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I. BEVEZETÉS – Témaindoklás 
 

Magyarországon a vállalatértékelés elméleti alapjainak, módszereinek kutatása – a 
piacgazdasági viszonyok között meghonosodott elméleti megközelítések, a 
gyakorlatban alkalmazott elvek, módszerek hazai viszonyokra adaptálása –, a ’90-es 
években, a privatizációval, összefüggésben került előtérbe. A „vállalati érték” 
különböző aspektusainak tisztázását, és egyben az értékelés szükségességét, fontosságát 
kiemelték az 1990. június 21-én – közel négy évtizednyi szünet után – újonnan 
megnyitott Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetések is. 
 

A téma külföldi szakirodalmi bázisa széles: elméleti és gyakorlati-módszertani 
munkák sokasága hozzáférhető eredeti (főként angol) nyelven és magyar fordításban is, 
melyek alapján jól érzékelhetők az értékelés-elméleti szemléletváltozások (a 
„fejlődéstörténet”, a hangsúly-eltolódások, súlypontok) és a megválaszolásra váró 
(nyitott) és vitatott kérdések egyaránt. 
A téma magyar kutatói (ld.: a dolgozat irodalomjegyzéke) – az újfajta értékelési 
szemlélet elterjesztésén túl – értékes gondolatokkal járultak hozzá a fejlődő piaci 
viszonyokkal – mint realitásokkal – számoló, hazai környezetben is alkalmazható, 
értékelési eljárások megalkotásához.  
A dolgozat alapvető célja a vállalatok önértékelése és piaci értékelődése közötti 
kapcsolatrendszer vizsgálata elsősorban az első nyilvános kibocsátást követően tőzsdei 
megmérettetést vállaló részvénytársaságok szempontjából.  
 

Vizsgálatom középpontjába a vállalatértékelésnek egy sajátos – a magyar tőkepiac 
fejlődését tekintve aktuális – metszete került: a vállalatok tőzsdei bevezetése céljából 
történő vállalatértékelése, a vállalatok piaci értékelődése és az érték menedzselése.  
 

Ez az értékelés sajátos, mert az előzetes felméréseken, számításokon alapuló 
értékelés kontrollját nyilvánosan a piac egésze végzi, és a vállalat ezt követően is a 
rendszeres, folyamatos értékelés tárgya marad. A hazai értékpapírpiacon az értékelés és 
folyamatos értékelődés további sajátos vonásait adják: a tőzsdei bevezetést megalapozó 
előzetes értékelés tapasztalatlanságai, speciális elemei (kárpótlási jegy-részvénycsere 
akciók), továbbá a fejlődésének kezdeti szakaszában járó értékpapírpiac.  
 

A témának különös aktualitását az adja, hogy a magyar cégek egyre kevésbé 
vállalják a nyilvános információkon alapuló tőkeértékelést, minősítést. A 
„tőzsdekényszer” intézménye pedig nem a várt eredményt hozta: a BÉT-en lévő 
kibocsátók száma átmenetileg bővült (1998-1999-ben), de a tőzsdén lévő kibocsátók 
száma 2000 elején – a magyar tőzsde történetében először – csökkent. Ez a visszaesés a 
kibocsátók létszámát illetően nemcsak a felszámolások vagy a felvásárlások miatt 
következett be, hanem vélelmezhető a kivonulásban a gyenge szerepléssel, a likviditás 
hiányával összefüggő „érdekmúlás” is.  
 

A kutatás alapvető célját tekintve látszólag szűk területen mozog, célcsoportja (az 
első nyilvános kibocsátást követően tőzsdére kerülők) sem számottevő nagyságú. 
 

A célul kitűzött kapcsolatrendszer – az első nyilvános kibocsátások árazása és a 
piaci ár alakulása összefüggésének – feltárása azonban a téma további kiterjesztését 
igényli, legalább három irányban:  
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– vállalatértékelés elvének, módszerének meghatározása (belső érték feltárás) a 
kibocsátás árazása céljából, 

– a piaci ár alakulását befolyásoló tényezők feltárása, a piaci ár jelentés-tartalmának 
értelmezése céljából, 

– a magyar tőzsde sajátosságainak vizsgálata, értékelő szerepének feltárása céljából. 
A felsorolt területek egyúttal a dolgozat fő tartalmi részei, de nem fejezetei, nem is a 
kifejtés szempontjából vett arányai. 
 

A dolgozat első felében a vállalatértékelés elméleti kérdéseivel, a 
piacgazdaságokban alkalmazott gyakorlatával és magyar piaci viszonyok között az 
adaptáció nehézségeivel foglalkozom, majd – feltételezve az első nyilvános kibocsátást 
követő tőzsdei bevezetést – a piaci árak alakulásának mozgatóit foglalom össze. 
Tekintve, hogy ezekkel a kérdésekkel az elméleti munkák sokasága különböző 
megközelítésekben részletesen foglalkozik, ezért a téma szempontjából fontosnak ítélt 
tartalmak kiemelésére, rendszerezésére vállalkozhattam. 
 

A dolgozat második felében empirikus vizsgálatot végeztem a magyar tőzsdén 
szereplő vállalatok körében, melynek kiemelt területei:  
– a vállalatok tőzsdére lépésének, tőzsdei jelenlétének motívumai (magyar 

sajátosságok feltárása, különös tekintettel az újabb nyilvános kibocsátás útján 
történő tőkeszerzésre); 

– magyar tőzsde vállalatértékelő szerepének megítélése kétféle megközelítésben: 
– az első nyilvános kibocsátások és piaci szereplés alapján (kibocsátási ár 

és piaci ár kapcsolatának feltárása), 
– a piaci árak és a vállalati teljesítmények kapcsolatának vizsgálata (piaci 

és vállalati jövedelmezőségi mutatók segítségével.) 
 

A vizsgálatok alapját képzete az a feltételezés, hogy a magyar tőzsde múltja 
(megközelítően tíz év) és a tőzsdére bevezetett vállalatok (értékpapírok) száma 
megfelelő időt és alapot ad a jelzett vizsgálatok elvégzéséhez. 
További feltételezéseim: 
– a magyar nyilvános kibocsátások motivációs háttere eltér a fejlett piacokon lezajló 

kibocsátásokhoz képest (tekintettel a privatizációs célzatú kibocsátásokra), 
– a magyar piacon is jellemző – a kedvezőbb piaci elfogadás céljából – az első 

nyilvános kibocsátású részvények „alulárazása”, 
– újabb kibocsátások esetén a piac korábbi értékítélete meghatározó szerepet játszik az 

ismételt kibocsátási ár meghatározásában, 
– az árak alakulása mögött kimutathatók – hosszabb távon – a vállalati teljesítmények 

szerepe, 
– a piaci ár és a vállalati teljesítmények kapcsolata eredmény-alapú mutatók 

segítségével is feltárható. 
 

A dolgozatban a változékony piaci árak mögött „hosszabb távon” a 
fundamentumokat, a vállalati teljesítmény-jellemzőket kerestem. A nyilvános 
kibocsátások jellegének és a kibocsátók tőzsdei szereplésének elemzésével elsősorban 
az összehasonlító vizsgálatok, elemzések szükségességére és lehetőségére kívántam 
felhívni a figyelmet. 
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II. A VÁLLALATÉRTÉKELÉS SZEREPE, FELADATA – különös tekintettel a 
tőzsdei bevezetést megelőző első nyilvános kibocsátásokra. 
 
1. A vállalatértékelések dimenziói – értékfelfogások 
 

A vállalatértékelés elméletét taglaló munkák és a gyakorlati alkalmazásról szóló 
elemzések sokféle fogalmat használnak a vállalkozások értékének meghatározására. A 
sokféleség elsősorban az eltérő megközelítésekből származik, tekintve, hogy a vállalat 
értéke több dimenzióban értelmezhető. Az értékfogalmak közötti eligazodást nehezíti az 
is, hogy ugyanazon tartalmak kifejezésére több (szinonim) értékkategóriát alkalmaznak 
a szerzők, vagy – ami problematikusabb – ugyanazon kategóriát eltérő tartalommal 
jelenítenek meg. E fogalmi sokszínűség természetes egy újonnan kialakult, gyorsan 
fejlődő tudományterület esetében. A vállalatértékelés külföldi szakirodalma széles, ezek 
magyar fordításai, interpretációi mellett magyar sajátosságokat is figyelembevevő 
írások jelentek meg. 
 

A fogalomrendszer bemutatásával alapvető célom, a dolgozatom elemzési 
területének behatárolása, továbbá a munka során alkalmazott értékfogalmak tartalmának 
kiemelése.  
 

A fogalmakat meghatározott szempontok szerint csoportosítottam. A rendszerezés 
során szükségesnek tartottam a vállalatértékelés fejlődéstörténetének rövid bemutatását, 
tekintettel arra, hogy fejlődése során ugyanaz az értékfogalom más tartalommal 
telítődött, más értékdimenziók váltak hangsúlyossá. Bemutatom a különböző 
szempontok szerint tagolt értékkategóriákat és a közöttük lévő kapcsolatokat.  
 

Tekintettel arra, hogy a dolgozatomban vagy tőzsdei megmérettetésre készülő, azt 
követően a tőzsdén működő részvénytársaságokkal foglalkozom, ezért a vállalkozást a 
következőkben egyfelől mint jövedelemtermelésre képes reáleszközök összességét, 
másfelől mint a reáleszközöket megtestesítő pénzügyi eszközök (értékpapírok) 
összességét tekintem. Ezért kiemeléseim, példáim elsősorban a részvénytársaságokat 
helyezik a középpontba. 
 
 
1.1. Alapvető értékdimenziók 
 

A legátfogóbb értékdimenziók – megítélésem szerint – a „miért értékelünk” és „mit 
értékelünk” kérdésekre adott válaszként azonosíthatók.  
 
Miért értékelünk? 

A vállalatértékelés általános célját leegyszerűsítve úgy fogalmazhatjuk meg, mint 
alapvető változókon (javak/teljesítmények) alapuló érték felmérését, annak piacon való 
elismertetése, illetve realizálása céljából. 

A két „szintetikus, integráló” értékdimenzió, amely az értékmérés és realizálás 
során felvetődik: a piaci érték (vagy reális piaci érték) és a belső érték. 

A legáltalánosabban elfogadott és legegységesebben definiált értékkategória a piaci 
érték. A következőkben kiemelt definíciók a lényegi egyezőség igazolását szolgálják, 
ugyanakkor egymást kiegészítve a tartalmi jegyek pontosítására alkalmasak.  
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„A reális piaci értéket csaknem egyetemlegesen úgy határozzák meg, mint azt a 
pénzbeli vagy azzal egyenértékű eszközökben kifejezett árat, amelyért a tulajdon gazdát 
cserél a vásárolni kész vevő és eladni kész eladó között, amennyiben kellő 
információval rendelkeznek a vonatkozó tényekkel kapcsolatban, és egyikük sem 
cselekszik kényszer hatása alatt. Általános az egyetértés abban is, hogy ebben a 
definícióban benne foglaltatik, hogy a felek képesek is, és hajlandók is venni és eladni.” 
[S. Pratt 1992. p. 12.]  

„A piaci értéknél a ’reális’ azt jelenti, hogy a piacnak (és az árnak) bizonyos 
állandósággal kell bírnia, és nem befolyásolhatják átmeneti fellendülések vagy hirtelen 
visszaesések, azaz a ’reális’ szó minősíti azt a piacot, amelynek keretein belül az 
értékelést végezzük”. [Richard M. Wise: „The CA’s Role in Valuations: An Inside-Out-
Perspective”, CA Magazine, 1984. szeptember 28. 40. old. Idézi: S. Pratt 1992. p. 13.]  
A piaci érték szinonimájaként használják még a szerzők – többnyire hasonló 
tartalommal – a pénzbeli érték, forgalmi érték (csereérték) kifejezéseket.  
 

E megfogalmazások egyértelművé teszi, hogy a piaci érték valójában ár kategória. 
A hazai szak- és tankönyvek is ilyen értelmezést közvetítenek. „A piaci érték vagy 
reális piaci érték az a legvalószínűbb eladási ár, amelyen az eszközök gazdát cserélnek. 
Vagyis az az ár, amelyen a megfelelő információkkal rendelkező piaci szereplők 
hajlandók kereskedni.” [BKE Pénzügyi intézetének Oktatói 1998. p. 435.] 
 

A piaci érték lényegét tekintve az előzőkhöz hasonló tartalmú megfogalmazás 
egyben utal a két összefoglaló jellegű kategória – a piaci és a belső érték – feltételezett 
kapcsolatára. 

„A piaci érték valójában az eladókat és a vevőket kölcsönösen kielégítő árral 
egyezik meg. A mindenkori piaci érték két okból sem tekinthető abszolút mércének: 

– egyrészt amiatt, mert a mindenkori piaci érték a résztvevők pillanatnyi 
konszenzusát tükrözi, 

– másrészt azért, mert a piaci ármeghatározást a kereslet és kínálat mennyiségi 
viszonyán túl – mozgási centrumként a belső érték is meghatározza.” 
[Bélyácz 1995. p. 10.] 

 
Mit értékelünk? Mit tekinthetünk a vállalkozás belső értékének? 

A vállalat belső értékének a megragadására két alapvető irányzat alakult ki: a 
vagyonérték és a hozamérték koncepció. A két alapkoncepció magvát két, egymástól 
gyökeresen eltérő értékdimenzió képezi, aszerint hogy mit (a múltbeli vagy a jövőbeli 
teljesítményt) tekintenek értéknek. 
 

A vagyonérték koncepciója a vállalat benső értékét a fizikai és nem fizikai 
jószágok formájában megtestesülő vagyonjavak értékeként értelmezi. Nem foglalkozik 
azzal, hogy a vagyontárgyak a vállalat külső környezeti feltételeinek alakulása és belső 
teljesítményrendszerének működése függvényében tudnak-e, és milyen mértékben 
képesek hasznosulni. A vállalatértékelés ezen irányzata alapvetően számviteli 
információkra támaszkodik, s azt méri fel, hogy a meglévő, korábban felhalmozott 
vagyon mekkora értéket képvisel az értékelés időpontjában.  
Ezen információk a vállalat múltbeli teljesítményeit tükrözik, s nem veszik figyelembe, 
hogy a vállalat működése során mekkora jövedelmet termel a jövőben. 
 

A hozamérték koncepciója ezzel szemben a vállalat belső értékét a vagyon jövőbeli 
hasznosulásából vezeti le, és azt vizsgálja, hogy a vállalkozás milyen mértékű jövőbeni 
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hozamok létrehozására képes. Ennek a szemléletnek megfelelően a vállalkozás értékét, 
a jövőbeni hozamok jelen időre átszámított (diszkontált) értéke adja.  
 
 
1.2. Az alapvető értékkategóriák kapcsolatrendszerének változásai  
(Értékkategóriák kapcsolata a vállalatértékelés különböző fejlődési szakaszaiban) 
 

A vállalatértékelés fejlődése, szemléleti változásai szoros kapcsolatban vannak a 
gazdasági környezet változásaival, a piacok (elsősorban a pénzügyi piac) fejlődésével. 
A vállalatértékelésben kisebb szerepe van a piacnak olyankor, amikor az állami 
szerepvállalás erőteljes a gazdaságban. (Az állami dominancia a tulajdonlásban és a 
gazdaság erőteljes szabályozásában mutatkozik meg.) Az állami beavatkozás eltérő 
foka, valamint az értékpapírpiac (tőkepiac) gazdaságban elfoglalt eltérő súlya miatt, 
kezdetben erőteljes, ma már kisebb mértékű szemléletbeli eltérés mutatkozik a 
vállalatértékelés német és angolszász irányzata között. (Ezen felfogások eltéréseire a 
konkrét vállalatértékelési módszerek bemutatásakor is utalok.) 
 

Jól körvonalazható fejlődési szakaszok, hangsúlyeltolódások főként a német 
vállalatértékelés fejlődésének – megközelítőleg 70 év fejlődéstörténetét leíró – példáján 
keresztül mutathatók be. 

(A szakaszok jellegzetességeit röviden, Ulbert József német szakirodalom feldolgozásán 
alapuló tanulmányait [Ulbert 1994.a, 1994.b, 1994.c], valamint Sulyok-Pap Márta – a 
két irányzat összehasonlítását tartalmazó – cikkét alapul véve mutatatom be. [Sulyok-
Pap1998.] 

 
A klasszikus vállalatértékelés a vállalat belső értékét kereste. A vállalat belső 

értékét azonosították a vállalat vagyonának aktuális értékével. A vagyoni érték 
elsősorban számviteli információkra támaszkodott. (A túlzott egyszerűsítések elkerülése 
végett szükségesnek tartom kiemelni az alapvető feltételezéseket is: a vállalat hasonló 
körülmények között további működését feltételezte vagyonát egységes egészként 
kezelte, igyekezett azonosítani azt a többletet, amit az egymásra épülő vagyonelemek 
nyújtanak a részelemekhez képest.) Az így meghatározott belső értéket egyúttal objektív 
értéknek nevezték, arra utalva, hogy abban semmilyen zavaró, vállalaton kívüli és/vagy 
az értékelő személyétől függő tényező nem szerepel. Ezt az objektív értéket tekintették 
egyben a vállalat piaci értékének. 
 

Később – az 1900-as évek közepétől – az objektív értéket felváltotta a szubjektív 
érték fogalma, és megjelent a jövőbeni jövedelemtermelés fontossága, amely a 
környezet változásait is figyelembe veszi. A vagyonértéket az anticipációkon alapuló 
hozamérték váltotta fel, amely a vállalat benső értékét a jövőbeli jövedelemtermelő 
kapacitásaira vezette vissza. Ezt az értéket tekintették a vállalat belső értékének, de a 
kalkulált hozamértéket nem azonosították közvetlenül a piaci értékkel. 
 

Továbblépést jelentett – az a szemléletváltás –, amikor már arra keresték a választ, 
hogy melyek a belső értékre leginkább hatást gyakoroló meghatározó tényezők, illetve 
milyen kapcsolat van a belső és piaci érték között. (Felmerült az a kérdés is, hogy mi a 
vállalatértékelő feladata a vállalatértékelés folyamatában: tanácsadó, közvetítő, érvelő 
funkciók.) Ez időtől vált hangsúlyossá a piaci szereplők – eladók és vevők – értékelést 
kiváltó motivációinak feltárása, vállalatértékelés konkrét céljának azonosítása annak 
érdekében, hogy az értékelés tartalmi jegyeit pontosítsák, módszerét megválasszák. 
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Az elmúlt évtizedben az angolszász hatás erőteljesen megváltoztatta a korábban 
uralkodó német szemléletet, s ezáltal a két megközelítés közelebb került egymáshoz. Az 
angolszász irányzat a piaci értéket tartja elsődlegesnek, meghatározónak: A 
szakirodalomban ”kevesebb vita folyik arról, hogy mennyit ér a vállalat. Annyit, 
amennyit a piac elismer.” „. Szerintük sem csak a piaci érték létezik, hanem a 
vállalatnak van belső értéke is, amely nem mindig egyezik meg a piaci értékkel, s ennek 
alapvetően információs okai vannak (a piacnak nincs kellő információja). De az eltérés 
csak rövidtávon létezik, hosszú távon megegyeznek. Természetesen ismerik a 
számviteli adatokból számított vagyonérték kategóriáját, de azt nem tekintik piaci 
értéknek.” [Sulyok-Pap 1998. p. 412.] 
 

Napjainkban a vállalat értékelése a piaci értékre koncentrál. Alapvetően a piaci 
értéket befolyásoló tényezők megragadására és – lehetőség szerint – számszerűsítésére 
összpontosítanak. „Ez a szakasz, merőben új a korábbiakhoz képest, hiszen már nem 
azon van a hangsúly, hogy melyik vállalatértékelési alapelv a meghatározó a benső 
érték tekintetében, hanem sokkal inkább az kerül előtérbe, hogy milyen tényezők állnak 
a piaci érték mozgásainak hátterében.” [Ulbert 1994.a. p. 31.] 
 

A piaci érték és belső érték kapcsolatának kérdései máig sem tisztázódtak. A 
következő kérdések vetődhetnek fel: 
– elfogadjuk-e azt, hogy a piac minden körülmények között reálisan értékel, 
– a valamilyen elven (vagyonérték és/vagy hozamérték) kalkulált belső értéket 

igyekezzünk a piaccal elfogadtatni, avagy 
– a piac által elfogadott paramétereknek (a piac értékítéletének megfelelően) 

próbáljuk meg a belső értéket alakítani. 
 

Ezek a kérdések nem választhatók szét egymástól. Az utóbbi időben elterjedt – 
később kifejtésre kerülő – részvényesi érték koncepció sajátos válasz ad erre a kérdésre: 
a vállalat működési folyamatait kell a piachoz igazítani, az „un. értékmozgatókat” kell 
feltárni, majd az ily módon alakított belső értéket kell a piac felé közvetíteni.  
 
 
1.3. Értékkategóriák – eltérő tartalmak 
 

Az eddig tárgyalt értékdimenziók működő vállalkozást vettek alapul. A vállalkozás 
helyzetéről két feltételezéssel élhetünk: vagy tovább működik, vagy felszámolásra 
kerül. A döntés megalapozásához újabb két kategória szolgáltat alapot: a 
továbbműködési (vagy folyamatos működést feltételező) érték, – vagy ennek 
ellentéteként – a felszámolási érték tartalmának megítélése. 
 

Egyszerűbb – bár értelmezési problémáktól nem mentes – a felszámolási érték 
(vagy likvidációs érték) megközelítése. A felszámolási érték megállapítására általában 
akkor kerül sor, amikor a vállalat további gazdaságos üzemeltetésére nincs esély. Ez 
esetben a vállalat – üzleti tevékenység hiányában – „kiárusításra kerülő eszközök 
halmazának” tekinthető. „A felszámolási érték azt az értéket jelenti, amelyet a 
vállalkozásért abban az esetben adnának, ha a vállalkozást felszámolnák, és a befolyt 
összegből a fennálló tartozásokat kiegyenlítenék.” [Béhm 1998. p. 72.] A felszámolási 
érték ezen megfogalmazása valójában a megszüntetendő vállalkozás vagyonának nettó 
– azaz kötelezettségekkel csökkentett – értékére utal, ilyen értelemben „nettó 
vagyonértéknek” tekinthető. 
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A felszámolási érték kategória szakirodalmakban használt szinonimái nehezítik a 
tartalom felismerését. A felszámolási érték mint „a vállalat nettó eszközértéke”, másutt 
mint „a tárgyi eszközök nettó értéke” megfogalmazásokban jelenik meg. [BKE 
Pénzügyi Intézetének Oktatói 1998. p. 437., illetve Pratt S. 1992. p. 16.]  
A nettó eszközérték kategória más tartalmakat is kifejez a vállalkozásoknál: nevezetesen 
a tárgyi eszközök bruttó értékének amortizációval csökkentett értékét. A külföldi 
szakirodalomból átvett „tárgyi eszközök nettó értéke” szerinti fordítás a szaklektor 
megjegyzése alapján pontosítva: kötelezettségekkel csökkentett eszközértéket jelent. Az 
alkalmazott kifejezés hibája, hogy a vállalkozás vagyonának csak egyik megjelenési 
formájára irányítja a figyelmet a felszámolási érték megállapítása során.  
A felszámolási érték az értékesíthető vállalati vagyon (a birtokolt anyagi javak és velük 
kapcsolatos jogok, avagy a vagyon konkrét megjelenési formáját tekintve az eszközök) 
kötelezettségekkel csökkentett értékét jelenti. Célszerűbb nettó vagyonként, vagy 
kötelezettségekkel csökkentett eszközértékként definiálni.  

 
A továbbműködési érték „nem jelent értékszabványt”, (hasonlóképpen a 

felszámolási érték sem), hanem egyfajta feltételezést a vállalkozás helyzetéről. Csak 
annyit jelent, hogy a vállalkozást úgy értékeljük, mint egy alkalmas, működő egységet. 
[S. Pratt. 1992. p. 16.] 
 

Az eredményes (gazdasági értelemben racionális) továbbműködés egyúttal, 
megfelelő szintű jövedelmezőséget feltételez. Ilyen értelemben vetődik fel a 
jövedelmezőségi érték kategóriája. „Egy vállalat jövedelmezőségi értéke konkrétan a 
jövőbeli rentabilitását jelzi, – azt a lehetséges, várt hozamnagyságot, melyet a vevők 
anticipálnak…” [Vékás 1996. p. 381.] „A döntést,  – nevezetesen a továbbműködés 
vagy felszámolás kérdését – az dönti el, hogy a vállalat a „múltja révén” – azaz nettó 
vagyonértékén – ér-e többet, avagy „jövőbeli rentabilitási lehetőségként”. 
 

Mindezt azért szükséges tisztázni, mert a kevésbé fejlett piacgazdaságok 
gyakorlatában a vállalat továbbműködéséről nemcsak (sőt nem elsősorban) hozamérték 
alapján hoznak döntést, hanem vagyoni érték alapon (német orientáció). Ez esetben az 
„újraelőállítási érték” kerül meghatározásra. Az „újraelőállítási érték” az induló 
vállalkozások pozíciójához hasonlítja a szóban forgó értékelendő vállalkozást. Fontos 
szempont, hogy az úgynevezett materiális javak mellett, a fontosabb immateriális 
javakat (szellemi tőkét, márkát, vagyoni értékű jogokat is) felbecsüljük.” [Varsányi 
1991. p. 269.] (A felszámolási érték ezzel szemben a főként materiális elemek értékének 
számbavételén alapul.)  
 

Az értékkategóriák osztályozására eddig a vállalkozás sorsa (jövője) szempontjából 
került sor. 

Felmerül egy újabb értelmezési probléma elsősorban működő részvénytársaságok 
értékének kifejezésekor: a vállalat egészének értéke a vagy a saját tőke értéke a 
vizsgálat tárgya. 

A vállalat értéke felmérhető teljes eszközállománya múltbeli vagy jövőbeli 
teljesítményét alapul véve (vagyonérték/hozamérték elven), avagy – szűkebben, saját 
tőkéje teljesítményét értékelve. A legtöbb értelmezésbeli problémát az okozza, hogy a 
vállalat értéke kategóriát egyaránt alkalmazzák a vállalat egésze, és saját tőkéje 
értékének a kifejezésére. A saját tőke egyben a tulajdonosokat megillő tőke, ilyen 
értelemben használatos a tulajdonosi tőke kategóriája. A saját tőke értéke ezért 
tulajdonosi értéket is jelzi. A saját tőke értéke a mérlegben a tulajdonosi tőke adott 
időpontra vonatkoztatott értékét mutatja számviteli (könyv szerinti) érték alapon, míg a 
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részvények piaci ára a tulajdonosi tőke aktuális piaci értékéről tájékoztat. (Az utóbbi 
időben a vállalati célok rendszerében kitüntetett szerepet kap a tulajdonosi érték 
növelése. Ezen szempont szerinti vállalatérték meghatározásnak a későbbiek során nagy 
jelentőséget tulajdonítok.) 
 

Ezen a ponton szükségesnek ítélem néhány, eddig alkalmazott kategória 
tartalmának ismételt felidézését, az értelmezések, értékelési vetületek pontosítása 
céljából. 
A vagyonértéket értelmeztük alapvető értékelési elvként – a hozamértékkel szemben –, 
utalva arra, hogy vállalat értékének megítélésében az eddigi teljesítménye, felhalmozott 
eszközeinek értéke a meghatározó (a vállalatértékelés klasszikus irányzata), ugyanakkor 
a vagyonérték – mint értékmérce – pontos tartalma tisztázatlan maradt.  
 

