

a részvények értéke csökkenhet.  

A részvényekbe való befektetés alapvető motivációja, mint az a fentiekben feltüntetett 

szövegből adódik, a társaság vagyonán való részesedés megszerzése, ezt követően az 

irányításában való részvétel, és hozamszerzés ebből a befektetésből osztalékok által. A 

másik motívum, amely összefüggésben lehet az előzővel, vagy önállóan megvalósítható, a 

részvényérték várható pozitív változása az idő folyamán. Ebben az esetben a befektető a 

részvényérték piaci növekedésében bízik, ami által pozitív különbséget érne el az eladási 

ár és a vételár között. Az első esetben egyértelműen hosszabb távú beruházásról van szó, 

a második esetben a piaci ár rövidtávú változásai is kihasználhatóak a befektetés várt 

eredményének eléréséhez. 

A kötvények olyan értékpapírok, melyeknél a tulajdonos annak a hitelezője, aki kiadta a 

kötvényeket (kibocsátó, adós). A kötvény kibocsátója köteles kifizetni a tulajdonos részére 

a névleges értéket az esedékesség meghatározott napján, és köteles kamatot (ún. 

vagyonjegyet) fizetni az előre definiált feltételek szerint, melyek a kibocsátási feltételekben 

vannak meghatározva. A kötvényekbe való befektetésből származó hozam a vagyonjegy 
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hozamából és esetleg a tőkehozamból van képezve. Amíg a vagyonjegy általában előre 

ismert, a tőkehozam keletkezhet úgy, mint a kötvény vételárának és eladási árának 

különbsége, ill. mint a kibocsátási és törlesztési árának különbsége. A kötvény összesített 

hozama ezért előre, pontosan csak azzal a feltétellel számítható ki, ha tulajdonosnak 

egészen a lejáratig tulajdonában lesz (ún. hozam a lejáratig). 

A kötvények több fajtája létezik, a kibocsátó típusa szerint állami, banki, önkormányzati vagy 

vállalati kötvényekről lehet szó. A kötvények egyéni fajtája az ingatlanokkal fedett (pl. 

rávonatkozó zálogjogokkal) jelzálogjegy. 

A pénzügyi piac eszközei azok a pénzügyi eszközök, amelyekkel általában a kereskedés 

folyik a pénzpiacon. A pénzügyi piac eszközeinek lejárata tehát rövidebb, rendszerint egy 

éven belüli. A pénzügyi piac eszközei közé tartoznak főként a pénztári utalványok és 

takaréklevelek. A kockázatok többségének jelentőségi foka a pénzügyi piac eszközeinél 

általában a kötvényekhez hasonlítható. 

A külföldi kollektív beruházási alanyok által kibocsátott részesedési jegyek vagy 

értékpapírok a kollektív beruházás pénzügyi eszközei. A kollektív beruházás a nagy 

mennyiségű egyéni beruházó pénzeszközeinek összegyűjtése és kezelése, és ezt követően 

az ilyen eszközök tömeges beruházása értékpapírokba és egyéb pénzügyi eszközökbe. Az 

alapokba történő beruházásból származó hozam változó, és nem lehet előre meghatározni, 

függ az alap portfóliójában lévő egyes pénzügyi eszközök hozamaitól. A portfólió szerkezete 

szerint a pénzügyi piac alapjai feloszthatóak kötvényalapokra, részvényalapokra, vegyes 

alapokra, az alapok alapjaira, ingatlanok alapjaira és hasonló. 

2. Pénzügyi eszközökbe való befektetéssel kapcsolatos kockázatok 

2.1. A pénzügyi eszközök általi befektetés különböző kockázatokkal függ össze, melyek kisebb 

vagy nagyobb mértékben befolyásolhatják a befektetés hozamát. A jelen dokumentum célja 

összegző információk és általános figyelmeztetések nyújtása a pénzügyi eszközökkel 

kapcsolatos kockázatokról úgy, hogy a befektető általános áttekintést nyerjen a pénzügyi 

eszközökről, megértse működésüket, és kellő mértékben tudatosítsa az ezekkel 

kapcsolatos kockázatokat a befektetési döntés megvalósításához.  

