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PÉLDA AZ ERSTE TERMIN LONG ÜGYLETRE 
 
 

 Ügyfél internetes rendszeren vagy üzletkötőjén keresztül az azonnali piacon részvényt vásárol. 

Példánkban 1 000 darab OTP-t 4 800 forintos árfolyamon. 

 Ügyfél még aznap, legkésőbb 16:30 -ig telefonon jelzi üzletkötőjénél, hogy long pozícióját napon túl is 

szeretné megtartani. 

 ezt követően Üzletkötő zárja a long pozíciót, azaz eladja a részvényeket az Azonnali piacon – 1 000 

darab OTP eladása 4 850 forint árfolyamon - (az ügylet daytradenek minősül így költség nem kerül 

felszámításra, a daytrade eredménye elszámolásra kerül Ügyfél számláján) valamint long határidős 

kontraktust, azaz határidős vételi pozíciót nyit. Tőzsdei határidős ügyletek lévén a kiválasztott lejárat a 

tőzsde által jegyzett lejárat kell legyen. A kontraktusok száma egyenlő a kezdeti long pozíció 

darabszáma osztva a Tőzsde által meghatározott 1 darab kontraktus értékével, a határidős árfolyam 

pedig az azonnali ügyletkötés árfolyamának a Long Termin ügyletek finanszírozási költségének 

időarányos részével növelt árfolyama lesz. Példánkban az Üzletkötő 2010. június 7-én 2010. 

szeptember 17-i lejáratra nyit 5 darab long határidős kontraktust 5 100 forintos határidős árfolyamon. 

 
 
Az ügylet zárása  

 

 

A nyitással ellentétes műveletek kerülnek rögzítésre. 

 Ügyfél internetes rendszeren vagy üzletkötőjén keresztül az azonnali piacon részvényt ad el. 

Példánkban a long finanszírozás nyitása után egy héttel 1 000 darab OTP-t 5 200 forintos árfolyamon 

elad az azonnali piacon. 

 amennyiben az eladási megbízás teljesült, még aznap 16:30-ig értesíti Üzletkötőjét a pozíciók zárásáról.  

Ezt követően Üzletkötő az Azonnali piacon 1 000 darab OTP-t vesz, esetünkben 5 200 forintos vételi 

árfolyamon (az ügylet daytradenek minősül így költség nem kerül felszámításra, a daytrade eredménye 

elszámolásra kerül Ügyfél számláján) valamint zárja a határidős kontraktust. Az ügylet zárásakor 

érvényes határidős árfolyam az azonnali ügyletkötés árfolyamának a Long Termin ügyletek 

finanszírozási költségének időarányos részével növelt árfolyama lesz. Példánkban az Üzletkötő 2010. 
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június 14-én 2010. szeptember 17-i lejáratú 5 darab long határidős kontraktust 5 449 forintos határidős 

árfolyamon zárja, 

 

A két határidős tranzakció bruttó eredménye az Ügyfél számláján (5 449-5 100) x 5 x 200 =349 000 HUF, amit 

már csak tranzakciós költségek terhelnek, amely megegyezik az Ügyfél számláján korábban is 

alkalmazottakkal. 

Erste Termin Long    

    

Mögöttes Ügyletek Árfolyam Kötés egység Fedezetigény 

    

Long Termin NYITÁSA    

Vételi azonnali ügylet - Ügyfél 4 800 HUF 1 000 darab részvény 4 800 000 HUF 

Eladási azonnali ügylet- Üzletkötő 4 850 HUF -1 000 darab részvény -4 850 000 HUF 

Long határidős ügylet nyitása 

(Kötési árfolyamon)- Üzletkötő* 
 5 100 HUF* 

1 000/200= 

5 darab kontraktus 

5*200 000=            

1 000 000 HUF 

    

Long Termin ZÁRÁSA egy hét múlva 

Eladási azonnali ügylet - Ügyfél 5 200 HUF -1 000 darab - 

Vételi azonnali ügylet- Üzletkötő 5 200 HUF 1 000 darab - 

Long határidős ügylet zárása 

(Kötési árfolyamon)- Üzletkötő* 
5 449 HUF* -5 darab kontraktus - 

   

Eredmény (long finanszírozás) 5 x 200 x (5 449- 5 100)= 349 000 HUF  

* Határidős kötési árfolyam= azonnali árfolyam +((azonnali árfolyam x finanszírozási kamat% / 365) x (azonnali láb elszámolásának napja és a 
határidős láb elszámolásának napja között eltelt napok száma)). 

