TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
KERESKEDELMÉRŐL ÉS ELSZÁMOLÁSÁRÓL

A jelen tájékoztató a következő pénzügyi eszközök kereskedési és elszámolási jellemzőire terjed ki:
•
•
•
•

szabályozott piacra bevezetett értékpapírok
szabályozott piacra bevezetett derivatívok
szabályozott piacra be nem vezetett értékpapírok
szabályozott piacra be nem vezetett derivatívok

A tájékoztató egyes pontjaiban közölt általános feltételek, kritériumok valamennyi pénzügyi eszközre vonatkoznak, az egyes pénzügyi eszközökhöz
tartozó kiemelt feltételek és kritériumok az általános szabályokat az adott
pénzügyi eszköz egyedi jellemzőinek megfelelően pontosítják, esetlegesen
módosítják.
A tájékoztatóban szereplő adatokat, a hivatkozott internetes oldalak címeit a
Concorde rendszeresen felülvizsgálja és aktualizálja, azonban azok helyességéért, valamint a jelen tájékoztatóban hivatkozott internetes oldalakon közzétett információk pontosságáért és helytállóságáért felelősséget nem vállal.
A hivatkozott internetes oldalak tartalma döntő többségében idegen nyelvű.
A Concorde nem vállal felelősséget az olyan károkért, melyek a hivatkozott
internetes oldalon található információk meg nem értésének, hibás fordításának, az ott található információkból levont helytelen következtetéseknek,
illetve azok félreértelmezésének eredményeként merültek fel.
A következőkben közreadott információkkal a Concorde eleget tesz a 2007.
évi CXXXVIII. törvény („Bszt.”) által előírt előzetes tájékoztatási kötelezettségének, mely szerint a befektetési vállalkozás a pénzügyi eszközre, illetve az
ügylet kockázatára vonatkozó tájékoztatás során kitér
•

•
•
•

a pénzügyi eszköz kockázatára, ideértve a tőkeáttétel lényegére és hatásaira vonatkozó tájékoztatást és a teljes befektetett összeg esetleges
elvesztésének kockázatára vonatkozó felhívást;
a pénzügyi eszköz piaci helyzetére;
a pénzügyi eszköz árának volatilitására, illetve a piac elérésében tapasztalható esetleges korlátokra;
a pénzügyi eszköz szerződéskötés időpontját megelőző időszakra
vonatkozó árfolyam-alakulására.
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Amennyiben az Ügyfél úgy gondolja, hogy a következőkben ismertetett információk nem megfelelőek vagy nem elégségesek a pénzügyi eszköz, illetve
az ügylet kockázatának megítéléséhez, úgy azt a megbízás megadásának
időpontjában jeleznie kell a Concorde-nak. Ennek hiányában Concorde úgy
tekinti, hogy az Ügyfél a Bszt. által előírt minden, a pénzügyi eszközre, illetve
az ügylet kockázatára vonatkozó előzetes tájékoztatást megkapott, azaz a
Concorde minden tekintetben eleget tett a Bszt. szerinti előzetes tájékoztatási kötelezettségének.
A pénzügyi eszközök kereskedelmével és elszámolásával kapcsolatban
csupán a legfontosabb, a Concorde által szükségesen kiemelendőnek tartott
információk, adatok, szabályok, megkötések szerepelnek a jelen tájékoztató
1) - 5) pontjaiban. Az itt kiemelt pontok azonban csak kiegészítik, pontosítják,
illetve korlátozzák a Concorde mindenkor hatályos üzletszabályzatában leírtakat, amelynek rendelkezéseit irányadónak kell tekinteni a pénzügyi eszközök kereskedésekor, illetve elszámolásakor.

1) MEGBÍZÁSOK FELVÉTELE

Általános feltételek:
•

•

•

•

A megbízások felvételét a Concorde nyitvatartási napokon 9:00 és 17:00
óra között vállalja. A Concorde nyitvatartási napjai a Budapesti
Értéktőzsde nyitvatartási napjaihoz igazodnak. Az ettől eltérő nyitva
tartásról a Concorde a www.con.hu honlapjának megfelelő menüpontjában tájékoztatja Ügyfeleit.
A Concorde a fentiektől eltérő időpontban is igyekszik a megbízás
felvételére, de ebben az esetben nem köteles az adott megbízást a
megadás napján teljesíteni vagy a tőzsdei rendszerekbe továbbítani.
A megbízás érvényességének kezdete a megbízás megadásának napja, azaz későbbi naptól érvényes megbízást a Concorde nem köteles
elfogadni.
A megbízások felvételének egyéb követelményeit és feltételeit a Concorde mindenkor hatályos üzletszabályzata rögzíti.

Szabályozott piacra bevezetett értékpapírokra és derivatívokra vonatkozó
további feltételek:
•

Az adott piac a jelen tájékoztató 4) pontjában megjelölt nyitási idejét
megelőzően a Concorde nem köteles az adott piacra vonatkozó meg
bízást felvenni.
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•

Az adott piac a jelen tájékoztató 4) pontjában megjelölt zárási idejénél
10 perccel korábbi időpontot követően a Concorde nem köteles az
adott piacra vonatkozó megbízást felvenni.

Szabályozott piacra be nem vezetett értékpapírokra és derivatívokra vonatkozó feltételek
•
•

•
•

OTC megbízások esetében a Concorde bizományosként jár el, vagy
saját számláról teljesít a megbízás érvényességének időtartama alatt.
Befektetési jegyek esetében az egyes forgalmazott befektetési jegyre
vonatkozó, a Concorde honlapján elérhető egyedi feltételek mellett áll
a Concorde módjában a megbízások felvétele:
o
Forgalmazott alapok: http://www.con.hu honlap megfelelő menü
pontja alatt,
o
Egyéb, befektetési jegyekhez és a befektetési alapkezelőkhöz
kapcsolódó információ: www.bamosz.hu.
CFD-re adott megbízások esetében a Concorde minden esetben bizományosként jár el.
Államkötvény, diszkontkincstárjegy, vállalati és egyéb kötvény, jelzáloglevél esetében Concorde nyitvatartási napokon 14:00 óráig köteles elfogadni aznapra szóló megbízást.

2) MEGBÍZÁSOK ELSZÁMOLÁSA

Általános feltételek:
•
•

•
•

A Concorde a pénzügyi eszközöket az adott tranzakció devizanemében
vagy forintban számolja el.
Devizában történő elszámoláskor az ügyfélnek rendelkeznie kell számláján az adott devizában szükséges fedezettel. Ebben az esetben a
jutalékok is a tranzakció devizanemének megfelelő devizában kerülnek
levonásra az ügyfélszámláról.
Forintban történő elszámolás esetén a devizában rögzített tranzakcióhoz deviza konverzió kapcsolódik.
A deviza konverziónak a pénzügyi eszközre adott megbízás elszámolásának napjáig kell megtörténnie, melyről a Concorde saját hatáskörében dönt.

