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Összefoglaló a BÉT-en elérhető certifikátokról és típusaikról 
 

Értékpapír megnevezése Termékkategória Értékpapír Kibocsátója
Erste Dax Certifikát Befektetési Certifikát Erste Bank der oesterreichischen 

Sparkassen AG 
Erste Arany Certifikát Befektetési Certifikát Erste Bank der oesterreichischen 

Sparkassen AG 
Erste WTI Olaj Certifikát Befektetési Certifikát Erste Bank der oesterreichischen 

Sparkassen AG 
Brent Nyersolaj Certifikát Befektetési Certifikát Raiffeisen Centrobank AG

CECE Certifikát Befektetési Certifikát Raiffeisen Centrobank AG
DJ EUROSTOXX 50 Certifikát Befektetési Certifikát Raiffeisen Centrobank AG

Arany Certifikát Befektetési Certifikát Raiffeisen Centrobank AG
SETX Certifikát Befektetési Certifikát Raiffeisen Centrobank AG

S&P 500 Certifikát Befektetési Certifikát Raiffeisen Centrobank AG
Erste Dax Turbo Long 5500 

Certifikát Turbo Certifikát
Erste Bank der oesterreichischen 

Sparkassen AG 
Erste Dax Turbo Short 8000 

Certifikát Turbo Certifikát
Erste Bank der oesterreichischen 

Sparkassen AG 
Erste Arany Turbo Long 700 

Certifikát Turbo Certifikát
Erste Bank der oesterreichischen 

Sparkassen AG 
Erste Arany Turbo Short 1150 

Certifikát Turbo Certifikát
Erste Bank der oesterreichischen 

Sparkassen AG 
Erste WTI Olaj Turbo Long 70 

Certifikát Turbo Certifikát
Erste Bank der oesterreichischen 

Sparkassen AG 
Erste WTI Olaj Turbo Long 02 

Certifikát Turbo Certifikát
Erste Bank der oesterreichischen 

Sparkassen AG 
Erste WTI Olaj Turbo Short 03 

Certifikát Turbo Certifikát
Erste Bank der oesterreichischen 

Sparkassen AG 
Erste WTI Olaj Turbo Short 05 

Certifikát Turbo Certifikát
Erste Bank der oesterreichischen 

Sparkassen AG 
 
I. Befektetési certifikátok 
 
Mögöttes termék: arany 
 
Miért előnyös aranyba fektetni? 
 
Az arany ára nagymértékben független a gazdasági hatásoktól. Az arany tradicionális 
pénzhelyettesítő eszköz, emellett számos központi bank is tartalékol ebből a természeti 
erőforrásból. A befektetők ezt a nemesfémet pénzügyi befektetés, illetve az infláció vagy egy 
esetleges devizaválság elleni védelem céljából vásárolják. Az aranyat nem csupán az 
ékszeripar, de – vezetőképessége miatt - az elektronikai ipar is intenzíven használja. Ezen 
túlmenően, tőzsdei esések idején vagy amikor a piaci mozgások igen hektikusan alakulnak, a 
befektetők jelentős hányada aranyba fektet, mint az egyik legstabilabbnak tartott befektetési 
formába.  
 
Az aranyon alapuló – tőkeáttétel nélküli - certifikát segítségével a befektetők alapkezelési díj 
megfizetése nélkül, közvetett módon 1:1 arányban, részesülhetnek a mögöttes termék árának 
alakulásából. 
 
Az aranyon alapuló certifikát előnyei: 
 

• Likviditás, átláthatóság és rugalmasság 
• Diverzifikáció, mivel az arany nagyon kis mértékben mozog együtt az egyéb 

nyersanyagokkal és eszközkategóriákkal 
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• Tőzsdei forgalomban kereskedett 
• Nincs alapkezelési díj 
• Kockázati diverzifikáció 

 
 
Kinek ajánljuk? 
 