A vállalkozások vagyonát – számviteli megközelítésben – a mérleg eszközoldala 
mutatja, nyilvántartási, avagy könyv szerinti értéken. „A közgazdasági gyakorlatban a 
vállalkozások összes eszközét együttesen bruttó vagyonnak, a saját forrással 
finanszírozott eszközök értékét nettó vagyonnak nevezik.” [Béhm 1998. p. 25.] 
Célszerű lenne ennek a hagyományos kategorizálási szisztémának megfelelően a 
vagyonérték fogalmat, tartalmat kezelni. Ebből eredően a vállalat bruttó 
vagyonértékének tekinthető az eszközök összértéke, nettó vagyonértéknek fogható fel a 
kötelezettségekkel csökkentett (vagy saját forrással finanszírozott) eszközérték.  

Ez utóbbival azonos tartalmú, de több tényező következtében eltérő mértékű a – 
korábban kifejtett – felszámolási érték kategóriája. A felszámolási érték nettó 
vagyonértéknek minősül, de nem határozható meg a számviteli nyilvántartások alapján, 
tekintve, hogy az eszközök értékelése nem könyv szerinti, hanem aktuális piaci értéken 
történik. A két érték között eltérés mutatkozik annak feltételezése mellett is, hogy a 
számviteli eljárások fejlődtek a piaci értékítéletének figyelembevétele irányába (például 
értékelési tartalék képzése, értékvesztés elszámolása). Erősebb eltérést okoz az, hogy a 
vagyonelemek többnyire összefüggő rendszert alkotnak, miközben a felszámolás során 
legtöbbször részenkénti értékesítésre kerül sor. 

 
További pontatlan értelmezésre ad lehetőséget a eszközérték dologi értékként való 

megjelölése. A korábbi értelmezésekből is kitűnt, hogy az eszközérték dologi és nem 
dologi, azaz materiális és immateriális jószágok értékét egyaránt magában foglalja.  
 

További különböző értékkategóriák sorakoztathatók fel az értékelési eljárásnak 
(illetve a számbavétel módjának) megfelelően.  
Közülük a legjellemzőbbek: könyv szerinti érték, jelenérték, költségalapú érték, üzleti 
érték. [Fazakas 1998.] 

Az alkalmazott eljárások többnyire kapcsolatba hozhatók az értékelés elvével. A 
vagyonérték elvének – hozzávetőlegesen – a könyv szerinti érték, és a költségalapú 
értékelési eljárás alkalmazása feleltethető meg, a hozamérték elvének alkalmazása során 
a jelenérték (jövedelemtőkésítéssel meghatározott érték) számítás elengedhetetlen. Az 
üzleti érték e fogalomrendszerben a piaci értékítélet oldaláról vett megközelítést jelent. 

  
A könyv szerinti érték – az eszközök (nettó) nyilvántartási értéke – a mérlegből 

egyszerűen megállapítható, – az értékelést végző személyétől független – objektív, 
konkrét adat, de a múltbeli pénzáramlásokon alapul, ezért jelentős mértékben eltérhet az 
eszköz jelenbeli piaci értékétől. Azonosulni lehet a következő megállapítással. 

„A könyv szerinti érték kissé rossz kifejezés, mivel egyáltalán semmiféle 
értékmércét sem képvisel. Nem is értékbecslési, hanem számviteli fogalom. A könyv 
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szerinti érték az eszközszámlák összegét jelenti, levonva belőle a tárgyi eszközök és 
eszmei javak felhalmozott értékcsökkenését, valamint a kötelezettségek összegét, 
ahogyan azt a mérleg kimutatja.” [S. Pratt 1992. p. 17.] 
Negatívuma ellenére a gyakorlatban nemcsak a támpontot jelent a vagyonérték elvű 
értékbecslések elvégzésekor – akár felszámolást akár továbbműködést feltételezve –, 
hanem a működő vállalkozások esetén rendszeresen az aktuális piaci értékítélettel való 
egybevetésre.  
 

Az eszközök múltbeli információkon alapuló értékét igyekszik korrigálni a 
költségalapú értékelési eljárás, mely a jelenlegi információkból indul ki. Költségalapú 
értékelés szerint egy eszköz értékét az adja, hogy a jelenben mekkora költséggel lehetne 
újra előállítani. Költségalapú érték leegyszerűsítetten, az eszközök újraelőállítási értéke 
a jelenben.  

A vagyonértékelés elvén nyugvó továbbműködést feltételező újraelőállítási érték 
becslésére gyakran költségalapon tesznek kísérletet, de az értékbecslés ilyen módon 
lehetetlen a vállalat valamennyi eszközére. (Immateriális javak zöme esetében szinte 
értelmezhetetlen az újraelőállítás, a tárgyi eszközöknek sem mindegyike létezik a 
jelenben az értékelendő eszközhöz hasonló formában. Ezért használják a 
részrekonstrukciós érték kategóriát is.)  
 

A jelenérték számítással, mint értékelési eljárással a későbbiekben részletesebben 
foglalkozom, ezért csak az előzőektől való eltérését kívánom ismételten kiemelni: 
alkalmazása a jövőorientált hozamérték elvhez kötődik.  
 

Sokkal problematikusabb a piac oldaláról történő értékelési eljárás kifejezésére az 
üzleti érték kategória, ugyanis a hazai szakirodalomban három – lényegét tekintve 
eltérő – értelmezése található. Az eddigiekben felvázolt, az értékelési eljárások 
rendszerezését tartalmazó tanulmányban a szerző korrekt módon több oldalról 
megközelíti, hogy milyen értelemben használja e fogalmat.  

„Az üzleti érték szerint, egy adott eszköz értéke a piacon megfigyelt, jellemző 
adásvételi ár. Az üzleti érték logikája éppen ellentétes a jelenérték-számítással. …Az 
üzleti érték számítása statisztikai módszert jelent. A piaci árak halmazából egy jellemző 
értéket kell megbecsülnünk.” [Fazakas 1998. p. 421.] 
 

Más források az üzleti értéket a hozamértékkel, a tőkeértékkel egyenrangúnak 
tekintik, bár kételyeiket fogalmazzák meg szinonimákként való használatát illetően. 
[Ulbert 1994.a. p.2.] 

A hozamértékeléshez kapcsolódik az üzleti érték kategória a legújabb, elsősorban a 
szakemberek számára íródott pénzügytan könyvben is. (Tekintettel arra, hogy az üzleti 
érték fogalom ez esetben nem „kész formában” áll rendelkezésre, a hasonló taralom 
bizonyítása érdekében hosszabban idézek.)  

„Az üzletértékelés során azt akarjuk megtudni, hogy a vállalat (részleg) mennyit ér. 
A vállalat megvásárlása során nem az eszközhalmazt (vagyont), hanem annak tartós 
jövedelemtermelő képességét szerezzük meg. Ezt a jövedelmet, pontosabban a jövőbeli 
pénzáramlást kell felmérni ahhoz, hogy megállapíthassuk, mennyit ér ma a vállalat. A 
vagyonértékelésnél tehát bővebb, más jellegű számításokat kell végezni, ezt nevezzük 
üzletértékelésnek, az így kapott értéket üzleti értéknek. [BKE Pénzügyi Intézetének 
Oktatói 1998. p. 438.]  
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További, hasonló tartalmú kategóriákkal magyarázható az üzleti érték. „Egy 
működő vállalkozás üzleti értékén (going concern value) lényegét tekintve tőkeértéket 
értenek. Ennek szinonimájaként gyakran említenek benső értéket vagy gazdasági 
értéket. ... A tőkeérték megközelítésekor azt feltételezzük, hogy a szóban forgó vállalat 
működik, azaz szervezete és eszközei sértetlenek maradnak, továbbá az eszközöket 
jövőbeli jövedelmek és pénzáram generálására használják.” [Bélyácz 1995. p. 188.]  
 

Más szakmai anyagban fontos hangsúlyt kap az üzleti érték (cégérték) a 
tőkeértéktől megkülönböztetése. 
Tőke (vállalat) érték „a gazdálkodó egység egymással kölcsönhatásban álló 
vagyontárgyainak jövedelemtermelő képessége alapján számított érték.”  
„Üzletérték (cégérték) az a többletérték, amellyel a vállalat jövőbeni hozadéka 
meghaladja a vagyonérték normál kamatozását a jelenben kifejezve” [Szórádiné Szabó 
M. 1994. p. 13.] 

Ez utóbbi megközelítés – megítélésem szerint – a Stewart „gazdasági profit” 
értelmezését sugallja. [Stewart 1990.] (A gazdasági profit, a piaci hozzáadott érték 
lényegét a III. fejezetben részletesen kifejtem.) Ugyanakkor a tőkeérték sem minden 
esetben azonosítható a vállalat értékével.  
 

A tőkeérték gyakran a kapitalizációval szinonim fogalomként használatos. 
[Sulyok-Pap szerk. 1999. p. 207.] Ebben az értelemben a tőkeérték a vállalati saját tőke 
piaci értékének (nem a vállalat értékének felel meg.), de az alapvető értékdimenzió is 
más (piaci érték). 
 

Eddig érzékeltettem a vállalat értékelésében használatos alapvető kategóriák 
sokféleségét, s e bonyolult témában az értelmezések szintjén sem egyszerű eligazodást. 
A sokféle eljárás, módszer szintén megalkotta a maga adekvát fogalomrendszerét. 
Sokszor az „importált” megközelítések magyar megfelelőjét sem könnyű megtalálni. 
Megítélésem szerint a szükség lenne e téren is a vállalatértékelési fogalomtár, illetve 
értelmező szótár összeállítására. 
 

A témám szempontjából fontos kategóriákat a következő értelemben használom: 
Kizárólag működő nyilvános piaci megmérettetést vállaló vállalatok piaci értékének 
megítélésével foglalkozom. A Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvénytársaságok 
piaci értékének vizsgálata a dolgozatom központi témája. 
A tulajdonosi tőke értékének változása képezi az empirikus vizsgálat tárgyát (ld.: V. 
fejezet). 
Tulajdonosi tőke értéke: a saját tőke piaci értéke. 
A tulajdonosi tőke értéke azonos a kapitalizációval. 
A kapitalizáció: a részvénytársaság saját tőkéjének a piaci értéke.  
A tőkeérték fogalmat („jelző” nélkül) a vállalat egészére értelmezem, és az üzleti 
értékkel azonosnak tekintem. 
A vállalat értéke: a sajáttőkéje értékének, és a hiteltőkéje értékének összege.  
A vállalat piaci értéke fogalom használata akkor célszerű, ha mindkét tőkeelem piaci 
értékén szerepel. 
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2. Az első nyilvános kibocsátások értékelésének sajátosságai 
 

Munkám alapvető céljaként tűztem ki a vállalatok önértékelése és piaci értékelődése 
közötti kapcsolatrendszer vizsgálatát elsősorban az első nyilvános kibocsátást követően 
tőzsdei megmérettetést vállaló részvénytársaságok szempontjából. Ezért az alapvető 
értékkategóriák tartalmának feltárását követően célszerű áttekinteni az első nyilvános 
kibocsátás értelmezéseit, sajátosságait különös tekintettel az első nyilvános piacra 
lépéskor jellemző „alulárazásra”.  
 
 
2.1. Az első nyilvános kibocsátás (IPO) értelmezése 
(Tőzsdei bevezetéssel egybekötött első nyilvános kibocsátás) 
 

Az első nyilvános kibocsátás angol megfelelője „initial public offering” (rövidítése 
IPO) azt a tranzakciót jelenti, amikor egy cég első alkalommal kínálja fel részvényeit a 
nyilvánosságnak.  

Az első nyilvános kibocsátás célja lehet tőkeemelés, új részvények kibocsátásával, 
ezt elsődleges kibocsátásnak nevezi a szakirodalom. Amennyiben a kibocsátás nem jár 
új tőke szerzésével, hanem a korábbi tőketulajdonosok (alapítók) már meglévő 
részvényeik egy részét ajánlják fel a nyilvánosságnak, másodlagos kibocsátás 
elnevezéssel különböztetik meg az előző tranzakciótól. 
 „Sokszor akkor kerül sor a legnagyobb ’első’ kibocsátásra, amikor kormányok 
értékesítik különböző vállalatokban lévő érdekeltségeiket.” [Brealey-Myers 1993. p. 
268.] 
Ez utóbbi fokozottan jellemző a magyarországi nyilvános kibocsátások esetében. 
 

Az első nyilvános részvénykibocsátás – eredeti jelentése szerint – nem feltételezi 
egyúttal a tőzsdei bevezetést.  
Piacgazdaságokban a társaságok tőzsdére lépése természetes folyamat az IPO-t 
követően.  

Az un. „tőzsdekényszer” intézményének megjelenését követően Magyarországon is 
„alapesetként” kell elfogadnunk, hogy az első nyilvános kibocsátást azonnal tőzsdei 
bevezetés követi (egy meghatározott értékhatár felett).  
Így tág értelmezésben a továbbiakban azt a kibocsátás tekintem első nyilvános 
kibocsátásnak, amely tőzsdei bevezetéssel párosul. 
 

Szükségesnek tartok néhány kiegészítő megjegyzést tenni az un. tőzsdekényszerről, 
még a magyar piacra vonatkoztatott elemzés előtt. 
Magyarországon 1998. január 1-ig, ha egy részvénytársaság nyilvános kibocsátást 
hajtott végre, a részvények piaci előfordulását illetően a következő alapesetek 
fordulhattak elő: 
– az első nyilvános kibocsátást azonnal tőzsdei bevezetés követte, 
– az első nyilvános kibocsátást néhány év elteltével tőzsdei bevezetéssel egybekötött 

újabb nyilvános kibocsátás követte, 
– a nyilvános kibocsátást (vagy kibocsátásokat) követően tőzsdei bevezetés nem 

történt, de a tőzsdén kívüli un. OTC piacon (OTC = over the counter = „pulton át” 
történő kereskedés) megjelentek és forognak az értékpapírok, 

– a nyilvánosan kibocsátott értékpapírokkal egyik „látható” piacon sem kereskednek. 
 
Az 1996. évi törvényi szabályozás hatálybalépését követően ezen „nyilvános 
kibocsátást követő, nyilvános vagy kevésbé nyilvános piaci szereplés közötti szabad 
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választás lehetősége” megszűnt, a nyilvánosan kibocsátott értékpapírok szabályozott 
piac felé terelése egyértelművé vált. 
A „tőzsdekényszernek” elnevezett új szabályozás lényege hogy a nyilvános kibocsátás 
lezárása után 60 napon belül a cég köteles kezdeményezni a kibocsátással érintett 
értékpapírfajta teljes mennyiségének tőzsdei bevezetését, ha a kibocsátott sorozat 
névértéke önmagában, vagy korábban kibocsátott ugyanolyan jogot megtestesítő 
értékpapírral együtt elér egy meghatározott értékhatárt (kettőszázmillió forintot). 
További fontos kitétel az új szabályozás szerint az értékpapír nyilvános forgalomba 
hozatalával kapcsolatban az, hogy részvénytársaságot 1997-től Magyarországon már 
nem lehet nyilvánosan alapítani. A törvény szerint a nyilvános forgalomba hozatal 
feltétele az, hogy a kibocsátó, illetve jogelődje legalább két teljes naptári éve működjön.  
A törvényalkotók szándéka ezen új szabályok létrehozásával, elfogadtatásával 
egyértelmű: az értékpapírok nyilvános kibocsátását – egy meghatározott értékhatáron 
felül – kövesse nyilvános piaci szereplés, piacon való megmérettetés.  
Ez a szabályozás piac egészét tekintve előnyös és hátrányos vonásokat hordoz. 

Kedvezőnek tekinthető, hogy növelhető a piacon szereplő értékpapírok száma, 
bővülhet a kínálat. Tartalmilag sokkal mélyrehatóbb változás, hogy e szabályozás révén 
a nyilvános piaci „elfogadás-értékelés” nemcsak egyszeri alkalommal (vagy időnként az 
esetleges további nyilvános kibocsátások, forrás-szerzések alkalmával) jelenik meg, 
hanem a piac folyamatos értékelést végezhet. A törvény alapvetően a befektetők 
védelme szempontjából tartalmaz érzékelhető változást. Elkerülhetők a majdani tőzsdei 
bevezetés ígéretére alapozott befektetések, melyek a kibocsátóknak sikeres jegyzést, 
ennek révén „azonnali” forrást jelentettek, a befektetők számára – a nem teljesülés 
következtében – nehezen értékesíthető papírokat. 

Kedvezőtlen tényezők alapvetően a kibocsátók részéről merülnek fel –
különösen a törvény hatálybalépését követő időszakban – nevezetesen akkor is alá kell 
vetniük magukat a tőzsdei megmérettetésnek, ha ez eredeti szándékaikkal ütközik. A 
későbbiek során számukra a törvényi szabályozás azt jelenti, hogy forrásszerzést 
illetően választási lehetőségeik szűkülnek, amennyiben nem vállalják a folyamatos 
nyilvános megmérettetést. 

 
A törvény hatálybalépését követő értelmezési problémákkal (például: időben mely 
nyilvános kibocsátásokra kell az új szabályokat alkalmazni, vagy milyen 
következményei vannak annak, ha a cég nem felel meg a Budapesti Értéktőzsde 
Bevezetési és Forgalombantartási Szabályzatában előírt követelményeknek) nem 
kívánok foglalkozni. Részben azért, mert kitérőt jelent az eredeti témát tekintve, 
másrészt azért, mert a felvetődő kérdések átmeneti jellegűek. Sőt megítélésem szerint 
maga a „tőzsdekényszer” intézménye sem tekinthető tartós megoldásnak, mert a 
jelenlegi nem jelent megoldást a tőzsdén megmérettetést vállalók számának növelésére. 
A cégek megtalálják a szándékaik ellenére történő tőzsdei bevezetés elkerülésének, 
vagy a kényszerű tőzsdei jelenlét megszüntetésének a módját. Egy sor előzetes 
szabályozás megváltoztatásával kényszer nélkül lehetne a tőzsdei jelenlét önkéntes 
választását befolyásolni. Például – fontossági sorrend és részletezés nélkül – 
véleményem szerint a következőkkel: a nyilvános kibocsátás és a tőzsdei bevezetés 
feltételrendszerének közelítésével, nyilvános kibocsátást követően a tőzsdeihez hasonló 
információ-nyújtási kötelezettség bevezetésével a befektetők védelme érdekében, külön 
tőzsdei szegmensek létrehozásával az újonnan belépő cégek számára megkülönböztetett 
tőzsdei marketinggel (közöttük részletes vállalati elemzésekkel), a bevezetési és 
forgalomban-tartási költségterhek enyhítésével, stb.).  
 

A jövőben – legalábbis a jelenlegi törvényi szabályozás érvényességi idejéig – 
nyilvános kibocsátást tervező részvénytársaságok részvényei az első nyilvános 
elfogadást követően tőzsdére kerülnek, és továbbra is nyilvánosan, folyamatosan 
megmérettetnek a szabályozott piacon.  
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Alapesetként azt kell elfogadnunk a jövőre nézve, hogy az első nyilvános 
kibocsátást azonnal tőzsdei bevezetés követi (egy meghatározott értékhatár felett). Ilyen 
értelemben az a kibocsátás tekinthető első nyilvános kibocsátásnak, amely tőzsdei 
bevezetéssel párosul. További nyilvános kibocsátás eszközével csak már tőzsdén lévő 
cég élhet, tehát korábbi befektetői körön kívüli friss forrás-bevonás a tőzsdei cégek 
privilégiumává válik.  
 
 
2.2. A nyilvános kibocsátás előnyei és hátrányai 
 

Célszerű áttekinteni azokat az előnyöket és hátrányokat, amelyeket egy nyilvános 
kibocsátás előtt álló cégnek nyilvános kibocsátás (és tőzsdei bevezetés előtt mérlegelnie 
kell. 

A nyilvános kibocsátásnak sok előnye és hátránya van. Ezeket összevetve valamint 
más tőkeszerzési lehetőségeket megvizsgálva – pl.: kötvénykibocsátás, vagy zártkörű 
tőkeemelés – hozható meg a megfelelő döntés. 
 

A nyilvános kibocsátás mellett szóló érvek, a kibocsátó szempontjából vett előnyök 
általánosságban a szakirodalmak (23., 58., 88., 109.) alapján a következők: 
– Addicionális tőkéhez jutás. A nyilvánosságra kerülő cégek szinte mindegyike azért 

választja ezt az utat, mert pénzre, több tőkére van szüksége. Esetleg a vállalat ilyen 
módon több forráshoz juthat, mintha más alternatíva – klasszikus hitel, kötvény-
kibocsátás, vagy zártkörű részvénykibocsátás – mellett döntene. 

– Jövőbeni tőkeemelések, vagy hitelfelvételek kedvezőbb lehetősége. A nyilvános 
kibocsátás a – amennyiben a nyilvános piacon szerzett tőkét nem a korábbi 
adósságok törlesztésére használják fel – vállalat mérleg-főösszegét növeli részben a 
jegyzett tőke növekedése, részben a kibocsátási ár és a részvény névértéke 
különbségének tőketartalékként való megjelenítése révén. Ebből következően az 
adósság-saját tőke aránya is kedvezőbb lesz, amely az esetleges jövőben tervezett 
további tőkeemeléseket vagy hitelfelvételeket megkönnyítheti a vállalat számára. 
(Amerikai piacon végzett felmérések szerint az IPO-k mintegy harmada öt éven 
belül „visszatér” és újabb kibocsátásokat hajt végre, amelynek nagyságrendje az 
első nyilvános kibocsátásét meghaladja, akár a háromszorosát is elérheti.) 

– A vállalat presztízsének, ismertségének növekedése. A nyilvános jelenlét – jó 
vállalati működés esetén – kedvezően hat a vállalat presztízsére, de feltétlenül 
hozzájárul ahhoz, hogy a cég széles körben ismertté váljon. Ez olyan további üzleti 
lehetőségeket is eredményezhet, amelyek zárt részvénytársságként működve nem 
adódott volna. 

– A vállalat dolgozóinak megnyerése. A nyilvános kibocsátás során a cég dolgozóinak 
is ajánlanak fel részvényeket, általában kedvezőbb feltételekkel, mint a többi 
befektetőnek. Ez általában ösztönzőleg hat a dolgozókra, érdekeltté válnak a cég 
teljesítményének növelésében. 

– A részvények likviditásának megteremtése. A részvényesek, tulajdonosok számára a 
likviditás nemcsak az általános értelemben vett „könnyebb, gyorsabb lehető 
legkisebb veszteséggel történő értékesítés” lehetőségét jelenti, hanem a megfelelő 
időben, megfelelő áron történő értékesítés lehetőségét is. 

 
A nyilvános kibocsátás (és tőzsdei bevezetés) ellen szintén több érv felhozható. 
– A nyilvános kibocsátás költséges és időigényes. E két ellenérvet célszerű együtt 

vizsgálni, tekintettel arra, hogy a „látható”, nyilvántartásokban megjelenő, un. 
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explicit költségek egy része a nyilvános kibocsátás komplexitásával, 
„méretnagyságával” és időbeni terjedelmével is összefügg. A kibocsátások jellemző 
költségei: a jegyzési garanciavállalási jutalékok, tanácsadási díjak, a kibocsátási 
tájékoztatók összeállítása és egyéb adminisztrációs költségek. E költségek nagy 
része volumentől független, fix nagyságú. Tekintve, hogy az első nyilvános 
kibocsátások jellemzően a mennyiséget (összegét) tekintve is „bevezető jellegűek”, 
a költségek kibocsátás 15-25%-át is felemészthetik. A lebonyolítás időigénye is 
nagy: átlagos IPO esetében kb. 4 hónap (amerikai példák alapján). 

–  Az első nyilvános kibocsátások esetében specifikus vonás az alulárazásból fakadó 
un. „rejtett költségek” nagy súlya. A kibocsátási ár megállapítása  – különösen első 
kibocsátások esetében – nehéz. Azt kell felbecsülni, hogy a befektetők mennyit 
lesznek hajlandók fizetni az előzmény nélküli részvényért. A tényleges értéknél – a 
piac által elfogadottnál – alacsonyabb kibocsátási ár a kibocsátó által összegyűjthető 
forrás nagyságát csökkenti, vagy más megközelítésben: adott bevételhez képest a 
költségeket növeli. Ilyen értelemben a tényleges piaci ár és a nem megfelelő 
kibocsátási ár különbsége a kibocsátó szempontjából rejtett költségként fogható fel. 
(Az értékelés-árazás problémájával, e költség értelmezésével, nagyságrendjének 
felmérésével a magyar piacon a későbbiekben foglalkozom.) 

– Folyamatos információnyújtási kötelezettség. A nyilvánossá válással a cég egyben 
vállalja, hogy gazdasági-pénzügyi eredményeiről, kockázati tényezőiről, 
tulajdonosairól, menedzsmentjéről és minden olyan tényezőről szóló információt 
nyilvánosságra hoz, amely a részvény értékére hatással van. 

–  Befektetői nyomás hatására a rövidtávú szemlélet kerülhet előtérbe. Tekintve, hogy 
a nyilvánosság következtében elaprózott tulajdoni hányaddal bíró 
részvénytulajdonosok a tájékoztatási kötelezettség címén előírt múlt és jelen idejű 
információk alapján ítélik meg a cégeket, valamint befektetői időhorizontjuk 
rövidebb, ezért előfordulhat, hogy a cégek a rövidtávú eredményességet tűzik ki 
célul, amely a hosszú távú célok rovására mehet. 

– Az eredeti tulajdonosi struktúra nem szándékolt változása. Amennyiben a vállalat 
részvényeinek jelentős hányada kerül nyilvános értékesítésre, ezzel együtt a 
kívülállók kezébe, vállalat feletti kontroll esetleges gyengüléséhez vezethet. A 
nyilvánosságra kerülés nagyobb esélyt ad a potenciális felvásárlási célponttá 
váláshoz ugyanakkor egyszerűbbé teszi fúziókat is. 

 
 
2.3. Az IPO-k „alulárazása” (Elméleti alapvetések) 
 

Árazási szempontból különös jelentőséggel bírnak a nyilvános kibocsátások, ezen 
belül az első nyilvános kibocsátások. A nyilvános kibocsátás költségei között – mint 
már korábban említettem – vannak olyan implicit (rejtett) költségek, melyek a 
kibocsátás alulárazásából fakadnak. Ezek a költségek közvetlenül nem jelennek meg, de 
valójában léteznek, a meglévő részvényesek számára jelentenek terhet, tekintve, hogy 
meglévő részvényeik leértékelődéséhez vezet. Az IPO-k esetében ez a költség általában 
nagyobb, mint a további nyilvános kibocsátások esetén, mert a korábban még a 
nyilvános piacon nem szereplő céget, különböző marketingeszközök – közöttük az ár – 
segítségével is el kell fogadtatni. Az első nyilvános kibocsátás ára tehát un. „bevezető 
ár”-ként is felfogható.  

A magyarországi nyilvános kibocsátások árainak vizsgálata előtt fontosnak tartom 
az alulárazás fogalmának tisztázását, a kapcsolódó elméletek alapjainak feltárását. 
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Az „alulárazás” értelmezése. 
 

Az alulárazásról a kibocsátási ár és a piaci elfogadást jelző ár (a piac által 
kialakított ár) kapcsolatrendszerében lehet értékelést adni. Alulárazásról akkor 
beszélünk, amikor a piacon kialakult ár – a nyilvános részvénykibocsátások tőzsdei 
bevezetése alkalmával – magasabb, mint a kibocsátási ár. Vagy másképp fogalmazva: a 
kibocsátási ár alacsonyabb, mint a kibocsátott papírok tényleges értéke. Tényleges 
értéken a piaci értéket kell érteni, amennyiben elfogadjuk azt a tételt, hogy a piac az, 
amelyik a végleges értékelést meghozza a kibocsátókról. (Az alulárazás ténye tehát nem 
az elméleti belső érték és a kibocsátási ár, vagy az elméleti érték és a piaci ár 
viszonyaként értelmezhető, hanem a kibocsátási ár és az első napi piaci ár 
kapcsolataként.) 
 
 
A nyilvános kibocsátás során központi kérdés: a kibocsátási ár megállapítása.  
 