2.2. Nem helyes, ha a befektető a befektetési döntését anélkül alkotja meg, hogy 

megismerkedne az egyes pénzügyi eszközök lényegével és tulajdonságaival, és hogy 

megértené expozíciója terjedelmét a kapcsolatos kockázatokkal szemben.  A befektető 

minden egyes befektetése vagy beruházási döntése tehát figyelembe kéne hogy vegye a 

befektető egyes pénzügyi eszközökkel kapcsolatos ismereteit és tapasztalatait, a 

befektetési célt, és nem utolsó sorban a befektető pénzügyi helyzetét. 

2.3. A Bróker törekszik arra, hogy az Ügyfélnek megmagyarázza azon általános kockázatokat, 

melyek a pénzügyi eszközök többségénél léteznek. A jelen dokumentumban leírt 

kockázatok az egyes pénzügyi eszközöknél egyidőben jelentkezhetnek, és beláthatatlan 

következményekkel lehetnek a befektetés értékére.  A beruházóknak szintén tudatosítaniuk 

kell azt, hogy minden egyes pénzügyi eszköz bizonyos mértékű kockázatot tartalmaz, ezért 

az alacsony kockázati keresztmetszetű befektetési stratégiák is bírnak bizonyos mértékű 
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bizonytalansággal. A befektetéssel kapcsolatos megalapozott kockázatok ezt követően 

különböző tényezőktől függenek, beleértve azt a módot is, amely által a megfelelő pénzügyi 

eszköz kibocsátásra vagy felosztásra került.  

2.4. Minden ügyfélnek vagy potenciális ügyfélnek joga van információkra a pénzügyi eszközök 

általános jellegéről és a pénzügyi eszközökkel kapcsolatos kockázatokról szólóan, mely 

információkat bármely Bróker köteles számára kellő időben szolgáltatni a szolgáltatás 

nyújtása előtt olyan módon, hogy a befektető részére kielégítő alapot képezzenek a 

befektetési döntéshez.  

2.5. A Bróker azon kötelessége, hogy tájékoztassa az ügyfeleket a pénzügyi eszközökkel 

kapcsolatos egyes kockázatokról, függ az Ügyfél besorolásától, és figyelembe veszi az Ügy-

fél tapasztalatait a pénzügyi eszközök általi ügyletek megvalósításával összefüggésben.  

2.6. Pénzügyi piacok kockázatai 

A kockázat a kár, veszteség vagy veszély előfordulásának valószínűségét fejezi ki. A 

pénzügyi kockázat általánosságban úgy van definiálva, mint az alany potenciális pénzügyi 

vesztesége, és a pénzügyi piacokon fordul elő. A potenciális veszteség nem a már létező 

megvalósított vagy nem megvalósított pénzügyi veszteséget jelenti, hanem a jövőbeni 

veszteséget az adott pénzügyi eszközbe való beruházásból adódóan. Ezek olyan 

kockázatok, melyek feltételezhetőek, és csökkenthető a hatásuk a befektetés összesített 

értékelésére. Még a helyes beruházásnál is a pénzügyi piac kockázatai szintén 

kihasználhatóak a beruházás magasabb hozamainak elérésére. 

Pénzügyi eszközökbe való befektetéssel kapcsolatos kockázatok lehetnek olyanok, 

melyeket érvényesíteni lehet a pénzügyi eszközök minden fajtájára. A dokumentum jelen 

részének célja ezért a pénzügyi eszközökkel kapcsolatos alapvető kockázatok 

jellemzésének összefoglalása, amely általánosságban bármilyen pénzügyi eszközre 

alkalmazható.  

2.7. Kockázatfajták  

Piackockázat 

A piackockázat a befektetőt kockázatnak teszi ki a piacalakulás aspektusából a 

váltóárfolyamok, kamatlábak, részvényárak, az indexértékek hitelterjedelmének változása 

formájában, vagy a piaci volatilitás szempontjából. 

