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A panelbeszélgetés moderátora: dr. Hardy Ilona
a Budapesti Értéktőzsde alapító ügyvezető igazgatója, 
az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának elnöke

Mit kezdjünk a tőzsdével?
„Aki a tőzsdével akar 

foglalkozni, jobban teszi, ha a 

kereskedésre üzletként tekint, nem 

a szerencsejáték lehetőségét 
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az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának elnöke

a szerencsejáték lehetőségét 

keresi.”



Részvénypiacok teljesítménye 2016 elejétől 

Forrás: Bloomberg

teljesítménye 2016 elejétől (forintban)
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A régiós tőzsdék relatív teljesítménye 
(100%=2014.12.30.)

Forrás: Bloomberg

A régiós tőzsdék relatív teljesítménye 
(100%=2014.12.30.)
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Magyar háztartások pénzügyi eszközeinek 
megoszlása

Forrás: MNB

Magyar háztartások pénzügyi eszközeinek 
megoszlása

A háztartások által 
közvetlenül tartott 
részvényállomány részvényállomány 
évek óta alacsony 
szinten stagnál, a 
BUX emelkedése 
sem hozta meg a 
kisbefektetők 
étvágyát
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Magyar részvénypiac befektetői csoportok 
szerinti megoszlása

Forrás: MNB

Magyar részvénypiac befektetői csoportok 
szerinti megoszlása

Domináns 
külföldi 
tulajdonlás, a 
háztartások 
részaránya 
alacsony
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Befektetési alapok részvénykitettsége 

Első ránézésre nagyon kevés részvényt tartanak a befektetési alapok, de az „egyéb” 
kategóriába sorolt termékek miatt (pl. közvetett befektetések, „alapok alapja” 
konstrukciók) valójában áttételesen érdemben magasabb a részvénykitettség
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Forrás: MNB
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OTP-sztori dióhéjban 

Forrás: Bloomberg

• 1990.12.31. 
részvénytársasággá 
alakul (23 millió 
részvény/1000 
forintos névérték)

• 1995.08.10-én tőzsdei 
privatizáció 1200 
forintos áron

• 2002-ben 1:10 arányú • 2002-ben 1:10 arányú 
részvényfeldarabolás 
(névérték 100 forintra 
csökken)

• Tőzsdén keresztül 
addicionális 
forrásbevonásra nem 
került sor a cég 
életében
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OTP tulajdonosi struktúrája

Forrás: Bloomberg

OTP tulajdonosi struktúrája

Free float: 85,3%
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KKV részvények megjelenése a BÉT

Előnyök

• Transzparencia javulása

• Gazdasági növekedéshez való 
hozzájárulás (EU-s 
hitelek, fehéredési hatás)hitelek, fehéredési hatás)

• Forgalom-növekedés (?)

• Tőzsde iránti érdeklődés növelése 
új sztorik megjelenésével

KKV részvények megjelenése a BÉT-en

Nehézségek

• A kis papírokról nincsenek 
független elemzések, az 
alapkezelők elemzési kapacitása 
véges => a befektetők a sötétben 
tapogatóznak
véges => a befektetők a sötétben 
tapogatóznak

• Alacsony likviditás, kis volumenek 
(intézményi szerepvállalás erősen 
kérdéses)

• Az igazán „sexy” sztorikat a 
kockázati tőke befektetők már az 
IPO felmerülése előtt elviszik
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