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TŐKEPIACOK A REÁLGAZDASÁGÉRT

A tőkepiacok biztosítják a növekedés forrását.

1 NÖVEKEDÉS

A tőkepiacok fontos kiegészítői a bankszektornak.

2 KIEGÉSZÍTÉS

A tőkepiacok segítségével a kockázat átruházható.

A tőkepiacok átalakítják a kockázatokat.

3 KOCKÁZAT

A fentiek által a tőkepiacok csökkentik a reálgazdaság 
költségeit.

4 KÖLTSÉGEK

Forrásbevonási alternatíva

Elősegíti a cég értékelését, hatékonyabb 
működését és az átláthatóságot

Növeli a cég likviditását

1 VÁLLALATOK

Piacot nyújt a megtakarítások elhelyezéséhez

Hozzájárulhat a pénzügyi kultúra javításához

2 BEFEKTETŐK

Gazdasági katalizátor, gazdaságfejlesztési eszköz

A tőzsdeindexen keresztül felmérhető a gazdaság 
helyzete és kilátásai

3 NEMZETGAZDASÁG

A Bank of England értelmezése szerint Az MNB értelmezése szerint



3

JÓL MŰKÖDŐ PIACOK JELLEMZŐI

Válságálló
a piac, ha kiszámítható hozzáférést 
és likviditást biztosít a forrásokhoz, 
befektetésekhez és a kockázatok 
átruházásához.

Igazságos
a piac, ha átlátható és következetes 
sztenderdjei vannak, transzparens 
és a szereplők becsületesen, ér-
demben versenyezve működnek.

Elszámoltatható
ha a piacon működő magánszemé-
lyeket, cégeket és hatóságokat 
ellen-őrzik és felelősséget vállalnak 
a tevékenységükért.

Hatékony
ha válságálló és igazságos, 
megvan a megfelelő infrastruktúrája 
és folyamatosan fejleszt a kockáza-
tok megfelelő árazása és elosztása 
érdekében.

Társadalmilag elfogadott
ha igazságos és elszámoltatható, 
és megbízhatóan a társadalom 
érdekében működik és innovál.

Fellendülés
A hatékony, társadalmilag elfoga-
dott piacok elősegíthetik a fellen-
dülést azzal, hogy:
•jutalmazzák a prudens kockázat-
válllalást,
•befektetnek produktív lehetősé-
gekbe és innovációkba,
•kiegészítik a bankszektort,
•átruházzák a kockázatokat 
azoknak a befektetőknek, akik azt 
a leginkább el tudják viselni,
•átalakítják a kockázatokat a 
megfelelő elosztása érdekében,
•nemzetközi kereskedelmet és 
befektetéseket finanszírozzák,
•a pénzügyi szektorban munka-
helyeket hoznak létre és 
exportálnak,
•támogatják egy válságállóbb, 
nyitott globális pénzügyi rendszer 
kialakulását.
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A TŐKEPIACOK HIÁNYOSSÁGAI

Sok esetben be kellett zárni a piacokat a válság 
következtében.

A tőkepiacokon erős illikviditás volt megfigyelhető a 
válság első időszakában.

1 TÖRÉKENY

Sok esetben derült fény különböző visszaélésekre, 
az ügyfelek félrevezetésére.

Ilyen volt például az árak manipulálása, titkos 
adatokkal való visszaélések.

2 IGAZSÁGTALAN

A kockázatokat sok esetben félreárazták, nem 
mérték fel megfelelően.

A kockázatok átruházása sem működött 
megfelelően.

4 NEM HATÉKONY

Csak kevés piaci szereplőnek kellett vállalnia a 
felelősséget az elkövetett bűnökért.

3 FELELŐSSÉG HIÁNYA

A válság rámutatott arra, hogy a tőkepiacokkal négy jelentősebb probléma 
volt.
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DIAGNÓZIS A HAZAI RÉSZVÉNYPIACON

Jó befektetési sztorik hiánya a 
budapesti tőzsdén

Konzervatív (elavult) megtakarítási 
szerkezet, magas készpénztartás

Fejlesztésre szoruló pénzügyi kultúra 
(kibocsátói és keresleti oldalon egyaránt)

1

2

3

!
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KONZERVATÍV MEGTAKARÍTÁSI SZERKEZET

A lakosság pénzügyi befektetéseit tekintve 
általánosan konzervatívabb, 
kockázatkerülőbb magatartást tanúsít 