3) ADÓZÁS

A Concorde a mindenkor hatályos adójogszabályok alapján kiszámolja, és
szükség esetén levonja a tranzakciót terhelő adót az ügyfélszámláról.
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4) PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKRE ÉS ÜGYLETTÍPUSOKRA VONATKOZÓ
INFORMÁCIÓK

A 4) pontban ismertetett pénzügyi eszköz- és ügylettípusok fedik le a Concorde által kereskedett pénzügyi eszközök körét és az azokkal kapcsolatos
ügylettípusokat.
Befektetési jegy (ISO 10962 kód: EU): A befektetési jegy a befektetési alap
nevében (javára és terhére), sorozatban kibocsátott, vagyoni és egyéb jogokat
biztosító, átruházható értékpapír, amelyben a kibocsátó meghatározott pénzösszeg rendelkezésre bocsátását elismerve kötelezi magát, hogy azt a befektetési jegy tulajdonosa érdekében befektetési alap kialakítására, illetve az
abban történő elhelyezésre fordítja, és az így létrehozott alapot a befektetők
általános megbízásából kezeli. A befektetési jegy részesedést testesít meg.
Tulajdonosa kizárólag hozamra és likvidációs ellenértékre jogosult, az alap
működésébe nem szólhat bele. A befektetési jegy tulajdonosok a befektetési alap tőkéjének tulajdonosai, akik ebből befektetési jegyeik értékének az
alap értékéhez - a hozam felosztásakori nettó eszközértékhez - viszonyított
arányában részesednek.
ETF - Exchange Traded Fund (ISO 10962 kód: E, EU): Befektetési alap szabályozott piacon kereskedett befektetési jegye. Az ETF-ek tipikusan passzívan kezelt befektetési alapok, azaz a befektetési alap befektetési politikája
teljesen kötött, minimális tere van a befektetési alapkezelő véleményének
az alap vagyonának befektetésében. AZ ETF alapkezelői általában indexek,
iparágak vagy egyéb, a befektetési politikában nyilvánosságra hozott tartalmú értékpapír-kosarakat („benchmark”) képeznek le, ezek értékét követi
az ETF értéke is. A pénzügyi eszköz célszerűsége abban rejlik, hogy ETF-et
vásárolva már alacsony összeggel is megvalósítható egy viszonylag magasan
diverzifikált portfólió kockázati- és hozamszintjének elérése.
Államkötvény és Diszkontkincstárjegy (ISO 10962 kód: D, DB): Az államkötvény és a diszkontkincstárjegy állampapírok, azaz olyan hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok, amelyekre a kibocsátó magyar vagy külföldi állam, a Magyar Nemzeti Bank, az Európai Központi Bank vagy az Európai Unió
más tagállamának jegybankja garanciát vállal. Az egyes kötvény konstrukciók
a visszafizetés idejében és ütemezésében, valamint a kamatfizetés módjában
különböznek. Az államkötvény egy éven túli lejáratú állampapír, a diszkontkincstárjegy névérték alatt kibocsátott, rövid lejáratú állampapír, amely lejáratkor a névérték kifizetésére jogosít.
Vállalati és egyéb kötvény (ISO 10962 kód: D, DB): Olyan hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok, amelyekre a kibocsátó vállalat, önkormányzat,
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egyéb kibocsátó intézmény garanciát vállal. Az egyes kötvény konstrukciók a
visszafizetés idejében és ütemezésében, valamint a kamatfizetés módjában
különböznek.
Jelzáloglevél (ISO 10962 kód: D, DB): Az 1997. évi XXX. törvény alapján, az
ott meghatározott formai kellékekkel kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő,
névre szóló, átruházható értékpapírok. Tipikusan hosszú lejáratúak, amelyek
fedezetéül a kibocsátó által nyújtott jelzáloghitelek ingatlanfedezete szolgál.
Jelzáloglevelet csak erre feljogosított pénzintézetek és jelzálog-hitelintézetek
bocsáthatnak ki.
Részvény (ISO 10962 kód: E): Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapír,
amelyet részvénytársaságok alapításakor és tőkeemelésekor bocsátanak ki.
A részvény megvásárlója pénzét véglegesen a részvénytársaság rendelkezésére bocsátja, részvényt a kibocsátó társaságnál visszaváltani nem lehet,
csak másodlagos piaci kereskedésben eladni. A részvény névértéke a kibocsátó társaság jegyzett tőkéjének bizonyos hányadát képviseli. Ennek erejéig
bír a részvényes tulajdonosi jogaival (például osztalékhoz való jog, szavazati jog, likvidációs jog, jegyzési elsőbbségi jog). Az egyszerű törzsrészvényen kívül kibocsátható szavazatelsőbbségi, osztalékelsőbbségi, likvidációs
elsőbbségi, munkavállalói stb. részvények is, amelyekhez általában speciális
jogok és kötöttségek kapcsolódnak.
Long opció (ISO 10962 kód: O): Az opció típusát tekintve lehet call (vételi)
vagy put (eladási) ügylet:
Long CALL (vételi) opció: olyan ügylet, amelyben a vevő (az opció jogosultja) az opciós díj fizetése ellenében jogot szerez az eladótól (az opció
kötelezettjétől) az opció tárgyának jövőbeni, előre meghatározott lehívási
áron történő megvételére.
Long PUT (eladási) opció: olyan ügylet, amelyben a vevő (az opció jogosultja) az opciós díj fizetése ellenében jogot szerez az eladótól (az opció
kötelezettjétől) az opció tárgyának jövőbeni, előre meghatározott lehívási
áron történő eladására.
Warrant (ISO 10962 kód: RW): A warrantok értékpapír formájában, tőzsdén
vagy tőzsdén kívül kereskedett opciók (lásd előző pont). Az opcióktól az különbözteti meg őket, hogy értékpapír számlák között szabadon transzferálhatók, önálló ISIN kóddal rendelkeznek. Általánosan megfogalmazva a warrant, olyan értékpapírnak minősülő okirat vagy számítógépes adat, amely
valamely indexre, értékpapírra, devizára, kamatlábra, árura, származékos termékre vagy egyéb változó értékű eszközre (alaptermék) szóló jogosultságot
(azaz egy meghatározott időpontban vagy időpontokban lehívható jegyzési,
elővásárlási, vételi, visszavásárlási, vagy eladási stb. jogot) testesít meg.
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Certifikát (ISO 10962 kód: RW): A certifikát-ok értékpapír formájában, tőzsdén
vagy tőzsdén kívül kereskedett derivatív termékek. Az opcióktól az különbözteti meg őket, hogy értékpapír számlák között szabadon transzferálhatók,