Kamatkockázat 

A kamatlábak változására érzékeny eszközárak változása miatt fennálló veszteségkockázat 

a kamatláb kockázata. Elsősorban a kamatlábak változásáról, a hozamgörbe alakjának 

változásáról, a kamatlábak volatilitásáról és a kamatindexek viszonyának vagy 

terjedelmének változásáról van szó. A kamatláb-változás a pénzügyi eszközök tulajdonosát 

a veszteség kockázatának teheti ki abban az esetben, ha a pénzügyi eszköz érzékeny a 
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kamatláb változására és a befektető úgy dönt, hogy ezt az eszközt értékesíti az 

esedékesség napja előtt.  

A kamatláb-kockázat leggyakrabban a hitelviszonyt megtestesítő beruházási eszközökkel 

kapcsolatban fordul elő. Az olyan vagyoni beruházási eszközöknél, mint a részvények, a 

kamatlábbal összefüggő kockázat lényegesen alacsonyabb, mivel a részvények árának 

alakulását hosszú távú makroökonómiai szempontból befolyásolja. 

Valutakockázat 

Ezen kockázatnak idegen pénznemben való befektetésnél vetjük alá magunkat. Annak a 

veszélyéről van szó, hogy a külföldi pénznem, amelyben az eszköz denominált, a 

befektetési időszak folyamán leértékelődik a hazai pénznemmel szemben, és ez miatt 

csökken a befektetés hazai pénznemben kifejezett hozama. A váltóárfolyam kockázata 

tehát azokban az esetekben fordul elő, amikor létezik a váltóárfolyamok értékének 

változására érzékeny eszközárak változásából adódó veszteség kockázata. Elsősorban a 

spot-árfolyam változásának kockázatáról és a valuta-árfolyam volatilitás-változásának 

kockázatáról van szó. A váltóárfolyam kockázatának a befektető a következő esetekben 

lehet kitéve: 

(a) a pénzügyi eszköz vásárlásának megvalósítása idegen pénznemben történik, 

miközben az idegen pénznem eszközeit hazai valutáért vagy egyéb idegen valutáért 

vásárolta, és a befektetés befejezését követően azt tervezi, hogy az eszközöket 

visszaváltja hazai pénznemre vagy egyéb idegen pénznemre, 

(b) a befektetés megvalósítása olyan pénzügyi eszköz által történt, amely lehetővé teszi 

azt, hogy a befektetés hozama, esetleg az eredetileg befektetett összeg a termék 

érvényessége folyamán vagy a lejáratánál más pénznemben legyen kifizetve, mint 

amilyen a befektetés eredeti pénzneme volt. 

Likviditási kockázat 

Azt a kockázatot, ahol a pénzügyi eszköz vásárlása vagy értékesítése nem valósítható meg 

olyan gyorsan vagy olyan időhorizontban, ahogyan azt a befektető igényli, likviditási 

kockázatnak nevezzük. A megfelelő pénzügyi eszköz piaclikviditása attól függ, hogy hogyan 

van szervezve a piac (szabályozott piac vagy OTC piac), továbbá a piaci résztvevők 

mennyiségétől, de legnagyobb mértékben maga a pénzügyi eszköz jellegétől. 

Általánosságban érvényes, hogy a pénzügyi eszköz minél kevesebb ideig van elhelyezve a 

piacon, annál alacsonyabb a likviditása. Az egyes pénzügyi eszközök likviditása nem fix 

érték, és időben változhat, mint például az időzónák eltolódása miatt is, amikor a piacon a 

globális likviditás az idővel együtt mozog.  

A befektetőnek tájékozódnia kellene az adott pénzügyi eszköz likviditásáról és az 

értékesítés lehetőségeiről főként abban az esetben, amikor az egyes tőzsdék fő indexein 

kívüli részvényekkel történő tranzakció megvalósítását igényli. A likviditásról szóló 

információt igényelnie kéne a szokásos módon forgatható részvényeknél is, amennyiben 

nem rendelkezik tapasztalattal az adott részvénybe való beruházás terén, vagy ha az utolsó 

tranzakció megvalósításától hosszabb idő telt el.  
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A végrehajtás helyének kockázata 

A végrehajtási hely kockázata azon piaccal vagy hellyel kapcsolatos, amelyen a megfelelő 

pénzügyi eszközzel történő tranzakciók megvalósítására kerül sor. Amennyiben a 

végrehajtás helye nem azonos a befektető „hazai” végrehajtási helyével, a befektető 

egyúttal valutakockázatnak teszi ki magát. 

