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A margin kereskedés lényege (Margin Trading): 
Portfolió létrehozása során az ügyfél a portfolió egy részét hitelbıl finanszírozza. A hitel 
fedezeteként a megvásárolt értékpapírok szolgálnak. A hitel nagysága akár a portfolió értékének 
70 %-át is elérheti. 
 
A saját és idegen t ıkébıl finanszírozott portfolió:  
 
 

 
 
 
 
Elınyök: 
 

� Tıkeáttétel – a befektetett eszközök megtöbbszörözıdése 
� A vásárlóerı több mint megháromszorozásának lehetısége 
� A hitel rugalmas használata – a megítélt hitelkeret tetszıleges részének az azonnali 

felhasználása, vagy a hitel tetszıleges részének azonnali visszafizetése 
� Napi kamatszámítás –  kizárólag az igénybe vett pénzmennyiség után 

 
 
Mely értékpapírokra lehet hitelt felvenni? 
 

� Részvények, amelyek a DAX 30 indexbe tartoznak (a portfólió értékének 70 % -ig) (pl. 
Deutsche Bank, BMW, Bayer, BASF, Allianz,  INFINEON, ...) 

� Kiválasztott likvid részvények, amelyek a DJ EuroStockx 50 –be tartoznak (70 % -ig) 
� A XETRAn regisztrált részvények, amelyek a Marginable listán találhatóak a HSBC 

értéktárnál – cca 1000 részvény (50 % -ig) 
 
 
Mely piacokon lehet a hitelt felhasználni?  
 

� XETRA (a Deutsche Börse Frankfurt elektronikus kereskedési rendszere) 
 
 
 
 
 

Vétel 100 
(ügyfél 30 + hitel 70) 

 

 
                Hitel 
 
 
                Saját 

A portfólió  20%-os 
felértékelıdése 

Eladás 120 
 
Visszafizeti a 
hitelt 70 
 
Az ügyfélnek 
marad 50 
 
Ez a befektetett  
eszközök 66% 
felértékelıdése 
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Példa Margin Trading használatára, 70 % hitelnél: 
 
Continental A.G. (CON) vétel 20.7.2006: 75,00 EUR  
Continental A.G. (CON) eladás 20.9.2006: 90,00 EUR  
Saját befektetett eszközök: 7.500 EUR  
 

 
Vétel Hitel Részvényszám Eladás Költségek Nyereség Felértékelıdés 

"A" ügyfél - a Margin Trading felhasználásával    
25.000,- 17.500,- 333 29.970,- 362,-1 4.608,- +61,5% 

"B" ügyfél - a Margin Trading felhasználása nélkül     
7.500,- 0,- 100 9.000,- 25,-2 1.475,- +19,7% 

  CON felértékelıdése 75,00 EUR -ról 90,00 EUR -ra   +20,0% 
 
 
 
Példa Margin Trading használatára, 50 % hitelnél: 
 
Epcos AG (EPC) vétele 3.7.2006:  10,00 EUR  
Epcos AG (EPC) eladása 3.10.2006:  12,00 EUR  
Saját befektetett eszközök: 10.000 EUR  
 
 
Vétel Hitel Részvényszám Eladás Költségek Nyereség Felértékelıdés 
"A" ügyfél - a Margin Tranding felhasználásával     
20.000,- 10.000,- 2000 24.000,- 225,-1 3.775,- +37,8% 

"B" ügyfél - a Margin Trading felhasználása nélkül     
10.000,- 0,- 1000 12.000,- 33,-2 1.967,- +19,7% 

  EPC felértékelıdése 10,00 EUR -ról 12,00 EUR -ra   +20,0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figyelmeztetés: 1 
Az értékpapírokkal történı margin kereskedés sikeres befektetés esetén megtöbbszörözi 
a befektetett eszközöket, azonban megtöbbszörözi a veszteséget is sikertelen befektetés esetén. 
2 

                                                 
1 díj a hitelkeret folyósításáért + kamat + a kereskedı díja a XETRAn történı vételért és eladásért  
2 a kereskedı díja a XETRAn történı vételért és eladásért  
 
Megj.: A hitelt nem a Fio o.c.p., a.s. szolgáltatja, hanem más társaságok a FIO Pénzügyi Csoporton belül. Az 
értékpapír kereskedelemben a tranzakciókat a Fio o.c.p., a.s. közvetíti. Az értékpapírok múltbeli jövedelmezısége nem 
garantálja a jövıbeli hozamokat. 