önálló ISIN kóddal rendelkeznek. A warrantoktól az különbözteti meg őket,
hogy míg a warrantok minden esetben tőkeáttételes pénzügyi eszközök, addig a certifikát általában nem tőkeáttételes. Általánosan megfogalmazva a
certifikát, olyan értékpapírnak minősülő okirat vagy számítógépes adat, amely
valamely indexre, értékpapírra, devizára, kamatlábra, árura, származékos
termékre vagy egyéb változó értékű eszközre (alaptermék) szóló jogosultságot (azaz részesedési jogot vagy egy meghatározott időpontban vagy
időpontokban lehívható jegyzési, elővásárlási, vételi, visszavásárlási, vagy
eladási stb. jogot) testesít meg. A certifikátok célszerűsége abban rejlik, hogy
a befektetők egyszerűen tudnak indexekben, értékpapírokban, nyersanyagokban és egyéb pénzügyi eszközökben pozíciót szerezni; anélkül, hogy a
mögöttes termékkel kereskedő piacot közvetlenül elérnék, vagy a teljes részvénykosár egyenkénti megvételére kényszerülnének.
Strukturált pénzügyi eszköz (ISO kód: S): A strukturált pénzügyi eszköz egy
pénzeszköz és egy pénzügyi eszköz kombinációjával létrehozott strukturált
termék, amely esetében az ügyféllel kötött szerződés befektetési szolgáltatás nyújtására irányul. A strukturált termékek ezen típusánál nem alapkövetelmény a befizetett pénzeszköz 100%-ának lejáratkori visszafizetése.
A Concorde által forgalmazott devizaárfolyamhoz kötött kétdevizás strukturált
pénzügyi eszköz esetében a befektető azt vállalja, hogy egy előre meghatározott devizapárban, a futamidő végén a referencia-árfolyam megállapításának
időpontjában, ha a piaci árfolyam az előre meghatározott árfolyamszint
(kötési árfolyam) alatt, vagy felett van (a felek közötti megállapodás szerint)
akkor a Concorde a befektetett összeget átváltja a kötési árfolyamon. Tehát
a befektetett tőkét a Concorde lejáratkor egy előre megválasztott piaci referencia árfolyam függvényében vagy az eredeti devizában, vagy a devizapár másik devizájában fizeti vissza az Ügyfél számára. Ennél a befektetési
formánál a hozam rögzített, azt az Ügyfél minden esetben az elhelyezett tőke
devizanemében kapja meg lejáratkor. A kötési árfolyam figyelésének időpontja
a devizapártól függ.
Határidős ügylet: A határidős ügylet olyan tőzsdei ügylet, amelyben a befektető
egy bizonyos határidőre kötelezettséget vállal egy adott termék megvásárlására vagy eladására oly módon, hogy az adásvételre vonatkozó szerződés
megkötése és a tényleges teljesítés időben elválik egymástól, azonban az ellenértéket a vevőnek a szerződéskötés időpontjában érvényes jegyzési áron
kell teljesítenie (nem pedig a tényleges teljesítéskor érvényes áron), a határidő
lejártáig terjedő időben pedig az ügylet fedezetéül az ügylet árfolyamértéké-
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nek egy részét kell csak fedezetbe tennie.
Halasztott fizetés: A halasztott pénzügyi teljesítés olyan értékpapír vételi
ügyletet jelent, amely esetében a kötelezett (vevő) az ügylet kapcsán felmerülő
fizetési kötelezettségét a fizetési kötelezettség tényleges esedékességétől
számított legfeljebb 15 naptári napon belül teljesíti. Halasztott fizetéssel fedezett bizományosi vétel vagy jegyzés esetén tehát az ügyfél rövidebb, legfeljebb 15 naptári napig tartó fizetési halasztást kap a befektetési   szolgáltatótól a pénzügyi teljesítésre, ezen idő alatt az ügyfél halasztott fizetéssel
érintett ügyletét a befektetési  szolgáltató finanszírozza, melyért a befektetési  
szolgáltató jogosult kamatot felszámítani és vagy  fedezetet követelni.
Befektetési  hitel: A  befektetési hitel értékpapír fedezete mellett, annak óvadékba helyezésével felvehető hitelt jelent, amely esetében a hitelösszeg nagysága a fedezetként felajánlott értékpapír értékétől függ. Befektetési hitellel fedezett bizományosi vétel vagy jegyzés esetén tehát a befektetési szolgáltató
befektetői hitelt nyújt ügyfelének az értékpapír megvásárlásához. A hitelért a
befektetési szolgáltató jogosult kamatot felszámítani, fedezetet követelni.
Értékpapír kölcsön: Az értékpapír kölcsön az értékpapír tulajdonjogának olyan
átruházása, amelynek keretében a kölcsönbe adó a kölcsönbe vevő részére
azzal a kötelezettséggel ruház át értékpapírt, hogy a kölcsönbe vevő köteles
azonos darabszámú és azonos sorozatú értékpapírt egy, a szerződésben
vagy a kölcsönbe adó által meghatározott jövőbeni időpontban visszaadni a
kölcsönbe adó vagy az általa megjelölt harmadik személy részére. Értékpapír
kölcsön ügylet esetén tehát az ügyfél bizonyos időre kölcsönvesz a befektetési szolgáltatótól (vagy más befektetőktől) értékpapírt, tipikusan azzal a
céllal, hogy azt eladja és később alacsonyabb áron visszavegye. A kölcsönügyletért a kölcsönadó kamatot számíthat fel, illetve fedezetet kérhet.
Short ügylet (halasztott értékpapír teljesítés): A short ügylet olyan értékpapír
eladási ügyletet jelent, amely esetében az eladó az adásvétel tárgyát képező
értékpapírral az adásvétel teljesítésének időpontjában nem rendelkezik. Short
ügylet esetén tehát az ügyfél úgy ad el értékpapírt, hogy az adott értékpapír
nincs birtokában, ezért a teljesítéshez szükséges értékpapírról a befektetési  
szolgáltató gondoskodik. Az ügylet lényege, hogy az árfolyam esésével az
értékpapírt később alacsonyabb áron tudja visszavenni és a short pozíciót
zárni. A short ügyletért a kölcsönadó kamatot számíthat fel, illetve fedezetet
kérhet.
Short opció:
Short PUT: vételi kötelezettség; olyan ügylet, amelyben a kiíró (az opció
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kötelezettje) az opciós díj elfogadása ellenében
hogy az opció vevőjétől (az opció jogosultjától)
előre meghatározott lehívási áron megveszi.
Short CALL: eladási kötelezettség; olyan ügylet,
kötelezettje) az opciós díj elfogadása ellenében
hogy az opció vevőjétől (az opció jogosultjától)
előre meghatározott lehívási áron eladja.