Minden egyes befektetés, amely külföldi piacon történik, vagy külföldi elemet tartalmaz, 

összefügghet az illetékes külföldi piac kockázatával, amely különbözhet a hazai piaci 

kockázatoktól. Specifikus eset a fejlődő piacok (emerging markets), melyek gyakran 

tartalmaznak olyan kockázatokat, melyek nincsenek a fejlett piacokon. Az ilyen piacokon 

történő beruházások gyakran spekulatív jellegűek, és ezeket gondosan kéne elbírálni, 

figyelembe véve az ilyen piacokkal kapcsolatos lehetséges kockázatokat.  Ezek a 

kockázatok részletesebben a jelen dokumentum 2.8. pontjában vannak feltüntetve. 

Inflációs kockázat 

Az infláció (a pénzérték leértékelődése) reálisan csökkenti a beruházásból származó 

hozamot. Ahhoz, hogy kiszámítsuk a befektetésből származó reális nyereséget, le kell 

számítanunk az infláció mértékét. Szintén tudatosítani kell, hogy az infláció nagyobb 

növekedésénél csökken a befektetés vásárlási ereje. 

A relatív teljesítőképesség kockázata 

A relatív teljesítőképesség kockázata olyan kockázatot takar, hogy a pénzügyi eszköz 

teljesítőképessége nem fog megfelelni a benchmark (piaci standard) teljesítőképességének. 

Akkor fordul elő, ha a befektető pénzügyi eszközt vásárol összehasonlítva 

teljesítőképességét egy benchmarknak vélt egyéb pénzügyi eszköz teljesítőképességével.  

Az országgal kapcsolatos kockázat 

Az új adók, új szabályozási előírások, új jogszabályok vagy előnykorlátozások, melyeket a 

befektető az ilyen előnyöket nyújtó megfelelő pénzügyi eszközbe való befektetés idején 

nyert, az országgal kapcsolatos kockázatot takarják. Erről csak a kormány, vagy bármilyen 

releváns államhatalom tehet.  Az országgal kapcsolatos kockázattal szorosan összefügg a 

politikai kockázat is, ami elsősorban a politikai erők vagy az adott ország irányulásának 

lehetséges változásából adódhat, amit az adó, jogi, fiskális vagy egyéb rendszer változása 

követ, ami befolyásolja az adott országgal összefüggő befektetésekből származó 

hozamokat. A politikai kockázat jelenléte az egyes piaci résztvevők idegességét vonja maga 

után. Ez a pénzügyi eszközök árának magasabb volatilitásában mutatkozhat meg, amely 

egészen az adott piacok kiárusításához vezethet, amit a befektetők kockázattal szembeni 

hozzáállásának változása okoz. 

Ingadozási /volatilitási/ kockázat 

A volatilitás a pénzügyi eszköz árának változását méri, és magas, ha a pénzügyi eszköz ára 

jelentősen változik bizonyos időszakon belül (néhány eszköz esetében ez napi alapú, egyéb 

eszközöknél ez hosszabb időszak). A volatilitási kockázat összefügg az egyes pénzügyi 
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eszközök árának mozgásával. Meghatározása a pénzügyi eszköz egy adott időszakon belüli 

legalacsonyabb és legmagasabb ára közti átlagos különbség összehasonlítása alapján 

történik, és az adott pénzügyi eszköz árváltozási mértéke miatti potenciális veszteség 

kockázatát fejezi ki.  

