Terméklap
Határidős BUX index

Termékleírás
BUX index
A BUX index a Budapesti Értéktőzsde hivatalos indexe, amelyet legalább 12 legfeljebb 25 magyar blue chip részvény
árfolyammozgásából számítanak. A határidős ügyletek az alaptermék (jelen esetben a BUX index) jövőbeli
árfolyamalakulására vonatkozó várakozást testesítenek meg: a befektető az alaptermék árfolyamának
emelkedéséből (hosszú vagy long pozíció) és a csökkenéséből (rövid vagy short pozíció) is profitálhat. A teljesítés egy
jövőbeli időpontban (a lejárati napon), egy előre meghatározott árfolyamon (kötési árfolyam) történik. Tőzsdei
határidős tranzakció esetén a kötésben résztvevő felek közé belép a KELER KSZF Zrt., mint központi szerződő fél, aki
garantálja az ügyletek teljesítését, így a befektető nincs kitéve a másik fél esetleges nemfizetésének.
A hazai tőzsdén kialakult szokvány alapján kizárólag a legközelebbi decemberi lejárat likvid, a december harmadik
péntekén esedékes tőzsdei kifutást megelőző egy-két hét kivételével, amikor megkezdik átkötni a pozíciókat a
következő évre. A tőzsdei határidős ügyletek esetén, így az index futures-ök esetén is a nyereség és veszteség
elszámolása napi szinten történik, minden esetben forintban. A nyereség/veszteség mértéke a kötési ár és az
azonnali piaci árfolyam viszonyától függ. Hosszú (long) pozíció esetén amennyiben a kötési árfolyamnál magasabb az
alaptermék árfolyama, akkor nyereség, ha alacsonyabb, akkor veszteség keletkezik. Rövid (short) pozíciónál ez
fordítva van, ekkor a befektető az árfolyam esésében érdekelt.
A kontraktus mérete 10 HUF* index. (pl. a 45.500 pontos BUX index 455.000 forintos kitettségnek felel meg). A
Random Capital Bróker Zrt. a KELER KSZF Zrt. által bekért alapletét dupláját kéri az ügyfelektől a pozíció
megnyitásakor, ami akár 10-12 –szeres tőkeáttételre is lehetőséget ad.

A termékre vonatkozó informácók megtalálhatóak a www.bet.hu/Befektetok/Szarmazekos-szekcio/Hataridostermekek és a www.bet.hu/oldalak/derivativ_termek/$instrument/HBX weboldalakon.

Kinek ajánljuk?
A tőkeáttételes pozíciók rendkívül kockázatosak, ezért csak nagyon tapasztalt és kifejezetten magas kockázattűrő
képességgel felvértezett ügyfeleknek ajánlható.

Termékkockázat

1. ALACSONY

2. ENYHE

3. MÉRSÉKELT

4. KÖZEPES

5. FOKOZOTT

6. MAGAS

7. RENDKÍVÜLI

7. Rendkívüli kockázatú termék: Azokat a pénzügyi eszközöket soroljuk ide, amelyek magas tőkeáttétellel
rendelkeznek és a mögöttes pénzügyi termék(ek) árfolyam-ingadozása miatt rendkívüli kockázatot hordoznak
magukban. Előfordulhat, hogy akár rövidtávon is teljesen elértéktelenedhetnek vagy csak jelentős veszteséggel

értékesíthetők. A kezdeti befektetett tőkén felüli veszteség nem kizárható, ezért szélsőséges piaci mozgások
következtében a veszteség mértéke meghaladhatja az eredetileg befektetett tőke 100%-át.
Komplexitás:

Komplex termék

Előnyök:
Lehetővé teszi árfolyamesésbe (short pozíció) és árfolyam-emelkedésbe (long pozíció) való befektetést is. A magas
tőkeáttétel miatt lehetővé válik a gyors piaci mozgásokból eredő jelentős árfolyamnyereség besöprése, a teljes piaci
kitettség töredékének a letétbe helyezése mellett. Maga a nyitott pozíció bármikor lezárható, a folyamatos tőzsdei
kereskedés biztosítja a likviditást.

Kockázatok:
A tőkeáttételből következően a pozíció értéke jelentősen érzékenyebb az alaptermék árfolyamváltozására, mint
maga az alaptermék. Nagymértékű kedvezőtlen irányú árfolyam elmozdulás esetén előfordulhat, hogy az alapletét
nem biztosít elég fedezetet és a pozíciót a szolgáltató kényszerzárja. Kedvezőtlen árfolyam elmozdulás esetén a
veszteség mértéke is többszöröse lehet, mintha csak az alaptermékben vállalt volna kitettséget az ügyfél. Az
árfolyam változékonyságának emelkedése magával hozhatja az alapletét igény növekedését. Az ügyfél rövid időn
belül akár a tőkéjének a jelentős részét is elveszítheti! A BUX index diverzifikációja elmarad a fejlettebb piacokon
megszokottól, az OTP árfolyammozgása rendkívüli hatással van rá.

Országkockázat

Gazdasági, politikai és földrajzi tényezők az egyes országok országkockázati
besorolását alapvetően meghatározzák. Egy ország megítélésének változása az adott
országban működő vállalatok értékére – és így a részvénypiaci mozgásokra is –
hatással van. Az országkockázat növekedése a volatilitás és a kiszámíthatatlanság
irányába mozdítja el a piacokat.

Árfolyamkockázat

A származékos termékek típusa alapján nagy szórást mutathat. A diverzifikáció
hiánya vagy a tőkeáttétel jelentős mértékben növelheti az ügyfél árfolyamkockázatát.
A befektető akár a teljes befektetett összeget elveszítheti, a termék nem
tőkegarantált.

Kibocsátói kockázat

A kibocsátói kockázat az értékpapírok kibocsátójával kapcsolatos kockázat. Az
értékpapírok értéke, illetve az értékpapírokhoz kapcsolódó követelések teljesítése
függ a kibocsátó gazdálkodásától, valamint likviditási- és vagyoni helyzetétől. A rossz
gazdálkodásból eredő kockázat elsősorban a kibocsátott értékpapírok visszavásárlási
kockázataként jelentkezik.

Likviditási kockázat

Alacsony, mert a BUX decemberi határidős indexe kellő forgalommal rendelkezik a
BÉT-en. A BUX indexben két árjegyző is biztosítja a mindig megfelelő likviditást Az
OTP és az Erste 50-50 kontraktussal folyamatosan vételi és eladási megbízásokat
jegyez a kereskedési rendszerben. Normál piaci körülmények mindkét terméknek van
likvid másodpiaca.

Devizakockázat

Nem releváns.

Szolgáltatáshoz kapcsolódó díjak, költségek
tranzakciós költségek: 75 forint/kontraktus
számlavezetési díj: 0 Ft /hó
számlanyitási díj: 0 forint
számlamegszüntetési díj: 0 forint

