Terméklap
Külföldi részvények

Termékleírás
A részvény egy részvénytársaság által kibocsátott, tagsági, tulajdonosi, szavazati és osztalék jogokat megtestesítő
értékpapír. A részvény a vállalat jegyzett tőkéjének, a névértéknek megfelelő hányadát testesíti meg. A részvényesi
jogok gyakorlásának minimális feltétele, hogy az adott társasági esemény előtt (pl. osztalékfizetéskor), egy
meghatározott napon - az ún. tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján - a befektető tulajdonában legyen az adott
részvény.
A részvény hozama az árfolyamváltozásoktól függ, valamint attól, hogy a kibocsátó – figyelembe véve az üzleti
eredményt – milyen összegű osztalékot fizet. A részvény hozama hosszabb távon jelentősen meghaladhatja a
hasonló befektetési időszakra kalkulált kockázatmentes hozamot.
A Random Capital Broker Zrt. –nél a Budapesti Értéktőzsde mellett jelenleg amerikai, német és francia tőzsdére
bevezetett részvények érhetőek el. A külföldi értékpírok esetében az árfolyam- és egyéb információ, továbbá a
kibocsátói közzétételek és a részvényre vonatkozó tájékoztató információk a xetra.com, euronext.com, nyse.com,
nasdaq.com és az otcmarkets.com oldalakon érhetőek el.

Kinek ajánljuk?
Amennyiben hosszú távon kockázatmentes hozamot meghaladó befektetési lehetőséget keres, és határozott
elképzelései vannak az árfolyamok alakulásáról.

Termékkockázat
1. ALACSONY

2. ENYHE

3. MÉRSÉKELT 4. KÖZEPES

5. FOKOZOTT

6. MAGAS

7. RENDKÍVÜLI

5. Fokozott kockázatú termék: Azokat a pénzügyi eszközöket soroljuk ide, amelyek jellemzően jelentős kockázatot
hordoznak, a pénzügyi eszköz árfolyama jelentősen ingadozhat akár rövidebb időtávon is, de kivételes piaci
eseményektől eltekintve a befektetők jellemzően nem veszíthetik el tőkebefektetésük teljes értékét. A múltbeli
adatok alapján az egy éves időtávra számított lehetséges veszteség nagy valószínűséggel nem haladja meg a
befektetett összeg 65%-át.
Komplexitás:

Nem komplex termék

Előnyök:
A részvények hosszabb távon a legtöbb befektetési eszköznél általában magasabb hozamot biztosítanak. Ez – többek
között - a befektetők által megkövetelt kockázati prémium miatt van. Részvénybefektetés esetén a befektető
jelentős veszteséget szenvedhet el, ám amennyiben a vállalkozás jól teljesít, abban az esetben rendkívül magas

hozamot is el lehet érni. Részvényenként erősen változhat, de a nagyobb forgalmú részvények piaca likvid, így mind
vételi, mind eladási szándék esetén jelentős extra költség nélkül lehet ezekkel az értékpapírokkal kereskedni.

Kockázatok:
Részvénybefektetés esetén sem az árfolyamnyereség, sem az osztalék előre nem ismert, illetve nem garantált, sőt a
befektetés teljes egésze elveszhet. A részvényekbe történő befektetés szaktudást igényel, a piac és mindazon
tényezők folyamatos figyelését, amelyek hatással lehetnek a részvény árfolyamának alakulására. Lényeges a minél
teljesebb körű diverzifikáció a különböző szektorban működő cégek részvényei között.

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.

Részvényárfolyam-kockázat

A részvényárfolyam-kockázat annak a kockázata, hogy a részvényekből
kialakított portfolió a kedvezőtlen részvénypiaci mozgások miatt veszít
értékéből. A befektető akár a teljes befektetett összeget elveszítheti, a
termék nem tőkegarantált.

Kibocsátói kockázat

A kibocsátói kockázat az értékpapírok kibocsátójával kapcsolatos kockázata.
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
értékpapír árfolyamában tükröződik.

Likviditási kockázat

Likviditási kockázat akkor merül fel, amikor az ügyfél azért nem tud egy
terméket megvásárolni/eladni, mert nincs a piacon olyan partner, aki azt
eladná neki/megvásárolná tőle. Ez a típusú kockázat főleg válságban fordul
elő vagy olyan kis forgalmú piacok vagy termékek esetén, ahol a kereslet és
kínálat nehezen talál egymásra. A blue-chip részvények esetén ez a kockázat
mérsékelt. A likviditás és a termék eladni/megvásárolni kívánt mennyisége
között egyfajta átváltás figyelhető meg: kisebb mennyiségű
eladáskor/vételkor a befektető magas likviditást érzékelhet, míg a mennyiség
növekedésével ez a fajta likviditás párhuzamosan csökkenhet.

Devizakockázat

Magas, mivel a befektetés devizaneme eltér attól a devizától, amiben az
ügyfél a befektetései teljesítményét értékeli.

Szolgáltatáshoz kapcsolódó díjak, költségek (százalékos értékek a tranzakció árfolyamértékére vetítve):
tranzakciós költségek: Xetra 0,25 %, min. 6,5 EUR, USA 0,2 % min. 2 USD*, EURONEXT 0,3 % min. 6,5 EUR
számlavezetési díj: 0 Ft /hó
számlanyitási díj: 0 forint
számlamegszüntetési díj: 0 forint

*külföldi tőzsdék esetén felmerülő extra tőzsdedíjak (pl. stamp duty, SEC fee): USA piacokon a 10 dollárnál
kisebb árfolyamú értékpapíroknál darabonként 1 cent