A kibocsátási ár nagyságában már megjelennek az – eltérő érdekek által vezérelt – 
követelmények. E „követelményrendszer” a szakirodalmakból (23., 27., 88., 109.) 
gyűjtött információk alapján a következőképp építhető fel. 
 

– A kibocsátási ár – elméletileg – olyan legyen, hogy tükrözze a vállalat értékét. 
Ez tekinthető alapvető kritériumnak, kiindulási alapnak. Definíciószerűen ez azt jelenti, 
hogy alapja az un. „belső érték”, a vállalat eszközei által létrehozható jövőbeni 
jövedelmek jelenértéke. Ennek felmérési nehézségeivel a következő fejezetben 
fogalakozom. A belső érték (elméleti érték) kalkulációjában számtalan – a jövőbeli 
piaci tényezők alakulására vonatkozó – feltételezés jelenik meg. A kibocsátó és az általa 
felkért, a kibocsátásban közreműködő befektetési szolgáltató (a magyar törvényi 
szabályozás szerint befektetési társaság, vagy befektetési társaságok, a nemzetközi 
terminológia alapján befektetési bank, illetve bankok) rendelkeznek meghatározásához 
szükséges információkkal – de a korábban kifejtettek szerint – folytonosan változó, 
belső és külső (piaci) körülményektől függő tényezők alapján becsült értéket kell 
számszerűsíteniük és a piaccal elfogadtatniuk. Tehát egy jövőbeli piaci felmérésekre 
alapozott, jövőbeni piaci feltételek alapján számszerűsített értéket kell a jelenben 
elfogadtatniuk. 
 

– A kibocsátási ár kialakítása során a piaci szereplők látszólag ellentétes érdekeit, 
figyelembe kell venni, ennek megfelelően egy előzetes kompromisszumot feltételező 
árnak kell lennie. Amennyiben a piaci szereplők rövidtávú érdekeit tekintjük, és 
viselkedésüket a közönséges árupiac szereplőivel azonosnak tekintjük, az ellentétes 
cselekvési motívumok a következőképp azonosíthatók: 

– A vállalat tulajdonosai – avagy új kibocsátású részvényeiket eladni szándékozók 
– a piacon elérhető lehető legmagasabb áron szeretnék értékesíteni, ezáltal adott 
részvénymennyiség kibocsátásával működésük finanszírozásához a lehető 
legnagyobb forrást szerezni, illetve adott tőkeforrást a lehető legkisebb 
mennyiségű részvénykibocsátással, alacsonyabb tőkeköltséggel kívánják elérni. 
A lehető legmagasabb eladási ár érvényesítésének szándéka a meglévő 
részvénytulajdonosok eladásai esetében is valószínűsíthető. 

– A befektetők – az új részvényesek – értelemszerűen az alacsonyabb kibocsátási 
árban érdekeltek, mert feltételezik, hogy a befektetett összegre vetített hozamaik 
így kedvezőbben alakulnak. 
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– A közvetítők – befektetési szolgáltatók – kibocsátási garancia vállalása esetén, 
általában a piacon érvényesíthetőnél alacsonyabb ár megállapításában 
érdekeltek. 

– Valamennyi szereplő közös érdeke vélelmezhető azonban az elsődleges piacon 
való értékesítést követően, a papír másodlagos piaci szereplésében az un. 
„sikerárfolyamban”, amely nemcsak a kibocsátási ár fölött kialakuló, hanem 
folyamatosan emelkedő árfolyamot jelent. Ezen sikerárfolyam feltételezi egy 
relatíve alacsony, az elérhető piaci árnál alacsonyabb kibocsátási ár kialakítását, 
az alulárazást, különösen az első nyilvános kibocsátások esetében.  

 
Az „alulárazással” összefüggő elméletek. (Kinek az érdeke az alacsony kibocsátási ár?) 
 

Az alacsony kibocsátási ár – úgy tűnik – a befektető részvénytulajdonosok érdeke. 
Ezt a vélekedést cáfolja „a győztesek átka” elmélet [Brealey/Myers 1993.], mely az új 
kibocsátásokba befektetők problémáját tárja fel. Amennyiben a papírokat alulárazzák, 
akkor valószínű, hogy a papírokat túljegyzik, tehát a befektető az általa igényelt 
értékpapír mennyiségnek csak egy hányadát, egyúttal az összes kibocsátott 
értékpapírcsomagnak csak a töredékét fogja megkapni. Ha a papírokat túlárazzák, tehát 
relatíve magas kibocsátási árat állapítanak meg, akkor a papírokat a jegyzés során 
valószínű, hogy aluljegyzik. A befektető így hozzájuthat az általa kívánt 
papírmennyiséghez, de túl sokat fizetett érte. Valószínűsíthető, hogy a befektető, a 
részvény értékesítése során jut a kívánt árfolyam nyereséghez, tekintve, hogy a piac más 
befektetői a nyilvános kibocsátás idején is alacsonyabbra értékelték a papírt, ezért nem 
vásároltak. Feltételezhető, hogy a befektetés összegéhez viszonyított osztalékhozammal 
sem lesz elégedett. Ezzel kapcsolatban befektetők számára tanácsként 
megfogalmazódott: jobb ha gyorsan értékesíti a vásárolt papírjait abban az esetben, ha 
nincs az első nyilvános kibocsátás során túljegyzés, tehát ha győztesként az összes általa 
lejegyzett papírt megkapja. 
 

A kibocsátóknak sem egyértelmű érdekük a relatíve magas kibocsátási ár 
meghatározása, sőt vannak olyan elméletek, [Brealey/Myers 1993., Ritter 1998.], 
amelyek kifejezetten a kibocsátók alulárazásban való érdekeltségét hangsúlyozzák az 
első nyilvános kibocsátás alkalmával.  
– Egyik érvük ennek alátámasztására, hogy az alacsony kibocsátási ár megkönnyíti az 

esetleges újabb kibocsátások értékesítését, akár magasabb áron is, tekintve, hogy az 
első alacsony kibocsátási árfolyam, árfolyam-emelkedéshez (un. „sikerárfolyam” 
eléréséhez) vezet.  

– A másik érv az alulárazás mellett abból a szándékból fakad, hogy a keresletet 
növeljék, ezáltal a másodlagos piacon a részvény likviditását fokozzák (esetleg a 
részvényesek megosztottságát előidézzék), sok kisebb befektető részvénytulajdonos 
bevonásával.  

 
Az első érvelés az alulárazással összefüggő un. „jelzés-elmélet” („The signalling 

hypothesis”) alapja, a második érvelés a „tulajdonosi struktúra szétaprózásának” („The 
ownership dispersion hyphothesis”) elméleti tétele. Az érvelések alapján észrevehető a 
különböző alulárazási elméletek erős összekapcsolódása is. Megítélésem szerint a 
„győztesek átka” és a „tulajdonosi struktúra szétaprózása” elméletének kiindulási 
alapja, és mechanizmusa ugyanaz, csak a kimenetének, eredményének értékelése más 
szempontú.  
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A kibocsátásban közreműködők – közvetítők – tekinthetők a piaci szereplők közül 
látszólag az egyetlen érdekelt csoportnak a kibocsátandó részvények alulárazásában. A 
szokásos indokok között szerepel, hogy ezáltal csökken a garanciavállalásuk kockázata, 
vagy megszerezhetik azon befektetők jóindulatát, akik végül is hozzájutottak a 
részvényekhez.  

Több ellenérv felhozható mindezek és további alulárazással összefüggő 
magatartásuk megcáfolására. Nem szabad kihagyni a viselkedésük megítélésénél hogy a 
közvetítők saját üzleti, szakmai szempontjaikat szem előtt tartva mindkét fél érdekét 
kell, hogy képviseljék. Kockázatuk csökkentését az un. garanciavállalási opcióval 
érhetik el. Ez az opció lehetőséget biztosít arra, hogy a kibocsátási áron további – 
meghatározott számú – részvényeket vegyenek az IPO-t követően, előre meghatározott 
időszakban. A garanciavállalási opció lehetőséget teremt adott áron a kibocsátott 
mennyiség utólagos szabályozására.  

Az elsődleges piacon megnyilvánuló gyengébb kereslet, esetleg aluljegyzés esetén 
kevesebb a lejegyzésre nem kerülő, eladatlan részvények száma, és így értelemszerűen 
az opció sem kerül lehívásra. Keresleti túlsúly esetén, már a jegyzés során értékesíthetik 
a garanciavállalók ezt a mennyiséget fedezetlen eladási opciók kötésével. Ezt az opciót 
a kétféleképp fedezhetik: vagy az eredeti vételi opció lehívásával, vagy másodlagos 
piacon történő vásárlással. Ha a másodlagos piacon a papír jól szerepel, a 
garanciavállaló lehívja eredeti opcióját, ezzel növeli utólag az IPO nagyságát. 
Amennyiben a másodlagos piacon a papír gyengébben szerepel, jellegzetesen eladási 
ajánlatok jelennek meg, akkor a piacon való vásárlással tudja fedezni az eladási 
pozícióját. Mindkét esetben bizonyos egyensúlyteremtő szerepet is betölt a piacon.  
 

A jegyzési garanciavállaló szakmai szempontból sem lehet érdeke egyértelműen az 
alulárazás. Szakmai tapasztalatát, piaci ismeretét a kibocsátó – többek között – a 
megfelelő ár megtalálásában és ennek érvényesítésében veszi igénybe. Szakmai 
szempontból fontos a kibocsátás menedzselésében közreműködő befektetési szolgáltató 
kibocsátással összefüggő korrekt eljárása. Az IPO-val kapcsolatos elméletek vizsgálatát 
összekapcsolják az adott tranzakciót menedzselő befektetési bank hírnevével, 
ismertségével. Ezek a felmérések azt igazolják, hogy az alulárazás mértéke – a 
lebonyolított kibocsátási tranzakciókat tekintve – alacsonyabb, ha a kibocsátás vezető 
menedzsere valamely híres nagy tapasztalatokkal rendelkező befektetés bank illetve 
befektetési szolgáltató [Carter/Dark/Singh 1997.]. 
 

Az első nyilvános kibocsátások különböző piacokon jellemző alulárazottságát a 
magyar piac IPO-k árazásának feltárását követően, a nemzetközi és a hazai IPO-k 
sajátosságainak összehasonlítása során mutatom be.  
 

A vizsgálatokat megelőzően még fontos annak áttekintése, hogy hogyan történhet a 
kibocsátási árak alapjának, a „belső értéknek” a meghatározása. 
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III. Vállalatértékelési elvek, módszerek és az adaptálhatóság lehetőségei 
 
1. Vállalatértékelési elvek, módszerek, modellek 
 

A vállalati belső érték meghatározásának módjai az első nyilvános kibocsátások 
árazása okán kerülnek kifejtésre. 
A vállalatok értékelése (belső értékének becslése) elengedhetetlen olyan társaságok 
esetében, amelyek nem kerülnek tőkepiaci megmérettetésre, vagy a tőzsdén 
szerepelnek, de forgalmuk nincs, vagy csekély.  

Hangsúlyozni kívánom, hogy értékbecslésre szükség van minden, még aktív tőzsdei 
forgalmú társaságok esetében is, nemcsak a befektetői döntések meghozatala érdekében, 
hanem a vállalati stratégiai-üzletpolitikai döntések eredőjeként és kontrolljaként. 

A következőkben a vállalat (részvényértékelés) értékelés fő – hagyományos és új – 
modelljeit mutatom be, elsősorban kapcsolódásaikra és eltéréseikre koncentrálva. 
 

A bemutatásra kerülő elméleti irányzatok egyezősége abban rejlik, hogy az 
eszközök és értékpapírok benső értékének becslése a várható jövőbeli pénzáramra 
alapozható. 
 
A különböző irányzatok között eltérés mutatkozik abban a tekintetben, hogy: 

– mit tekintenek hozamnak (milyen pénzáramlást vesznek figyelembe), 
– milyen időtávot mérnek fel,  
– hogyan ítélik meg a kockázat mértékét. 

 
 
1.1. Értékelés az osztalékáramra alapozva. 
 

A tőkeértékelés e felfogása szerint a vállalat a tulajdonosa számára annyira értékes, 
amennyiben osztalék nyerhető a vállalati működés nettó eredményéből. Mivel a 
tulajdonost azonosítják a befektetővel így a vállalat értéke a tulajdonos (illetve a 
befektető) által nyert hozamok összesített jelenlegi értékével azonos. A 
részvénytulajdonos szemszögéből vett értékbecslés a vállalati osztalékpolitikát az 
értékmeghatározás döntő tényezőjének tekinti 

A vállalati tőkeértékelés tradicionális modelljei az osztalék tőkésítésén alapulnak. 
A részvény árfolyama a várható osztalékok végtelen sorozatának jelenértéke. 
A osztalékáram tőkésítésén alapuló modell a legelterjedtebb a részvények értékelésében. 
 

Hazai tankönyveink, az „újrafelfedezője és népszerűsítője” neve alapján Gordon-
formulaként emlegetik, és ezt a modellt használják leggyakrabban a részvények –
kalkulált – árfolyamának meghatározására.  
 

Az ismert képlet az állandó (egyenletes) ütemű osztaléknövekedést a végtelen lejáratot 
feltételezve a következő: P/0/ = DIV/1/  =  DIV/0/ x (1+g) 
        k-g  k-g 
ahol DIV/1/ az egy részvényre jutó várható osztalékot, a „g” az osztalék növekedés 
ütemét, az „k” a részvényesek (befektetők) által elvárt (megkövetelt) hozamot jelöli.  
 
(Az elvárt hozamot a tankönyveinkben meghonosodott „r” helyett „k”-val jelölöm a 
más vállalatértékelési formulákkal való összehasonlíthatóság érdekében. Az elvárt 



 22

hozam – amely a piaci közös véleményen alapuló elvárt hozamot jelenti –, piaci 
tőkésítési rátával azonos értelemben használatos.)  

 
Az állandó növekedési ütemű modell (Gordon-féle modell) tehát a részvény 

árfolyamát – növekvő örökjáradék mintájára – az osztalék diszkontálása révén határozza 
meg. Ugyanakkor figyelembe veszi, hogy az osztalékra ki nem fizetett nyereség 
visszaforgatásával a társaság növelheti nyereségét és ezen keresztül az osztalék 
mértékét, és ez a növekedés a modellben mint diszkontrátát csökkentő tényező szerepel. 
 

Mi határozza meg a növekedési ütemet (growth rate =„g”-t)? Ezt nemcsak a modell 
tartalmának mélyebb megismerése érdekében célszerű megvizsgálni, hanem a többi, –   
a Gordon-modell kritikájaként – megfogalmazódott értékelési modellekkel való 
összevetés érdekében is fontos kiemelni. 
 

A növekedési ütemet meghatározó tényezők: 
– Az egy részvényre jutó nyereségnek (Earnings per Share = EPS) a visszatartott 
hányada (retention ratio). Az egy részvényre jutó nyereség egyik részét osztalékként 
kifizetik, a másik részét újra befektetik. Az osztalék kifizetési ráta ismeretében az 
újrabefektetési ráta egyszerűen meghatározható.  
Osztalékkifizetési ráta (dividend payout ratio,) az osztalék és az egy részvényre jutó 
nyereség hányadosa: dp = DIV/EPS  
(E rátát a szakirodalmak rendkívűl eltérő jelöléssel illetik („dp” „pr” vagy b.)  
Újrabefektetési ráta: (retention ratio vagy plow back ratio): rr = 1- dp. (vagy 1-b) 
– A saját tőke arányos nyereség (Return on Equity = ROE), amely azt jelzi, hogy a 
vállalat milyen jövedelmezően gazdálkodik, milyen hatékonyan hasznosítja eszközeit. 
Egyfajta beruházás-megtérülési mutató.  
ROE = EPS(1)/Egy részvényre jutó saját tőke  
Ebből következően: g = ROE x (1-dp) vagy g = ROE x (1-b) 
Az osztalék (nyereség) növekedési üteme = saját tőkére jutó nyereség x újrabefektetési 
hányad 
(Állandó osztalékkifizetési arányt feltételezve az osztalék növekedési üteme 
megegyezik a nyereség növekedési ütemével.) 
E képletből is nyilvánvaló, hogy a nyereség a jövedelmezőséggel és a nyereség 
visszatartásával arányosan növekszik. Ennek ismeretében érthető, hogy a növekedő 
vállalatok miért nem fizetnek, vagy ha igen, akkor nagyon alacsony osztalékot. 
 

Az állandó növekedési ütemű osztalékértékelési modell – az alkotó elemeit értelmezve 
– azt sugallja, hogy egy részvény belső értéke (ezen keresztül a vállalat feltételezett 
értéke) annál nagyobb, 

– minél magasabb az egy részvényre jutó várható osztalék mértéke, 
– minél alacsonyabb az elvárt hozam (a tőkésítési ráta) 
– minél nagyobb az osztalék várható növekedési üteme. 

 
Ha nincs növekedés az osztalékban, tehát a „g” = 0, akkor P/0/ = DIV/1/ 
                         k 
 
A jelenbeni kalkulált árfolyam (a vállalat belső értéke) más módon is megközelíthető. 
Jelenbeni árfolyam = meglévő eszközök jövedelmének jelenértéke („növekedésmentes” 
érték) + növekedési lehetőségek jelenértéke (PVGO) 
 
Ha a vállalat az összes jövedelmét kifizetné osztalékként, (DIV/1/=EPS/1/), akkor nem 
tudna belső forrásból növekedni, tehát a részvényesek minden évben azonos nagyságú, 
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örökjáradéknak tekinthető osztalékra számíthatnának. A növekedésmentes érték = EPS 
/1/ : r, amely nem más, mint a meglévő eszközök jövedelmének jelenértéke.  
A növekedési lehetőségek jelenértéke (Present Value of Growth Opportunities = 
PVGO) azoknak a beruházásoknak a nettó jelenértékét jelenti, amelyet a vállalat a 
növekedés érdekében megvalósít. A növekedés szempontjából az új beruházások 
jövedelmezősége lényeges. Fontos követelmény, hogy jövedelmezőségük haladja meg a 
tőkésítési rátát.  
A korábban bemutatott formulákat osztalék-jelenérték modellekként (DDM model = 
Dividend Discount Model) tartja még számon a szakirodalom, megkülönböztetve ezzel 
egyéb DCF (diszkontált cash flow) formuláktól. 
 

A modellel kapcsolatos ellenvetések leggyakrabban három ponton vetődnek fel: 
– a kritikák egy része a feltételezéssel: az időben – örökké – állandó ütemű 

osztaléknövekedéssel kapcsolatos, 
– másik része az alkalmazhatósági korlátokat emeli ki (csak osztalékot fizető 

vállalatok értékelésére alkalmas), 
– a legerőteljesebb bírálat az egyoldalú „szűk látókörét”, egyoldalú szemléletét érinti. 
 

Az állandó ütemű növekedés problémáját – az időben egyre később felmerülő osztalék 
fokozódó bizonytalanságát – a modell alkotója a diszkontáláshoz felhasznált kamatláb 
folyamatos növelésével látta megoldhatónak. Az elméletének felhasználásával alkotott 
gyakorlati modellek a vállalat várható növekedésének fázisokra (két és háromfázisú 
modellek) tagolásával védik ki az állandó ütem problémáját. [Damodaran 1994., Bodie-
Kane-Marcus 1996.] 
 
A modellel kapcsolatban gyakran felvetődik alkalmazhatósági korlátja: 

alkalmazható-e, a Gordon-féle osztalékdiszkontálásos modellt a részvényárfolyam 
meghatározására, ha az adott társaság nem fizet osztalékot, vagy az elhanyagolhatóan 
alacsony? 

Alkalmazható, de ilyen esetben a nyereség módosított értékét kell a számlálóba 
helyezni úgy, hogy az a Gordon modell és az osztalékpolitika logikáját vegye alapul. A 
nyereségnek ekkor azt a részét szabad figyelembe venni a számlálóban, amelynek 
visszatartása nem az adott jövedelmezőség fenntartásához szükséges, hanem a 
növekedést szolgálja. Ez az un. szabad nyereség, és ezt használják az értékelés más 
módszerei esetén is. A szabad nyereség becslésének motivációja lényegében hasonló a –
későbbiekben tárgyalásra kerülő – szabad cash flow számításának igényéhez, hiszen 
megpróbálja kiszűrni a könyv szerinti nyereségnek a részvényesek számára nem 
hozzáférhető (ki nem fizethető) részét az értékelésből. 
 

Az osztaléknövekedési modell legélesebb, legkövetkezetesebb bírálatát 
Modiglianni és Miller adták Felhívták a figyelmet arra, hogy a vállalat értékére 
alapvetően a beruházási, finanszírozási és termelési döntések hatnak. A vállalat 
értékelésér alkotott modelljükből a tulajdonosoknak fizetett osztalék teljesen hiányzik, 
ezért modelljüket „osztalék irrelevancia argumentum”-nak nevezik. 
Modiglianni és Miller szerzőpáros kiindulási alapja a következő: 

„Az értéket kizárólag ’reál’ megfontolások alakítják ki – esetünkben a vállalat 
eszközeinek jövedelemtermelő képessége és a vállalat beruházási politikája – és nem 
pedig az, hogy a jövedelemtermelő képesség gyümölcsét miként ’csomagolják’ 
szétosztás céljára.” [Modiglianni-Miller /1961./, 1988. p. 291.] 
 

Modelljük megalkotása során a beruházásra helyezik a fő figyelmet a következő 
érveléssel: a tőkeműködtetők normál piaci tőkeköltség ellenében bocsáthatnak ki 
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értékpapírokat, s az így kapott tőkét ennél a költségnél magasabb megtérülést nyújtó 
beruházásba kell fektetniük Ha a beruházás a tőkeköltségnél kisebb hozamot 
eredményez, az érték egy részének megsemmisülésére kell számítani. 

A vállalat értéke ebben az esetben két komponensre bontható: az egyik a meglévő 
eszközök növekedés nélküli értéke, a másik a növekedés értéke. A növekedés két 
tényezőtől függ: egyrészt az új beruházás volumenétől, másrészt az új beruházás 
megtérülési rátájától. Növekedés csak abban az esetben van, ha az új tőkeberuházás 
megtérülése nagyobb a tőkeköltségnél. 
 

A Gordon modell és a Modiglianni-Miller modell eltérése a megközelítésében, 
koncepciójában rejlik. A Gordon modellben alapján a tulajdonos osztalékdöntése az 
egyetlen hangsúlyozott értékalakító tényező, tehát az értékalakítás passzív elemére 
helyezi a hangsúlyt. Modigliani és Miller ezzel szemben a vállalati érték aktív 
befolyásoló elemére, a beruházásra irányítja a figyelmet. Ilyen értelemben árnyaltabb 
képet ad a vállalati érték keletkezéséről. 
 

A két modell közös vonása is érzékelhető. A „közös gyökér” mindkét esetben a 
nettó hozamban rejlik. Ha a működés során keletkezett nettó hozamot vesszük alapul, 
akkor azt felhasználása szerint két részre bonthatjuk: osztalékra és visszaforgatott 
(újrabefektetett) hányadra. Az osztalék irrelevancia képviselői az osztalék helyett, éppen 
az osztalék komplementerét emelik ki. A Modiglianni-Miller megközelítésben az 
értéket alakító paraméterek – a nettó hozam, a visszaforgatott hányad (új beruházás), az 
új tőkeberuházás megtérülése – egyértelműen (explicite) megnyilvánulnak, addig az 
osztaléknövekedési modellben ezek a tényezők csak burkoltan (implicite) mutatkoznak.  
 

A két modell összekapcsolható, az összhangjuk bizonyítható egy egyszerű, 
tőkésített nyereségen alapuló értékelés segítségével.  

A nyereség várható növekedési rátája („g”) kapcsolatban van a vállalat várható 
jövedelmezőségével és osztalékpolitikájával. A növekedés függ a nyereség visszatartott 
hányadától (b = 1 – osztalékkifizetési arány) és az új beruházások megtérülésétől (az új 
beruházások megtérülése = r). A növekedési ütem tehát: g = b x r. A várható osztalék 
(D/1/ kifejezhető a nettó hozamnak (Earnings=E/1/) és az osztalékkifizetési rátának (1 –
b) a szorzataként. Ezeket az összefüggéseket a Gordon féle formulába behelyettesítve ki 
mutathatók az osztaléknövekedési modell és az osztalék irrelevancia modell közös 
gyökerei.  

P/0/ = E/1/(1-b)  azaz  P/0/ = DIV/1/  
             k-(bxr)              k-g 
 
Az osztaléknövekedési modellben burkoltan meglévő értékelési tényezők: a nettó 
hozam (adózott nyereség), annak beruházásra visszaforgatott hányada, és a beruházási 
megtérülés. 
A jelzett képletnek  – a meglévő összefüggések ismeretében – más formában való 
felírása újabb, a további modellekben hangsúlyossá váló tényezőre hívja fel a figyelmet: 
Tekintve, hogy g = bxr (tehát a növekedési ütemet meghatározza a nettó hozam, azaz az 
adózott nyereség beruházásra visszaforgatott hányada, valamint az új beruházások 
megtérülési rátája), a nyereség visszaforgatása a beruházás megtérülésének a 
növekedési ütemre gyakorolt hatása függvényében kell hogy alakuljon: b = g/r. 
P/0/ = E/1/ (1 – g/r) 
     k-g 
ahol a g/r arány a nettó befektetési ráta (ez képviseli a nettó új befektetéseknek a nettó 
eredményhez viszonyított arányát)  
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Modiglianni és Miller maguk is elismerik – a tőkésített nyereség, a szabad 
pénzáramlás szerinti megközelítéseket is beleértve – a különböző megközelítések 
egyenértékűségét. 

„Ez a megközelítés is teljesen érvényes – amennyiben helyesen fogalmazzák meg –
, bár nem ez az egyetlen kizárólagos megközelítés, mint azt néhány propagálója 
gyakorta hangoztatja. Ugyanakkor az előzőekkel szemben hátránya, hogy homályban 
hagyja az osztalékpolitika szerepét. Nevezetesen az osztalékból kiinduló megközelítés 
kritikátlan alkalmazása során gyakran azt a jogosulatlan következtetést vonják le, hogy 
mivel a befektető osztalékokat vásárol, az osztalékpolitika befolyásolja az osztalék 
nagyságát, így az osztalékpolitika egyben a folyó árfolyamra is hatással van”. 
[Modiglianni-Miller /1961./, 1988. p. 198.] 

Azt hangsúlyozzák, ha adottak a jövőbeli beruházások, akkor a vállalat osztalékára 
és a finanszírozására vonatkozó döntések csak azt befolyásolják, hogy milyen formában 
kapják meg a részvényesek a jövőbeli nyereségüket (osztalékként vagy árfolyam-
nyereségként), de nem hatnak a részvények jelenértékére. 
 

A részvények értéke (a vállalat saját tőkéjének értéke) növekedésének kulcskérdése 
az eddigi – látszólag eltérő – megközelítések során is meg fogalmazódott: növekedés 
csak akkor érhető el, ha a visszaforgatott tőke megtérülése magasabb a tőkeköltségnél. 

Ez a követelmény fogalmazódik meg, később –a gyakorlatban is kezelhető 
formában – a gazdasági profit modellben (EVA-model). 
 
 
 
1.2. Gazdasági profit modell 
 

A gazdasági profit fogalma Alfred Marshall közgazdász munkásságáig nyúlik 
vissza, aki 1890-ben a következőképp fogalmazott: „Ami a nyereségből (mármint a 
tulajdonos vagy manager nyereségéből) a tőkéje után járó, az aktuális ráta mellett 
számított kamat levonása után megmarad, nem más, mint a vállalkozás vagy a vezetés 
által termelt jövedelem.” [Alfred Marshall: Principies of Economics I. kötet Macmillan 
and Co. New York 1890. idézi: Copeland-Koller-Murrin 1999. p. 178.]   