Ezek a certifikátok olyan befektetőknek jelenthetnek kedvező alternatívát, akik az arany 
árfolyamának erősödésében bíznak és tőkeáttétel nélkül kívánnak befektetni, ugyanakkor 
költséghatékony befektetési megoldást keresnek. 
 
A kategóriának megfelelő, BÉT-en elérhető termékek köre: 

• Erste Arany Certifikát 
• Raiffeisen Arany Certifikát 

 
 
Mögöttes termék: nyersolaj 
 
Miért előnyös nyersolajba fektetni? 
 
A világgazdaság egyik legfontosabb mutatójának a nyersolaj ára tekinthető, amelynek 
alakulása meghatározó az egész világgazdaság tekintetében. A készletek globális apadásával, 
az alternatív energiaforrások megjelenésével a nyersolaj az egyik legizgalmasabb befektetési 
lehetőség. Eddig Ügyfeleink befektetési alapokon vagy az árupiacon keresztül részesülhettek 
a nyersolaj által kínált kiemelkedő hozamlehetőségből. A nyersolajra szóló certifikátok 
segítségével Ügyfeleink számára könnyen elérhetővé válik a részesedés eme instrumentum 
kedvező mozgásaiból. 
 
Nyersolajon alapuló certificátok előnyei: 
 

• Egyszerű befektetési mód a nyersolajkontraktusokba 
• Likviditás és rugalmasság 
• Tőzsdei forgalomban kereskedett 
•  Nincs alapkezelési díj 

 
A Brent nyersolajkontraktussal a Londoni Interkontinentális Tőzsdén (London 
Intercontinental Exchange, ICE) USD alapon kereskednek. 
 
Kinek ajánljuk? 
 
Ezek a certifikátok olyan befektetőknek jelenthetnek kedvező alternatívát, akik a nyersolaj 
árfolyamának erősödésében bíznak és tőkeáttétel nélkül kívánnak befektetni, ugyanakkor 
költséghatékony befektetési megoldást keresnek. 
 
A kategóriának megfelelő, BÉT-en elérhető termékek köre: 

• Erste WTI Olaj Certificat 
• Raiffeisen Brent Nyerolaj Certificat 
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Mögöttes termék: DAX index 
 
A Frankfurti Értéktőzsde indexe a fejlett piacok közül az egyik legjobb teljesítményt hozta 
2007-ben. A legmeghatározóbb német részvényeket tartalmazó tökéletesen reagálja le az 
európai és közvetetten a globális eseményeket. 
 
Kinek ajánljuk? 
 
Ezek a certifikátok olyan befektetőknek jelenthetnek kedvező alternatívát, akik bíznak a 
német nagyvállalatok további dinamikus fejlődésében és tőkeáttétel nélkül kívánnak 
befektetni, ugyanakkor költséghatékony befektetési megoldást keresnek. 
 
A kategóriának megfelelő, BÉT-en elérhető termékek köre: 

• Erste Dax Certifikát 
 
 
Mögöttes termék: CECE index 
 
Miért előnyös a CECE indexbe fektetni? 
 
Az elmúlt közel két évtizedben az újonnan csatlakozott EU tagországok látványos fejlődési 
pályát jártak be. 2002. júliusa óta a Bécsi Értéktőzsde határokon átívelő, euróban denominált 
kelet-európai indexet is számít, amelynek összetétele a következő: 52,96%* lengyel 
tőzsdeindex 13,78%* magyar tőzsdeindex és 33,26%* cseh tőzsdeindex. 
 
*Az arányok a 2007. decemberi állapotot tükrözik. 
 
Kinek ajánljuk? 
 
Elsősorban azon Ügyfeleinknek ajánljuk, akik részesedni szeretnének a cseh, magyar és 
lengyel részvénypiac fejlődéséből. 
 
A certificát előnyei: 
 

• A CECE EUR indexen alapuló certifikát segítségével a befektetők 1:1 arányban 
részesülhetnek az index alakulásának eredményéből. 

• Likviditás és rugalmasság. 
• Tőzsdei forgalomban kereskedett. 
•  Nincs alapkezelési díj. 
• Könnyen összehasonlítható a referencia indexel. 