Az alacsony kockázat mellett a könnyű
hozzáférhetőségnek és likviditásnak van 
nagy szerepe a befektetési döntések során

Növekszik az államkötvények és 
befektetési jegyek (likviditási és pénzpiaci) 
aránya a teljes megtakarítási szerkezeten 
belül

A készpénztartás még mindig nagyon 
magas arányt képvisel 

!
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LAKOSSÁG VAGYONÁNAK ALAKULÁSA

*Forrás: BAMOSZ

Adatok milliárd Ft-ban
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ALACSONY RÉSZVÉNYKITETTSÉG

BAMOSZ tagok által kezelt vagyon (%), 2017 Q2

*Forrás: BAMOSZ

Nyugdíjeszköz-allokáció egyes országokban, 2015 

Forrás: Global Pension Assets Study 2016 (Willis Tower Watson), BAMOSZ

*A tanulmányban szereplő országok átlaga; **BAMOSZ-statisztikák alapján 
kalkulált érték
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FEJLETLEN PÉNZÜGYI KULTÚRA
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AZ ÖNGONDOSKODÁS HIÁNYA
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MILYEN MEGOLDÁSOKON DOLGOZIK A BÉT?

Több és jobb minőségű kibocsátás

A megtakarítási szerkezet 
diverzifikálása 

Szemléletformáló képzések

1

2

3

KKV piac létrehozása

BÉT Akadémia

ELITE Hungary

Állami vállalatok

?

Nagyvállalatok

Dual listing



12

STRATÉGIAI LÉPÉSEK A BÉT-EN

Kapitalizáció és forgalom növelése:

• Állami vállalatok bevezetése a BÉT-re

• Magán nagyvállalatok bevezetése a BÉT-re

• Szabályozott ingatlanbefektetési társaságok a 
BÉT-en

Nagyvállalatok utánpótlása:

• Középvállalati platform létrehozása a BÉT-en

• Középvállalatok tőkepiaci megjelenésének 
állami támogatása

1 KÍNÁLAT ÉLÉNKÍTÉSE

Szabályozói környezet:

• Meglévő kedvezmények kiegészítése

• Újabb adókedvezmények

Pénzügyi kultúra fejlesztése:

• Tőkepiac irányába tereli a lakossági 
megtakarításokat

• Nem versenytárs az állampapírok számára

2 KERESLET ÉLÉNKÍTÉSE
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A BÉT XTEND PIAC

5 millió euró alatt elég
információs dokumentum

A piacérettség nem számszerű előírás, 
a kijelölt tanácsadó és a BÉT megítélése

Piacra lépés IPO-val vagy technikai bevezetéssel

1 PIACRA LÉPÉS

Alacsonyabb díjak (bevezetés, éves díj)

4 DÍJAK

Kijelölt tanácsadó segíti

Nincs kötelező IFRS

Éves, féléves jelentés, 
rendkívüli tájékoztatók

2 FOLYAMATOS 
KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE

A kijelölt tanácsadó
is biztosíték rá

Az MNB és a BÉT is 
felügyeletet gyakorol

A piacelhagyási szabályok 
megegyeznek a tőzsdeivel

3 BEFEKTETŐVÉDELEM

Befektetőként beszállhat a Nemzeti 
Tőzsdefejlesztési Alap (NTA)

Források a piacra lépés költségeire

+1 ÁLLAMI FORRÁSOK
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ÁLLAMI ÖSZTÖNZŐK A VÁLLALATOKNAK
NEMZETI 

TŐZSDEFEJLESZTÉSI ALAP

Évente átlagosan 4-8 befektetést eszközöl, 
2018-2022 között 

Célja a vállalkozások fejlesztése és a tőzsdei 
vállalkozások számának növelése

13 milliárd Ft állami (uniós visszacsorgó) 
forrás

Magánforrás bevonása ÁCSR szabályok szerint

Befektetésenként 1 milliárd Ft körüli 
összegért kisebbségi részesedést vásárol

BÉT MENTORING 
PROGRAM

A tőzsdére készülő KKV-k felkészülésének 
támogatására a tanácsadói díjak maximum 50%-a 
finanszírozható

1 milliárd Ft GINOP forrásból, várhatóan 
2017 IV. negyedévében indul

A program keretein belül finanszírozható az 
ELITE Programban résztvevő KKV-k 
részvételi költsége

1

2
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