Marshall itt arra utal, hogy a gazdasági profit különbözik a számviteli nyereségtől, 
kisebb annál, meghatározásakor figyelembe kell venni a vállalkozás által lekötött tőke 
alternatív költségét is. 
 

A gazdasági profit a vállalat által egy adott évben megtermelt gazdasági értéket méri. 
Gazdasági profit = adózott működési eredmény – működésbe fektetett tőke költsége, 
vagy másként felírva az összefüggést, kimutatható, hogy a gazdasági profit nem más, 
mint a befektetett tőke hozama, és a tőkeköltség közötti különbözet. 
Gazdasági profit = Befektetett tőke x (a befektetett tőke várható hozama – tőkeköltség). 
Vagy másként felírva a megfelelő mutatók kiemelése érdekében: 
Gazdasági profit = Befektetett tőke x (ROIC –WACC). 
 

A gazdasági profit az érték-meghatározó tényezők – a befektetett tőke-arányos 
hozam és a növekedés – hatását egyetlen értékben (szám-adatban) foglalja össze A 
növekedés a befektetett tőke összegétől, illetve a cég méretétől függ. A vállalatok 
gyakran, vagy kizárólag a növekedésre koncentrálnak (amit általában a nyereségtömeg 
testesít meg), vagy kizárólag a befektetett tőkearányos hozamra. A méretre (vagyis a 
nyereségtömegre vagy a nyereség növekedésére) koncentrálás túl alacsony tőkearányos 
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hozam mellett értéket rombolhat. Megfordítva, az alacsony tőkeállomány mellett elért 
magas befektetett tőkearányos hozam, a kihagyott lehetőségekre utal.  
 

Az EVA modell (EVA = Economic Value Added, magyar fordításban gazdasági 
érték növekmény „GÉN-modell”) szerint a vállalat (saját tőke) értéke a 
következőképpen határozható meg. 
Érték = Befektetett tőke + Várható gazdasági profit jelenértéke 
 

Ezen képlet mögött meglehetősen egyszerű logika húzódik meg. Ha a vállalat 
minden időszakban pontosan a tőkeköltségnek megfelelő hozamot érne el, akkor a 
vállalat pont annyit érne, mint amennyi az eredet befektetés volt. Egy vállalat csak 
annyival ér többet vagy kevesebbet a befektetett tőkéjénél, amennyivel a befektetett tőke 
jövedelmezősége meghaladja a tőkeköltséget, vagy elmarad a tőkeköltségtől. Így a 
befektetett tőke összegéhez képest a prémiumnak vagy diszkontnak meg kell egyeznie a 
vállalat jövőbeni gazdasági profitjának a jelenértékével. 

A várható gazdasági profit jelenértéke tehát negatív előjelű is lehet. Ha várható 
gazdasági profit jelenértéke pozitív, akkor piaci hozzáadott érték, prémium keletkezik, 
(MVA = Market Value Added), ellenkező esetben piaci értékvesztés (MVL = Market 
Value Lost) mutatkozik. 

Értéknövekedés csak akkor következik be – a korábbiakat pontosítva –, ha a 
beruházott tőke megtérülése meghaladja a tőke költségét, és megfelelően nagy összeg 
kerül újrabefektetésre (beruházásra). Ellenkező esetben a gazdálkodás értékromboló 
hatású, a vállalat (tőke) értéke csökken.  
 

Jól kimutatható a befektetett tőkeérték, az értéknövekedés/értékvesztés és a vállalat 
(saját tőke) értékének kapcsolata a következő ábra segítségével.  
 
 

1. sz. ábra 
KAPCSOLAT AZ EVA ÉS AZ MVA KÖZÖTT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Forrás: G. Bennet Stewart: The Quest for Value p. 154.] 
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Milyen tényezők állnak az érték keletkezésének, mozgásának hátterében? Hogyan 
alakíthatók e tényezők annak érdekében, hogy az érték felszínre kerüljön? Milyen 
módon lehet az értékalkotó tényezőket számszerűsíteni, a jövő bizonytalanságát 
felmérni?  

Ezen kérdésekre való válaszadás hetvenes és nyolcvanas évek során sürgetővé vált 
az üzleti környezet megváltozása – elsősorban a magántőke térhódítása, globalizálódó, 
libelarizálódó tőkepiac – következtében. Új, tőkeerős, szigorú megtérülési 
követelményeket támasztó, pénzügyi befektetők (nyugdíj-, biztosítási-, befektetési 
alapok) súlya növekedett, mozgásuk a világban szabadabbá vált.  
 

Mindezek hatására fontossá válik, a részvényesek hozamelvárásainak való 
megfelelés, mégpedig az adott cég értékének tartós és megfelelő növelése révén.  
 

A „shareholder value” a részvénytulajdonosi érték koncepció szemlélet feltételezi, 
hogy a vállalat menedzsmentje felismeri stratégiai érdekeinek és céljainak azonosságát 
a tulajdonosok érdekeivel és céljaival. 
Ilyen értelemben a „vállalati stratégia értéket képvisel. Sőt a vállalati érték stratégia-
függő. Ugyanannak a vállalatnak az értéke a stratégia függvényében más lehet. A 
vállalat stratégiájára vonatkozó döntés így elsődleges az értékteremtés szempontjából.” 
[Reszegi 1998. P. 922.] 
 

A vállalatértékelés módszereiben a korábbiakhoz képest több vonatkozásban be 
lényeges változás: 
– a szabad cash flow (szabad pénzáram) szerinti megközelítés vált meghatározóvá, 
– előtérbe került az értékalkotásban szerepet játszó, kulcstényezők, „hajtóerők” 

keresése, az üzleti működés azon jellemzőinek kutatása, amelyek a versenyelőnyök 
forrásaivá válhatnak (value driverek = az értéknövekedés hajtóerői), 

–  a modelleket olyan – adó- és finanszírozási hatás figyelembevételével – valós 
helyzetekre is alkalmazhatóvá tették, 

– a végtelen időhorizont problémáját „a kompetitív előny időintervallumának” 
behatárolásával kezelhetővé tették, 

– az elméleti modelleket gyakorlat számára felhasználhatóvá alakították. 
 
 
1.3 Az „értékmozgató formula” – Részvényesi érték (Shareholder value) 
megközelítés 
 

A részvénytulajdonosi érték megállapításához először meg kell határozni a vállalat 
piaci értékét, majd pedig ebből le kell vonni a hitelek piaci értékét (diszkontált értékek). 
 

A szabad cash flow megállapításához (tervezéséhez) elengedhetetlen az 
értékgenerátorok (value driver) azonosítása. Az értékgenerátor a „shareholder value” 
elemzés kulcsfogalma. Alfred Rappaport modelljéhez hat értékgenerátort definiál 
[Rappaport 1986. p. 50.]: 

– az értékesítés növekedési rátája (G/S/) 
– az értékesítéssel arányos megtérülés (ROS = Return on Sales) 
– az értékesítés növekedésének tőkeintenzitása (CI), amely az értékesítés 

növekményéhez szükséges pótlólagos beruházás mértékét adja meg (beruházási 
kiadások az álló- és forgótőkébe) 

– vállalati adó (T/c/) 
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– a vállalati stratégia időtartama (a növekedés időtartama) 
– a tőkeköltség (k). 

 
 
Az értékgenerátorok azonosításához néhány kiegészítő megjegyzés kívánkozik: 
 
– A Price Waterhouse (jogutód PriceWaterhouse Coopers) kutatásai során kialakított 

„ValueBuilder”-ként számon tartott módszer, hét értéktényezőt emel ki A. 
Rappaport elmélete alapján. A tárgyi eszközökbe, és a forgótőkébe eszközölt 
beruházásokat külön tényezőkként kezelik. Copelend-Koller és Murrin két 
„szintetikus kulcstényezőt” emel ki: a növekedési ütemet  – amellyel a vállalat a 
bevételeit, nyereségét és az igénybevett forrásokat növeli –, és a befektetett tőke 
hozamát. 

 
– A vállalati tevékenységet közelebbről vizsgálva, a vállalaton belül, és a vállalat-

környezet viszonylatában számos értékteremtő tényezőt, lehet találni. Ezek a 
tényezők végső soron egy „értékláncot alkotnak”. Az egyes value driverek eltérő 
mértékben járulnak hozzá az értékhez, illetve a többletérték teremtéséhez. Minden 
egyes konkrét vállalat esetében meghatározhatók az értékteremtés kulcstényezői. A 
vállalati értékmaximálás szempontjából kulcskérdés a konkrét, az adott vállalatra 
jellemző értékteremtő tényezők megtalálása, optimális kombinációjuk kialakítása. 

 
– Az értékteremtés szempontjából nem az értéktényezők száma fontos, hanem 

hatásuk. Hatásvizsgálatok révén (elsősorban érzékenységi elemzések segítségével) 
kimutathatók, mely értékképző elemek, hajtóerők vannak a legnagyobb hatással a 
képzett részvénytulajdonosi értékre. Ennek révén azonosíthatók a legfontosabb 
tényezők, mérhető szerepük az értékteremtésben. A kiemelt értéktényezők 
megkülönböztetett kezelése és azok értéknövelő szerepének kihasználása a stratégiai 
döntések során, a részvényvagyon értékének növelését eredményezi. 

 
2. sz. ábra 

 

A részvényesi érték szabad cash flow modellje 
 
 

     [Forrás: A: Black – P.Wright.- J. E. Bachman – J.Davies: Shareholder Value 73.o.] 
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Az értékgenerátorok jelentősége abban van, hogy felvázolják a vállalati üzletmenet 
és a vállalati érték közötti összefüggéseket, segítségükkel a cash flow megtervezhető, 
számszerűsíthető. 

 
Hogyan definiálható a szabad cash flow? Hogyan lehet kifejezni a szabad pénzáramok 
alakulását meghatározó értékteremtő tényezőket?  
„A szabad cash flow (FCF = Free Cash Flow) nem más, mint a vállalat tényleges 
működési cash flow-ja. Egyenlő a vállalat által megtermelt, és a tőkét biztosítók 
összessége számára – a hitelezőknek és saját tőke tulajdonosoknak együtt –
rendelkezésre álló, teljes adózás utáni pénzáramlással. Más szempontból ez az az adózás 
utáni pénzáramlás, ami akkor állna a részvényesek rendelkezésére, ha a vállalatnak nem 
lenne adóssága.” [Copeland-Koller-Murrin 1999.p. 201.] 
 
A szabad cash flow meghatározásának módja számviteli megközelítésben. 
(A számviteli kategóriák felhasználásával történő levezetés és a fő kategóriák kiemelése 
Copeland-Koller-Murrin gyakorlat számára ajánlott példája alapján történik. Sor kerül 
néhány – a magyar számvitelben nem alkalmazott, attól eltérő tartalmú kategória 
felhasználására. Hazai viszonylatban való felhasználási lehetőségeit – többek között ez 
is akadályozza. A dolgozat későbbi fejezeteiben erre bővebben kitérek.) 
 
Összefüggések: 
FCF = NOPLAT – Nettó befektetések vagy másképp: 
FCF = (NOPLAT + Amortizáció) – (Nettó Befektetések + Amortizáció) vagy másként 
FCF = Bruttó cash flow – Bruttó befektetések 
ahol NOPLAT = Net Operating Profit Less Adjusted Taxes, azaz korrigált adó utáni 
működési profit . A nettó befektetések adott esetben a nettó forrásfelhasználást, vagyis 
az egyes befektetett tőkeelemek – forgótőke és a tárgyi eszköz – állományváltozását 
jelentik. 
 
Ebben a cash flow értelmezésben központi szerepet játszik a NOPLAT, amely 
finanszírozási szerkezettől teljesen függetlenített eredmény kategória. Nem tartalmazza 
a kamatot és figyelembe veszi a kamat adózásra gyakorolt hatását. A ténylegesen 
fizetendő adót korrigálja a kamat adóhatásával. (Ez egyébként a kamatfizetésből 
származó „adópajzs” az eredménykimutatás szerinti adót növelő tényező.) 

 
A szabad cash flow (vázlatos) felépítése számviteli szemléletben (összevonásokkal a 
kifejtett elmélet alapján): 
 
EBIT (Earnings Before Interest and Taxes = kamatfizetés és adózás előtti eredmény) 
– adó (korrigált) 
=NOPLAT (Net Operating Profit Less Adjusted Taxes = korrigált adó utáni működési profit) 
+ amortizáció 
Bruttó cash flow 
– befektetések (bruttó) 
Szabad cash flow 
 
A szabad cash flow felépíthető a korábban említett értékgenerátorok segítségével is. 
FCF = IC x ROIC (1-g/RONIC) 
 

A szabad cash flow felépítéséből kitűnik, hogy a szabad cash flow (ezen keresztül a 
vállalat értéke )  – egyéb tényezők változatlansága mellett – nő a kezdeti befektetett tőke 
növekedésével, a működtetett források átlagos, illetve a visszaforgatott források határ-
jövedelmezőségének növekedésével.  
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A szabad cash flow értékgenerátorokkal történő levezetése. 
Copeland, Koller és Murrin a legfontosabb értékgenerátorként a vállalatba befektetett 
tőke megtérülését emelik ki. 
A befektetett tőke éves jövedelmezőségi szintjének mérésére ez esetben nem a 
leggyakrabban használt hozam mutató a saját tőke arányos nyereség (ROE = Return on 
Equity) alkalmazására kerül sor. E mutatóban a finanszírozási szerkezet hatásai is 
jelentkeznek, amely nem egyeztethető össze a modell finanszírozás hatását teljes 
mértékben kiiktató szemléletével. Az eszközarányos hozam (ROA = Return on Asset) 
mutató sem alkalmas az elemzés céljára, mert nem biztosítja az elemzett tényezők 
összhangját, tekintve, hogy a hozamot az összes eszközhöz (összes forráshoz) 
viszonyítja, nem a működésbe befektetett tőkéhez. 
A befektetett tőke jövedelmezőségnek (megtérülésének) kifejezésére a befektetett 
tőkével arányos hozam mutatót (ROIC = Return on Invested Capital) alkalmazzák. 
ROIC = NOPLAT  
  IC 
ahol NOPLAT a korrigált adózás utáni működési profit, IC (Invested Capital) a 
befektetett tőke. (A befektetett tőke a saját tőke és a hitelek (díjköteles adósság) 
összege, tekintve, hogy csak ezek után várnak el hozamot a forrásokat biztosítók. Nem 
azonos az összes forrással, azaz a mérleg forrás oldalával.) 
 
A jövedelmezőség (vagy tervezett jövedelmezőség) ismeretében a NOPLAT 
kifejezhető: NOPLAT = ROIC x IC  
Az is megvizsgálható, hogy mekkora egy adott évben a működésbe visszaforgatott 
források (befektetések) jövedelmezősége: RONIC (Return on Newly Invested Capital). 
Az új befektetés megtérülését a hozamnövekedésnek az új befektetésekhez viszonyított 
aránya mutatja. 
Két megjegyzés szüksége a ROIC mutató értelmezéséhez: 
– A ROIC és RONIC megkülönböztetése annak feltételezése mellett lehetséges, hogy a 
hozam összes változását az új beruházások okozzák. 
– Kapcsolatuk olyan, mint a mikroökonómiából ismert átlag- és határprofité. 
Értéknövekedés feltételezése mellett a RONIC értéke magasabb, mint a ROIC mutatóé.) 
RONIC =          NOPLAT x g____        
      Nettó forrásfelhasználás 
ahol g (growth rate) a NOPLAT növekedési üteme: NOPLAT/t/ - NOPLAT/t-1/ 
       NOPLAT/t-1/  
 
A nettó forrásfelhasználás (új befektetések) az előzőekből következően kifejezhető a 
következő formában: is: NOPLAT x g 

     RONIC  
 

A megtérülési mutatók ismeretében a szabad cash flow tartalmi elemei felépíthetők, 
alakulására ható tényezők felismerhetők. 
FCF = NOPLAT – Nettó befektetések  Az alapképlet elemeire bontva:  
FCF = IC x ROIC – (NOPLAT x g)/RONIC      
átalakítással: tekintve, hogy NOPLAT = IC x ROIC 
FCF = IC x ROIC (1-g/RONIC) 

 
A szabad cash flow a tulajdonosokat és a hitelezőket megillető nagyság („entity” 

koncepció). Mivel az értéknövekedés elemzésekor a tulajdonosok helyzetének, vagyoni 
pozíciójának elemzése a cél, ezért a szabad cash flowból a hitelezők részesedése – a 
kamat és tőkefizetés – levonásra kell hogy kerüljön. Ez a pénzáram a tulajdonosokat 
illeti meg („equity” koncepció). „Látszólag nem történt semmi a Gordon-modell 
mondanivalójához képest, hiszen újra csak oda jutottunk, hogy a vállalat értékét a 
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tulajdonosok hozamából vezetjük le. E látszat mögött azonban az értékelmélet jelentős 
gazdagodása figyelhető meg.” [Bélyácz 1996. p. 14.] 
  

E gazdagodás többek között az értékmozgatók feltárásában, a teljes működési érték 
megragadásában mutatkozik, valamint abban, hogy a modell képes kezelni a végtelen 
időhorizont problémáját is. 
 

A vállalatok értékelésekor a kezelhetetlen problémák egyike a határozatlan 
élettartam volt. 
A „klasszikus” örökjáradék módszerek irreális feltételezésekkel éltek, és alkalmatlannak 
bizonyultak a gyakorlat számára. A másik megoldás – egy hosszú, de véges időtartam 
feltételezése, s azt követően keletkező pénzáramok elhanyagolása – munkaigényes, és a 
bizonytalansága következtében nem biztos, hogy pontos előrejelzést ad 
A probléma úgy válik kezelhetővé, hogy a vállalat értékét a modell két periódusra 
bontja [Copeland-Koller-Murrin 1999.]: 
Érték = Az explicit előrejelzési periódus alatti pénzáramlások jelenértéke + az explicit 
előrejelzési periódus utáni pénzáramlások jelenértéke. 
Az explicit előrejelzési periódus utáni értéket hívjuk maradványértéknek.  
 

Az explicit előrejelzési és az azt követő periódus stratégiai szempontú 
megközelítése mindenképpen előre lépest jelent, de alkalmazása nem mentes 
problémáktól. Néhány, ezzel kapcsolatos észrevétel a gyakorlat oldaláról: 
 
– Az explicit periódus időszakának meghatározását számbavételt nehezíti, többfajta, 

eltérő életciklusú üzleti tevékenység léte. A vállalat egésze szempontjából azonos 
számbavételi időszakkal kalkulálva, a növekedési fázisban lévő, nagy 
tőkebefektetést igénylő tevékenységek rosszabb értékképző potenciállal 
szerepelnének, holott hosszabb távon az értékképzésben meghatározóak lehetnek. 
Ilyenkor több, esetleg eltérő megbízhatóságú előrejelzési időszak kiválasztása, ezen 
időszakban keletkezett cash flow értékekre becslés elvégzése jelenthet megoldást. 
[Imre Tamás 1996.] 

 
– Amennyiben sikerül az explicit számbavételi időszak hosszát jól meghatározni, 

akkor is tudatában kell lenni annak, „hogy a vállalatértéknek pusztán 30-40%-át 
fogja adni az explicit periódus alatt előre jelzett szabad cash flow értéke, míg 60-
70%-a periódusvégi cégértékben realizálódik. Olyan látszatot kelt ez a módszer, 
mintha igazából lényegtelen lenne a cégérték szempontjából, hogy mi történik az 
első öt-tíz évben, mert számottevő érték úgyis csak utána keletkezik.”… 
„Igazolható, a periódusvégi cégértéknek az értékben elfoglalt valóban nagy súlya 
ellenére a feltevés hamis volta: „amennyiben az explicit periódus során előre jelzett 
szabad pénzáramok értékét megkétszerezzük, miközben a periódusvégi cégérték 
számításának feltevéseit változatlannak hagyjuk, a cégérték jelentősen megugrik, de 
a periódusvégi cégérték aránya a teljes vállalati értékben gyakorlatilag nem 
változik”. [Martin-Hajdú 1998. p. 408.] 

 
– Szükséges még az eddigieket kiegészíteni azzal, hogy léteznek még – az említetten 

kívül – a gyakorlati problémák kezelésére alkalmas többfázisú modellek is, mind 
szabad cash flow, mind az osztalék-pénzáramok tekintetében. Damodaran (1994) 
mindkét pénzáram számbavételéhez az állandó ütemű (Steady-State), a két fázisú 
(Two-Stage) és a három fázisú (Three-Stage) modelleket ajánlja, értelemszerűen az 
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elemzett vállalat helyzetétől, az értékelés céljától függően. A szakaszok 
elhatárolását elsősorban a külső tényezőkből fakadó bizonytalanság és 
pozícióváltozás függvényében ajánlja. 

 
 
1.4. Az értékelési modellek összehasonlítása (EVA-SHV) 
 

Az amerikai vállalatértékelési gyakorlatban napjainkban legelterjedtebb modellek – 
a gazdasági profit modell és a részvényesi érték modell – szemléletüket tekintve több 
azonos vonással rendelkeznek, ugyanakkor néhány tartalmi és formai eltérés mutatható 
ki közöttük. A következőkben a két modell legjellemzőbb közös vonásait és eltéréseit 
emelem ki. 
 
Közös vonások: 
– Mindkét modell korrigálni igyekszik a számviteli eredmények torzító hatásait. (Nem 

a nyereséget tekinti hozamnak.) 
– A számvitel múltbeli teljesítményekre koncentráló megközelítését kívánják 

felváltani jövőorientált szemlélettel. 
– Mindkettő nagymértékben hangsúlyozza a pénzmozgások fontosságát, 

megkülönbözteti az egyes időszakok alatt kitermelt pénzmennyiségből azt az 
összeget, amely a folyamatos működéshez szükséges, attól, amelynek a további 
sorsáról, az üzleti folyamatokba való visszaforgatásáról a tulajdonosok döntenek. 

–  Figyelembe veszik az üzleti tevékenységben használt lekötött tőke költségét, és a 
működtetett tőke jövedelmezőségét, alapján értékelik a kitermelt hozam mértékét 
(tartalmát), értékgyarapodáshoz való hozzájárulását. 

– Mindkét megközelítés alapkövetkeztetése, hogy a vállalat csak addig termel értéket 
a tulajdonosok számára, ha magasabb hozamot termel ki, mint amekkora a lekötött 
tőkével szemben támasztott – kockázati tényezőket is figyelembe vevő – megtérülési 
követelmény. 

 
Eltérések: 
– Az EVA modell lehetővé teszi a létrehozott többletérték évenkénti kimutatását. 

Megmutatja, hogy mennyivel járul hozzá egy adott év teljesítménye a vállalat 
értékének növekedéséhez, illetve csökkenéséhez Alap kategóriája – a gazdasági 
profit – az adott év a számviteli eredményeivel is összehasonlítható, ezáltal az 
eltérések fő okozói azonosíthatók. 

– Ezzel szemben a szabad cash flow évenkénti bontásban nem a termelt jövedelem 
mértékére, hanem annak a tulajdonosok szabad döntésén alapuló 
felhasználhatóságára utal. 

– A gazdasági profit modell nem számol periódusvégi cégértékkel, tekintve, hogy 
csak addig jelez előre, ameddig a gazdasági előny szerzésének időszaka tart. A 
versenyelőny elmúltát jelzi, ha cég várhatóan csak a tőkeköltségnek megfelelő 
jövedelmezőséget képes elérni, amely azt jelenti, hogy a gazdasági profit értéke 
nulla. A további évek már semmit nem adnak hozzá a vállalat értékéhez, tehát értéke 
a lekötött tőkével válik egyenlővé. 

 
Ezzel szemben a szabad cash flow-n alapuló eljárásban az explicit előrejelzési 
időszak nem megfelelő megválasztása a periódusvégi cégérték nagy aránya miatt 
torzításokat okozhat az érték felmérésében. 
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A kétféle szemlélet és értékelési eljárási mód tartalmát, és – a kategóriák 
következetes kezelése esetén – az eredményének egyezőségét (a teljes vállalati értéket 
tekintve) következő ábra mutatja. 
 

3. sz. ábra 
 

A VÁLLALAT (PIACI) ÉRTÉKE A HOZZÁADOTT ÉRTÉK (EVA) ÉS A 
RÉSZVÉNYTULAJDONOSI ÉRTÉK KAPCSOLATA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Forrás: Black et.al (1999) p. 302. Átalakításokkal.] 
 
 

Az összefoglaló ábra első oszlopa láttatja, hogy a vállalat teljes piaci értéke és a vállalat 
részvényesei által birtokolt érték közötti különbséget. A saját tőke piaci értéke – a 
kapitalizáció – a részvényeknek az aktuális piaci áron számított értéke, mely a nettó 
adósságállománnyal együtt adja a vállalat teljes piaci értékét. A vállalat piaci értéke 
meghatározható a piaci hozzáadott érték és a lekötött tőke értékének összegeként is az 
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„EVA – modell” alapján (második oszlop). Az „SHV – modell” (harmadik oszlop) a 
részvényesek számára rendelkezésre álló szabad cash flow-ra helyezi a hangsúlyt. A szabad 
cash flow diszkontált értékének és a maradványérték jelenértékének összege a vállalat teljes 
piaci értékét adja, melyből levonva a nettó adósságállományt, meghatározható a részvényesi 
érték (shareholder value). 
 
 

2. Az értékelés gyakorlati problematikái 
 

A vállalatértékelési irányzatok között legfőbb eltérésként a hozam, az értékelési 
időtartam és a tőkésítési kamatlábak számbavételének eltéréseit emeltem ki. A 
gyakorlatban a jövőbeli hozam alapját és legfőképp a tőkésítési kamatláb 
megállapításának módját tekintve vannak eltérések, még az értékelésben 
hagyományokkal rendelkező piacgazdaságokban is. 
 
 
2.1. A hozam eltérő megközelítései 
 

Jelenleg abban egyetértenek az értékelők, hogy működő vállalatok értéke 
szempontjából a jövőbeni hozamok döntőek.  
A hozam – korábban kitüntetett szerepet kapott és még napjainkban sem mellőzött 
kategóriája a vállalatok megítélésében, értékének mérésében a jövőbeli nyereség. A 
nyereségalapon történő értékelés változatos formái közül kiemelem az un. 
többletnyereség módszerét [Tichy 1990.] annak érdekében, hogy felvázolható legyen a 
kiemelt modellekkel közös szemléletük, és eltérésük.  
 

Megjelenik a normál hozam és az a fölötti többlethozam elkülönítése a tőkésítendő 
nyereségben. A normálhozam minimum hozamkövetelmény, amelyet a beruházó 
minden tőkebefektetéstől elvár. E megfelelőnek ítélt hozamot az örökjáradék képlete 
szerint diszkontálva, az e fölötti többlethozamot (amit good willnek nevez) a fennállása 
időtartamáig számításba véve alakul ki a vállalat számított értéke. E megközelítés 
jelentősége az elvárt hozam feletti többlet megragadásában, és annak meghatározott 
ideig tartó feltételezésében rejlik. 

Az értékelés (különösen kisebb vállalakozások gyakorlatában) változatos hozam-
alapokon történik a korrigált nyereségtől a különböző cash flow jellegű pénzáramokig. 
 

A tőkésítendő hozamok szemlélettől függően és a vállalkozások jellegzetességeihez 
igazodva lehetnek: 
– adózás előtti nyereség (EBT = Earnings before Taxes), 
– nyereségből levezetett cash flow kategória: nyereség az értékcsökkenési leírás és a 

nyereségadók levonása előtt (EBDT = Earnings before Depreciation and Taxes), 
– adósságmentes megközelítésű cash flow: nyereség a kamatköltség és a 

nyereségadók levonása előtt (EBIT = Earnings before Interest and Taxes), 
– adósságmentes adózás előtti cash flow: nyereség az értékcsökkenési leírás, a 

kamatköltség és a nyereségadók levonása előtt (EBDIT = Earnings before Interest, 
Tax and Depreciation) hozam kategóriák.(S.Pratt.1992.) 

