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A Budapesti Értékt?zsde hivatalos részvényindexének, a BUX-nak az alakulását követtük nyomon a 29. 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?:
·
MOL – 28,62%
·
OTP – 30,77%
·
Richter – 20,89%
·
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:
érték

2010.07.16.

2010.07.19.

2010.07.20.

2010.07.21.

2010.07.22.

201

BUX

22 496,82

21 843,38

21 943,70

22 303,06

22 277,18

21

Mol

20 595

20 000

19 805

20 000

19 790

Otp

5 140

4 850

4 920

5 105

5 218

Ricther

44 300

43 805

43 990

44 900

44 410

688

677

688

680

675

Mtelekom

Hétf?n 25,8 mrd Ft volt a forgalom, ami az éves átlagnak felel meg. Az index 21.500-ról indult, egész nap 22.000
körül mozgott, de a nap végére csökkent, így végül -2,9%-on zárt. A részvények közül csak a Pannergy tudott
emelkedni, 0,61%-kal. A nap vesztese a KEG lett -9,67%-kal. Az MNB nem változtatott a kamaton a gyenge forint
ellenére sem, a forint ez után tovább gyengült. A Moody’s egyel?re nem változtatott Magyarország adósbesorolásán, de figyelmeztetett, hogy ?sszel meg kell egyezni a hitelez?kkel.
Kedden 17,3 mrd Ft forgalom mellett vett lendületet az index, amely 22.000 felett indult, délutánra vesztett ugyan a
lendületb?l, de így is +0,46%-on zárt. Délután kissé er?södött a forint.
2. oldal (összes: 6)

1

4

A BUX-index alakulása a 29. héten (2010. 07. 19 – 2010. 07. 23.)
Közzétette: www.flagmagazin.hu (https://www.flagmagazin.hu)
Szerdán csak 14,7 mrd Ft volt a forgalom. Az index újra 22.000 felett (22.150-r?l) indult, felment egészen 22.300
fölé, nap közben 22.100-ig is lecsökkent. A nap végére az újabb lendületnek köszönhet?en +1,64%-on zárt. A forint
megint er?södött. Amerikából kedvez? vállalati jelentések érkeztek az Apple-t?l, a Morgan Stanley-t?l, a Wells
Fargo-tól. A hangulat továbbra is bizonytalan, ezt az alacsony forgalom jelzi.
Csütörtökön 20,6 mrd Ft volt a forgalom. Az index 22.200 alatt indult, felment 22.300 fölé, majd lecsökkent 22.100
alá. A nap végén kissé emelkedett, így csupán 0,12%-kal csökkent az el?z? napi záró értékhez képest. Kora
délutánra er?södött a fordint, de kés?bb újra gyengült. Kedvez? amerikai gyorsjelentések érkeztek, a nemzetközi
hangulat optimista volt.
Pénteken 22.300 felett nyitott a t?zsde, délig még tartotta magát, aztán lecsökkent, végül 1,5% gyengüléssel zárt,
jóval a múlt heti záró érték alatt. A forgalom 21 mrd Ft volt. A Moody’s bejelentette, hogy a közeljöv?ben
lemin?sítheti Magyarország adósságbesorolását. A Standard and Poor’s pedig a magyar államadósságot stabilról
negatívra rontotta. A forint 1%-ot gyengült. Az országgy?lés elfogadta a banki különadót, ez legrosszabbul
természetesen az OTP-t érintette.

Hétf?n a Mol részvény árfolyama 2,88%-kal csökkent, kedden közel 1%-kal. Szerdán ugyanennyivel emelkedett
visszatérve a hétf?i záró értékhez, mely egyúttal a heti maximum is volt. Csütörtökön kiemelked? volt a forgalma, a
teljes részvényszekció forgalmának 15%-át bonyolította ez a részvény. Árfolyama ennek ellenére 1%-kal csökkent.
Pénteken az általánosan rossz hangulat hatására -1,46%-on zárt a részvény, ezáltal több mint 1000 Ft-tal az el?z?
heti záró érték alatt fejezte be a hetet.
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Hétf?n az Otp a blue chipek közül a legnagyobb mérték? gyengülést szenvedte el, 5,64%-kal csökkent az
árfolyama, ezzel a heti minimumon zárt. Kedden korrigált, 1,44%-kal er?södött. Szerdán további 3,76%-ot
er?södött, megközelítve a múlt heti záró értéket. Csütörtökön tovább er?södött, a +2,21%-kal elérte heti
maximumát, a részvényszekció forgalmának 78%--át lebonyolítva. Pénteken a bank bejelentette, hogy a banki
különadó bevezetésének következtében az adózott eredménye 29 mrd Ft-tal fog csökkenni. A részvény árfolyama
3,58%-kal csökkent, így az el?z? heti záró érték alatt kb. 100 Ft-tal zárta a hetet.

Hétf?n a Richter részvény 1,11%-kal gyengült, kedden viszont 0,42%-kal er?södött. Szerdán újabb 2%-os
er?södés következett, elérte ezáltal a heti maximumát. Csütörtökön nagyon alacsony forgalom mellett csökkent
1,09%-kal az árfolyam. Pénteken az egyetlen volt a blue chipek közül, melynek árfolyamat emelkedett, 0,42%-kal,
így az egyetlen részvény, melynek e heti záró értéke az el?z? heti felett van.
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A Magyar Telekom részvény árfolyama hétf?n 1,59%-kal csökkent, kedden kb. ennyivel emelkedett. Szerdán a
nagyok közül egyetlenként csökkent az árfolyama, 1,16%-kal. Csütörtökön tovább csökkent 0,73%-kal, majd
pénteken további 1,48%-kal, így a heti minimumán zárta hetet, jóval az el?z? heti záró érték alatt.
Vessünk egy pillantást az alábbi ábrára is, mely a négy részvény napi forgalmát mutatja millió Ft-ban:

Az alacsony forgalom jelzi a befektet?k bizonytalanságát. Ezen a héten a Mol részvénynek volt két napon az
átlaghoz képest magasabb forgalma, a Richter és a Magyar Telekom forgalma viszont egész héten jóval átlag alatti
volt.
Ezen a héten a nemzetközi hangulat sokkal kedvez?bb volt, mint a belföldi. A magyar államadósság min?sítése
elrontotta a befektet?i hangulatot. Várhatóan ez a téma még jó ideig fogja befolyásolni a t?zsdei történéseket.
N. R. Ágnes
Szerz? a Flag Polgári M?hely tagja
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