kötelezettséget vállal arra,
az opció tárgyát jövőbeni,
amelyben a kiíró (az opció
kötelezettséget vállal arra,
az opció tárgyát jövőbeni,

CFD:
A CFD (az angol Contract for Difference kifejezés rövidítése) egy adott termék
árfolyamváltozására kötött spekulatív tőkeáttételes ügylet. A CFD vásárlója  a
CFD ügylet eladójával (kiíró) egy szerződést köt, hogy egy adott instrumentum szerződéskori és egy későbbi   időpontban érvényes árfolyama közötti
különbséget megnyeri, illetve elveszíti. A CFD kifizetése a mögöttes termék
pozíció nyitási és zárási árfolyama közötti különbség alapján számítódik ki.
A CFD segítségével nemcsak az árfolyamok emelkedésére, hanem azok esésére is köthető ügylet. A CFD vásárlójának nem kell a mögöttes instrumentum
teljes ellenértékét kifizetnie, hanem annak csak egy törtrészét kell letétben
helyezni. Ennek alapján nyeresége vagy vesztesége az alaptermék árfolyamváltozásának akár többszöröse is lehet. A CFD ügylet kötésének lehetőségét
a CFD eladója (kiíró) kétoldali árjegyzéssel biztosítja.
4) PIACOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Szabályozott piacra bevezetett értékpapírokra és derivatívokra vonatkozó feltételek
•

Mivel a Concorde nagyszámú szabályozott piacon tevékenykedik, ezért
piacok szerinti bontásban közli az egyes piacok különböző tulajdon
ságait, sajátosságait, melyek:
o
Ország,
o
Piac megnevezése,
o
Piac internetes oldalának címe,
o
Piaci információkat (ár, szabályozás, tagok, pénzügyi eszközök)
tartalmazó internetes oldalak címe,
o
Nyitási idő helyi idő szerint,
o
Zárási idő helyi idő szerint,
o
Nyitási idő magyar idő szerint,
o
Zárási idő magyar idő szerint,
o
Elszámolás időtartama napokban,
o
Árjegyzés,
o
Tudnivalók, Megjegyzések.
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•

•

•

A jelen tájékoztatóban közölt helyi idő szerinti nyitási és zárási
időpontok a Concorde legjobb tudomása szerint pontosnak és meg
bízhatónak tekinthetők, a magyar idő szerinti nyitási és zárási időpontok
azonban csak hozzávetőlegesek és tájékoztató jellegűek.
Azokon a piacokon, ahol árjegyzés folyik, a következő feltételek mellett
folyik a kereskedés:
o
az indikált vételi-eladási árfolyamok nem jelentenek tényleges
üzletkötési kötelezettséget, így előfordulhat, hogy az adott kárszinten lévő érvényes ajánlat ellenére nem történik kötés;
o
a kötés csak jóval a megbízás kereskedési rendszerben történő
rögzítése után történik;
o
az árjegyzőknek nem minden esetben van tényleges ügyletkötési
kötelezettsége;
o
az árjegyzőnek lehetősége van az Ügyfél által adott megbízás
helyett annál rosszabb árú megbízást teljesíteni anélkül, hogy az
Ügyfél megbízását teljesítené.
A Concorde által lefedett piacokról, az ott kereskedett pénzügyi eszközök köréről, azok volatilitásáról, historikus árfolyam-adatairól,
a piacokat érintő kockázatokról és hatásokról az Ügyfél a következő internetes oldalakon tájékozódhat:
o
o
o
o
o
o

•

•

•

www.finance.yahoo.com
www.bloomberg.com
www.reuters.com
www.euwax.de
www.portfolio.hu
www.napi.hu

A Concorde Concorde Call néven ismert email formátumú tájékoztató anyagokat is küld az ilyen szolgáltatást igénybe vevő Ügyfelek
részére. A szolgáltatásokra történő feliratkozás után az Ügyfél napi több
alkalommal számíthat egyes pénzügyi eszközök és piacok vonatkozásában tájékoztató anyagokra. A Concorde Call-ra való feliratkozás
a befektetési tanácsadón keresztül lehetséges, de a Concorde fenntartja magának a jogot, hogy ezen szolgáltatását indoklás nélkül korlátozza, megszüntesse vagy felfüggessze.
Ezen felül a Concorde internetes rendszerébe való regisztráció után
további információk érhetők el a Concorde által kereskedett pénzügyi
eszközök árára, volatilitására, historikus árfolyamának alakulására
vonatkozóan. A belépéshez szükséges azonosítók a befektetési tanácsadónál vagy Concorde ügyfélszolgálatán, az Üzletszabályzatba megjelölt helyen vagy telefonszámon kérhető.
Az egyes piacokra vonatkozó egyedi információk:
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ANGLIA

Helyi idő szerinti Magyar idő szerinti
nyitás

zárás

8:00
16:35
Piac:
London Stock Exchange
Honlap:
http://www.londonstockexchange.com
Információ: http://www.londonstockexchange.com

-

-

nyitás

zárás

elszámolás

árjegyzés

9:00

17:35

T+2

részben

Stamp Duty: vétel esetén angol (ISIN kódjuk első 2 karaktere GB) pénzügyi eszközök
esetében a CREST (UK elszámoló rendszer) az ügyletet az elszámolást követően
0,5%-os adóval terheli, melyet az Ügyféltől a Concorde levon.
Árjegyzés csak az AIM rendszerében van.
A SEAQ kereskedési rendszerben (ebben a szegmensben kereskedik többek között
a nemzetközi értékpapírokat) a helyi nyitási és zárási idő 8:15 és 15:40.
A Londoni Értékpapírtőzsdén teljesített ír részvények vételi megbízásai után az alapdíjon felül + 1% kerül felszámításra, ez az LSE által felszámított tőzsdedíj. Eladás
esetén nincsen ilyen díj.