Mindegyik esetben lényeges a megfelelő tőkésítési ráta megválasztása. 
 

Eddig a szemléletét és az alkalmazott modelljeit tekintve az angolszász irányzat 
jellegzetességeit emeltem ki alapvetően. Tettem ezt azért, mert a szemléletváltozást, a 
vállalatértékelés  fejlődési vonalának, jellegzetességeinek feltárását tartottam elsődleges 
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szempontnak. A német irányzat jellegzetességeit nem mutattam ki, mert hozam-
értelmezés tekintetében a két irányzat viszonylag egységes. 
 

A 70-es évek végétől hozam „az un. Jahresüberschuss – éves pénzügyi többlet – a 
periódusonként megtisztított, adózás és kamatfizetés utáni pénzügyi többlet”.   „A 
megtisztított Jahresüberschuss ezért tulajdonképpen nem más, mint a periódusonként 
osztalékfizetésre rendelkezésre álló pénzügyi forrás”. „A német irányzat 
Jahresüberschuss értelmezése és az amerikai irányzat FCF (Free Cash Flow) 
értelmezése bizonyos feltételek fennállása esetén egymás szinonimáinak tekinthető, 
tehát a hozam értelmezése tekintetében lényegi különbségek a két irányzat között nem 
mutatkoznak.” [Ulbert 1994. p. 33., 34.]  
Szükséges megjegyezni azt, hogy ez a szabad cash flow – a megfogalmazás szerint – 
nem azonos az SHV-modellben kialakított szabad cash flow-val csak akkor, ha a 
példaként bemutatott cash flow levezetésben szereplő „- tőketörlesztések, + 
tőkemegtérülések” összevont tétel magában foglalja a forgótőke és tárgyi eszköz 
állományváltozást. Vagy másképpen: a bruttó cash flow beruházásokkal csökkentett 
hányada. Az így fennmaradó pénzáram még mindig a forrásbiztosítókat (hitelezőket és a 
tulajdonosokat) megillető pénzösszeg. Ebből a kamat és a törlesztések levonását 
követően áll rendelkezésre az osztalékra kifizethető pénzforrás. A különbséget 
feltehetően a szabad cash flow – szakirodalomban meglévő – eltérő értelmezései 
okozzák. 

 
Lényegesebb eltérések mutatkoznak a két irányzat között a diszkontáláshoz felhasznált 
kamatláb értelmezése, megalkotása vonatkozásában. 
 
 
2.2. A tőkésítési kamatláb. A kockázat számbavétele 
 

A pénzáramok diszkontálásához alkalmazandó tőkésítési kamatláb megválasztása 
tekintetében jelentős szemléletbeli különbségek mutatkoznak a két irányzat között, sőt 
azokon belül is. A tőke működéséhez kapcsolódó hozamelvárások mértékéről, számítási 
módjáról illetve az ilyen követelményeket meghatározó tényezőkről nincs egyetértés a 
befektetők, elemzők, bankárok és a vállalatvezetők között. Nem csupán a különböző 
érdekcsoportok vallanak eltérő nézeteket a tőke költségéről, hanem az elvi kérdések 
megítélésében azonos oldalon állók is gyakorta más-más irányból közelítenek a 
problémához. Legalább akkora eltérés mutatkozik a gyakorlatban való megalkotásuk 
során. 

A tőkésítési kamatláb elméletek széles szakirodalmi anyagának feldolgozását, 
vitatott pontjainak részletes kifejtését, nem vállaltam fel, nem ez a dolgozatom alapvető 
célja. E részben a kockázat számbavételének lehetséges módjaira, és a pénzáram 
értelmezésnek megfelelő kamatláb alkalmazására helyezem a hangsúlyt.  
 

A kockázatot a pénzáramban, vagy a diszkontáláshoz felhasznált kamatlábban 
figyelembe kell venni. A pénzáramban történő kockázat kalkulálás nehezebb, általában 
tényleges tranzakció során a konkrét eladó és vevő konszenzusán alapulnak a 
kockázattal korrigált várható hozamok. Ebben az esetben a kockázatmentes kamatláb 
(az állampapír kamatlába) az alkalmazott diszkontráta. 

 
A továbbiakban feltételezem, hogy a kockázat nem a pénzáramban, hanem a 

kalkulatív kamatlábban kerül számbavételre. Ebben az esetben a kamatlábnak a 
különböző időben felmerült pénzáramok egyneművé tételén – a diszkontálás technikai 
szerepkörén – túl, ki kell fejezniük a jövedelemhez felhasznált finanszírozási források 
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árát. (Másként fogalmazva: a diszkontáláshoz felhasznált kamatlábnak ki kell fejeznie a 
tőkét biztosítók kockázattal kalkulált hozamelvárásait.) 

 
Az elvárt hozam meghatározására a gyakorlatban kialakult eljárás, az úgynevezett 

build-up, a felépítéses módszer. Eszerint a kockázatmentes befektetések hozamához 
először hozzáadják az iparágra fejlettebb országokban érvényes kockázati felárat, ezt 
módosítják az országkockázati tényezővel és az iparág specifikus kockázatával, majd 
végül a konkrét vállalat erősségei és gyengeségei által okozott specifikus kockázatokkal 
korrigálnak. az így meghatározott diszkontráta kerül aztán felhasználásra a jövőbeli 
pénzáramlások jelenértékének kiszámításánál. 
 

„A német pénzügyminisztériumnak a volt NDK vállalatai értékeléséhez kiadott 
állásfoglalása (1990) szerint ott, ahol az lehetséges, van vállalati tervezés és jövőkép, 
rendelkezésre állnak releváns információk a múltra és a jövőre vonatkozóan- a 
hozamértékelés módszerei alkalmazhatók úgy, hogy a tőkésítési kamatláb a 
báziskamatlábból a következőképpen származtathat: 
 
– báziskamatláb (az egy évnél hosszabb lejáratú állampapírok nominális kamatlába) 
– – a prognosztizált inflációs ráta 
– + a kockázati pótlék (az értékelő becslése alapján) 
– = tőkésítési kamatláb.” [Ulbert 1994. p. 73. ] 
 

A tőkésítési kamatláb meghatározásának mai napig használt alapmodellje 
egyszerűsítve a következőképpen írható fel: 
Hosszú távú állampapírok reálkamatlába + kockázati pótlék = tőkésítési kamatláb. 
 

A kockázati pótlék megállapítása a német modellben az értékelő szubjektuma és 
várakozásai által meghatározott, ebben az értelemben általános és speciális 
tájékozottságot, szakértelmet igényel. A kockázati pótlék szubjektív becsléséből fakadó 
további bizonytalanság – megítélésük szerint – az előrejelzések időhorizontjának 
lerövidítésével csökkenthető. 
A megfogalmazásokból érzékelhető, hogy a felépítéses módszer alapján a kockázati 
pótlék számbavételéhez – terjedelméhez és mértékének megítéléshez –, igen kevés 
támpont van.  
Alapvető korlátai: 
– sok szubjektív elemet tartalmaz, 
– a vállalat sajátosságainak és működési feltételeinek mélyreható ismeretét feltételezi, 
– a vállalatot működtetők (nem a forrásokat biztosítók) hozamelvárásait veszi alapul. 
 

Az amerikai gyakorlatban a tőkésítési kamatláb meghatározásának többféle 
irányzata alakult ki, melyek közös jellemzője, hogy a tőkésítési kamatlábat közvetlen 
tőkepiaci információkból eredeztetik. A korábban bemutatott pénzáram modellekhez 
(EVA, SHV), a súlyozott átlagos tőkeköltséget (WACC) alkalmazzák a diszkontáláshoz 
kamatlábként. 
Alkalmazásának alapelve az, hogy a diszkontrátának tükröznie kell a forrásokat 
biztosítók mindegyikének az alternatívaköltségét, az összes forrásához való relatív 
hozzájárulásuk arányában. Megítélésük szerint minden olyan esetben szükség van 
súlyozott átlagköltség számítására, amikor a vállalat vegyes finanszírozású. 
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A vállalati súlyozott átlagos tőkeköltség tételek Modiglianni és Miller finanszírozási 
kutatási munkáin alapulnak, amelyekben a vállalatok finanszírozási viszonyait 
vizsgálták, az optimális tőkestuktúra kialakítása céljából. Leghíresebb 
finanszírozáselméleti tételük a „Cost of Capital”koncepció, (Modiglianni-Miller 
1958/in.1988) amely az optimális tőkeszerkezet kutatásával a finanszírozási elmélet 
központi részévé vált. Tökéletes tőkepiacot feltételezve a vállalati tőkeköltség a 
megszerzett tőke súlyozott átlaga: 
k (WACC) = E x k/e/ + D x k/d/ 

      E + D 
ahol  
k (WACC) = súlyozott átlagköltség 
k/e/ = a saját tőke (részvénytőke) költsége, avagy a részvényesek által elvárt hozam 
k/d/ = az idegen (kölcsöntőke) tőke költsége, avagy a hitelezők által megkövetelt hozam 
E = saját tőke (részvénytőke) piaci (!) értéke  
D = idegen tőke (hitelezők által nyújtott tőke) piaci (!) értéke 
Tekintettel arra, hogy a a saját tőke és az idegen tőke összege az össztőke piaci 
értékével (V) egyenlő  – azaz E + D = V –, a formula felírható a következő alakban is: 
k (WACC) = E/V x k/e/ + D/V x k/d/, 
ahol  
E/V = a saját tőke aránya az össztőkén belül, 
D/V = az idegen tőke aránya az össztőkén belül 
Tehát a vállalati tőkeköltség számításkor tekintettel kell lenni a források össztőkén 
belüli arányára. Ezt az álláspontot vizsgálták felül, változtatták meg az elmélet 
megalkotói néhány évvel később, [Modiglianni-Miller 1963 in. 1988.], amikor az 
„adóhatást” is beépítették tételükbe. Figyelembe vették azt, hogy az idegen tőke 
használati díja – a kamat – adóalap csökkentő tétel, tehát a vállalat szempontjából 
csökkenti az idegen tőke költségét, és ezáltal lefelé szállítja a súlyozott átlagköltség 
szintjét. Ebből következően a következőképp írható fel az adóelőnnyel módosított 
súlyozott átlagos tőkeköltség formulája: 
k (WACC) = E x k/e/ + D x k/d/ x (1-T) 

    E + D 
vagy más formában: 
k (WACC) = E/V x k/e/ + D/E x k/d/ x (1-T) 
ahol a T (Tax) a vállalati adórátát jelöli.  
 
(Megjegyzés: e formula a vállalati finanszírozási források között a két jellemző típust 
veszi számításba. Amennyiben speciális források is szerepelnek – például elsőbbségi 
részvények –, akkor a tőke átlagos költségét a neki megfelelő súllyal és hozamelvárással 
szükséges módosítani.) 
 
A tőkestruktúra változtatásával, azaz az idegen tőke saját tőke arány növelésével (a 
finanszírozási tőkeáttétel növekedésével) a vállalat csökkentheti adóját, az „adópajzs” 
növekedése pedig lefele viszi a súlyozott átlagköltség szintjét. Alacsonyabb tőkeköltség 
(diszkontráta) alkalmazásával a várható pénzáramok diszkontált értéke, tehát a vállalat 
értéke növekszik. Eszerint célszerű az eladósodás fokát növelni. A hagyományos nézet 
(a nettó jövedelem elmélet = net income approach) képviselői tőkeszerkezettől 
függetlennek feltételezik a hitelezők és a részvényesek hozamelvárását. Ezzel ellentétes 
nézetet vall Modiglianni és Miller, (a nettó működési jövedelemelmélet = net operating 
income approach képviselői) a következőkre hívták fel a figyelmet a korábbi 
álláspontjuk megváltoztatását értékelve: „Általánosságban azt mondhatjuk, hogy a 
korrekciók hatására növekedett valamelyest az adósságvállalásnak a modellből becsült 
adózási előnye, és ezáltal valamelyest csökkent az eltérés a modellünkből származó, 
illetve a hagyományos nézet szerinti tőkeáttétel hatásának a megítélésében. Érdemes 
még egyszer felhívni a figyelmet arra, hogy a hitelből történő finanszírozás adózásbeli 
előnyei nem feltétlenül jelentik azt – még a javított változat szerinti nagyobb 
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adóelőnyök esetén sem –, hogy a vállalatok mindig maximalizálni kívánnák a hitel 
részarányát a forrásaikon belül”. [Modiglianni-Miller 1982. in. 1988. p. 284.] Érvelésük 
során a tőkeáttétel mértékének fokozódásával a saját tőke kockázatának növekedését és 
ezzel együtt a részvénytulajdonosok magasabb hozamelvárását emelik ki. 
 

Az értékelés során a gyakorlatban leggyakrabban a „tankönyvi formulát” veszik alapul, 
ez alapján a kamatokból származó adóelőnyt a WACC számítása során a hitelköltség 
korrigálásával érvényesítik. 
 
Az említett elméleti alapon a WACC kalkulálása számos további problémát vet fel:  
 

– Az elméletek a saját tőke és az idegen tőke arányának számbavételét, azok piaci 
értékén határozzák meg. Sajátos „körkörösség” merül fel: ismerni kell a piaci értéken 
alapuló súlyokat, így az idegen tőke és a saját tőke piaci értékét, holott a 
vállalatértékelés célja éppen a saját tőke (vagy a vállalat egésze) értékének a 
meghatározása. „Röviden: a saját tőke piaci értékének ismerete nélkül nem tudjuk 
meghatározni a WACC-ot, ugyanakkor a WACC ismerete nélkül nem tudjuk 
meghatározni a saját tőke piaci értékét.” [Copeland – Koller – Murrin, 1999. p. 275.] 
Ebben az esetben az értékelőnek iteratív módon (fokozatos megközelítéssel) kell eljárni, 
vagy konstans cél-tőkestruktúrát kell feltételezni. 
 

– Az idegen források alternatíva költségének meghatározása a legkevésbé 
problematikus a konkrét vállalat ismeretében, bár több, különböző fajtájú és lejáratú 
forrás esetén nem egyszerű a „hozamelvárás” megítélése. 
Az idegen tőke költségének megállapítása többnyire nem igényel komolyabb szakmai 
felkészültséget, hiszen tulajdonképpen az idegen tőkefinanszírozás kamatlábairól van 
szó. Az idegen tőke tőkeköltségét a hitelfelvételi kamatlábbal szokták azonosítani. 
Problémát legfeljebb az okozhat, hogy milyen futamidejű hitelezés kamatlábát tekintjük 
mérvadónak és a hitelező hogy értékeli az adós hitelképességét.  
 

– A saját tőke költségének – a részvényesek hozamelvárásainak – becslésére 
rendelkezésre állnak különböző modellek, amelyek más-más feltételezéseken alapulnak, 
de alkalmazásukat illetően az elméleti és gyakorlati szakemberek rendkívül ellentétes 
állásponton vannak. Leginkább preferált modell a CAPM (Capital Asset Pricing 
Model), azaz a tőkejavak árazási modellje. (Az APM – Arbitrage Pricing Modell, az 
arbitrált árfolyamok modellje –, amely a CAPM egyoldalúságának kritikájaként 
született – felfogható a CAPM fejlettebb, többtényezős változataként is – bonyolultsága 
miatt, a vállalatértékelési eljárások során kevésbé alkalmazott.) 
 

A CAPM a hatvanas években három amerikai közgazdász (John Linter, William F. 
Sharpe és Jack Treynor) által kidolgozott és a hetvenes években empirikusan is tesztelt 
modell kifejezésre juttatja, hogy egy értékpapír (vagy portfolió) egy vállalat (vagy 
beruházási projekt) értékelése a megtérülés és kockázat közötti átváltási kapcsolaton 
alapul. Az alapvető fontosságú kockázat-megtérülés kimutatásához tökéletes tőkepiacot 
tételez fel. A CAPM szerint csak egy oka lehet a különböző befektetések várható 
hozamának: a kockázat eltérő mértéke. Egy részvény elvárt hozama (ennek megfelelően 
a részvényes hozamelvárása) a CAPM szerint kockázatmentes hozamból és kockázati 
prémiumból tevődik össze. Adott értékpapír kockázati prémiuma két tényezőtől függ: a 
piaci kockázati prémiumtól (ez részvénypiac egészét reprezentáló részvényindex 
hozamának és a kockázatmentes hozamnak a különbsége) és az adott értékpapír (relatív) 
kockázatától, a „bétájától”. (A béta tényező azt méri, hogy a piac egészének 1%-os 
változásakor az adott részvény hozama hány százalékkal  változik.)  
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A CAPM alapján adott részvény elvárt hozama (a saját tőke költsége) meghatározható:  
r/e/ = r/f/ + (r/m/ - r/f/) x béta 
ahol  
r/f/ = kockázatmentes hozam 
r/m/ - r/f/ = piaci kockázati prémium, ahol r/m/ = a részvénypiac átlagos hozama 
béta = adott értékpapír (saját tőke) kockázata 

 
A tökéletes piac feltételezésével alkotott CAPM modell szerint felépített saját 

tőkeköltség számításnak eltérő értelmezései és gyakorlati alkalmazási problémái 
vannak. 

A kockázatmentes hozam (r/f/) legjobb becslése elméletileg egy nulla bétájú 
portfólión elérhető hozam lenne. Ilyen portfóliók összeállítása költséges és 
körülményes. Ezért kockázatmentes befektetésnek az állam által kibocsátott 
értékpapírok tekinthetők. A vállalat értékeléshez – annak hosszabb becslési időtávja 
miatt nem a kevésbé kockázatmentes rövidlejáratú kincstárjegyek, hanem a hosszabb 
lejáratú – jellemzően a tízéves-államkötvények kamatfeltételét tekintik viszonyítási 
alapnak. A tízéves államkötvény hozam alapján történő számbavételt a hosszabbakkal 
szemben az inflációval való kisebb érzékenységre, és a beépített alacsonyabb lividitási 
prémiumra vezetik vissza. [Copeland-Koller Murrin 1999. p. 292.] 

A piaci kockázati prémium (r/m/ – r/f/) azt a többlethozamot hivatott 
megtestesíteni, amelyet a befektetők elvárnak cserébe azért, hogy az állami garantált 
visszafizetéssel bíró papírok helyett, kockázatosabb részvényekbe fektetik be a 
pénzüket. A piaci kockázati prémiumot múltbeli adatok alapján, több évet átfogóan, a 
piaci portfolió hozama (a tőzsdei index) és a hosszúlejáratú államkötvények hozama 
között mért különbségek (prémiumok) átlagaként határozzák meg. A gyakorlati 
alkalmazás során számos kérdés felvetődik, illetve a megoldás szubjektív megítélésen 
múlik. A következő vitás kérdések merülnek fel. 
– Múltbeli adatok használata célszerű-e, avagy előrejelzéseken kell alapulnia a 

kockázati prémiumnak?  
– Ha múltbeli adatok felhasználásával történik a számbavétel, célszerű-e nagyon 

hosszú időszak adataival dolgozni, avagy rövidebb időszakot átfogóan kevésbé régi 
adatokkal számolni? 

– Hogyan történjék több év tényadatai alapján vett kockázati prémium átlagolása ? 
 

Nem bizonyított, hogy az bizonytalan jövőbeni megítélésen nyugvó piaci kockázati 
díj, avagy a múltbeli hosszú idő átlagos adatai bizonyulnak-e reálisabbnak, de a 
második és a harmadik kérdés tekintetében nagyobb az egyetértés. Legalább az 
összehasonlításban alapul vett államkötvények időintervallumához célszerű a vizsgált 
adatsor hosszát kötni, valamint a kockázati prémiumok mértani átlagolása azért 
reálisabb, mert értéke függetleníthető az időszak hosszára vonatkozó választástól. 
(Tehát az időintervallum rossz megállapításából adódó probléma nem halmozódik, 
tekintve, hogy a mértani átlag a teljes időperiódusra vonatkozó becslés.) A különbségek 
az időszak megválasztása és az átlagolási módszer alkalmazása függvényében 
számottevőek lehetnek. 

Az amerikai piacon a S and P 500 portfolió hozama és a hosszúlejáratú 
államkötvények hozamának különbségei (a kockázati prémium) a következő eltéréseket 
mutatják a különböző időintervallumok, és átlagszámítási módok alapján: 
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1. sz. táblázat 
 

Kockázati prémiumok eltérései a számbavételi mód szerint 
 

Kockázati prémium (%) 1926-1993 1962-1993 
számtani átlagok alapján 6,9 4,2 
mértani átlagok alapján 5,0 3,6 

 
[Forrás: Ibbotson Assotiates 1994 Yearbook. Átvéve: Copeland – Koller –
Murrin 1999. p. 293.] 

 
Látható, hogy „objektív mérce” alkalmazása is számottevő különbségek 

mutatkoznak a tőkeköltség egyik tényezőjének – a piaci kockázatnak – a mértékét 
illetően. Mindenesetre a múltbeli adatok alapján történő számszerűsítés támpontokat ad 
– kijelöli a lehetséges intervallumokat – a jövőbeni piaci kockázati prémium 
megítéléséhez. A nagy eltérések ellenére az amerikai piac kockázati prémiumának 
számszerűsítésére vonatkozó ajánlások meglehetősen egységes képet mutatnak. 

„Az amerikai vállalatokra vonatkozóan mi egy 5-6 százalékos piaci kockázati 
prémium használatát javasoljuk, ami megfelel a S and P 500 portfolio hozama és a 
hosszúlejáratú államkötvények hozama közt 1926-tól 1992-ig mért különbségek mértani 
átlagának.” (Copeland-Koller-Murrin, 1999. p. 292.o.)  
Hasonló – 5.5%-os mérték – jelenik meg az Egyesült Államok piacának „kockázati 
feláraként” Aswath Damodaran (1994) – a vállalatértékelésben alapműnek tekintett – 
könyvében, aki ezt a kockázati szintet viszonyítási alapként kezelve, kimutatja az egyes 
piacok lehetséges kockázati prémiumait is. 
 
 

2. sz. táblázat 
 

Kockázati prémiumok a fejlődő és fejlett tőkepiacokon 
 
A pénzügyi piac jellemzői     Prémium (az államkötvények felett) 
Fejlődő piacok politikai kockázattal         
 (Dél-Amerikai, Kelet Európai piacok)   8,5% 
Fejlődő piacok  

(Mexikó, Ázsiai piacok kivéve Japán)   7,5% 
Fejlett piacok ….. 
 (Egyesült Államok, Japán NagyBritannia)   5,5% 
Fejlett piacok …… 
 (Nyugat Európa kivéve Németország, Svájc)  4,5-5,5% 
Fejlett piacok……és stabil gazdasággal 
 (Németország, Svájc)      3,5-4% 
 
[Forrás: Aswath Damodaran: Security Analysis for Investment and Corporate Finance 1994. p. 
23.] 
 

Damodaran utal arra is, hogy ezek a kockázati prémiumok alapvetően három 
tényezőtől függnek illetve a prémiumok változása ezek alakulásával magyarázható. A 
kiemelt tényezők a következők: 
– A gazdaság stabilitása. Fejlődő piacokon, illetve az ingatag, vagy a hírtelen 

növekvő gazdaságokban a kockázati prémium magasabb a fejlett, stabil 
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gazdaságokhoz, piacokhoz képest. A "felár" magasabb mértéke összefügg a 
befektetés nagyobb kockázatával. 

– Politikai kockázat. A prémium magasabb azon piacokon, ahol jellemző, illetve 
valószínűsíthető a politikai instabilitás, amely egyben feltételezi a gazdaság 
ingatagságát, nagyobb rizikóját is. 

– A piac szerkezete. Azon piacokon, amelyeken a tőzsdén bejegyzett cégek száma 
nagy, többféle ágazatot képviselnek, és gazdálkodásuk stabil (erre Németország és 
Svájc példáját emeli ki a szerző), ott a kockázati prémium – a nagyobb biztonsággal 
magyarázhatóan – alacsonyabb. Általánosságban megállapítható, ha kisebb és 
kockázatosabb cégeket jegyeznek a piacon, ez a kockázati díjra növelőleg hat.  

 
Ezen tényezőkkel összefüggésben alakulnak, változnak a kockázati díjak. Mindez 

arra figyelmeztet, hogy a kockázati prémiumok megállapításánál, nem elegendő a 
múltbeli prémiumok alakulását figyelni – esetleg régóta működő fejlett 
piacgazdaságokban lehet stabil mérce –, hanem a jövőbeli változási irányokat is 
figyelembe véve szükséges a mértékét megbecsülni.  
 

A bétatényező (az egyedi befektetés kockázatának mérőszáma) azt a rizikót 
próbálja meg számszerűsíteni, amelyet egy adott vállalat vagy iparág képvisel az 
értékpapírpiac átlagos kockázatához képest.  
A gyakorlatban a részvények bétái csak megközelítően tekinthetők állandónak, azaz 
időben változatlannak. Ezen belül is egyes részvények bétái nagyobb, mások kisebb 
stabilitásúak. A béta akkor lenne stabil, a részvényre jellemző konstans érték, ha a 
részvények mögött álló reálfolyamatoknak, azaz az adott társaság tevékenységének 
piaci kockázat a állandó lenne, és ezt a piac így is ítélné meg. Tehát egy részvény bétája 
akkor lenne stabil, ha az adott részvény hozama a piaci hozammal mindig szinkronban 
változna. Hosszú tőkepiaci múlttal rendelkező országokban un. tanácsadó cégek által 
közzétett un.„bétakönyvek” tartalmazzák a „relatíve stabil” bétákat, segítve ezzel az 
értékelés gyakorlatát. 
 

Az értékelés egyik legproblematikusabb része tehát a saját tőke költségének 
meghatározása. Az értékelés pénzáramának jellegétől függően kerül sor a saját tőke 
költségének, vagy a súlyozott átlagos tőkeköltség használatára a diszkontálás során. A 
gyakorlatban igen eltérő a jelenérték számításához alkalmazott tőkeköltség értelmezése 
és használata. (A számbavétel különbözősége vélelmezhető egy Németországban 
készült felmérés alapján.)  
 

Értékes információt ad egy német vállalatok körében végzett kutatás eredménye a 
tőkeköltség meghatározásáról. [Bufka Jürgen - Schierek Dirk 1999.] 
A kutatás csekély minta alapján készült, mindössze 56 vállalat a megkérdezettek száma. 
A vállalatok nyolcféle költség-meghatározásról számoltak be az egyszerű „készpénzes 
kamatlábtól” a kizárólagosan idegen költségen át a WACC-ig. Meglepő, hogy ez 
utóbbit mindössze a vállalatok 11%-a használja, néhányuknál teljesen ismeretlen volt a 
CAPM és a béta fogalom. 22 vállalat adott számot kalkulációjában a kockázat 
számbavételéről.  
A felmérés alapján az a következtetés is levonható, hogy a német vállalatok sem mindig 
a „német módszer” szerint járnak el kalkulációik során. 
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3. A globalizáció hatása: közeledés a vállalatértékelés szemléletében 
 

Az angol-amerikai vállalatértékelési modell és a kontinentális/német 
vállalatértékelési modell szemlélete a XX. század végén, a gyorsan globalizálódó 
gazdasági környezet (elsősorban a tőke nemzetközi áramlása), hatására közeledést 
mutat. 

Az alapmodellek jellegzetes vonásai a pénzügyi rendszerek különbözőségeiből, 
közelebbről a „részvénytulajdonlási minták” eltéréseiből fakadnak. A modellek 
kiindulási alapja, fő jellemzői a következőképp foglalhatók össze: [Black at all. 1999, 
Roóz 2000.] 
 
Az angol-amerikai modell fő jellemzői: 
– Nagy és likvid tőkepiacok működnek. 
– A „tulajdonosi hatalom” (a részvények több mint fele) az intézményi befektetők (pl. 

nyugdíjalapok, biztosítótársaságok) kezében koncentrálódik, melyek maximális 
hozamot várnak el. 

