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A Budapesti Értékt?zsde hivatalos részvényindexének, a BUX-nak az alakulását követtük nyomon a 15. héten,
valamint az indexet alkotó legnagyobb súlyú részvények árfolyamának változását.

A BUX index hivatalos neve: a Budapesti Értékt?zsde Zrt. részvényindexe. Nevéb?l következik, hogy részvények
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árfolyama alapján számítják ki, az éppen aktuális piaci árak alapján, 5 másodpercenként. Az index kosarában a
legnagyobb forgalmú és t?keérték? részvények szerepelnek, különböz? súlyokkal, és ezen részvények árának
átlagos változása alapján kerül kiszámításra a BUX. A kosárba kerül? részvények számának és súlyának
meghatározása évente kétszer történik, márciusban és szeptemberben. Jelenleg a kosárban 12 db részvény
szerepel, ezek közül a négy legnagyobb súlyú a következ?:
1
MOL – 28,62%
2
OTP – 30,77%
3
Richter – 20,89%
4
MTelekom – 13,11%
A BUX-indexet folyamatosan, 5 másodpercenként számolják, de itt most csak a napi záró értékeket figyeljük,
ahogy a részvényeknél is.
Az értékek alakulása a héten:
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Hétf?n a BUX 25.500-ról indult, majd n?tt 25.690-ig, de dél körülre elfogyott a lendület és folyamatos csökkenés
mellett alig valamivel a pénteki záró érték fölött zárt. A forgalom 28 milliárd Ft volt, ami ugyan átlag fölötti, de nem
túl magas. Délel?tt még minden részvény árfolyama emelkedett.
A választási eredmények nem hoztak nagy meglepetést, így nem voltak hatással a t?zsdére. A várhatóan stabil
kormány (ami akár kétharmados többséget is jelenthet) pozitív hír volt, így a forint er?södni tudott.
Kedden nagyon kicsi volt a forgalom. A nap elején 25.000 felett járt az index, a nap közepén viszont 24.800 alatt is.
Jellemz? volt, hogy mindenki kivárt, a hét többi részén érkez? makroadatokra vártak a befektet?k. A régióban a
többi index jobban teljesített, mint a BUX, a hazai index általában túlteljesíti vagy alulteljesíti a többiek
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teljesítményét.
Szerdán visszafogottan pozitív hangulat volt jellemz?, átlag alatti forgalommal. Az USA-ból kedvez? makroadatok
érkeztek, a görög helyzet viszont még mindig aggodalomra ad okot, ezért felemás eredmények születtek. Itthon a
Rába részvénynek volt igen nagy forgalma, ami részben annak köszönhet?, hogy bejelentették az Ikarus és a
Rába együttm?ködését.
Csütörtökön megint nagyon alacsony volt a forgalom. Az index értéke 25.300-ról indult, 24.800 alatt is volt a
délel?tt folyamán. Amerikából vegyesen jöttek jobb és kevésbé jó adatok, a régióban a többi t?zsde is felemásan
teljesített. A cseh t?zsde teljesítménye volt a legjobb, a szerdai után újabb lokális csúcsot ért el. A BUX a
leggyengébben teljesít? index volt, szinte az összes részvény árfolyama csökkent.
Pénteken átlagos forgalom mellett csökkent az index értéke, az eladók voltak többségben a t?zsdén. A BUX
24.900-ról indult, a nap végére 1,26%-os csökkenéssel zárt. Az Egis és a Danubius tudott csak emelkedni a
részvények közül, az el?bbi lokális csúcsot ért el, 2007 novembere óta nem volt ilyen magas az árfolyama.
Ezen a héten a BUX a régióban a gyengébben teljesít?k közé tartozott, ami részben annak következménye, hogy
az utóbbi hónapokban igencsak túlteljesített. Aggodalomra még nincs ok, hiszen még így is kb. 1600 ponttal van a
januári szint felett.

Hétf?n enyhe csökkenéssel zárt a részvény elég magas forgalom mellett. Kedden szintén jelent?s volt a Mol
részvény forgalma, els?sorban az eladások, így további csökkenés következett be, a 3%-os veszteség magával
húzta az indexet is. A jelent?s csökkenést csak részben sikerült szerdán kompenzálni. A hét végére további
csökkenés következett, ami a csökken? olajáraknak is a következménye. Az el?z? heti záró értékhez képest 1000
Ft-tal alacsonyabb a részvény árfolyama.
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Az OTP részvény árfolyama szinte mindig az index tükörképeként változik, ami nem is csoda, hiszen egy blue
chipr?l van szó, amelynek jelent?s a forgalma. Hétf?n az el?z? hetekhez képest magasabb forgalmat produkált a
részvény, a péntekihez képest emelkedett az árfolyama, a heti maximumot érte el. A keddi csökkenés után
szerdán nem változott az árfolyam, a forgalom visszaesett. A csökkenés csütörtökön folytatódott, majd pénteken
csúcsosodott közel 2%-os csökkenéssel, 7000 Ft alá került az árfolyam.

A Richter részvény rendszeresen ellentétesen változik az indexszel, ezen a héten is. Hétf?n hiába emelkedett az
árfolyam nap közben, a nap végére 0,6%-os csökkenést könyvelhettünk. Kedden majdnem teljes egészében
sikerült a veszteséget kompenzálni, majd szerdán egy nagyobb mérték? emelkedés következett. Nap közben
+2%-on is állt a részvény, végül +1,4%-on zárt. Csütörtökön és pénteken fordult az irány, csökkent az árfolyam,
péntekre a múlt heti záró érték alá csökkent.
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A hét els? felében úgy t?nt, az MTelekom árfolyama dacol a negatív tendenciákkal, folyamatosan emelkedett.
Csütörtökön aztán a többi részvénnyel együtt ennek az árfolyama is csökkent, de 800 Ft fölött maradt. Pénteken
stabil volt az árfolyam, csupán 1 Ft-os csökkenést könyvelhettünk, így az el?z? heti záró érték és 800 Ft fölött
sikerült zárni.
Vessünk egy pillantást az alábbi ábrára is, mely a négy részvény napi forgalmát mutatja millió Ft-ban:

Ezen a héten a t?zsde forgalma nem volt jelent?s, ez látszik a blue chipek forgalmán is. Hétf?n az OTP a korábbi
hetek átlagánál nagyobb forgalmat tudott lebonyolítani, de az e heti átlaga alig valamivel több a múlt hetinél. A
nagy részvények közül a Mol volt az egyetlen, amely a korábbiaknál nagyobb forgalmat tudhat magáénak minden
nap.
A múlt vasárnapi választások nem hoztak meglepetést, így a t?zsdére sem voltak különösebb hatással. A korábbi
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hetek felülteljesítése után ezen a héten inkább a visszafogottság, az enyhén negatív hangulat volt jellemz? egy-két
kivétellel.
N. R. Ágnes
Szerz? a Flag Polgári M?hely tagja
http://kozgazdasz.freeblog.hu
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