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Erste Termin: itt a megoldás a napon túli shortra 
Az Erste Befektetési Zrt. új szolgáltatása 
 
Budapest, 2010. június 14. − A magánbefektetők részéről állandó igényként felmerülő 
napon túli shortolásra biztosít lehetőséget az Erste Befektetési Zrt. új szolgáltatása, az 
Erste Termin. Az ügylet keretében a brókercég ügyfelei a Budapesti Értéktőzsde 
részvényeire napon túli short pozíciókat nyithatnak, ezáltal a részvényárfolyamok több 
napos esésére is spekulálhatnak. A szolgáltatás bevezetésével az Erste Befektetési Zrt. 
a piac közelmúltban újra megnövekedett volatilitására kíván gyorsan és rugalmasan 
reagálni.  
 
Ráner Géza, az Erste Befektetési Zrt. ügyvezető igazgatója a termék bevezetésével 
kapcsolatban elmondta: bő egy éves töretlen piaci áremelkedés után az elmúlt időszakban 
jelentősen megnövekedett a volatilitás az értékpapír-piacon és komolyabb árfolyamesések 
történtek. Az a befektető azonban, aki komolyabb visszarendeződésre (áresésre) számított, 
csekély mozgástérrel bírt eddig, hiszen vagy eladta a részvényeit és várt a vételi lehetőségre, 
vagy a BUX index shortolásával a piac egészének esésére számított. Az Erste Termin 
ügyletek segítségével − jellemzően tőkeáttételes pozíciók nyitásával − mostantól már az 
egyedi részvények árfolyameséséből is realizálhatnak profitot a magánbefektetők a prompt 
piaccal azonos likviditás mellett. 
 
Ráner Géza kiemelte: az Erste Termin piacon a négy leglikvidebb instrumentum, a MOL, az 
OTP, a Magyar Telekom és a Richter papírjai mellett a többi kisebb részvény is kereskedhető. 
Megbízásokat az Erste Befektetési Zrt. üzletkötőinél telefonon lehet adni, ők segítenek az 
ügyletek megértésében, a pozíciók méretezésében, árazásában és kialakításában is.  
 
Az új piac működését konkrét számpéldákkal is igyekszik közérthetően elmagyarázni az Erste 
Befektetési Zrt. a www.erstebroker.hu oldalon.  
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