– Az előzőekből következik, hogy a modell „pénzügyi gondolkodásra” ösztönöz, a 
tulajdonosok – gyakran rövidtávú – hozamelvárásait tartja szem előtt.  

 
A kontinentális/német modell fő jellemzői: 
– A tőkepiacok kisebbek, kevésbé likvidek. 
– A „gazdasági hatalom” a bankok, illetve a kormányzat és hagyományosan a 

tulajdonos családok kezében van. (Például Németországban a tőzsdén jegyzett 
társaságok részvényeinek 40%-a vállalati befektetők tulajdonában van, a bankok 
megközelítőleg 20%-os részaránnyal bírnak, mindebből következően az intézményi 
befektetők kisebb hányaddal rendelkeznek.) 

–  Az előzőekkel összefüggésben a modellben „a kollektív teljesítmény és konszenzus 
képezi a hosszú távú sikerek kulcsát.” Ezáltal nagyobb figyelmet fordít az ágazat 
kiegyensúlyozott, hosszú távú fejlődésére. 
 

A kétféle modell szemléletét a szakirodalmak [Black at. all. 1999, Brigham 1995.] az 
üzleti vállalkozások „shareholder” (részvénytulajdonosi) és „stakeholder” 
(érdektulajdonosi, vagy érdekhordozói) koncepciójaként ütköztetik. Az előbbi a 
részvénytulajdonosi érdekeket hangsúlyozza, az utóbbi egyéb szereplők – szállítók, 
fogyasztók, alkalmazottak, hitelezők, a kormányzat, és a helyi közösségek – érdekeit is 
figyelembe veszi és legalább annyira fontosnak tartja, mint a részvényesek érdekeit.  
A két koncepció közül az utóbbi – a konszenzusra törekvés – tűnik meggyőzőnek, 
szimpatikusnak, de érdekkonfliktus esetén nem ad támpontot a vállalatvezetésnek. A 
részvényesi érték (tulajdonosi érték) növelése nem áll ellentétben a többi szereplő 
érdekével. Ha egy vállalat gyengén teljesít, egyetlen érintettnek sem előnyös. A 
tulajdonosi érték növelésére csak akkor képes – az SHV lényegéről korábban kifejtettek 
alapján –, amennyiben folyamatosan figyelembe veszi a piac valamennyi szereplőjének 
elvárásait. Sőt, kiterjesztett értelemben a társadalom valamennyi tagja, a potenciális 
befektetők etikai normáira is tekintettel kell lennie.„Ha a befektetők törődnek etikai 
kérdésekkel, egy nem etikus cég (ti. környezetszennyező, katonai fegyvereket gyártó) 
részvényeit kevésbé kívánatosnak fogják tartani, ennél fogva részvényeinek piaci értéke 
alacsonyabb lesz.” [Brigham 1995. p. 421.]  

 
A két modell a nemzetközi piacok kiterjedése, a globalizáció hatására fokozatos 

közeledést mutat.  
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A kontinentális/német modell változását kikényszeríti a külföldi tőke beáramlása, a 
magán-megtakarítások növekedése, melynek révén az intézményi befektetők 
(befektetési és nyugdíjalapok) gyors kiterjedése várható. A növekedés mértékét jelzi, 
„hogy amíg a nyugdíjalapok volumene ma Európában megközelítőleg 1100 milliárd 
ECU, 2020-ra várhatólag tízszeresére emelkedik a jelenlegi vásárlóerő mellett.” [Roóz 
2000.] A kétféle részvénytulajdonlási minta ezáltal közeledik egymáshoz, a 
részvényektől egyre jobb teljesítményt várnak el a befektetők. Ennek következtében a 
vállalati működés középpontjába a stratégiai prioritások meghatározásakor 
részvénytulajdonosi érték (shareholder value), illetve német megfelelőjeként a 
vállalati/vállalkozási érték növelése (Unternehmenswertsteigerung) kerül. 
 

Az angol-amerikai részvényesi modell is átalakulóban van. A modell kiemelt 
jellemzőjeként szerepelt, hogy a nagyméretű, likvid piac a befektetőket rövidtávú 
gondolkodásra ösztönzi. E felfogás szerint, a részvényeseket kizárólag az a nyereség 
érdekli, melyet rövid távon érhetnek el befektetéseikkel. A részvénytulajdon 
meghatározó hányada intézményi befektetők kezében van, amelyek – elvileg – 
egyszerűen, gyorsan eladhatják a rosszul teljesítő cégek papírjait, átválthatják másikra 
ugyanabban az országban vagy ágazatban. A nagyobb befektetési alapok (például a több 
millió dolgozó megtakarításait kezelő amerikai nyugdíjalapok) nagy vagyonának 
mozgatása nehéz, és kockázatos. (Nagy volumenű, gyakori eladási-vásárlási 
tevékenységük megzavarhatja az egész piacot.) Ezért befektetéseiket körültekintően –
hosszabb távra – választják ki, és aktív menedzselésére törekednek, „kikényszerítik” a 
cég üzletpolitikai és vezetési döntéseiben való részvételüket. „Másként szólva, egy nagy 
intézményi befektető annak függvényében választja ki azt a vállalatot, amelyben el 
akarja majd helyezni a befektetését, hogy pozitív módon viszonyul-e a 
részvényesekhez, a részvényesi érték teremtéséhez, s e két tulajdonság alapfeltétele a 
nyitott és átlátható vállalatvezetés.” [Black at. all. 1999. p. 221.] 
 

A vállalatkormányzás (Corporate Governance) értékteremtésben betöltött 
kulcsszerepére, felelősségére, egyúttal az egyoldalú szemléletek veszélyeire hívják fel a 
figyelmet magyar szakcikkek is.  
(A kapcsolatrendszer feltárása meghaladja e dolgozat kereteit. Néhány, a téma 
szempontjából fontos – a vállalatértékelési szemléletek változására, összefonódására 
utaló – gondolat kiemelését azonban szükségesnek tartom.)  
 
„A corporate governance legelfogadottabb értelmezése: a tulajdonosok által delegált 
hatalom gyakorlásának testületeteken keresztüli érvényesítése a gazdasági társaságok 
felett.” Az igazgatóság – mint központi testület- két fő szerepköre: a megfelelés a 
terveknek (múlt és jelenorientált funkció), teljesítménnyel kapcsolatos szerepkör, amely 
a hangsúlyt az értékteremtésre helyezi (jövőorientált funkció). Fontos e két szerepkör 
közötti egyensúly megteremtése. [Szintay 2000. p. 53.] 
 
A XXI század számára megfogalmazott „fontos üzenetek”, melyek az eltérő 
szemléletek kapcsolódására utalnak. „Napjaink összetett környezetében a társaságoknak 
ismerniük kell tulajdonosaikat, és tisztában kell lenniük azok motivációival – 
elkötelezett befektetők-e, akik hosszú távra terveznek, vagy rövid távon gondolkodnak. 
Ugyanez vonatkozik a többi üzleti érdekcsoportra is. Veszélyes, fontos 
versenyelőnyökről lemondó taktika az, ha a társaságok figyelmen kívül hagyják, hogy 
tevékenységüknek milyen hatásai vannak az alkalmazottakra, vevőkre és a környezetre. 
[Roóz 2000.] 
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4. A magyar piaci viszonyok fejlettségéhez adaptálható elvek, módszerek  
 

A hazai vállalatértékelési gyakorlatban a tíz évvel korábbi állapothoz képest 
meglehetősen nagy előrelépés, ugyanakkor az ismert módszerek alkalmazását tekintve 
nagyfokú heterogenitás mutatkozik. 
Előrelépés mutatkozik a következőkben: 

 
– Már nem jellemző a hozamértékelésen alapuló eljárások elutasítása a vállalatok 

„piacgazdasági gondolkodásmódjának” relatív fejletlenségére, valamint a jövőre 
vonatkozó releváns információk hiányára hivatkozva.” Ebből eredően megszűnt a 
jellemzően múltbeli adatokon nyugvó vagyonértékelési eljárások kizárólagossága. 

 
– Változott a vállalatok szemlélete, a környezetváltozás kikényszerítette a stratégiai 

gondolkodást, a vállalatértékelés alapjaként szolgáló üzleti terv készítése sem idegen a 
vállalatok körében. 

 
– Változott a számviteli feltételrendszer a cash flow alapú értékelések készítéséhez. 

(1997 óta kötelező előírás a mérleg és eredmény-kimutatás mellett a cash-flow 
kimutatás elkészítése). 

 
– Csökkent – a vállalatértékelést a kalkulatív kamatláb meghatározásán keresztül 

nehezítő – infláció szintje (ld. táblázatok 95. old., illetve 122. old.).  
 

Mindezen tényezők következtében kedvező körülmények alakultak ki a 
jövőorientált vállalatértékelések számára. 
 

Nehézséget okoz továbbra is bármelyik – korábban ismertetett – értékelési modell 
változatlan formában való hazai alkalmazása. 

 
Az osztalékértékelési modellnek rendkívül korlátozott az alkalmazhatósága 

elsősorban a (tőzsdei) vállalatok körében tapasztalható nagyon alacsony szintje vagy 
negatív volta miatt. 

A gazdasági profit és a szabad cash flow modellek a tőkeköltség meghatározásának 
problematikái miatt korlátozottan alkalmazhatók. 

 
– A kockázatmentes hozam (r/f/)már hazai viszonylatban is meghatározható 

többféle alapon: a fejlett országok által kibocsátott amerikai dollár, német márka 
vagy egyéb devizakötvények hozamának, vagy a magyar állam által kibocsátott 
devizaalapú kötények hozamának, vagy a forint alapú magyar kötvények 
hozamának (10 éves lejáratú államkötvény) használatával. 

 
– A piaci kockázati díj /r/m/ – r/f/ a rövid időtáv, a historikus adatok hiánya miatt 

nem számítható a magyar piacon. (Ezért legtöbbször az amerikai piac kockázati 
díja alapján kerül meghatározásra.) 

 
– A béta adat sem megfelelő a rövid időszak problémája és a piac változékonysága 

következtében. (Számítani ugyan lehet, de megbízhatósága csekély.) A 
gyakorlati alkalmazás során sor kerül az elmélet által nem támogatott import 
béták átvételére. 

 
– A cash-flow problémák egyike, hogy a hazai cégek egy részénél nincs pozitív 

CF a beruházások és az agresszív expanzió miatt. Amennyiben a működési csah 
flow-t tekintjük a számítások alapjának – amely nem „csődközeli állapotban 
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lévő vállalatok” esetében általában pozitív –, akkor az előre jelezhetőség 
időtávjának korlátaiba ütközünk. Ennek következtében a pénzáram nagy részét 
az örökjáradékos alapon meghatározott maradványérték teszi ki. 

 
– A számviteli eltérésekből adódóan hazai viszonyok között nehezen alkotható 

meg az SHV modellben legfőbb értékgenerátorként vagy az EVA modellben 
viszonyítási alapként feltüntetett – elemeit tekintve konzisztens – ROIC mutató 
bármelyik alkotóeleme. 

 
Mindezek következtében értékeléseink csak hozzávetőlegesek lehetnek. Tény, hogy 

a legprecízebb értékelési formula alapján sem lehet tökéletes vállalatértékelést készíteni, 
többek között a feltételrendszer változékonysága miatt. Az összehasonlítás alapja a 
legtöbb értékelésnél a piaci ár. 
 

A hazai vállalatértékelők körében elterjedt az említett modellek – vagy célszerűen 
átalakított változataik – használata. Ezt támasztják alá, az értékpapír-elemzőkkel, és a 
magyarországi „big five” könyvvizsgáló cégek képviselőivel folytatott konzultációim, 
valamint az értékpapír-elemzők jelentésein feltüntetett módszerek.  

Több módszer egyidejű használata jellemző.  
A nemzetközi könyvvizsgáló cégek a diszkontált cash flow alapú modelleket 

preferálják, de felmérések szerint Magyarországon „a diszkontált eredmény, és az 
árfolyam/nyereség mutatók tartoznak a legelterjedtebb értékelési módszerek közé” 
[Black et. all. p. 244.].  

Az értékpapír-elemzők változatos formákat egyidejűleg alkalmaznak, beleértve az 
osztalékértékelési modelleket is. Tekintve, hogy a különböző modellek – 
hozamértelmezéseik, diszkontáláshoz felhasznált kamatláb becsléseik, az eltérő becslési 
időszakaik következtében – eltérő eredményeket adnak a vállalat értékére, a 
gyakorlatban ezek átlagait tekintik adott időpontban a vállalat jellemző becsült (belső) 
értékének, melyek nem azonosak a piaci értékkel. Ezek a becslések természetszerűleg 
azonnal megváltoznak, amint az előrejelzések, vagy alapfeltevések módosulnak.  
 

Az amerikai és kontinentális/német vállalatértékelési szemléletmódok közeledése 
kapcsán szó volt arról, hogy a részvényesi érték koncepció, ezzel együtt az SHV 
vállalatértékelési modell terjedése jellemző Amerikában és az utóbbi időben Nyugat-
Európában. A koncepció terjedésének közvetlen okaként az átalakuló tulajdonosi kör 
került kiemelésre. Nevezetesen az, hogy az egész világon számottevően megnövekedett, 
és tovább növekszik a nagy intézményi befektetők tulajdonosi befolyása.  
 

A privatizációval és a külföldi tőke beáramlásával hasonló fejlődés megy végbe 
Magyarországon is. Ezért feltételezhető, hogy a részvényesi érték hosszútávon történő 
növelése a hazai – nemcsak tőzsdei – részvénytársaságok működésének is meghatározó 
elemévé válik.  

 
A vállalat működésének e koncepció szellemében való átszervezése azonban 

hosszú átfutási idejű folyamat még fejlett piacgazdaságokban is. Fejlődő 
piacgazdaságokban feltételrendszer hiányosságai miatt lassúbb folyamatra lehet 
számítani. A következőkben az átszervezési folyamat azon „tipikus” fázisait emelem ki 
az egymásra épülő program-elemek sorából [Almássy/Réh 1996.], amelyek 
önmagukban is időigényesek:  
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– a részvényvagyonra vonatkozó, pontosan definiált célok kitűzése, 
 
– az értékteremtés folyamatának feltérképezése (értékalkotó tényezők azonosítá-

sa), 
 

– a koncepció érvényesítése a stratégiai tervezésben, 
 

– a tőkeköltség meghatározását célzó tanulmányok elvégzése, 
 

– az értékközpontú vállalatvezetés bevezetése és operatív szintre történő lebontása, 
 

– külső és belső kommunikációs csatornák kiépítése. 
 

A részvényesi értéknövelési koncepció hazai (fejlődő piacok) keretei között való 
„meghonosodását” illetően számos kétely fogalmazódott meg, de lehetséges pozitív 
gazdasági hatásai meggyőzőek.  

 
Egyáltalán értelmes dolog egy fejlődő, átalakuló gazdaságban az értékmaximalizáló 
vállalati stratégiát keresni? 
Az értékmaximalizáló vállalatvezetésnek szüksége van egy fejlett tőkepiacra, amely 
méri, visszaigazolja az értékmaximáló stratégiát. „Paradox a helyzet azonban azért, mert 
a hatékony tőkepiacnak ugyanakkor feltétele az, hogy értékmaximáló vállalatok 
működjenek, e nélkül hatékony, maximális többletértéket biztosító tőkeallokációt nem 
tud a tőkepiac megvalósítani. Úgy is lehet fogalmazni, hogy az értékmaximáló 
vállalatok működése a hatékony tőkepiac kialakulásához vezet, a hatékony tőkepiac 
pedig értékel, hozamelvárást közvetít, forrást oszt el, segítve az értékmaximálást.” 
[Reszegi 1998. p. 928.] 

 
A részvénytulajdonosi érték növelése koncepcióján alapuló vállalati működés 

folyamatos piaci értékelést, megmérettetést és – folyamatos kommunikációja révén – 
egyúttal a piac befolyásolását is jelenti. A részvényesi érték növelésére irányuló 
törekvés azonban nem jelenti egyúttal a piaci árfolyamok folyamatos növekedését is. Az 
árfolyamok ingadozása értékmaximalizáló vállalatvezetési módszerekkel mérsékelhető.  
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IV. A vállalatok piaci értékelődése 
 

1. A részvényárak alakulásában szerepet játszó tényezők 
 
1.1. A részvényárakat befolyásoló tényezők kapcsolatrendszere 
 

A következő ábrával kívánom az előző – a vállalatértékeléssel foglalkozó fejezet és 
jelen – áralakulással foglalkozó fejezet tartalmának kapcsolódását illusztrálni. Eddig a 
vállalatot belülről, belső jellemzői alapján mértük fel, amelyek nem függetleníthetők a 
külső hatásoktól jelen fejezetben a külső – piaci értékelés – lesz a meghatározó, amely 
hosszú távon nem függetlenedhet a fundamentumoktól.  
A következő ábra alapján jól érzékelhető az árak alakulásában szerepet játszó tényezők 
kapcsolatrendszere. 
 

4. sz. ábra 
 

A részvényárakat befolyásoló fő tényezők kapcsolatrendszere 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Forrás: E. F. Brigham: Fundamental of Financial Management 24. oldal átalakításokkal.] 
 
 

A vállalat részvényei árának alakulását – a vállalat piaci értékének változását – több 
egymással összefüggő tényező befolyásolja. Még szakkönyvekben is megtalálhatók 
olyan kitételek, hogy a papírok árára „minden hír” hatással van, nemzetközi és hazai 
gazdasági és politikai eseményekre azonnal reagál, ezért az értékpapírok áralakulása 
kiszámíthatatlan.  
Másfajta magyarázat szerint az ár, szokásosan – mint minden homogén, tömegáru 
piacán – a mindenkori kereslet és kínálat egymásra hatása függvényében alakul.  
 

Ezek a megállapítások, bár meghatározott feltételezések mellett helytállóak, nem 
visznek közelebb az értékpapír-piaci árakat mozgató tényezők feltárásához. Arra 
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utalnak, hogy több tényező együttes hatása, – nem egyedül az értékpapír mögött álló 
vállalat teljesítményének alakulása – az áralakulás magyarázója. 
 

Az első megállapítás, amely utal a piac szeszélyes voltára, a rövidtávú 
ármozgásokra koncentrál. A napi változásokat egyetlen, a napi árfolyamok múltbeli 
görbéit, alakzatait vizsgáló technikai elemző sem képes előre jelezni, magyarázatát is 
csak utólag tudja adni. 
 

Sőt Andre Kostolany rövidtávon 90%-ban pszichológiai tényezőkre vezeti vissza az 
áralakulást, és a tőzsdei önmagát erősítő folyamatokra alapozva még az események és 
árfolyamok kapcsolatának fordítottját is vélelmezi: Nem az események befolyásolják az 
árfolyamokat, hanem a közönség reakciói az eseményeket. [Kostolanyi 1992.] 
 

Célszerű tehát a vizsgálatok időintervallumát szélesíteni, és a hosszabbtávú 
ármozgások mögött rejlő okokat vizsgálni. A hosszabb táv időtartama, megítélés 
kérdése. Fejlett tőkepiaccal rendelkező országokban 60-70 évet értenek alatta. Ezen 
időszak alatt már számadatokkal is alátámasztható a vállalatok belső értékének és piaci 
értékének megfelelése, akkor sem egyes, hanem adott gazdaságban működő vállalatok 
összességét tekintve. Fejlett tőkepiaccal rendelkező országokban erős kapcsolat 
mutatható ki a gazdaságban megmutatkozó valóságos tőkenövekedés, és a részvények 
reálértékének növekedése között. Hosszabb időszakban a részvények árfolyama az 
infláció és a valóságos tőkeértén növekedése miatt egyaránt nő. 
 

A gazdaságban mutatkozó reál tőkenövekedés és a részvények reálértékének 
növekedése közötti nagyon erős megfelelést az amerikai piacon végzett felmérés 
tanúsítja. „A 30 ipari részvény átlagárfolyamát tartalmazó amerikai Dow Jones index 
1990 januárjában 2679-en állt, ami az 1928-as bázisú indexnek évi átlagban 5,5%-os 
növekedését jelenti. Az index fedezi az Egyesült Államok GNP deflátorának ugyanerre 
az időszakra érvényes 3,5%-os átlagát, azaz a 3.5 százalékos inflációs áremelkedést, s a 
Dow Jones indexben még marad évi 2 százalékos reálérték növekmény. Ebben a 
részvények mögötti vagyon valóságos növekedésének hatása mutatkozik meg. Ugyanez 
alatt az időszak alatt a GNP változatlan áron számított növekedése átlagosan 2, 9 
százalékot tett ki, ami változatlan tőkeemelés hányados mellett a tőke évi 2,9 százalékos 
növekedését jelzi. Az egyes részvények reálértékének tehát 2,9 százaléknál lassúbb 
ütemben kellett növekednie, hiszen időközben új részvényeket is kibocsátottak, új 
társaságok is alakultak. Ezt figyelembe véve egyenesen meglepő, milyen közel van 
egymáshoz a részvények mögött valószínűsíthető tőkenövekedés és a részvények 
reálértéke.” [Erdős 1990.] 
 

Szintén több éves hatékony piaci működést feltételezve lehet a múltbeli kockázatok 
számszerűsítése alapján a jövőre nézve megfelelő feltételezésekkel élni.  
 

Az áralakulást is csak nagyon bizonytalanul magyarázza a kereslet és kínálat 
szokásosan feltételezett viszonya. Ez összefügg a vevői és eladói oldal, valamint az 
értékpapírpiacon szereplő áru (a részvény) sajátosságaival. A vevők döntéseiket a 
piacon már kialakult árak és az információikon alapuló feltételezett jövőbeni kilátások 
(vállalati teljesítmények, tőkepiaci fejlemények) függvényében hozzák meg. 
Döntésében szerepet játszik a közölt információk mennyisége, de főképp azok lényeget 
tükröző volta, irányultsága, értelmezhetősége. Még elegendő, releváns információk 
birtokában is eltérő megítélése lehet a jövőbeli kilátásokról, a kockázatokról. Befektetői 
minőségétől függően (szakmai, pénzügyi, ezen belül intézményi vagy magán), más a 
döntése időtávja, a piacon való jelenlétének időtartama. Befektetésre szánt pénzét a 
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befektetési lehetőségek egymáshoz viszonyított jövedelmezősége függvényében is 
váltogatja. Mindebből következik, hogy az adott értékpapír vevőköre erőteljesen 
módosulhat. Az eladók köre – piacra lépési piacon maradási és visszavonulási szándéka, 
valamint a forrásszerzési igénye, lehetősége – is erősen változhat. Mindezeket 
összegezve állítható, „hogy a vevők és eladók között a hagyományos alkunak a feltétele 
is hiányzik. Az alkumechanizmust azonban akadályozza a tőkepiaci áruk sajátossága is, 
mivel az alku időigénye nagyban rontaná a forgalmazást.” [Vékás 1995. p. 35.] 
 
 
1.2. Az ármozgások fő tényezői  
 

Létezik néhány jól megragadható tényező, amely a jellemző mozgásokat – néhány 
év viszonylatában is – magyarázza. Az egyes elemek egyedi meghatározó szerepét 
nehéz kiszűrni, de összekapcsolódásuk alapján vélelmezhetők a hatások.  
 

A tényezőket négy, egymástól a valóságban nem független csoportra bontottam: 
globális-, makrogazdasági tényezőkre, részvénypiaci (tőzsdei) kondíciókra, valamint 
vállalati jellemzőkre. Ez utóbbi csoportban szerepeltetek olyan elemeket is, amelyek a 
szorosan vett vállalati teljesítmény jelzőszámai. Ezzel is utalni kívánok arra – amit az 
ábra is mutat –, hogy a vállalati teljesítményjellemzők és a vállalat környezeti tényezői 
(nemcsak a gazdálkodása feltételrendszereként) hatnak az árakra. Ugyanakkor 
hangsúlyozni kívánom, hogy nem ez az egyetlen részvénytársasági jellemző, amelyet 
figyelembe vesznek a keresleti oldalon állók. Az egyes tényező-csoportok tartalmát nem 
részletezem, csupán a téma szempontjából fontos elemeket igyekszem kiragadni. 
 

Megjegyzem, hogy hasonló szempontrendszerű vizsgálatot a magyar tőzsde 
vonatkozásában Horváth D. Tamás végzett [Horváth D. 1996.]: Magam is készítettem 
hasonló elemzést a magyar tőzsde első öt évét alapul véve. [A Budapesti Értéktőzsde 
éves forgalmi adatainak elemzése, különös tekintettel az összgazdasági folyamatok, 
illetve a befektetési klíma alakulására. Nemzetközi Bankárképző Szakdolgozat, 1996. 
Konzulens: Sulyok Pap Márta.] 

 
 
1. Globális tényezők 
 

A nemzetközi konjunkturális helyzet változása részben a vállalatok – működési 
feltételeit tekintve –, azok teljesítményére ható tényező. Ilyenkor főként a jellemző 
export-import relációk fellendülési illetve hanyatlási trendje meghatározó. (Például 
országunk függése erős a legfontosabb külpiacunknak számító – a kivitel csaknem 
háromnegyedét érintő – Európai Unió gazdasági konjunktúrájától.)  

A konjunktúra tőkepiaci közvetlenebb hatását a gazdasági konjunktúra 
jelzőszámaként számon tartott tőzsdei indexek alakulásán keresztül is meg lehet ítélni. 
(A fejlett tőkepiaccal rendelkező országok esetében – tapasztalati adatok alapján –  
meglehetősen kihangsúlyozzák előremutató jellegét.)  
 

Országkockázat – adott esetben az ország befektetési szempontból történő 
megítélése, nemzetközi minősítő szervezetek által – nagymértékben alakítja a helyi 
tapasztalatokkal nem rendelkező külföldi tőkebefektetők – különösen az intézményi 
befektetők – tőkéjének mozgását. A megítélés szoros kapcsolatban van az adott ország 
gazdasági, politikai stabilitásával, tőkepiacának fejlettségével, biztonságával. 
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(Magyarországot 1996 óta a befektetési kategóriába sorolják, és az utóbbi időben javuló 
osztályzatokkal illetik.) 
 
 
2. Makrogazdasági tényezők 
 

Nemzeti konjunkturális helyzet, amelynek alakulása az ország nyitottságának 
függvényében a nemzetközivel – vagy a szűkebb régióéval – egyező irányt mutathat. A 
reálfolyamatok alakulását jelző makromutatók – a GDP (bruttó hazai termék), a GNP 
(bruttó nemzeti termék), az ipari termelés volumen mutatók jelenbeni és tervezett 
alakulása a részvénytársasági összteljesítmények alakulását is valószínűsítik egyúttal. 

A makrogazdasági folyamatok részvényárfolyamra gyakorolt hatása szempontjából 
az infláció és a kamatlábak alakulása kiemelt tényező. Az infláció növekedése – a 
bizonytalanságot fokozó általános hatásán túl – a hozamok reálértékének csökkenésén, 
valamint a vállalati jövedelmek költségvetés irányába történő kényszerű 
átcsoportosításán keresztül hat negatívan az árfolyamokra. A kamatlábak növekedése 
elsősorban az alternatív befektetési lehetőségek felé tereli a tőkét a kockázatosabb 
részvénybefektetések helyett (tehát a kereslet szűkülésével jár), ugyanakkor a források 
költségeinek emelkedése miatt (is) gyengülnek a vállalatok nyereségkilátásai. 
 

Az értékpapírpiac gazdaság finanszírozásában betöltött súlya. A nyilvános piac (a 
tőzsde) – mint információs központ – szerepének növekedése az árfolyamok 
változékonyságának csökkenése, az un. reális árfolyamok kialakulása irányába hat. A 
nagyobb jövedelmezőséget biztosító területek felé tereli a tőkét hatékonyabb 
tőkeallokációs mechanizmusa révén.  