Minden egyes pénzügyi eszközre, minden piacra és minden megfigyelt időszakra 

vonatkozóan a volatilitás egyéni. A volatiltás magasan instabil mennyiség az időbeni 

értékének szempontjából. Még maga a volatilitás is rendelkezik saját volatilitással. Ezért az 

ügyfélnek még a befektetés előtt tájékozódnia kéne az adott pénzügyi eszköz aktuális, 

esetleg történeti volatilitásáról, továbbá hatásáról a tervbe vett befektetési döntés 

nyereségességére.  

Rendezési kockázat 

Az a kockázat, hogy a pénzügyi eszközzel történő tranzakció nincs rendezve, vagy a 

pénzügyi eszköz nincs kézbesítve a megegyezett napon, a rendezési kockázat. A kockázat 

ebben az esetben  a pénzügyi eszköz megegyezett ára és a rendezés napján érvényes piaci 

ár közti különbségnek felel meg, miközben ez a különbség veszteséget jelenthet abban az 

esetben, ha  nem rendeződne a tranzakció és a pénzügyi eszköz adott ügyletét az aktuális 

piaci áron kellene megvalósítani.  

Az értékpapír-kereskedelem különböző procedúrákkal rendelkezik a rendezésre és a 

szállításra, miközben rendezési procedúra befolyásolható a mennyiség szempontjából, 

amely a rendezésük módját és eljárását határozza meg. Az, hogy a tranzakciót nem lehet 

rendezni az ilyen procedúra-korlátozások miatt, a befektető részére az egyéb alternatív 

befektetési lehetőségekbe való beruházás lehetőségének korlátozását, esetleg elvesztését 

jelentheti.  

2.8. Kockázatok a fejlődő piacok országaiban történő befektetésnél 

Jelenleg a befektetők egyre jobban orientálódnak a fejlődő piacokon - emerging markets - 

forgatott pénzügyi eszközökbe való beruházás felé, melyek a befektetők részére lehetővé 

teszik az alternatív beruházások megszerzését, melyek a hagyományos piacokkal 

összehasonlítva magasabb hozammal bírnak. A magasabb hozam viszont összefügg a 

kockázat magasabb mértékével, amely gyakran nagyon specifikus az adott piacra és az 

adott pénzügyi eszközre vonatkozóan.  

Az Emerging markets olyan piacok a pénzügyi eszközökkel való kereskedéshez, melyeket 

főként a következők jellemzik: 

(a) a gazdaság változó teljesítőképessége,  

(b) a politikai instabilitás bizonyos foka, 

(c) a gazdasági fejlődés beláthatatlan pénzügyi piacai és paraméterei, 

(d) pénzügyi piacok, melyek még fejlődő stádiumban vannak. 
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Az Emerging markets olyan piacok, melyekre a fentiekben feltüntetettek közül egy vagy több 

jellemző vonatkozik. 

A befektető abban az esetben van kitéve kockázatoknak, ha a fejlett piacon végez 

beruházást a pénzügyi eszközökbe és az ilyen eszközök kibocsátójának székhelye 

emerging markets környezetben van, vagy tevékenysége elsősorban az ilyen piacok 

területére irányul.  

A befektetőnek az ilyen eszközökbe történő beruházás előtt meg kéne ismerkednie az 

összes kockázattal, ami az ilyen piacokon való beruházásokkal kapcsolatos. Az emerging 

markets-on hozzáférhető pénzügyi eszközökbe való beruházás gyakran spekulatív jellegű. 

A kockázatok következő jegyzéke alapvető információkat nyújt azokról a kockázatokról, 

melyeket figyelembe kéne venni a fejlődő piaccal rendelkező országokban történő 

beruházásnál. 

Gazdasági kockázat  

A piaci turbulenciák és az áringadozások valószínűbbek és nagyobb mértékűek a fejlődő 

piacok gazdaságaiban, amely piacok fokozottan érzékenyebbek a kamatlábak és az infláció 

változásaira. Efölött a tevékenység és a termelés iránya az ilyen gazdaságokban gyakran 

aránylag szűk, és ezért az egyes események többszörösen nagyobb hatással lehetnek a 

gazdaságra és a piacokra, mint ez a fejlett gazdaságok és piacok esetében történik. A 

megfelelő szabályozás és monitoring az állami szabályozók részéről az emerging markets-

nél nagy hiányosság.  

