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P É N Z B E S Z É D

A nagy pénzek ígérete
A haszonra mindenki vágyik, és nincs egyszerűbbnek tűnő haszon-

szerzési lehetőség, mint valamit olcsón megvenni és drágán eladni. 

Ezt ígéri a valuta és deviza ügyleteken elérhető siker is. 

De persze a helyzet már megint nem ilyen egyszerű. 

4 0

Kotsis Márk

Devizázunk, 
devizázgatunk? 

A pénz árucikk. A pénznek ugyanúgy van értéke és érték-
változása, van iránta kereslet, mint bármilyen árucikknek. 
Ha a korábbi, részvénypiacokról készült írásokat elolvas-
sa valaki a Skip oldalain, nagyjából a pénzpiacokról tud-
ható legfontosabb információkat is megszerzi. Mégsem

biztos, hogy egyből érthető, miért más a fiókban 
tartott, nyaralásból megmaradt néhány száz horvát 
kuna, vagy az összegyűjtögetett néhány ezer euró 
ügyes felhasználása, és mondjuk a mostanra állandó-
an hirdetett Forex kereskedés. 

A VALUTA NEM DEVIZA, DE PÉNZ

Érdemes ismét tisztázni a különbségeket valuta és devi-
za között. Egyszerűsítve: a valuta egy ország törvényes 
fizetőeszköze, amelyet a mindennapokban készpénzként 
vagy számlapénzként értékfelhalmozásra, de leginkább 
az adott országban fizetésre használunk. A deviza viszont 
kifejezetten számlapénz, sőt lehet követelés is, amelyet 
jellemzően pénzintézet tart nyilván. Ilyenformán a deviza 
pénzhelyettesítő eszköz, amellyel nem csak rendelkezhe-
tünk, de kereskedhetünk is, így válik az értékpapírokhoz 
hasonlítható árucikké. Míg az eurószámlánkon összegyűj-
tögetett (megkeresett vagy átváltott) összeg valuta, a 
kifejezetten kereskedési céllal vett és adott euró vagy 
dollár, illetve annak követelése már deviza lesz.

De hogyan is lesz a háztartási valutavásárlásból haszon? 
Bár létezhet más szempont is, átlagemberként és Ma-
gyarországon élő magyar állampolgárként az elsődleges 
valuta számunkra még mindig a forint. Ebben szerezzük 
meg a jövedelmünk jelentős részét, és ebben számoljuk
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 el az életünk költségeit, a reggeli kávétól a vonatbérletig, a villanyszám-
lától az adókötelezettségünkig. Éppen ezért bármely valutát is gyűjtö-
getünk, vásárolunk vagy adunk el, számunkra a forinthoz viszonyított 
értéke lesz a mérvadó. Persze léteznek többszörös áttétek, amikor bo-
nyolultabb megoldásokkal, és megfelelő piaci helyzetben jobban megéri 
egy pénznemet egy másik külföldi pénzre váltani, és csak aztán forint-
ra, de ez egyrészt ritka helyzet, másrészt a pénznemek közötti átváltás 
költségei miatt valószínűleg nem éri meg. 

MENEKÜLŐ PÉNZEK ÉS 
MENEKÜLŐPÉNZEK

A világ pénznemei nem egyenlők. Vannak valuták, amelyek rendkívül sta-
bilan tartják az értéküket, mások képesek rendkívül hevesen reagálni a vi-
lággazdasági folyamatokra. Ha nagyon leegyszerűsítjük: amikor jellemző 
a gazdaságban a pénzbőség, viszont stabilan működnek a dolgok, az adott 
ország pénzneme jellemzően nem változtatja sokat az értékét, és önmagá-
ban a pénznembe fektetni nem jövedelmező. A nagy befektetők ilyenkor ke-
resnek olyan gyorsan mozgó, fejlődő országokat, amelyek pénzneme képes 
nagyokat változni. Aztán ha ezek az országok bajba kerülnek, a befektetők 
visszamenekülhetnek a stabil devizák felé, mint a dollár, az euró, a svájci 
frank. Ez nem jelenti azt, hogy az amerikai dollár nem eshet, de a mögötte 
lévő gazdasági erő – az Amerikai Egyesült Államok gazdasága – feltételezi, 
hogy már rövidtávon is kiegyenlítődik a problémás lejtmenet. 

OLCSÓN VENNI, DRÁGÁN ELADNI…

Nézzünk most példát az egyszerű, háztartási valutázásra. Idehozhatnánk a 
Bitcoint, mint az elmúlt évek slágerét, de a kriptovaluta sosem viselkedett 
klasszikus pénzként, és a kockázatai is jóval nagyobbak, mint bármely ha-
gyományos pénznemnek. Első körben nézzük meg az eurót. 
Eurót nagyjából bárhol vásárolhatunk, a bankunknál, a több száz pénzvál-
tónál is. Mindenütt fel fog tűnni, hogy az adott pénznek két ára van. A véte-
linél mi adjuk el, az eladásinál mi vesszük a pénzt. Azért fontosak a kétféle 
árfolyam közötti különbségek, mert ezek mindjárt meg is mutatják, hogy 
mennyibe kerül valójában a valuta esetleges értéknövekedésének valós fo-
rintértékké váltása. Tegyük fel, hogy a félretett 100 eurónk 3 százalékot 
erősödik egy év alatt. 300 forintért vettük, most pedig a Magyar Nemze-
ti Bank által közzétett középárfolyam (amelyet a pénzváltó is figyelembe 
vesz) 309 forintot ér eurónként. Ez eddig 30 ezer 900 forint. 
Vagyis egy év alatt 900 forint haszon. Abban viszont biztosak lehetünk, 
hogy a pénzváltónál 309 forintért sosem fogják megvenni az eurónkat. 
A vételi és eladási ár között mindig van néhány százaléknyi különbség. Jó 
esetben 307 forintot kapunk az eurónkért és ez máris közel egy százalékos 
bukás. És erre jön még rá, hogy a legtöbb pénzváltó – a bankok pedig még 
inkább! – átváltási jutalékot is számol egy-két százalék erejéig. Vagyis a 900 
forintot fialó 100 eurónk jövedelme azonnal elvesztheti a hozama felét!
Nézzük, hogy az elmúlt évben hogyan változott az euró árfolyama a gya-
korlatban. Kerekítve, tavaly júniusban 307 forintos árfolyamról indultunk, 

