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Magyarázat 

Ha a befektető egy physical gold ETC-be fekteti pénzét, akkor az elérhető nyereség az arany 

árfolyamváltozása lesz a jutalékkal csökkentve. Ha leveraged ETC-t vásárol Crude olajra, akkor a Crude 

olaj napi árfolyamváltozásának 2-szeresét kapja meg. Ha például az olaj árfolyama 5%-ot drágul akkor a 

leveraged ETC értéke 10%-al nő. Ez visszafelé is igaz, tehát ha 5%-ot esne az olajár akkor a 10%-ot 

vesztünk a befektetéssel. 

 

Az ETC mögöttes termékei 

Az árupiaci termékek közül az Erste Trader-en a következőkre lehet spekulálni. 

• Mezőgazdasági termények 

• Energia (olaj, földgáz) 

• Ipari fémek 

• Nemes fémek 

 

Ezeket a mögöttes termékeket a prompt piacon csak nagy tételben leszállítással lehet megvásárolni, 

ilyen formában kisbefektetők számára elérhetetlenek lennének. Erre a problémára kínál megoldást az 

ETC, és egyéb származtatott termékek (pl.: certifikátok). 

 

Elérhető tőzsdék, melyeken ETC-ket forgalmaznak 

1. Egyesült Királyság: London Stock Exchange 

2. Franciaország: Euronext, Párizs 
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Az ETC-k likviditása 

Mivel az ETC-k általában nyíltvégű befektetések, ezért kereslet esetén rábocsátással új jegyeket 

vezethetnek be a tőzsdére. Az ETC ugyanolyan likvid, mint a mögöttes termék piaca vagy határidős 

piaca. Az ETC likviditását market makerek és árjegyzők egyaránt biztosítják. Alacsony költséggel, kis 

tételben lehet rájuk kereskedni, így kiváló befektetési lehetőséget kínálnak lakossági befektetőknek. 

 

Az ETC-k kockázatai 

Mielőtt a befektető ETC-be fekteti pénzét fontos, hogy tisztában legyen a kockázatokkal. Ilyenek például: 

• A mögöttes termék volatilitása. 

• A kibocsátó bank hitelminősítése, fizetőképessége. 

• A határidős piac árazása, kereskedés felfüggesztése. 

• A market makerek mennyire jegyzik pontosan az árat, és milyen hibával tudják követni a 

mögöttes termék árfolyamváltozását. 

• Devizaárfolyam kockázat, abban az esetben, ha a befektető nem a számára hazai devizában 

tudja megvásárolni az ETC-t. 

 

Az ETC-k általában nagy volatilitású termékek, ezért magas hozam érhető el velük, de ennek 

megfelelően a kockázatuk is magas, ezért nem minden befektető kockázatvállalási hajlandóságának 

felel meg ez a termék. Éppen ezért a befektetőnek magának kell mérlegelnie a kockázatokat, vagy 

célszerű konzultálnia pénzügyi tanácsadójával a pozíció megnyitása előtt. Fontos, hogy a terméket 

részletekbe menően megismerje, mielőtt kereskedni kezd vele. 
 

A weboldalon és az azon közzétett bármely dokumentumban foglaltak nem minősíthetők befektetésre való ösztönzésnek, befektetési tanácsadásnak, értékpapír jegyzésére, vételére, 

eladására vonatkozó felhívásnak, arra vonatkozó ajánlatnak még abban az esetben sem, ha valamely befektetési eszközzel kapcsolatos leírás az adott eszköz eladása/vétele mellett 

foglal állást. A tőkepiaci és makrogazdasági helyzet, a befektetések és azok hozamai alakulását olyan tényezők alakítják, melyre az Erste Befektetési Zrt-nek nincs befolyása, a 

befektető által hozott döntés következményei az Erste Befektetési Zrt-re nem háríthatók át. 

A weboldalon foglaltak és az azon közzétett bármely dokumentum - teljes vagy részleges - felhasználása, többszörözése, publikálása, átdolgozása, terjesztése kizárólag az Erste 

Befektetési Zrt. előzetes írásos engedélyével lehetséges. 

 