AUSZTRÁLIA

Helyi idő szerinti Magyar idő szerinti
nyitás

zárás

nyitás

zárás

7:12
Piac:
Australian Stock Exchange 10:00 16:12 1:00
Honlap:
http://www.asx.com.au/
Információ: http://www.asx.com.au/asx/markets/equityPrices.do

AUSZTRIA

elszámolás
T+3

Helyi idő szerinti Magyar idő szerinti
zárás

nyitás

zárás

elszámolás

9:02
17:35
Piac:
Wiener Börse
Honlap:
http://en.wienerborse.at
Információ: http://en.wienerborse.at/stocks/atx/

9:02

17:35

T+2

BELGIUM

árjegyzés

nyitás

árjegyzés

Helyi idő szerinti Magyar idő szerinti
nyitás

zárás

nyitás

zárás

elszámolás

árjegyzés

17:40
9:00
17:40
T+2
Piac:
Euronext BrusselsEuronext 9:00
Honlap:
http://www.euronext.com/trader/stocks/stocks-1806-EN.html
Információ: https://europeanequities.nyx.com/equities-directoryhttp://www.euronext.
com/trader/priceslists/priceslists-1800-EN.html
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CSEHORSZÁG

Helyi idő szerinti Magyar idő szerinti
nyitás

zárás

nyitás

9:13
16:27
9:13
Piac:
Prague Stock Exchange
Honlap:
http://www.pse.cz
Információ: http://www.pse.cz/Kurzovni-Listek/Oficialni-KL/

-

-

-

-

árjegyzés

16:27

T+2

részben

Helyi idő szerinti Magyar idő szerinti
nyitás

zárás

nyitás

9:00
17:00
9:00
Piac: NASDAQ OMX Copenhagen
Honlap:
http://www.nasdaqomxnordic.com
Információ: http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/

zárás

elszámolás

17:00

T+2

árjegyzés

A Dán Tőzsde az OMX group tagja

DÉL-AFRIKA
Piac: Johannesburg Stock Exchange
Honlap:
http://www.jse.co.za/
Információ:
-

elszámolás

A nagy forgalmú részvényeket árjegyzői rendszerben kereskedik.
A felügyeleti szerv előzetes hozzájárulása szükséges, amennyiben egy befektető,
egy helyi társaság szavazati jogaiban vagy részvénytőkéjében szerzett tulajdoni
hányada meghaladja a 10%-ot. Ezen felül, hasonló hozzájárulás szükséges, minden 5%-os tulajdoni hányad növekedés alkalmával. Ennek elmulasztása a részvényesi jogok elvesztésével járhat. Amennyiben a tulajdoni hányad az említett határok alá süllyed, a befektetőt a felügyeleti szerv részére történő bejelentési kötelezettség terheli.
A Cseh Nemzeti Bank engedélye szükséges, amennyiben egy külföldi befektető,
egy helyi bank szavazati jogait megtestesítő részvényeiben szerzett tulajdoni hányada eléri a 10%, 20%, 33%, vagy 50%-ot. Ennek elmulasztása a részvényesi jogok
elvesztésével járhat. A befektetőnek bejelentési kötelezettsége van a nemzeti bank
felé, amennyiben egy helyi bank részvénytőkéjében szerzett tulajdoni hányada
meghaladja a 10%-ot.
Bejegyzett részvények esetén, amennyiben a befektető a szavazati jogok 40%át, 2/3-át illetve ¾-ét megszerzi, nyilvános ajánlatot kell tenni a fennmaradó részvények megvásárlására.
Cseh illetőségű személyek részére, a cseh pénzügyi eszközök Clearstream-en keresztül történő nyilvántartása nem megengedett.

DÁNIA

-

zárás

Helyi idő szerinti Magyar idő szerinti
nyitás

zárás

nyitás

zárás

elszámolás

9:00

17:00

9:00

17:00

T+5

árjegyzés

Stamp Duty: vétel esetén az ügyletet az elszámolást követően 0,25%-os adó terheli,
melyet az Ügyféltől a Concorde levon.
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DÉL-KOREA

Helyi idő szerinti Magyar idő szerinti
nyitás

zárás

nyitás

zárás

elszámolás

9:00
17:00
9:00
17:00
Piac: Korea Exchange
Honlap:
http://eng.krx.co.kr
Információ: http://eng.krx.co.kr/m2/m2_1/m2_1_1/JHPENG02001_01.jsp

-

árjegyzés

T+2

Stamp Duty: eladás esetén az ügyletet az elszámolást követően 0,15%-os Stamp duty
és 0,15%-os fix adó terheli, melyet az Ügyféltől a Concorde levon.

FINNORSZÁG

Helyi idő szerinti Magyar idő szerinti
nyitás

zárás

10:00
18:30
Piac: NASDAQ OMX Helsinki
Honlap:
http://www.nasdaqomxnordic.com
Információ: http://www.nasdaqomxnordic.com/shares

nyitás

zárás

elszámolás

9:00

17:30

T+2

árjegyzés

-

A Finn Tőzsde az OMX Group tagja
A befektetőnek azonnali bejelentési kötelezettsége van a kibocsátó, illetve a finn felügyeleti szerv (FSA) felé, amennyiben egy piaci forgalomban lévő finn társaság szavazati jogaiban vagy részvénytőkéjében szerzett tulajdoni hányada 5%, 10%, 15%, 20%,
25%, 33%, 50%, 66% fölé nő vagy alá esik.

-

A finn hatóságok, illetve a kibocsátó, KELER által közvetített kérésére, a számlatulajdonos köteles információt szolgáltatni a haszonhúzó kilétére vonatkozóan.

FRANCIAORSZÁG

Helyi idő szerinti Magyar idő szerinti
nyitás

zárás

nyitás

zárás

9:00
17:40
9:00
17:40
Piac:
NYSE Euronext Paris
Honlap:
www.euronext.com
Információ: https://europeanequities.nyx.com/equities-directory

-

-

elszámolás

árjegyzés

T+2

A befektetőnek 5 napon belüli bejelentési kötelezettsége van a kibocsátó, illetve a
francia felügyeleti szerv (AMF) felé, amennyiben egy piaci forgalomban lévő francia társaság szavazati jogaiban vagy részvénytőkéjében szerzett tulajdoni hányada 5%,
10%, 15%, 20%, 25%, 33.33%, 50%, 66.66% fölé nő vagy alá esik.
Tranzakciós adó: Olyan vállalatok által kibocsátott instrumentumokra vonatkozóan,
amelyek központja Franciaország területén van és amelyek kapitalizációja meghaladja az 1 milliárd eurót a vonatkozó pénzügyi évet megelőző év december 1-én. Csak
vételi ügyletekre esetében. Alapja a vételár. Daytrade esetében a tárgynap végén ISIN
kódonként meglévő nettó vételi pozíció számít, a vételárat az átlagos vételár alapján
számítva. Mértéke: 0.2%, melyet az Ügyféltől a Concorde levon.
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GÖRÖGORSZÁG

Helyi idő szerinti Magyar idő szerinti
nyitás

zárás

nyitás

zárás

9:00
17:00
9:00
17:00
Piac:
Athens Stock Exchange
Honlap:
http://www.ase.gr
Információ: http://www.ase.gr/content/en/MarketData/Stocks/Prices

-

elszámolás

árjegyzés

T+2

Stamp Duty: vétel és eladás esetén az ügyletet az elszámolást követően 0,10325%-os
adó terheli, eladás esetén további 0,21%-os adó terheliődik, melyeket az Ügyféltől a
Concorde levon.