 
A kategóriának megfelelő, BÉT-en elérhető termékek köre: 

• CECE Certifikát (Raiffeisen) 
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Mögöttes termék: DJ EURO STOXX 50 index 
 
Miért előnyös a DJ EURO STOXX 50 indexbe fektetni? 
 
A STOXX® Limited által számított DJ EURO STOXX 50 tőzsdeindex az 50 legjelentősebb, 
vezető európai részvényt tartalmazza. Az adott részvény piaci kapitalizációjától függ, hogy 
bekerül-e az indexbe. A DJ EURO STOXX 50 így Európa egyik leghitelesebb euróban 
denominált részvénypiaci értékmérője. 
 
DJ EURO STOXX 50® indexben szereplő nagyobb súlyozású részvények (2007.12.05-i 
állapot) 

Részvény Súly 
BP 4,70% 

Vodafone-csoport 4,03% 
HSBC 3,98% 
Nestle 3,86% 
Total 3,72% 
Nokia 3,12% 

Novartis 2,87% 
E.ON 2,79% 

Banco Santander 2,74% 
 
 
 
Kinek ajánljuk? 
 
Elsősorban azon Ügyfeleinknek ajánljuk, akik részesedni szeretnének az EU 
részvénypiacának fejlődéséből. 
 
A certificát előnyei: 
 

• DJ EURO STOXX 50 indexen alapuló certifikát segítségével a befektetők 1:1 
arányban részesülhetnek az index alakulásának eredményéből. 

• Likviditás és rugalmasság. 
• Tőzsdei forgalomban kereskedett. 
•  Nincs alapkezelési díj. 
• Könnyen összehasonlítható a referencia indexel. 

 
A kategóriának megfelelő, BÉT-en elérhető termék: 

• DJ EURO STOXX 50 Certifikát (Raiffeisen) 
 
Mögöttes termék: S&P500 index 
 
Miért előnyös az S&P500  indexbe fektetni? 
 
Az S&P 500 index, amelyet a Standard & Poor’s állít elő, a legnagyobb kapitalizációjú 
amerikai cégek széles körben használatos USD-ben számított indexe. Az indexben 
meghatározó társaságok részvényei szerepelnek, melyekkel a két nagy amerikai tőzsdén (New 
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York Stock Exchange-en, valamint a Nasdaq-on) kereskednek. Az S&P 500 indexet tekintik 
az amerikai gazdaság fokmérőjének, valamint a vezető indexek egyikének. 
 
Kinek ajánljuk? 
 
Elsősorban azon Ügyfeleinknek ajánljuk, akik részesedni szeretnének az amerikai 
részvénypiacon jegyzett cégek fejlődéséből. 
 
Az S&P 500 index legnagyobb súllyal rendelkező összetevői (2007. 12. 6-i állapot szerint) 
 

Részvény Súly 
Exxon Mobile 3,83% 

Generla Electric 2,89% 
Microsoft 2,03% 

AT&T 1,80% 
Procter&Gamble 1,77% 
Bank of America 1,54% 
Johnson&Johnson 1,52% 

Chevron 1,46% 
Citigroup 1,29% 

 
A certificát előnyei: 
 

• Az S&P 500 indexen alapuló certifikát segítségével a befektetők 1:1 arányban 
részesülhetnek az index alakulásának eredményéből. 

• Likviditás, átláthatóság és rugalmasság 
• Tőzsdei forgalomban kereskedett 
• Diverzifikáció, amely az USA különböző gazdasági szektorainak megjelenésével 

valósul meg 
• Nincs alapkezelési díj 

 
A kategóriának megfelelő, BÉT-en elérhető termék: 
S&P 500  Certifikát (Raiffeisen) 
 
Mögöttes termék: SETX index 
 
Miért előnyös SETX-be fektetni? 
 