 

 
 
PÉLDA AZ ERSTE TERMIN SHORT ÜGYLETRE 
 

 Ügyfél internetes rendszeren vagy üzletkötőjén keresztül az azonnali piacon részvényt ad el. 

Példánkban 1 000 darab OTP-t 4 800 forintos árfolyamon. 

 Ügyfél még aznap, legkésőbb 16:30-ig telefonon jelzi üzletkötőjénél, hogy short pozícióját napon túl is 

szeretné megtartani. 

 ezt követően Üzletkötő zárja a short pozíciót, azaz részvényeket vesz az Azonnali piacon, esetünkben1 

000 darab OTP-t 4 850 forintos árfolyamon - (az ügylet daytradenek minősül így költség nem kerül 

felszámításra, a daytrade eredménye elszámolásra kerül Ügyfél számláján) valamint short határidős 

kontraktust nyit. Tőzsdei határidős ügyletek lévén a kiválasztott lejárat a tőzsde által jegyzett lejárat kell 

legyen. A kontraktusok száma egyenlő a kezdeti short pozíció darabszáma osztva a Tőzsde által 

meghatározott 1 darab kontraktus értékével, a határidős árfolyam pedig az azonnali ügyletkötés 

árfolyamának a Short Termin ügyletek finanszírozási költségének időarányos részével csökkentett 
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árfolyama lesz. Példánkban az Üzletkötő 2010. június 7-én 2010. szeptember 17-i lejáratra nyit 5 darab 

short határidős kontraktust 4 692 forintos határidős árfolyamon. 

 
 
Az ügylet zárása  

 

A nyitással ellentétes műveletek kerülnek rögzítésre. 

 Ügyfél internetes rendszeren vagy üzletkötőjén keresztül az Azonnali piacon részvényt vesz. 

Példánkban a short finanszírozás nyitása után egy héttel 1 000 darab OPT-t 4 450 forintos árfolyamon 

vesz az azonnali piacon. 

 amennyiben a vételi megbízás teljesült, még aznap értesíti Üzletkötőjét a pozíciók zárásáról.  

 ezt követően Üzletkötő az Azonnali piacon eladja a részvényeket – 1 000 darab OTP eladása 4 460 

forint árfolyamon - (az ügylet daytradenek minősül így költség nem kerül felszámításra, a daytrade 

eredménye elszámolásra kerül Ügyfél számláján) valamint zárja a határidős kontraktust. Az ügylet 

zárásakor érvényes határidős árfolyam az azonnali ügyletkötés árfolyamának a Short Termin ügyletek 

finanszírozási költségének időarányos részével csökkentett árfolyama lesz. Példánkban az Üzletkötő 

2010. június 14-én 2010. szeptember 17-i lejáratú 5 darab short határidős kontraktust 4 325 forintos 

határidős árfolyamon zárja. 

 

 A két határidős tranzakció bruttó eredménye az Ön számláján (4 692 - 4 325) x 5 x 200 =367 000 HUF, amit már 

csak tranzakciós költségek terhelnek, amely megegyezik az Ügyfél számláján korábban is alkalmazottakkal. 

 

Erste Termin Short     

    

Mögöttes Ügyletek Árfolyam Kötés egység Fedezetigény 

    

Short Termin NYITÁSA    

Eladási azonnali ügylet - Ügyfél 4 800 HUF -1 000 darab -4 800 000 HUF 

Vételi azonnali ügylet- Üzletkötő 4 850 HUF 1 000 darab 4 850 000 HUF 

Short határidős ügylet nyitása 

(Kötési árfolyamon)- Üzletkötő** 
4 692 HUF** -5 darab kontraktus 

5*200 000=            

1 000 000 HUF  

    

Short Termin ZÁRÁSA egy hét múlva   

Vételi azonnali ügylet - Ügyfél 4 450 HUF 1 000 darab - 

Eladási azonnali ügylet- Üzletkötő 4 460 HUF -1 000 darab - 

Short határidős ügylet zárása 

(Kötési árfolyamon)- Üzletkötő** 
4 325 HUF** 5 darab kontraktus - 

    

Eredmény (short finanszírozás) 5 x 200 x (4 692 – 4 325)= 367 000 HUF  

**Határidős árfolyam = azonnali árfolyam - ((azonnali árfolyam x kölcsönzési díj % / 365) x (azonnali láb elszámolásának napja és a határidős láb 
elszámolásának napja között eltelt napok száma)). 