HOLLANDIA

Helyi idő szerinti Magyar idő szerinti
nyitás

zárás

nyitás

zárás

9:00
17:40
9:00
17:40
Piac:
NYSE Euronext Amsterdam
Honlap:
https://europeanequities.nyx.com/
Információ: https://europeanequities.nyx.com/equities-directory

HONG-KONG

elszámolás

árjegyzés

T+2

Helyi idő szerinti Magyar idő szerinti
nyitás

zárás

nyitás

zárás

elszámolás

árjegyzés

17:00
9:00
17:00
T+2
Piac: Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 9:00
http://www.hkex.com.hk/eng/index.htm
Honlap:
Információ: http://www.hkex.com.hk/eng/market/sec_tradinfo/stockcode/eisdeqty.htm

-

Nem adható a legjobb árszintet felül, vagy alulmúló megbízás vétel, illetve eladás esetén.
Stamp Duty: 0.1% Stamp duty, ezen felül 0.003% tranzakciós illeték és 0.005%
kereskedési illeték terheli az ügyletet vétel és eladás esetén is, melyet az Ügyféltől a
Concorde levon.

13

HORVÁTORSZÁG

Helyi idő szerinti Magyar idő szerinti
zárás

nyitás

zárás

elszámolás

9:00
16:00
Piac:
Zagrebacka Burza
Honlap:
http://www.zse.hr/default.aspx?id=122
Információ: http://www.zse.hr/default.aspx?id=26523

9:00

16:00

T+2

ÍRORSZÁG

nyitás

Helyi idő szerinti Magyar idő szerinti
nyitás

zárás

8:00
16:30
Piac:
Irish Stock Exchange
http://www.ise.ie
Honlap:
Információ: http://www.ise.ie/Prices,-Indices-Stats/

-

nyitás

zárás

elszámolás

9:00

17:30

T+2

Helyi idő szerinti Magyar idő szerinti
nyitás

zárás

10:00
15:03
Piac:
Kauphöll Íslands
http://www.nasdaqomxnordic.com
Honlap:
Információ: http://www.nasdaqomxnordic.com/shares

nyitás

zárás

elszámolás

11:00

16:30

T+2

árjegyzés

Az Izlandi Tőzsde az OMX Group tagja.

IZRAEL

Helyi idő szerinti Magyar idő szerinti
nyitás

zárás

nyitás

zárás

elszámolás

9:00
16:28
8:00
15:28
T+2
Tel Aviv Stock Exchange
Piac:
http://www.tase.co.il/TASEEng/Homepage.htm
Honlap:
Információ: http://www.tase.co.il/TASEEng/MarketData/Stocks/MarketData

-

árjegyzés

Stamp Duty: az ír részvények vétele esetében 1% adó terhelődik, melyet az Ügyféltől
a Concorde levon.

IZLAND

-

árjegyzés

Pénteken a piac zárva tart.
Vasárnapi nyitva tart, erre a napra nem áll módunkban megbízást felvenni.
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árjegyzés

JAPÁN

Helyi idő szerinti Magyar idő szerinti
nyitás

zárás

nyitás

15:00
1:00
9:00
Piac:
Tokyo Stock Exchange
http://www.tse.or.jp/english/
Honlap:
Információ: http://www.tse.or.jp/english/market/index.html

zárás

elszámolás

7:00

T+3

árjegyzés

-

Néhány társaság esetében a törvény által meghatározott a külföldi illetőségű tulajdonosok tulajdoni hányadának felső határa (20 vagy 33%). Ennek túllépése esetén lehet
ugyan további értékpapírokat vásárolni, de a hozzájuk kapcsolódó jogok elvesznek.

-

A haszonhúzónak öt napon belül bejelentési kötelezettsége van a pénzügyminisztérium felé, amennyiben egy társaságban szerzett tulajdoni hányada eléri vagy meghaladja az 5%-ot. Ezt követően, további bejelentési kötelezettség terheli minden tulajdoni
hányadában bekövetkező 1% vagy azt meghaladó változás alkalmával.
Az Osaka/JASDAQ piacon a kereskedés helyi idő szerint 15:15-ig tart.

-

KANADA
Piac:
Toronto Stock  Exchange
Honlap:
http://www.tmx.com
Információ: http://www.tmx.com/

LENGYELORSZÁG

Helyi idő szerinti Magyar idő szerinti
nyitás

zárás

nyitás

zárás

elszámolás

9:30

16:00

15:30

22:00

T+3

árjegyzés

Helyi idő szerinti Magyar idő szerinti
nyitás

zárás

nyitás

zárás

16:35
17:00
9:00
9:00
Warsaw Stock Exchange
Piac:
http://www.gpw.pl/root_en
Honlap:
Információ: http://www.gpw.pl/akcje_i_pda_notowania_ciagle_en

elszámolás

árjegyzés

T+2

-

A befektetőnek négy napon belül bejelentési kötelezettsége van a felügyelet, a versenyhivatal, illetve a kibocsátó felé, amennyiben egy társaság szavazati jogaiban szerzett
tulajdoni hányada 5%, 10%, 25%, 50%, 75% fölé nő vagy alá esik; de 10% felett,
tőzsdén jegyzett társaság esetében minden 2%-os, a többi társaság esetében minden
5%-os változás alkalmával is; figyelembe véve az átalakítható kötvényeket, letéti
igazolásokat, részvényesek közötti megegyezéseket, és minden egyéb konstrukciót.

-

Egy társaság szavazati jogainak 10%-át, vagy azt meghaladó hányadát birtokló tulajdonosnak szintén bejelentési kötelezettsége van további, egy évre előrelátható
akvizíciós szándékáról. Egy társaság szavazati jogainak 25%, 33%, vagy 50%-os
hányadának megszerzéséhez a felügyelet előzetes hozzájárulása szükséges. Egy
társaság szavazati jogainak 50%-át meghaladó tulajdoni hányaddal rendelkező részvényes köteles nyilvános vételi ajánlatot tenni a társaság fennmaradó részvényeire.