most pedig a 317-318-as árfolyamsávnál járunk. Ez elméletileg eurónként 
10 forint nyereség, ami 3,2 százalékot jelent. Valljuk meg, manapság ez nem 
rossz éves hozam. De mindjárt itt a kérdés, mi lett volna, ha csak júliusban 
veszünk eurót, amikor egészen 303 forintig erősödött a forint? És mi lett 
volna, ha egy hónappal ezelőtt adjuk el, amikor volt 319 is? Az már 16 forint, 
vagyis az éves több mint másfélszerese, 5,2%-os hozam! De mi van, ha a 
következő olasz kormány radikális gazdasági döntései miatt zuhanni kezd az 
euró, és szeptemberben már csak 298 forintot ér majd? És tulajdonképpen 
mennyi is marad meg ebből nekünk, amikor forintként akarjuk elkölteni? 
Jól látható, hogy önmagában a valutavásárlás és magasabb áron törté-
nő értékesítés nem olyan egyszerű. Fontos, hogy vételkor és eladáskor is 
pénzt fizetünk, és megfizetjük a valutaváltó vagy bank költségeit is a pénz-
mozgatásért. És ha igazán jól akarunk járni, nincs értelme éves hozamokat 
figyelni, napi szinten kell tudnunk azt, hogy mikor érdemes további valutát 
vásárolnunk, vagy éppen az egésztől megszabadulnunk. Ha a fenti példákat 
más valutákkal nézzük, az éves összevetésben az amerikai dollárral járhat-
nánk 2,5 százalékos veszteségnél, svájci frankkal a pénzünk értékének 3,5 
százalékát buktuk volna el. Nem mondjuk, hogy nem lehet a valután nyerni. 
De épp annyi odafigyelést, tanulást és hozzáértést igényel, mint bármilyen 
tőzsdei tevékenység. 

MIÉRT NEM A FOREX? 

Az elmúlt tíz év slágerének tűnhet a Forex, vagyis a valósidejű pénzpiaci tőzs-
de, ahol devizával kereskedhetünk, akár az okostelefonunkról is, azonnal 
vehetünk vagy eladhatunk devizát, ha éppen az tűnik kedvezőnek. Vagyis a 
reggel megvásárolt dollárt délben euróért értékesíthetjük, hogy vacsorára 
összejöjjön a nyaralás ára forintban. Hiszen bármikor vehetünk bármilyen de-
vizát, és bármikor eladhatjuk, ha éppen találunk rá jó áron vevőt. Elméletben. 
A Forex piaca nagyon sokszereplős és nagyon bonyolult, de anélkül, hogy 
részleteznénk, elmondható róla, hogy hatalmas befektetőházak és bankok 
sok tízezer kereskedője is ott van. Velük is versengenünk kell, ráadásul az iga-
zán nagy üzletek nagyon sok pénzről szólnak. Nem véletlen, hogy 3-5 millió 
forintos beszálló összeg alatt senki sem ajánlja az itteni kereskedést. Lehet 
persze pénzt keresni a Forexen, de olyan hirtelenséggel következhetnek be 
változások, hogy azt “háztartási” befektetőként nehezen fogjuk tudni nyomon 
követni. Rögtön szükségünk is lesz egy brókerre vagy bankra, amely segít 
bennünket. 
A Forex igazi csapdája azonban sokak szerint a vállalható tőkeáttét, ami azt 
jelenti, hogy hitelre is kereskedhetünk. A meglévő tőkénk akár százszorosára 
is vállalkozhatunk egy tranzakciónál, amelyet a majdani sikeres értékesítés 
bevétele fedez. Csakhogy nem mindig van sikeres értékesítés. Éppen ezért 
lehetséges, hogy az európai pénzügyi felügyeletek a lakossági ügyfeleknek 
szigorúan nem ajánlják a Forex kereskedést. A statisztikák szerint a lakossági 
ügyfelek háromnegyede csak veszít, tőkevédelem nélkül. Egy átlagos napon 
a lakossági ügyfelek vesztesége elérheti a több milliárd forintot. Átverés 
tehát a Forex? Nem, nem átverés, csupán olyan pénzügyi rendszer, amely-
nek a kockázatait egyáltalán nem kommunikálják, míg a bennünket forexe-
zésre rávenni akaró brókercégek nagyon szépen kidomborítják a pénzzel 
való kereskedés hatalmas lehetőségeit. 