A Bécsi Tőzsde (Wiener Börse AG) első ízben számít hivatalos referenciaindexet a délkelet-
európai térségre. A SETX piaci kapitalizációval súlyozott árindex, amely 20, a délkelet-
európai régió (a bukaresti, ljubljanai, szófiai és zágrábi) tőzsdéin kereskedett vezető részvényt 
tartalmaz. A SETX EUR index euróban denominált, számítására pedig naponta, reggel 9 és 
délután 5 óra között kerül sor. Az index kiegyensúlyozott allokációjának megőrzése 
érdekében az egyes részvények súlya 20%-ban maximalizált, míg az egyes országok súlyának 
plafonja 40%. Az index összetételét félévente felülvizsgálják, illetve szükség szerint 
kiigazítják.  
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Kinek ajánljuk? 
 
Elsősorban azon Ügyfeleinknek ajánljuk akik bíznak a román, horvát, szlovén és bulgár 
részvénypiac fejlődésében és részesülni szeretnének belőle.  
 
A certificát előnyei: 
 

• A SETX indexen alapuló certifikát segítségével a befektetők 1:1 arányban 
részesülhetnek az index alakulásának eredményéből. 

• Likviditás, átláthatóság és rugalmasság 
• Tőzsdei forgalomban kereskedett 
• Diverzifikáció, amely a megnevezett országok gazdasági szektorainak megjelenésével 

valósul meg 
• Nincs alapkezelési díj 
• Könnyen összehasonlítható a referencia indexel.  

 
A kategóriának megfelelő, BÉT-en elérhető termék: 
SETX Certifikát (Raiffeisen) 
 
II. Turbo Certifikát (tőkeáttételes befektetési formák) 
 
A tőkeáttételi hatást egy példán keresztül tudjuk a legjobban érzékeltetni: 
 
Tegyük fel, hogy a turbó long certifikát ára 5, a mögöttes termék árfolyama pedig 100 egység. 
A tőkeáttételi hatás ott érhető tetten, hogy a mögöttes termék 1%-os árfolyam emelkedése a 
certifikát árában nem 1%-os, hanem 20%-os emelkedést tesz lehetővé. Természetesen 
amennyiben az árfolyam 1%-ot esik, úgy a certifikáton 20% veszteséget szenvedünk el. Tehát 
minél magasabb a tőkeáttétel annál nagyobb a kockázat. Előnyként jelölhetjük meg azonban, 
hogy a tőkeáttétel a kezdeti szinthez viszonyítva, a futamidő során nem változik. 
 
A BÉT-en szereplő Turbo Certifikátok a már említett mögöttes termékekkel rendelkeznek: 
DAX, index, nyersolaj, arany.  
 
Miért előnyös Turbo certifikátokba fetetni? 
 
A Turbo certifkátok segítségével Ügyfelünk az 1:1 arányhoz képest sokkal nagyobb arányban 
részesülhet a mögöttes piacok teljesítményéből. 
 
További előnyök: 
 

• Likviditás, átláthatóság és rugalmasság 
• Tőzsdei forgalomban kereskedett 
• Nincs alapkezelési díj 

 
Kinek ajánljuk a Turbo Certifikátokat? 
 
Azon Ügyfeleinknek ajánljuk ezen termékeket, akik a magasabb hozam érdekében hajlandóak 
magasabb kockázatot vállalni.  
 
Jelenleg a BÉT-en elérhető Turbo Certifikátok köre: 
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Erste által kibocsátott certifikátok, pl: 
 
Erste Dax Turbo Long 5500 Certifikát 
 
Az elnevezés értelmezése:  
Kibocsátó: Erste 
Pozíció iránya: long (vagyis emelkedésre játszik) 
Kötési árfolyam: 5500 
 
 
 
Hozam és kockázat közötti átváltás: 
 

        
 
Fontos: 
 
Mivel a certifikátokat a Budapesti Értéktőzsdén forintban jegyzik, azok értékét a 
devizaárfolyamok ingadozása is befolyásolja. A certifikátokhoz kapcsolódó bármilyen 
kifizetés a kibocsátó fizetőképességétől függ. 
 
 