 
 

3. Részvénypiaci (tőzsdei) kondíciók 
 

Az adott tőzsdén szereplő részvények mennyisége, ágazati koncentrációja. E 
tényezők figyelembevételét két szempontból tartom fontosnak áralakulás 
szempontjából. Egyrészt azért, mert a piaci mutató – a tőzsdeindex, mint jelzőszám – 
csak akkor képes a gazdaság állapotát megfelelően tükrözni, és mint piaci portfolió, a 
piaci kockázatot megtestesíteni, ha a vállalatok mind szélesebb köréből választhatja 
reprezentánsait. Ez csak akkor lehetséges, ha a lehető legszélesebb vállalati kör képes 
megfelelni a nyilvános piac követelményrendszerének és vállalja a piaci 
megmérettetést. Befektetőknek is nehezebb kockázatcsökkentő, kiegyensúlyozott 
portfoliót összeállítani magas ágazati koncentráció mellett. Ugyanakkor a megfelelő 
portfolió összeállításának – a korábban leírtakkal összefüggésben – mennyiségi 
kritériumai is vannak.  

 
Ágazati szintű kockázat számbavételét az indokolja, hogy az egyes ágazatok – a 

korábban számításba vett – makroszintű kockázatoktól eltérő mértékben vannak kitéve 
a kockázatoknak. Ezek egy része piaci (az általános konjunktúra illetve recesszió nem 
egyformán érinti az egyes ágazatokat), más részük műszaki, technikai feltételekben rejlő 
(például a nagy eszközlekötésben rejlő mobilitási kockázat) és természeti tényezőkben 
rejlő kockázatok.  
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4. Vállalati jellemzők (A részvénytársaság jellemzői) 
 

A) Mennyiségi jellemzők 
 
a)  A tőzsdére bevezetett részvények mennyisége névértéken, utal arra a 
tőkenagyságra, amely foroghat a tőzsdén. Ez nem minden esetben azonos a jegyzett 
tőke nagyságával, tekintve, hogy egyetlen jegyzési kategóriában sem feltétel a teljes 
alaptőke (jegyzett) tőke bevezetése a tőzsdére, csak a teljes részvénysorozatok 
bevezetése kötelező.  
(A jelzett adat „nem a valós tőkeerőre” utal, nem egyezik meg a társaságok egy része 
esetében a jegyzett tőke könyv szerinti értékével és értelemszerűen nem azonosítható a 
saját tőke könyv szerinti értékével sem.) 
 
b)  A részvények tulajdonosi szerkezete nagymértékben befolyásolja a szabadon 
forgatható részvénymennyiséget. Az állami tulajdon léte, aránya, a részvények nagy 
hányadát összpontosító un. szakmai befektetők léte korlátozó tényező a részvények 
folyamatos piaci értékelődése szempontjából. Nemcsak a szabadon forgatható hányad 
csökkentése révén mutatkozik visszahúzó szerepük, hanem amiatt is, hogy érdekeik 
nem mindig azonosak a pénzügyi befektetők érdekeivel. Az állam a tulajdonosi 
mivoltához a (vétójoghoz elegendő 25%-ot meghaladó szavazatarányhoz) a központi 
akarat érvényesíthetősége miatt ragaszkodik a számára stratégiailag fontos ágazatok 
vállalataiban. Érdekeit nemcsak tulajdonával, hanem un. szavazatelsőbbségi (vagy 
aranyrészvény) révén is érvényesítheti. Nehéz a szakmai befektetők szerepét megítélni. 
Részvényvásárlásaikat (a részvények tartását) gyakran a szinergikus előny megszerzése 
is motiválja, nem feltétlenül az adott tulajdon értékének a növelése. A szakmai 
befektetőket stratégiai befektetőknek is nevezik, utalva arra, hogy időhorizontjuk nem 
feltétlenül azonos a pénzügyi befektetőkével. A szabadon elérhető részvényhányad 
megítélésénél kritikus pontnak tekintem egy-egy társaság esetében részvények 25 
százalékának állami tulajdonát, hasonlóképpen egy-egy szakmai befektető hasonló 
arányát. Több szakmai befektető (és az állam) összesített tulajdoni arányának 50 
százalékot meghaladó mértéke egy-egy cég esetében – a korábban említett okoknál 
fogva – negatív hatást gyakorol az árfolyam-alakulásra.  
 

A szabadon elérhető részvények kategória tartalma csak megközelítően azonos a tőzsdei 
bevezetési követelmények egyikével, a közkézhányaddal. 
A közkézhányad a részvénysorozat azon része, amelynek tulajdonosai egyenként 5%-nál 
kevesebb tulajdoni hányaddal rendelkeznek.  
A jelenleg érvényes magyar tőzsdei bevezetési követelmények szerint A kategóriában a 
közkézhányad minimum 25%, B kategóriában minimum 10%. (Ez azt jelenti, hogy az A 
kategóriába sorolható részvények esetében a részvénysorozat 25 százalékának –  illetve 
a B kategóriájú papírok esetében 10 százalékának – olyan tulajdonosok kezében kell 
lennie, akik egyenként 5 százaléknál kisebb tulajdonosi részesedéssel bírnak.) Mindkét 
kategóriában a bevezetett részvényhányad minimális árfolyamértékeihez is kötött az 
előírás, a C kategóriában nincs közkézhányadra vonatkozó követelmény. 
A szabadon elérhető részvények mennyiségét – illetve ennek névértéken számított 
értékét – befolyásolja egy-egy tőzsdén szereplő társaság esetében a részvényeket 
hosszabb távon birtokolni szándékozó stratégiai befektetők súlya. 
A szabadon elérhető részvények arányának meghatározása úgy történik, hogy a 
kibocsátott (tőzsdei cégek esetében a tőzsdére bevezetett) részvények összesített 
névértékéből kivonják azon tulajdonosok részesedését, akik vélhetően tartósan (több 
éven át) birtokolják az adott társaság részvényeit [ld.: Magyar részvények könyve 
sorozatai]. 
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B)  A vállalat teljesítménye 
 

Ezt a teljesítményt jelenleg főként az egy részvényre jutó nyereségen (EPS = 
Earnings per Share) és az ebből ténylegesen kifizetett osztalékon keresztül értékeli a 
piac.  
A befektetők várakozásai, hozamelvárásai elméletileg beépülnek az árakba. 
 

Megfelelőek-e a múltbeli, számviteli adatokon nyugvó – a vállalatoktól kötelező 
adatszolgáltatás címén begyűjtött – információk illetve az ezek alapján az értékpapír 
elemzők által készített előrejelzések a befektetők számára a vállalat jövőbeni 
teljesítményének a megítéléséhez?  
(Erre a kérdésre keresek választ a dolgozat V. fejezetében, ezért a vállalati teljesítmény 
tartalmát itt nem részletezem.) 
 

Az áralakulásra ható tényezők sorában kiemelhető még a likviditás, amelyen az értendő, 
hogy a részvény milyen gyakorisággal forog a tőzsdén. Pozitív a hatása, ha naponta, 
negatív, ha ritkán kötnek rá üzletet. [Horváth G. 1996. p. 75.] A likviditást nem 
szerepeltetem önálló árfolyam-alakulást befolyásoló tényezőként. Részben azért, mert 
kialakulása a tőzsdére bevezetett és szabadon forgatható részvénymennyiség valamint a 
vállalati teljesítmény összesített megítéléséből származik. (Nagy részvénycsomag a 
piaci szereplők teljesítményvárakozásain alapuló elfogadása nélkül nem teremt 
likviditást). Ezen kívül hatása az árakra nem egyértelműen pozitív. A piac állapotának 
rosszabbodása a likvid papírokat gyengíti elsőként, és nagymértékben. A likviditás 
fontossága abban rejlik, az állandó piaci megmérettetés folytán a részvénynek mindig 
van aktuális piaci ára.  
 

A piac értékítélete az egyes részvénytársaságok teljesítményeiről különböző 
mutatók formájában összegezhető.  

A piaci mutatók hagyományosan: ár/nyereség arány (P/E = Price/Earnigs ratio), 
illetve ennek részeként az egy részvényre jutó adózott eredmény (EPS = Earnings per 
Share), valamint az ár/könyv szerinti érték (P/BV = Price/Book Value). Ezek a mutatók 
is kiemelhetők vállalati teljesítményt jelző áralakító tényezőkként, ha a piac 
szereplőinek nincs a vállalat teljesítményéről más információja. 

 
A mutatók részletes kifejtésével, összefüggésével, valamint az új piaci mutatók 
tartalmával a dolgozat e fejezetének második részében részletesen foglalkozom. 

 
A következő táblázat foglalja össze a részvények árfolyam-alakulásáról eddig 

részletesen kifejtetteket, a magyar piac részvényeire jelenleg alkalmazható 
követelményrendszerrel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 53

5. sz. ábra 
 

A részvények árfolyam-alakulását befolyásoló tényezők 
 
 
Tényezők       Pozitív hatású  Negatív hatású 
 
1. Globális tényezők 
– Nemzetközi konjunkturális helyzet   fellendülés   recesszió 
– Országkockázat   befektetésre javasolt  befektetésre nem 

javasolt 
 
2. Makrogazdasági tényezők 
Nemzeti konjunkturális helyzet   fellendülés   recesszió 
Az értékpapírpiac súlya, szerepe   nagy, meghatározó  kis mértékű 
 
3. Részvénypiaci (tőzsdei) kondíciók 
Ágazati koncentráció     alacsony   magas 
Ágazati kockázat     alacsony   magas 
 
4. Vállalati jellemzők (A részvénytársaság jellemzői) 
A. Mennyiségi jellemzők  
     a. A tőzsdén lévő részvények    mennyisége nagy   mennyisége alacsony 
       (névértéken 1 Mrd fölött) 
     b. Tulajdonosi szerkezet    szabadon elérhető rv. szabadon elérhető rv. 
       aránya 50% fölött (+) aránya 50% alatt 
B. A vállalat teljesítménye 
    – EPS (+++)      a rv. névértékének  a rv. névértékének 
       30%-a fölött (++)  30%-a alatt (++) 
    vagy 
    Piaci mutatók 
    P/E (+++)    legfeljebb 15 (++)  25 fölött (++) 
    P/BV (+++)    1 fölött    1 alatt 
 
+     A tulajdonosi szerkezetre vonatkozóan egyéb kitételek a szöveges részben olvashatók. 
++   Átvett kritériumok [Horváth D. Tamás 1996. P. 75.] 
+++ A jelenleg mérvadó teljesítményt mérő mutatókat jelzi. 
 
 
A részvényárakat befolyásoló fő tényezők számbavételét – a következők miatt – 
tartottam fontosnak. 

– Az árakat több, egymással szoros kapcsolatban álló tényező befolyásolja. A 
tényezők kiemelése, részekre bontása, csoportosítása – összefonódásuk miatt – sok 
esetben önkényesnek tűnhet. (Például a részvénypiac kondíciói nem függetleníthetők a 
részvénypiacnak a gazdaságban betöltött szerepétől, de olyan vállalattól függő 
jellemzőtől sem, hogy mennyi papírt helyeznek el a nyilvános piacokon, és milyen azok 
„minősége”.)  

Az árak alakulásának irányára az egyes tényezők kedvező, egymást erősítő 
hatásának feltételezésén keresztül lehet következtetni, de az egyes tényezők 
áralakulásban betöltött szerepét nem lehet önmagában megítélni. Ebből következik, 
hogy önmagában a vállalat teljesítményének alakulásával nem lehet az árakat 
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magyarázni és fordítva az árakból sem lehet egyértelmű következtetéseket levonni a 
vállalat „minőségére” vonatkozóan. A vállalat a piacon folyamatosan értékelődik, piaci 
árát (a részvények árát) saját várható teljesítményének jelenre vonatkoztatott értéke 
(belső értéke) és több egymással összefüggő – vállalat szempontjából – külső tényező és 
nemcsak teljesítményfüggő vállalati jellemző alakítja. Hosszú távon feltételezni lehet a 
vállalat belső és piaci értékének megfelelését (ennek alátámasztását szolgálja a 
korábban idézett, Egyesült Államok vállalataira vonatkozó, 62 év teljesítményét átfogó 
felmérés), de rövid és középtávon ilyen közvetlen kapcsolat nem mutatható ki. 

 
– Szükségesnek tartom annak hangsúlyozását, hogy a vállalatok objektív, nyilvános 

értékelése a piacon csak akkor valósulhat meg, ha elegendő részvény mennyiséget 
kínálnak fel. A megfelelő szabadon elérhető részvényhányad nemcsak a piaci kínálat 
mennyiségének és ágazati szerkezetének biztosítása szempontjából, hanem a vállalatok 
folyamatos értékelhetősége szempontjából is fontos. A piaci értékelésben nemcsak a 
teljesítményjellemzők, hanem – a korábban részletezett – mennyiségi jellemzők is 
szerepet játszanak. 

 
– A vállalat teljesítményének alakulása nemcsak a külső feltételek (számára 

kedvező vagy kedvezőtlen) változásának egyszerű „leképeződése”, hanem ebben 
alapvető szerepet játszik felkészülése és reagálása külső feltételek változására. A 
vállalat stratégiai, üzletpolitika döntései meghatározóak a jelenbeni és a jövőbeni 
teljesítményének, és ezen keresztül belső értékének változásában. Ennek az 
elismertetése, kontrollja a piacon függ attól, hogy milyen (valóban a teljesítmény 
felmérésére alkalmas, értékének megítélése szempontjából releváns) információkat 
közvetít és hogyan kommunikál a piac szereplőivel. 
 

– A vállalat teljesítményéről a piac felé közvetített információk közül domináns az 
egy részvényre jutó nyereség múltbeli alakulása. Befektetési szempontból a vállalat 
jövőjének megítélése jellemzően az elemzők által közvetített információkon alapul. (E 
tényezők illetve jelzések az 5. sz. ábrából is kitűnnek.) 
 

Az árfolyam-alakulást befolyásoló tényezők – a részvénytársaság jellemzőinek – 
számbavétele kapcsán felmerülnek a következő kérdések: 

– Elegendő-e a vevők döntéseinek megalapozásához a múltbeli teljesítményekről 
szóló információk (mérleg- és eredmény-kimutatás adatai) közlése akkor, amikor a vevő 
a jövőbeli hozamok reményében vásárol értékpapírt (részvényt)? 

– A vállalati teljesítményt a nyereség-adatok tükrözik-e leginkább? Vagy –
befektetői oldalról – önmagában a nyereségről – mint a várható osztalékok alapjáró –
szóló információk fontosak a potenciális tulajdonosok számára? 

– A jelenbeni tulajdonosok informálására, a jövőbeli részvényesek megnyerésére a 
„közvetett kommunikáció”, nevezetesen az értékpapír-piaci közvetítők értékelése illetve 
előrejelzései minősülnek a legmegfelelőbb információforrásnak.? 
Ezen kérdések megválaszolására is törekszem dolgozatom következő részeiben. 
 
Feltételezések (melyek az V. fejezetben bemutatott vizsgálatok vizsgálatokhoz 
kapcsolódnak): 
 

1. A vállalat a piaci árakat alakító tényezők egy részét gazdálkodásába integrálni képes.  
 

2. Megfelelő belső és külső kommunikációval a piac értékítéletét alakítani tudja. 
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2. A piaci mutatók tartalma, jelzés-értéke 
 
2.1. A piaci mutatók jellemzése (alkalmazásuk előnyei, korlátaik) 
 

A piaci mutatók – a korábban már említett árfolyam/nyereség, valamint az 
árfolyam/könyv szerinti érték, továbbá a későbbiekben bemutatásra szánt cash flow 
típusú piaci mutatók – jelzik, hogy adott időpontban a befektetők hogyan értékelik a 
vállalatot. 

A piaci mutatók használata abból a feltevésből indul ki, hogy a „piacnak mindig 
igaza van”, hiszen a részvényeket annyiért lehet eladni, amennyit a piacon megfizetnek 
értük. Ezért piaci mutatók egyik eleme mindig a piac értékítéletét tükröző árfolyam, 
amelyhez a befektetés megtérülése megítélése szempontjából lényeges tényező 
kapcsolódik. 
 
A piaci mutatók alkalmazásának előnyei között tartják számon, hogy: 

– információtartalmuk egyetlen számban koncentrálódik, ezáltal 
– bármilyen értékelési gyorstesztre alkalmasak, – megfelelő kiigazításuk esetén – 

különböző szintű (adott vállalat, iparág, ország országok közötti, tőzsdei 
aggregált) összehasonlításokra is alkalmazhatók, 

– egyszerűsített vállalatértékelések, is végezhetők segítségükkel. 
 
Korlátaik részben azonosak az egyéb pénzügyi mutatók korlátaival, amennyiben: 

– csak regisztrálják, rögzítik az eseményeket, gyakorlatilag elfedik a kiváltó 
okokat, 

– számbavételi eltérések is okozhatják különbözőségüket.  
 
A piaci mutatók esetében más szempontból is felmerülnek kritikai észrevételek: 
– ha a piac nem, vagy nem mindig áraz hatékonyan, megkérdőjelezhető jelzés-

értékük, továbbá 
– a piaci árfolyammal összekapcsolt nem piaci kategória, illetve annak várható értéke 

önmagában mennyiben tekinthető árfolyamot illetve annak alakulását magyarázó 
tényezőnek. 

 
A piaci mutatók – korlátaikat ismerve – csak kiegészítő információk birtokában 

használhatók, értelmezhetők.  
 

A klasszikus piaci mutatók P/E (árfolyam-nyereség arány) és az P/BV 
(árfolyam/könyv szerinti érték) mutatók tartalma közismert, ennek ellenére gyakran 
ellentmondóan értelmezett. Esetükben az eltérő értelmezésekre, összekapcsolódásuk 
ismeretének fontosságára, és korlátaikra kívánom felhívni a figyelmet.  

Az új, „cash flow alapú” mutatók – mint az árfolyam/cash flow arány (P/CFS) és a 
pillanatnyilag megfelelő magyar elnevezéssel nem rendelkező, elsősorban a tőzsdei 
vállalatok piaci alapú összehasonlítására szolgáló mutató (EV/EBITDA) esetében – a 
bemutatáson túl, a klasszikus mutatókkal való összehasonlítást tartom fő szempontnak. 
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2.2. „Klasszikus” (hagyományos) piaci mutatók 
 

A) Árfolyam/nyereség (P/E) mutató jelentése 
 

A befektetés-elemzés és a befektetési döntések során leggyakrabban alkalmazott, 
illetve hivatkozott pénzügyi mutató a P/E mutató, vagyis az árfolyam és az egy 
részvényre jutó nyereség hányadosa. Fejlett tőkepiacokon a vállalatok gyors 
értékelésének alapvető eszközeként tartják számon.  
 

A mutató definíciói utalnak arra, hogy a P/E mutató ismerete önmagában nem 
elegendő a döntések meghozatalához, értelmezése az alakulását meghatározó tényezők 
ismerete nélkül nehéz.  
A jellemző, önmagukban helytálló megfogalmazások a következők:  

A hányados azt jelzi, hogy a befektetők a vállalat egy részvényre jutó nyereségének 
hányszorosát hajlandók a részvényekért fizetni. (Eszerint, minél magasabb a P/E 
mutató, annál kedvezőbb a vállalat megítélése a piacon.)  

Vagy más megközelítésben – statikusan – a mutató azoknak az éveknek a számát 
jelzi, amely szükséges ahhoz, hogy a részvény ára a nyereségből 
visszatérüljön.(Eszerint, befektetési szempontból, az alacsony árfolyam/nyereség arány 
a kedvező, mert gyorsabb megtérülést biztosít.) 

 
A mutató tartalmának feltárása nem tehető meg „építő elemeinek” ismerete nélkül. 
 

A Gordon-modellt – az állandó ütemű osztaléknövekedési modellt – hívják legtöbbször 
segítségül ahhoz, hogy a P/E ráta alakulásának magyarázó tényezőit feltárják. 
[Brealey/Myers 1993. p. 431.] 
P/0/ = DIV/1/ 
 r-g 
Mivel az árfolyam/nyereség arány meghatározása a fő cél, ezért az ismert egyenlet 
mindkét oldalának egy részvényre jutó nyereséggel való EPS /1/ (várható Earnings per 
Share) osztásával átalakított formula: 
  P/0/       =   DIV/1/  x    __1__  
EPS/1/          EPS/1/          r-g 

 
ahol a P(0)/EPS(1) az árfolyam/nyereségarányt, a DIV(1)/EPS(1) a várható nyereségből 
az osztalék kifizetési hányadot jelenti, az „r” az elvárt hozam jelölésére szolgál, a „g” az 
osztalék (nyereség) várható növekedésének ütemét jelzi. 

 
A magas P/E ráta többféle információt közvetít: 
– vagy azt jelenti, jók a vállalat növekedési kilátásai, ebből adódóan a befektetők 

magas osztaléknövekedést várnak (erre utalhat a „g” magas rátája), 
– vagy azt jelzi, hogy a részvénynek alacsony a kockázata, ezért a befektetők 

alacsonyabb hozammal is megelégednek, tehát alacsonyabb részvény a piaci tőkési 
rátája (ezt jelzi az „r” alacsony rátája), 

– vagy azt jelzi, hogy a vállalat a nyereségének nagy részét kifizeti osztalékként 
(DIV(1)/EPS(1), tehát az osztalék-kifizetési ráta magas. (Ezt a rövid távon befektető 
kedvezőnek ítélheti meg.) 

 
Értelemszerűen az alacsony P/E ráta mindezek ellenkezőjéről szóló információkat 
közvetít. 
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A megfelelő értelmezést nehezítik a P/E számításának (számbavételének) problémái: 
 

– A P/E hányados nemcsak azért lehet magas, mert a cég értékpapírjának az 
árfolyama magas (amely a vállalat jövőjének kedvező megítélésére utal), hanem azért is 
mert a jelenbeni (múltbeli) nyeresége alacsony. A piaci információként közölt P/E 
mutató információtartalmának egyik legnagyobb problémája az idődimenziók nem 
megfelelő irányú eltolódása. A jelenbeli ár a jövőbeni elvárásokon alapul, ebből 
adódóan a jövőbeli egy részvényre jutó – becsléseken alapuló nyereség lenne – az 
árfolyam megfelelő viszonyítási alapja. (Az idézett elméleti modell is ezen a 
feltételezésen alapul.) Ehelyett – tekintve, hogy a társaság nyereségéről csak múltbeli 
adatok állnak biztonsággal rendelkezésre –, a hivatalos publikációk ezt az adatot 
társítják az árfolyamokhoz. (Ez szerepel a – későbbiekben elemzés alapjául szolgáló – 
magyar tőzsdei éves jelentésekben is.) A brókerek előrejelzései tartalmaznak ugyan 
jövőbeli nyereségbecsléssel társított nyereségadatokat, de ezek a becslés szubjektív 
voltából adódóan eltérőek. Reálisabbnak minősül, a brókeri megítélések konszenzusán 
nyugvó átlagos egy részvényre jutó nyereségadat. 

 
– Az EPS eltéréseket nemcsak a jövő eltérő megítélése okozhatja, hanem az egyes 

részvénytársaságok beszámolóiból vett múltbeli adatok meghatározása sem azonos 
elveken nyugszik.  
 

– Nyereségként nem feltétlenül a számviteli adózott eredmény alkalmazására kerül 
sor. Egy olyan megtisztított nyereségmutató számítása lenne célszerű, amely nem 
tartalmaz rendkívüli, egyszeri tételeket, amely ily módon a vállalat fenntartható 
jövedelmezőségét tükrözi. 
 
– Az EPS-számítás következő neuralgikus pontja, a részvényszám meghatározása abban 
az esetben, ha év közben részvénykibocsátás történik. A nyereség, mint flow típusú 
mutató nem egy adott időpontra, hanem egy adott időszakra jellemző. Emiatt az adott 
időszak súlyozott átlagos részvénykibocsátása lesz az EPS-számítás alapja. Durva 
közelítésként lehet a számviteli időszak elején és végén ismert adatok számtani átlagát 
venni, de ez a kibocsátott vagy a piacon lévő részvényszám évközi nagymértékű 
ingadozása esetén rendkívül torz eredményhez vezethet. 
 

A mutató önmagában nem más, mint egy szorzó, ami azt mutatja, hogy a 
befektetők a nyereség hányszorosát hajlandók fizetni a társaságért. Többet a mutató 
akkor árul el, ha összehasonlítjuk más társaságok, más piacok mutatóival. Ekkor a 
újabb problémákra adódnak, nemcsak az említett számbavételi eltérések, hanem más 
tényezők miatt is. 
  

– Az egyes ágazatok mutatói nagymértékben szóródnak alapvetően az eltérő 
működési kockázataik, és a növekedési kilátásaik miatt. Ezért ágazatok közötti 
összehasonlításra nem célszerű.  
 

– Adott országban ágazaton belül történő összevetés esetén számolni kell azzal, 
hogy a nyereség kategória nem feltétlenül az eredményes gazdálkodás jelzője. A 
nyereség kategóriában a költségtényezők egy részének eltérő számbavétele is szerepet 
játszik. Leginkább torzító tényező az amortizáció eltérő számbavétele. Az alacsonyabb 
amortizációs kulcs felértékeli a nyereséget, a magasabb csökkenti azt. Ennek 
következtében a piacon megegyező P/E mellett a magasabb amortizációjú társaság 
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alulértékeltté válik. Ennek kiszűrésére alkalmazzák egyre szélesebb körben az 
árfolyam/cash-flow mutatót. 
 

– Nemzetközi összehasonlítás – ágazaton belül vagy a piacok közötti 
összehasonlítás – esetén az eltérő infláció, kamatszínvonal, országkockázat, gazdasági 
növekedés alapján. korrekciókat kell végezni.  

 
A gyakorlatban, az összehasonlítások megkönnyítésére alkalmazzák a P/E mutató 

inverzét, az E/P (earnings yield), azaz a nyereséghozam mutatót. A nyereséghozam 
örökjáradékos alapon méri a befektetés hozamát, és így jól összevethető az egyéb 
tőkepiaci hozamokkal. Adott gazdaságban kapcsolat fedezhető fel a tőzsdei átlagos E/P 
szint és a hosszúlejáratú állampapírok hozamalakulása között. „Az USA-ban végzett 
megfigyelések szerint a tőzsde akkor válik túlértékeltté, amikor az E/P szintje az 
állampapírhozam alá csökken. Így hüvelykujjszabályként a tőzsde addig vonzó, amíg az 
e/p az államkötvényhozamok felett van.” [Jaksity 1998. p. 392.] 

Az így kapott ráta értékelésével óvatosan kell bánni. Csak a növekedés feltételezése 
nélkül, adott időpillanatban, az eddig említett korlátok figyelembevételével, alkalmas e 
mutató hozzávetőleges összehasonlításra.  

Piaci mutatóként értelmezve a P/E mutatót, a legtöbb kritika azzal kapcsolatos, 
hogy megfelelő viszonyítási alapnak tekinthető-e az egy részvényre jutó nyereség, 
avagy az árfolyam alakulásban fundamentálisan leginkább szerepet játszó tényezőnek 
tekinthető-e az EPS?  

A nyereséget, mint viszonyítási alapot érintő kritikák miatt került sor új, cash flow 
alapú mutatók megalkotására, piaci jelzőszámként való alkalmazására. Ezeknek a 
bemutatására a hagyományos mutatók jelzés-értékének elemzését követően sor kerül.  
 
Korlátai ellenére, a vállalatértékelésekben a P/E mutatót többféleképpen alkalmazzák. 

– Használják az adott vállalat saját tőkéje pillanatnyi piaci értékének a 
megítélésére akkor, ha a részvénytársaság a tőzsdén jegyzett és a részvényekkel aktív 
kereskedelem folyik. (Feltételezés: a hatékony piac léte.) 
 