-

Folyamatos kereskedés közben bizonyos ellenoldali ajánlatok egyidejű megléte esetén
adott pénzügyi eszköz esetében a kereskedést automatikusan felfüggeszthetik, ilyen
esetben megbízás a kereskedési könyvbe nem minden esetben továbbítható.
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LUXEMBURG

Helyi idő szerinti Magyar idő szerinti
nyitás

zárás

nyitás

zárás

elszámolás

árjegyzés

9:00
17:40
9:00
17:40
T+2
Piac: Luxembourg Stock Exchange
Honlap:
http://www.bourse.lu/Accueil.jsp
Információ: http://www.bourse.lu/application?_flowId=AvisOfficielsFlow&lienAide=AvisOfficiels

NÉMETORSZÁG

Helyi idő szerinti Magyar idő szerinti
nyitás

zárás

nyitás

zárás

elszámolás

9:00
17:35
9:00
17:35
T+2
Piac:
Deutsche Boerse - Xetra
Honlap:
http://deutsche-boerse.com/dbg/dispatch/en/kir/dbg_nav/home
Információ: http://deutsche-boerse.com/dbag/dispatch/en/kir/gdb_navigation/
home?displayText=quoteHelp

-

-

árjegyzés
részben

A befektetőnek bejelentési kötelezettsége van a kibocsátó felé, amennyiben egy társaság részvénytőkéjében szerzett tulajdoni hányada túllépi, vagy alá csökken a 3, 5,
10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 százalékos szavazati küszöbnek. Ennek elmulasztása a részvényesi jogok korlátozásával járhat.
A kibocsátó KELER által közvetített kérésére a számlatulajdonos köteles információt
szolgáltatni a haszonhúzó kilétére vonatkozóan.
Xetra rendszerén kötött részvények elszámolása gyakran a hivatalosan közölt elszámolási napokon túlnyúlik, az elszámolási periódus akár 5-10 napos is lehet.
Xetra US és EU stars szegmensben a kereskedés árjegyzői.
Helyi idő szerinti Magyar idő szerinti
nyitás

zárás

9:00
20:00
Piac:
EUWAX
Honlap:
https://www.boerse-stuttgart.de/en/
Információ: https://www.boerse-stuttgart.de/en/

-

nyitás

zárás

elszámolás

árjegyzés

9:00

20:00

T+2

teljesen

Stamp Duty: vétel és eladás esetén az ügyletet az elszámolást követően 0,10325%-os
adó terheli, eladás esetén további 0,21%-os adó terheliődik, melyeket az Ügyféltől a
Concorde levon.

NORVÉGIA

Helyi idő szerinti Magyar idő szerinti
nyitás

zárás

nyitás

zárás

elszámolás

árjegyzés

9:00
17:25
9:00
17:25
T+2
Piac:
Oslo Bors
Honlap:
http://www.oslobors.no/ob_eng
Információ: http://www.oslobors.no/ob_eng/markedsaktivitet/market?newt__menuCtx=1.0
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OLASZORSZÁG

Helyi idő szerinti Magyar idő szerinti
nyitás

zárás

nyitás

zárás

9:00
17:30
17:30
9:00
Piac:
Borsa Italiana
http://www.borsaitaliana.it/homepage/homepage.en.htm
Honlap:
Információ: http://www.borsaitaliana.it/azioni/azioni/azioni.en.htm

-

-

elszámolás

árjegyzés

T+2

A befektetőnek, öt napon belül, bejelentési kötelezettsége van a kibocsátó, illetve a
felügyeleti szerv (CONSOB) felé, amennyiben egy jegyzett társaság részvénytőkéjében
szerzett tulajdoni hányada 2%, 5%, 7,5%, 10%, vagy további 5%-onként növekvő
értékek fölé nő vagy alá esik. Szintén bejelentési kötelezettsége van a befektetőnek, ha
előreláthatóan 60 napon belül jogok vagy átváltható kötvények érvényesítéséből kifolyólag a részesedésük 5, 10, 25, 50 vagy 75% fölé nő.
A kibocsátó, KELER által közvetített kérésére, a számlatulajdonos köteles információt
szolgáltatni a haszonhúzó kilétére vonatkozóan.

PORTUGÁLIA

Helyi idő szerinti Magyar idő szerinti
nyitás

zárás

nyitás

zárás

16:40
17:40
9:00
8:00
Piac:
NYSE Euronext Lisbon
Honlap:
https://europeanequities.nyx.com/
Információ: https://europeanequities.nyx.com/equities-directory

ROMÁNIA

elszámolás

árjegyzés

T+2

Helyi idő szerinti Magyar idő szerinti
nyitás

zárás

nyitás

zárás

elszámolás

árjegyzés

14:45
8:30
14:45
T+2
Piac:
Bucharest Stock Exchange 9:00
Honlap:
http://www.bvb.ro/
Információ: http://www.bvb.ro/TradingAndStatistics/TranzactCurent.aspx

SPANYOLORSZÁG

Helyi idő szerinti Magyar idő szerinti
nyitás

zárás

nyitás

zárás

elszámolás

árjegyzés

9:00
17:35
17:35
T+3
9:00
Bolsa de Madrid
Piac:
http://www.bolsamadrid.es/ing/aspx/Portada/Portada.aspx
Honlap:
Információ: http://www.bolsamadrid.es/ing/aspx/Mercados/Precios.aspx?indice=ESI100000000

-

-

A befektetőnek, öt napon belül, bejelentési kötelezettsége van a kibocsátó, illetve a
felügyeleti szerv (CONSOB) felé, amennyiben egy jegyzett társaság részvénytőkéjében
szerzett tulajdoni hányada 2%, 5%, 7,5%, 10%, vagy további 5%-onként növekvő
értékek fölé nő vagy alá esik. Szintén bejelentési kötelezettsége van a befektetőnek, ha
előreláthatóan 60 napon belül jogok vagy átváltható kötvények érvényesítéséből kifolyólag a részesedésük 5, 10, 25, 50 vagy 75% fölé nő.
A kibocsátó, KELER által közvetített kérésére, a számlatulajdonos köteles információt
szolgáltatni a haszonhúzó kilétére vonatkozóan.
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SZINGAPÚR

Helyi idő szerinti Magyar idő szerinti
nyitás

zárás

nyitás

zárás

elszámolás

árjegyzés

9:00
17:06
2:00
10:06
T+3
Piac:
Singapore Exchange
Honlap:
http://www.sgx.com
Információ: http://www.sgx.com/wps/portal/sgxweb/home/marketinfo/securities/stocks

- Csak limit ajánlattípus adható.

