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A hitel lényege: 
Portfolió létrehozása során az ügyfél a portfolió egy részét hitelbıl finanszírozza. A hitel 
fedezeteként a megvásárolt értékpapírok szolgálnak. A hitel nagysága a portfolió értékének 80 
%-át is elérheti. 

 
A saját és idegen t ıkébıl finanszírozott portfolió bemutatása:  
 

 

 
 
 
Elınyök: 
 

� Tıkeáttétel – a befektetett eszközök megtöbbszörözıdése 
� A vásárlóerı jelentıs megnövekedése – lehetıség nagyon alacsony saját tıkével 

kereskedni a likvid SPAD szegmensben 
� 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? 
 

A SPAD szegmensbe tartozó értékpapírok: 
Részvény A lot nagysága  
Komerční banka 500 db részvény 
Telefonica O2 ČR 5.000 db részvény 
ČEZ 5.000 db részvény 
Philip Morris 100 db részvény 
Erste Bank 2.000 db részvény 
Unipetrol 10.000 db részvény 
Pegas Nonwovens 1 000 db részvény 
Orco 500 db részvény 
ECM 500 db részvény 
Central European Media Enterprises 1.000 db részvény 
AAA Auto Group N.V. 3.000 db részvény 
New World Resources 5.000 db részvény 
VIG 500 db részvény 
Megj.: A lot nagyságát a Prágai Értéktızsde megfelelı szervei határozzák meg. Az adott értékek 
2009. június 2-tól voltak érvényben. 

        Vétel 100 
(ügyfél 20 + hitel 80) 
 

 
                Hitel 
 
 
                Saját 

A portfólió  20%-os 
felértékelıdése 

Eladás 120 
 
Visszafizeti a 
hitelt 80 
 
Az ügyfélnek 
marad 40 
 
Ez a befektetett  
eszközök 100% 
felértékelıdése 
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Mely piacokon lehet a hitelt vagy az értékpapír-köl csönzést felhasználni?  

� BCPP – SPAD szegmens 
Tranzakciók csak egész lotokban, vagy a lot egész számú szorzatában 

� BCPP – AOS szegmens (FIXING és KOBOS kereskedési fázis)  
Tranzakciók tetszıleges mennyiségben 

� ČBCP – RM-Systém - Tranzakciók tetszıleges mennyiségben 
 

Hitelprogramok kínálata: 
A befektetı két hitelprogram közül választhat a befektetései típusa szerint. 
 
Aktív kereskedés -  azon befektetık számára, akik a rövid távú, spekulatív befektetéseket 
részesítik elınyben, ill. akik aktív kereskedési tevékenységet folytatnak. E program sajátossága 
a magas tıkeáttétel. Ezt az alacsony collaterálnak, vagyis a minimálisan szükséges saját 
eszköznek köszönhetıen lehet elérni. E programnál az értékpapír mozgásokért nincs felszámítva 
külön díj. 
 
Hosszú távú befektetések - azon befektetık számára, akik a közép- és hosszú távú 
befektetéseket részesítik elınyben, vagyis akiknek  „Vedd és tartsd“ befektetési stratégiájuk van. 
E hitelprogram elınye az alacsonyabb kamatrátában rejlik1, A befektetı elfogadja 
az alacsonyabb tıkeáttételt és a jutalékot az értékpapírok mozgásáért a hitelszámlán.  
 

Program: Collateral: Kamatráta
Hitel rendelkezésre 

bocsátása
Jutalék az értékpapír 

mozgásáért

Aktív kereskedés 15-35% referencia kamat +4% 0,47% 0,-
Hosszú távú befektetés 30-50% referencia kamat 0,47% 0,12% (max. 2400 CZK)

 
Példa a felhasználásra:  
Telefonica O2 vétel    05.11.2008: 380,00 CZK2 
Telefonica O2 eladás 04.12.2008: 440,00 CZK3 
Befektetett saját eszközök:              300.000 CZK4 
Vétel Hitel Részvényszám  Eladás Költségek  Nyereség  Felértékel ıdés 
"A" ügyfél - a Hitelprogram aktív kereskedése használatával  
1.900.000,- 1.600.000,- 5.000 2.200.000,- 25.427,812 274.572,- +91,52% 
"B" ügyfél - a Hitelprogram hosszútávú befektetésekre használatával  
1.000.000,- 700.000,- 2.631 1.157.640,- 16.624,-3 141.016,- +47,01% 
"C" ügyfél- hitel nélkül       

300.000,- 0,- 789 347.160,- 1.876,764 45.283,- +15,09% 
  A Telefonica felértékelıdése 380 CZK-ról 440 CZK-ra   +15,79% 
 
Figyelmeztetés: 
Az értékpapírokkal történı margin kereskedés sikeres befektetés esetén megtöbbszörözi a befektetett 
eszközöket, azonban megtöbbszörözi a veszteséget is sikertelen befektetés esetén. 

                                                 
1 A hitelfelvétel növekedésével érdekes kamatot érhetünk el, amely 6,65 % p.a. –tól kezdıdik 
2 díj a hitelkeret folyósításáért + kamat + a kereskedı díja a SPAD -ban történı vételért és eladásért + a BCPP díja a vételért és 
eladásért 
3 díj a hitelkeret folyósításáért + kamat + a kereskedı díja az AOS -ban történı vételért és eladásért + a BCPP díja a vételért és 
eladásért + a hitelezı díja az értékpapírok mozgásáért a hitelszámlán 
4 a kereskedı díja az AOS -ban történı vételért és eladásért + a BCPP díja a 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. 