Valutakockázat 

A fejlődő gazdaságok váltóárfolyamai az értékük nagy és beláthatatlan változásainak 

tárgyát képezik. Továbbá meg kell említeni, hogy némely ország limitálja vagy egyéb módon 

korlátozza a helyi valutával való kereskedelmet. A hedging és a művelet biztosítása 

korlátozhatja a potenciális veszteségeket és kockázatokat, melyek a helyi valutával történő 

műveletekből adódnak, viszont a másik oldalon ezek a kockázatok nem lehetnek teljesen 

eliminálva a lokális piacok viselkedésének beláthatatlanságára való tekintettel.   

Piackockázat 

A pénzügyi piacok megfigyelésének és monitoringjának kisebb darabszámú kidolgozott 

módszerei az egyes piacok alacsony szintű átláthatóságához, effektivitásához, 

likviditásához és szabályozottságához vezethet. Az ilyen piacokra ezen felül jellemző a 

magas fokú volatilitás, az árak nagy mozgásai, és a piaci árak jogosulatlan 

befolyásolásának lehetősége és az információkkal való visszaélés lehetősége. 

Rendezési kockázat 

Némely fejlődő gazdaság olyan clearing-rendszereket használ, továbbá olyan rendszereket 

a pénzügyi műveletek rendezéséhez, melyek jelentős módon különbözhetnek a fejlett 

gazdaságokban használatos rendszerektől. Néhány esetben hiányozhatnak is az ilyen 
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rendszerek, vagy a létező rendszerek nem működnek megbízhatóan, nagy mennyiségű 

hibával dolgoznak a tranzakciók feldolgozásánál, vagy jelentős késedelmet okoznak a 

pénzügyi eszközök rendezésénél vagy leszállításánál.  

Jogi kockázat 

Az ilyen piacokon jogi bizonytalanság létezhet a nemzeti igazságszolgáltatás pénzügyi 

piacok működésével kapcsolatos tapasztalatlansága következtében. Ezen felül a pénzügyi 

piacok monitoring-rendszerének hiányossága vagy nem elegendő mértéke problémákhoz 

és nehézségekhez vezethetnek a befektető azon jogainak érvényesítésénél, melyek a 

pénzügyi eszközök birtoklásából erednek.  

Politikai kockázat 

A nemzeti gazdaságban és politikai rendszerben rövidtávú időhorizontban történő lényeges 

változásainak kockázatát növeli a politikai rendszer stabilitáshiánya és az ország vagy a 

kormány politikai tisztviselőinek tapasztalatlansága. A befektetők részére 

következményként léphet fel a befektető eszközeinek elkobzása kompenzálás nélkül, a 

befektető jogainak korlátozása az eszközök birtoklásával kapcsolatosan, vagy a befektető 

eszközértékének drámai változása állami intervenció következtében vagy állami ellenőrző 

és monitoring-mechanizmusok bevezetése miatt. 

Likviditási kockázat 

A kereslettől és a kínálattól az egyes piacok likviditása is függ. A természeti katasztrófák 

vagy a szociális, gazdasági és politikai változások a fejlődő piacok keresletére és kínálatára 

irányuló hatásainak következtében ezek a tények sokkal gyorsabb és hosszabban tartó 

változásokat okozhatnak, mint az a fejlett piacok esetében történne, miközben extrém 

esetekben teljes hiányossághoz és likviditáshoz vezethetnek az adott piacon.  Ez a tény azt 

okozhatja, hogy a befektető nem tudja majd eladni az eszközeit abban az esetben, ha be 

akarja fejezni vagy csökkenteni akarja befektetéseit a fejlődő piacokon. 

3. Záró rendelkezések 

3.1. A jelen dokumentumot a Bróker igazgatósága hagyta jóvá 2020 június 11-én, 2020 július 1-

i hatállyal.  

3.2. A jelen dokumentum 2020 június 16-án került közlésre. 