SZLOVÉNIA

Helyi idő szerinti Magyar idő szerinti
nyitás

zárás

elszámolás

9:30
12:50
9:30
Piac:
Ljubljana Stock Exchange
Honlap:
http://www.ljse.si
Információ: http://www.ljse.si/cgi-bin/jve.cgi?doc=2567

12:50

T+2

SVÁJC

nyitás

zárás

árjegyzés

Helyi idő szerinti Magyar idő szerinti
nyitás

zárás

nyitás

zárás

elszámolás

árjegyzés

17:30
9:00
17:30
T+2
9:00
Piac:
SIX Swiss Exchange
http://www.six-swiss-exchange.com/index_en.html
Honlap:
Információ: http://www.six-swiss-exchange.com/shares/overview_en.html

-

A befektetőnek bejelentési kötelezettsége van a kibocsátó, illetve jegyzett részvények
esetén, a tőzsde felé, amennyiben egy társaság szavazati jogaiban szerzett tulajdoni
hányada 5%, 10%, 20%, 33,3%, 50%, 66,6% fölé nő vagy alá esik.

-

A kibocsátó, KELER által közvetített kérésére, a számlatulajdonos köteles információt
szolgáltatni a haszonhúzó kilétére vonatkozóan.

SVÉDORSZÁG

Helyi idő szerinti Magyar idő szerinti
nyitás

zárás

nyitás

17:30
9:00
9:00
OMX Stockholm
Piac:
http://www.nasdaqomxnordic.com/
Honlap:
Információ: http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/

-

-

zárás

elszámolás

17:30

T+2

árjegyzés

Egy tranzakció értéke nem haladhatja meg az 500 millió SEK-et. Ezt az értéket
meghaladó ügyletek elszámolása több részletben lehetséges.
A befektetőnek egy héten belül bejelentési kötelezettsége van a kibocsátó, illetve a
tőzsde felé, amennyiben egy társaság szavazati jogaiban vagy részvénytőkéjében szerzett tulajdoni hányada 10%, 20%, 33,3%, 50%, 66,6% fölé nő vagy alá esik.
A Svéd Tőzsde az OMX Ggroup tagja.
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SZERBIA

Helyi idő szerinti Magyar idő szerinti
nyitás

zárás

nyitás

zárás

9:30
15:30
9:30
15:30
Piac:
Belgrade Stock Exchange
Honlap:
Belgrade Stock Exchange
Információ: http://www.belex.rs/eng/trgovanje/dnevni/prime/akcije

-

-

-

-

árjegyzés

T+3

A szerb befektetésekkel kapcsolatban speciális kockázatok merülnek fel. Ennek oka a
fejlett jogi és szabályozási környezet hiánya és a piaci szereplők jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatos jogi bizonytalanságok.
A tőzsdét alacsony likviditás és kisszámú részvény jellemzi. A bennfentes kereskedés
nincs szabályozva. Részvényekkel csak tőzsdén keresztül lehet kereskedni, nincs OTC
piac. A rövid lejáratú papírokra legjellemzőbben OTC kötés születik.
Tőzsdei vételnél a pénz, eladásnál az értékpapír előzetes fedezetbe helyezése szükséges. Szerb dínárban történő elszámolás csak automatikus EUR/RSD váltás mellett
lehetséges. Ez esetben vételkor SD-1 en zárolják az EUR-t a számlákon, eladáskor az
EUR-t SD+1 en írják jóvá az ügyfél számláján.
A társasági események (osztalék, közgyűlés) kevéssé szabályozottak, minden vállalat
a saját szabályai szerint jár el.
Stamp Duty: eladás esetén az ügyletet az elszámolást követően 0,6%-os adó terheli,
melyet Ügyféltől Concorde levon.
Külföldiek számára nincs árfolyamnyereség adó.

TÖRÖKORSZÁG

Helyi idő szerinti Magyar idő szerinti
nyitás

zárás

nyitás

17:30
9:00
Piac: Istanbul Menkul Kiymetler Borsasi 9:00
Honlap:
http://www.borsaistanbul.com/en/home-page
Információ: http://www.borsaistanbué.com/en/data

-

elszámolás

zárás

elszámolás

17:30

T+2

árjegyzés

Az adott napra bevitt ajánlat már nem vonható vissza, csak az árszint módosítható.
Helyi idő szerint 12:30-14:00 között a piac zárva tart.
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USA

Helyi idő szerinti Magyar idő szerinti
nyitás

zárás

elszámolás

9:30
16:00
15:30
Piac:
NYSE, NASDAQ
Honlap:
http://www.nyse.com, http://www.nasdaq.com
Információ: finance.yahoo.com

22:00

T+3

-

-

nyitás

zárás

árjegyzés

A megbízások különböző elektronikus alpiacokra kerülnek be (ISLD, ARCA, ATD, stb.).
Halasztott értékpapír teljesítés keretében kötött ügyletek esetében egyes pénzügyi
eszközök esetében lehetőség van arra, hogy az adott pénzügyi eszközt nem kell az
Ügyfélnek a Concorde rendelkezésére bocsátania az általános részben - 5)-s bekezdés – megjelölt határidőig, erről Concorde az Ügyfelet az ügyletkötés alkalmával
tájékoztatja. Ettől függetlenül az ügylet zárásáig bármikor rendelkezhet Concorde arról,
hogy az ügylet tárgyát képező pénzügyi eszközzel azonos mennyiségű és ISIN kódú
eszközt az Ügyfélnek a Concorde által megjelölt időpontig a Concorde rendelkezésére
kell bocsátania.
Sec fee: 0,00184% eladás esetén, melyet az Ügyféltől a Concorde levon.
A nyári időszámítás eltérő kezdeti és végnapja miatt október utolsó vasárnapját
követően november első vasárnapjáig, illetve március második vasárnapját követően
március utolsó vasárnapjáig az USA piacok kereskedési ideje magyar idő szerint 14:3021:00

Szabályozott piacra be nem vezetett pénzügyi eszközökre vonatkozó feltételek
•
Ezen pénzügyi eszközök tekintetében a Concorde nagyszámú
teljesítési helyszínnel áll kapcsolatban. A teljesítési helyszínnel
kapcsolatos információ a megbízás Ügyfél által történő megadásakor kérhető.
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5) LETÉTKEZELŐINK:
Letétkezelő neve

Székhely

Központi Elszámolóház és Értéktár
(Budapest) Zrt.

Magyarország

SIS SegaInterSettle AG

Svájc

KAS Bank N.V.

Hollandia

Bank BPH SA

Lengyelország

Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe

Magyarország

ECETRA Internet Services AG/ Brokerjet

Ausztria

Berenberg Bank

Németország

Raiffeisen Bank Wien

Ausztria

Pension Financial Services Inc.

USA

Aberdeen Global Services S.A. (State Street bank
Luxembourg)

Luxembourg

Apex Fund Services Ltd.

Málta

BRD (Groupe Societe Generale)

Románia

BNP Paribas Securities Services

Luxembourg

Lek Securities Corporation

USA

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Luxembourg

Raiffeisen Bank Románia

Románia
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