– Alkalmazzák az összehasonlító (relatív) értékelések során más vállalatok P/E 
mutatóit az adott (értékelendő) vállalat értékének felméréséhez. Válogatás nélküli 
alkalmazása során elkövethető hibák összefüggnek a korábban felsorolt számbavételi 
problémákkal, valamint azokkal a hibákkal melyek a megfelelő összehasonlítható 
vállalatok megtalálásából erednek. Szakmai körökben a P/E rátán alapuló értékelésről 
alkotott véleményt Shannon Pratt a következőképp foglalja össze: „Olyan értékelési 
módszer ez, ami egyszerű, széles körben alkalmazzák, és könnyen manipulálható. … 
Úgy tűnik, hogy szinte bármilyen kívánt eredményt alá tud támasztani [S. Pratt 1992. p. 
231]. Önmagában e kiragadott vélemény a mutató elvetésére, értékelő szerepkörétől 
való megfosztására utal. Az idézett szakember sem ezen a véleményen van, hanem 
felhasználását körültekintő mérlegeléssel együtt tartja megalapozottnak.  
 

– Az értékelés során egyfajta – elvárt hozamra utaló – diszkontrátaként (tőkésítési 
rátaként) is alkalmazzák a P/E arány reciprokát az E/P-t. Korábban történt arra utalás, 
hogy e mutató növekedéstől eltekintve (a növekedési lehetőségeket zérusnak véve) 
korlátozással vehető tekintetbe tőkeköltségként. Diszkontrátaként való alkalmazása 
során azzal a feltételezéssel kell élni, hogy a diszkontálandó hozam (adott esetben a 
mutató tartalmával összeegyeztethetően a nyereség) várhatóan állandó marad.  
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B) Az árfolyam és a könyv szerinti érték kapcsolata (P/BV = Price/Book Value) 
 

A P/BV mutató logikáját tekintve adott vállalat részvényeinek piaci árát a 
részvények könyv szerinti értékéhez (azaz a saját tőke könyv szerinti értékéhez 
viszonyítja ) egy adott időpontban.  

Számítása nem részvényenkénti adatokból, hanem a kapitalizáció (részvények 
száma x piaci ár) és a mérleg szerint kimutatott saját tőke hányadosaként történik.  

Statikus mutató, szemben a korábban ismertetett P/E mutatóval. Ugyanakkor 
jelentkezhetnek az eltérő időintervallumok összevetéséből adódóan problémái. 
Általában az adott év záróárait alapul véve, és a megelőző év az adott év saját tőkéje 
könyv szerinti értékének összevetésével származtatják az adott év értékeléséről frissen 
készült statisztikák. Ez a hivatalos, auditált, vállalati mérlegkészítés csaknem féléves 
eltolódásából származik. 
 

A mutató azt számszerűsíti, hogy a várható jövedelemáramlásokon alapuló 
részvényár, mennyiben tér el a tényleges – eszközökben megtestesülő – értéktől. Az 
eszközök piaci értéken alapuló, – számvitelileg lehetővé tett korrekciója ellenére – a 
P/BV mutató értéke a legritkább esetben egy, általában 1-nél nagyobb szám. Ennek több 
oka is lehet: elsősorban a nagy növekedési kilátások emelhetik a részvények árfolyamát 
a könyv szerinti érték fölé, de lehetnek inflációból eredő okai is. (A szakkönyvek az 
ágazati sajátosságok sorában kiemelnek speciális tényezőket is. Például bizonyos 
immateriális javak – mint például az olajtársaságok természeti olajtartalékai – nem 
szerepelnek a mérlegben, miközben jövedelmet generálnak, ennek következtében a 
könyv szerinti érték fölé emelik a piaci árfolyamot.) Az 1-nél kisebb mutatót nem 
tartják egyértelműen kedvezőtlennek az elemzők. Ennek befektetési jelzés értéke az 
lehet, hogy „áron alul” lehet a cég tőkéjéből részesedni, az adott részvény „historikus” 
eszközértéken is többet ér. Ehhez a döntéshez azonban ismerni kell a fundamentális 
hátteret, a részvénytársaság más működési jellemzőjét is. 
 

E mutató valós tartalmának felismeréséhez a saját tőkearányos nyereség – (ROE = 
Return on Equity) mutató – ad lehetőséget. Minél magasabb a ROE – a saját tőke 
megtérülése –, az árfolyam a könyv szerinti érték annál nagyobb „szorzójával” 
vezethető le. Vagy másként alacsony megtérülés, a P/BV kisebb értékében jelentkezik. 
 

A ROE mutatón keresztül egyben kapcsolatot létesíthető a statikus (P/BV) és a 
dinamikus mutató (P/E) között.  

 

Az összefüggés a következőképpen írható le: 
P/E = P/BV : ROE,   ahol ROE=E/BV 

 

Az árfolyam/nyereség arány levezethető az árfolyam/könyv szerinti érték és a 
sajáttőke arányos nyereség hányadosaként. A kapcsolat ez esetben is a megtérülés és az 
árfolyam között kimutatható. Ugyanakkor a közölt piaci mutatók ismeretében –
számbavételi problémáiktól eltekintve – következtetni lehet az adott vállalat múltbeli 
sajáttőke arányos megtérülésére. (Ezen összefüggések csak azonos időszakot átfogó és 
azonos elvek szerint számított eredménykategória feltételezése esetén mutathatók ki.) 
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2.3. Újfajta – cash flow szemléletű – piaci mutatók 
 

A) Árfolyam/cash flow arány (P/CFS = Price/Cash Flow per Share) 
 

Az árfolyam/cash flow mutató az egy részvényre jutó nyereség helyett az egy 
részvényre jutó cash flow-t viszonyítja a részvény mindenkori árához, alapvetően azzal 
a céllal, hogy kiküszöbölje az amortizációs politikák eltéréséből adódó különbségeket. 
Ennek következtében a mutató a vállalatok közötti összehasonlításra is alkalmassá 
válhat.  
 
Előnyeként tarják számon a klasszikus P/E mutatóval szemben hogy: 
– a cash flow jobban tükrözi a vállalatok működési képességét, mint a 

nyereségkategória, tekintettel az utóbbi többszörösen torzított voltára, továbbá  
– az árfolyammal szemben egy olyan jövedelemkategória áll, amely szorosabb 

kapcsolatban áll annak alakulásával.  
 

Ezen utóbbi kapcsolat fennállásáról szóló amerikai részvénypiacokon végzett teszt 
eredményét a PriceWaterhouse egyik kiadványa a következőképpen számszerűsíti: 
”Statisztikai adatok szerint a részvényárfolyam a cash flow-val 60-80%-os, míg az 
eredménnyel legfeljebb 15%-os korrelációt mutat.” [ValueBuilder, PriceWaterhouse 
1997. p. 4.] Más források – eltérő piacokon és eltérő időintervallumokban végzett 
vizsgálatok – szerint, nem mutatható ki ilyen nagy mértékű előny a cash flow és az 
árfolyam korrelációja javára a nyereség-árfolyam kapcsolattal szemben, de a szorosabb 
kapcsolatot szintén a cash flow esetében hangsúlyozzák. [Copeland – Koller – Murrin 
1999., Black et. all. 1999.] 
 

A mutató használatának fő problémája nemzetközi viszonylatban, hogy cash flow 
mghatározásában a külföldi gyakorlat sem egységes, tartalma, részletezettsége eltérő. 
(A fogalom használata sem azonos.) 
 

A cash flow tartalma a legegyszerűbb megközelítésben (indirekt módszerrel felépítve) a 
következő (Béhm 1998.a. p.328.o.) 

+ Adózott eredmény 
+ Értékcsökkenési leírás 
+ - eszköz és forrásállomány változásai 
CASH FLOW      
 

A cash flow kimutatás egy adott időszakban a vállalkozásba ténylegesen beáramló, és 
onnan kiáramló pénzt mutatja. 
A cash flow kimutatások – a Nemzetközi Számviteli Standard által javasolt 
csoportosításnak megfelelően a Magyar Számviteli Törvény szerinti kimutatások is – a 
vállalkozás pénzforgalmát három tevékenységtípus szerint csoportosítják, ennek 
megfelelően különböző szintű cash flow tartalmakat (fogalmakat) különböztetünk meg: 
– működési tevékenység, 
– befektetési tevékenység, 
– finanszírozási tevékenység. 
A működési tevékenység pénzforgalma körébe a vállalkozás fő tevékenységével 
kapcsolatos pénzáramlások tartoznak. Ez a szokásos tevékenységből származó 
pénzeszközváltozás, az un. „működési cash flow”. 
A befektetési tevékenység pénzforgalmába a számviteli értelemben vett befektetett 
eszközökkel kapcsolatos pénzáramlás (pl.: tárgyi eszköz beszerzése, eladása) tartozik. 
Ez a „befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás”. 
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A finanszírozási tevékenység pénzforgalmába azok a pénzáramlások tartoznak, amelyek 
változást eredményeznek a vállalakozás saját tőkéjében, illetve az igénybe vett 
kölcsöneinek nagyságában vagy összetételében. Ez a „pénzügyi műveletekből származó 
pénzeszközváltozás”.  
 

Tekintve, hogy az egyes tevékenység-típusokba – működési, befektetési és 
finanszírozási tevékenység – tartozó elemek besorolása nem egyértelmű (például az 
osztalékok esetében), eltérések mutatkozhatnak a különböző rendező elvek szerint 
felépített cash flow tartalmak között. [Béhm 1998.a., Horváth 1998.] 
 

Az árfolyam/cash flow típusú mutatók leggyakoribb formái az árfolyam és a 
működési cash flow arányát mutatják. (Értelmezése, jelentés-tartalma a P/E mutatóéval 
azonos, természetesen figyelembe véve az árfolyam viszonyítási alapjának eltéréseiről 
korábban megfogalmazottakat.) 

Léteznek más típusú cash flow-alapú piaci mutatók is. Közöttük olyan, mely a 
„vállalati szintű cash flow” (azaz a pénzeszközök változása vagy nettó cash flow) 
alapon épül fel. 
 
 

B) Piaci alapú összehasonlításra szolgáló mutató: EV/EBITDA 
 

Az újonnan kialakított másik cash flow alapú – az előzőnél bonyolultabb, 
jelölésében sem egységes – mutató, amelynek – jelenleg – magyar elnevezése sincs, az 
EV/EBITDA vagy EV/EBDIT [szakirodalom 60., 110.]. 

 
Összetett volta miatt célszerű e mutató bemutatását összetevőinek elemzésével 

kezdeni. EV = Enterprise Value („a vállalat piaci értéke”) 
Összetevői : Saját tőke piaci értéke + Hosszúlejáratú adósság – Pénzeszközök 

 
A számlálóban a vállalat egyfajta piaci értéke jelenik meg. A tőkeérték a saját 

tőke piaci értékét jelenti (kapitalizáció), ehhez társul a hosszúlejáratú idegen forrás, 
korrigálva a pénzeszközökkel. Valójában ez az érték a tartós forrásokkal finanszírozott 
eszközértéknek felel meg (piaci alapon árazva). 
 
EBITDA = Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization,  

Kamatfizetés és adózás előtti eredmény (üzemi/üzleti eredmény és az 
amortizáció együttes összege.)  

vagy megközelítőleg azonos tartalommal szerepel a nevezőben: 
EBDIT = Earnigs Before Interest, Tax and Depreciation), ahol az 

Értékcsökkenés, kamat és adófizetés előtti nyereség (vagy elemeiből felépítve: 
Adózott eredmény + Értékcsökkenés + Kamatkiadások + társasági adó). 
 

A nevezőben szereplő mutató – az angolszász cash flow kimutatásban – az 
elsődleges, vagy más néven bruttó cash flow, mely külön kiemelésre kerül a cash flow 
elemek között (az üzleti/üzemi eredmény és az amortizáció összege = operating profit + 
depreciation, amortisation = brutto cash flow). 
 
A mutató jelentősége – bonyolultsága ellenére – a következőkben rejlik: 
– A piaci alapon kalkulált eszközöket és az általuk termelt cash flow-t vetíti egymásra. 

(Tehát az azonos tartalmú adatokat viszonyítja egymáshoz.) 
– Figyelembe veszi a finanszírozási szerkezet hatásait.  
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– Az eszközök által termelt teljes jövedelmet tekinti eredménynek (működési 
költségek levonása után) és nemcsak a nyereséget vagy a működési és/vagy a nettó 
cash flow-t . Tehát jövedelem elfogása eltér a korábban bemutatott P/E és a P/CFS 
mutatóktól. 

 
A mutató hibájaként tartják számon, hogy eltérő társasági adókulccsal rendelkező 

társaságok összehasonlítása e mutató alapján félrevezető lehet (tekintettel arra, hogy az 
adókötelezettséget nem tekinti kiadásnak), ezért lényeges eltérés esetén célszerű az 
adózási különbséggel kiigazítani a kapott mutatókat. 
 

A mutató értelmezését a klasszikus P/E mutatóval összevetve végzik el. E mutató 
felépítésének logikája hasonlít az ismert mutatóéhoz, jelentősen mérsékelve annak 
hibáit. A P/E azért nem nyújt lehetőséget pontos összehasonlításra, mert a vállalatok 
pénzügyi tevékenysége, és tőkestruktúrája jelentősen befolyásolhatja az eredményt. 
Tekintettel arra, hogy ez az új típusú mutató figyelmen kívül hagyja a pénzügyi 
műveletek és a rendkívüli tételek eredményét, ezért úgy jellemezhetjük, hogy az 
EV/EBITDA mutató a szűken vett vállalati működésről ad a korábbi mutatóknál 
pontosabb képet. 
 

A EV/EBITDA mutató alkalmazása Magyarországon még nem elterjedt, de már 
történtek kísérletek a magyar – elsősorban „A” kategóriás – tőzsdei vállalatok 
tevékenységének e mutató alapján történő rangsorolására is.  
Célszerű néhány – a későbbiekben vizsgálat tárgyát képező vállalat esetében az említett 
számítások alapján – a hagyományos és új mutató eltéréseit megfigyelni: 
 
 Vállalat     P/E (2000) EV/EBITDA 
(2000.04.09.) 
Egis      14,5   12,9 
Richter           8,0   13,1 
MOL      21,2   6,5 
Borsodchem       8,6   5,7 
TVK        7,1   5,5 
[Forrás: Figyelő 2000. 04.27. – 05.03.] 
 
Jól láthatók, hogy a korábban említett eltérések – a kiemelt vállalatok esetében 
elsősorban a különböző tőkestruktúrákból fakadó eltérések – mekkora különbségeket 
hoznak létre a piaci mutatók jelzéseiben.  

 
Sokkal inkább értelmezhető a mutató inverze az EBITDA/EV. Új szemléletű 

megtérülési rátát jelent. Ezt a rátát tartják az újabb irányzatok az eszközmegtérülés 
meghatározása egyik legjobb formájának. Szemben a ROA mutatóval (ROA = Return 
on Asset = adózott nyereség/összes eszköz mutató) a hasonlót a hasonlóhoz viszonyítja. 
Ezt úgy éri el, hogy nemcsak a nyereséget, hanem a kamatot is figyelembe veszi az 
eszközök jövedelemtermelő képességét vizsgálva. A mutató nemcsak az 
eszközmegtérülés cégek közötti összevetésére alkalmas, hanem tőkeszerkezeti döntések 
értékeléséhez is felhasználható. 
 

A P/E mutatóval kapcsolatos problémák és a cash flow alapú mutatók esetében a 
cash flow számítások nehézkessége miatt különösen a magas tőkeáttételű, ugyanakkor 
stabil cash flow-t termelő ágazatok (pl. távközlés, energiaipar) értékelésére elterjedt 
mutató külföldön, de – mint már említettem – a magyarországi elemzők is kibővítették 
ezzel a mutatóval elemzési eszköztárukat.  
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Az új típusú cash flow alapú mutatók megítélésem szerint nem a hagyományos 
mutatók helyett, hanem ezek mellett tölthet be hasznos funkciót a vállalatok piaci 
megítélésében. Különösen a P/E, P/CF és az EV/EBITDA „mutató-hármas” rendszeres 
közlése szolgáltathat fontos, eltérő szempontú, de egymást  kiegészítő információkat.  
 
 
3. A piaci mutatók és a vállalati teljesítménymutatók kapcsolata 
 
3.1. Vállalati teljesítménymutatók és a piaci mutatók közös alapjai 
 

A hagyományos és új piaci mutatók tartalmának bemutatása kapcsán, 
elegedhetetlen volt a leggyakoribb teljesítménymutatók említése. Tekintettel arra, hogy 
vizsgálataim a teljesítménymutatókon alapulnak, célszerű tartalmuk mélyebb 
áttekintése. 
 

A vállalkozások pénzügyi teljesítményét mérő mutatóknak számtalan variációja 
létezik. A leggyakrabban használt – egyúttal a legtöbbet vitatott – a vállalat 
jövedelmezőségének mérésére alkalmazott mérce a sajáttőke-arányos nyereség 
(ROE=Return on Equity) mutató. 
A ROE leggyakrabban alkalmazott –a piaci mutatók egy része összehasonlításához 
használható- formája az adózott nyereség és a saját tőke hányadosaként határozza meg a 
vállalat jövedelmezőségét.  

E formulát illető kritikák a benne foglalt tényezők tartalmával és kapcsolatukkal 
összefüggésben egyaránt megfogalmazódnak: 

– Az adózott nyereség torzítottan tükrözi a gazdálkodás eredményességét, mert az 
üzleti eredmény mellett az egyéb (pénzügyi és rendkívüli eredményeket) és az 
eltérő adóhatásokat is tartalmazza. Ezért időbeli és más vállatokkal való 
összehasonlításra a kamat és adófizetés előtti eredmény (EBIT) kategória 
alkalmazása célszerűbb. 

– A nyereség létrejöttében nemcsak a saját tőke játszik szerepet (kivéve saját 
tőkével való finanszírozás esetén), ezért a működési vagy üzleti eredményt 
(EBIT) helyesebb az összes eszközre vetíteni. Ezt a tartalmat fejezi ki az un. 
eszközarányos nyereség mutató, a ROA (Return on Asset). 

 
Az említett észrevételekhez további két kiegészítést kívánok tenni. 

A mutatók a vizsgálat céljától függően – korlátaikat ismerve – több változatban a 
nyereségkategóriák bármelyikét alapul véve (üzleti eredmény, szokásos vállalkozási 
eredmény, adózás előtti vagy adózott eredmény) felírhatók, elemezhetők. Gyakran 
használják a hagyományos elemzési eszközök sorában az azonos eredménykategória és 
eltérő viszonyítási alap változatokat (adózott eredmény/saját tőke valamint adózott 
eredmény/összes eszköz). A két mutató alapján, az eszközöket finanszírozó 
forrásstruktúra, valamint az idegen források költségeinek ismeretében például ilyen 
módon is lehet következtetni a saját tőke jövedelmezőségére, illetve annak alakulására. 

A legnagyobb hiba nem a kiválasztásban rejlik megítélésem szerint, hanem abban, 
hogy azonos elnevezéssel eltérő tartalmú mutatókat alkalmaznak a vállalatok illetve 
elemzőik a cégről szóló kommunikáció során anélkül, hogy az elemzett tényezőkről 
informálnának. Ennek következtében az információ tartalmatlanná válik.  
 

A külföldi szakirodalmakban a vállalatok értékének alakulására ható tényezők 
feltárásával összefüggésben kialakultak az alapvető jövedelmezőségi mutatók 
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„finomított” változatai, amelyek valóban jobban tükrözik a vizsgált tényezők közötti 
összefüggéseket, de összeállításuk bonyolultabb, információigényesebb. 
 

Vizsgálatom a továbbiakban minden hibája ellenére az adózott nyereségből 
kiinduló ROE mutatón, illetve annak alakulását befolyásoló tényezők elemzésén alapul.  
 

A vállalatok teljesítményének a vázolt tartalmú ROE mutatóval történő elemzése 
mellett szóló érvek: 

– A részvények értékelésénél – a gyakorlatban – az adózott nyereségnek (az egy 
részvényre jutó adózott nyereségnek = EPS) kitüntetett szerepe van, mert ennek 
függvényében alakul az osztalékfizetési- és visszaforgatási lehetőség. Egyike 
azon tényezőknek, melyek a vállalati nyereség növekedési ütemét 
meghatározzák. Adózott nyereség alapú piaci mutatóhoz célszerű az adózott 
nyereség kategóriát tartalmazó vállalati teljesítménymutatót rendelni. 

– A ROE befolyásoló tényezői – egyben az eredményes vállalati működés 
hajtóerői – feltárhatók, újabb, önmagukban is fontos jelentést hordozó 
mutatókra való bontásával. A ROE ilyen felbontását Du Pont modellnek vagy 
Du Pont rendszernek nevezzük. E konzisztens tényezőrendszerben – többek 
között – lehetővé válik a ROE és a tartalmilag megfelelő ROA kapcsolatának 
vizsgálata, valamint az értékalkotó tényezők egy részének, 
kapcsolatrendszerüknek az azonosítása.  

 

A modell alkotóelemeinek vállalat-elemzésben való gyakorlati hasznosítására 
példákon keresztül Bodie/Kane/Marcus:Befektetések c. könyvükben hívják fel a 
figyelmet, a rendszer ismertetése, valamint a magyar vállalatokat érintő vizsgálatom 
során, jelentős részben támaszkodtam alapvetéseikre.  

 
A ROE – előzőekben vázolt – jelzésértéke mellett figyelembe kell venni korlátait is: 

– A múltbeli ROE nem vetíthető ki a jövőre, ezért a vállalatértékelésben 
korlátozott a szerepe. Nemcsak a mutató szintetikus jellege, befolyásoló 
tényezőinek összetettsége, változása nehezíti meg az előrejelzést, hanem 
alapjában az, hogy az értékteremtő tényezők nyereségre gyakorolt hatása nem 
lineáris. Alakulásában emberi tényezőknek jelentős szerepe van. 

– A vállalat értékének növekedésében –az elméleti bevezető részben indokoltak 
szerint- nem a számviteli, hanem a gazdasági pofit a meghatározó. 

 
Korlátai ellenére a ROE összetevőinek elemzése hasznos eszköz, mert a közelmúlt 
teljesítményei determinálják a közeli jövőt, ugyanakkor az összetevők megfelelő 
összevetésével felfedezhetők az értékteremtés lehetőségei vagy rombolás veszélyei. 
 
 
3.2. A jövedelmezőség megítélése: a ROE mutató felépítése és jelzésértéke (Du Pont 
rendszer mutatói) 
 

A ROE mutató az adózott eredmény és a saját tőke hányadosa. A mutató ebben a 
formájában azt jelzi, hogy a saját tőke (a részvényesi vagyon) egy egységére (1 vagy 
100 forintjára) mekkora adózott eredmény jut, illetve azt, hogy az adózott eredmény 
milyen mértékű a saját tőkéhez viszonyítva (%).  
 

A mutatók közül a felhasználás céljai jelölik ki a legalkalmasabbakat. A ROE 
alapjában véve a részvénytulajdonosok illetve a jövedelmüket részvényekbe fektetők 
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szempontjából bír nagy jelentőséggel. A részvényesek, mint befektetők – adott kockázat 
mellett – befektetéseik minél magasabb megtérülésében érdekeltek. A mutató ennek az 
elvnek megfelelő logikai felépítést tükröz. A viszonyítási alap – a saját tőke (avagy a 
tulajdonosi tőke = owner’s equity) – az összes tőkéből a részvényesek által – a 
részvényeik arányában – birtokolt részt jelenti. A viszonyított tényező a részvényeseket 
(közvetlenül, vagy közvetve) megillető eredmény, az adózott nyereség. 
 

A ROE mutató felépítése: 
ROE =  
Adózott eredmény   x  Adózás előtti eredmény x  EBIT  x     Árbevétel        x      Eszközök 
Adózás előtti eredm. EBIT            Árbevétel       Eszközök               Saját tőke 

1.     2.               3.          4.                   5. 
 
A sajáttőke arányos nyereség (ROE) mutató önálló jelentésű részmutatóit a felvázolt 
matematikai kapcsolatuk sorrendjében mutatom be, ezt követően tárom fel 
közgazdasági összefüggésrendszerüket, értelmezhetőségüket. 
 
1. Adóteher ráta (Tax burden ratio = TB): az adózott eredmény és az adózás előtti 

eredmény hányadosa.  
Ez a mutató egyaránt tükrözi a kormányzat adórendszerét és a vállalat adóminimalizáló 
politikáját. A ráta együtthatós formában általában 1-nél kisebb értéket vesz fel. 
Komplementer mutató: a tényleges adóterhet (1 – ráta) értéke adja.  

 
A dolgozat következő fejezetében, az empirikus vizsgálatot tartalmazó részben a 
vizsgált magyar cégek körében alkalmanként előfordul a mutató 1-nél nagyobb értéke 
néhány vállalat esetében, meghatározott években. (ld.: 4. sz. Kiegészítő táblázat). A 
mutató 1-nél nagyobb értéket csak akkor vehet fel, ha az adózás előtti eredmény 
negatív, és az adóalap növelő és csökkentő tételek egyenlegének pozitívuma ezt 
meghaladja. A negatív adózás előtti eredmény ellenére, adófizetési kötelezettség is 
keletkezik. Ennek következtében az adózott eredmény nagyobb veszteséget mutat, mint 
az adózott eredmény. 

 
2. Kamatteher ráta ( Interest burden ratio =IB) az adózás előtti eredmény és az üzleti 

eredmény, más megközelítésben a kamatfizetés és adózás előtti eredmény (Earnings 
Before Interest and Taxes = EBIT viszonyát fejezi ki.  

Az EBIT megközelítőleg azonos a magyar számvitel szerint kimutatott üzleti 
tevékenység eredménye kategórával. Jelentése szerint az EBIT a korábban alkalmazott 
nyereségkategóriáktól a következőkben tér el: 
EBIT = Adózott eredmény + Fizetett adó + Kamatfizetés vagy 
EBIT = Adózás előtti eredmény + Kamatfizetés   ebből következően: 
Adózás előtti eredmény = EBIT - Kamatfizetés 
Mindezek alapján a nevezett mutató más formákban is felírható, mely változatok 
megkönnyítik az értelmezést: 

 
    Kamatteher ráta = Adózás előtti eredmény   =  Adózás előtti eredmény    =    EBIT – Kamatfizetés 

          EBIT           Adózás előtti eredm.+ Kamat     EBIT 
 

A kamatteher ráta – a felírt képlet alapján – maximum 1 lehet. Az adóteher rátához 
hasonlóan szintén komplementer mutató, a tényleges kamatterhet (1- ráta) értéke adja. 
Minél magasabb a kamatköteles idegen források aránya – a finanszírozási tőkeáttétel (a 
ROE 5. összetevője) –, annál alacsonyabb a kamatteher ráta, de a kamatteher annál 
nagyobb. Ha a mutató értéke 1, ez az jelenti, hogy nem kell kamatot fizetni a hitelezők 
számára, vagyis a kamatkötelezettséggel járó idegen forrás teljes hiányát jelzi.  
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A mutató – logikája szerint – 1-nél nagyobb értéket nem vehet fel. A vizsgált magyar 
vállalatok körében gyakorlatban előfordul 1-nél nagyobb szám. (ld.: 4. sz. Kiegészítő 
táblázat). A mutató komplementer voltából adódóan ez „negatív kamatterhet” jelent. Ez 
önmagában közgazdaságilag nem értelmezhető.  

 
3. Árbevétel-arányos (működési!) nyereség (Return on Sales = ROS) a működési 

eremény – a magyar számvitel szerint megközelítőleg az üzleti tevékenység 
eredménye – árbevételhez viszonyított arányát (EBIT/Árbevétel) mutatja, ilyen 
értelemben a vállalat működésének (üzleti tevékenységének) eredményességét méri. 
Csak a működéshez tartozó bevételeket és ráfordításokat veszi figyelembe, olyan, a 
nettó árbevétel egy egységére jutó nyereséghányadot mutat, amelyet nem „torzít” a 
pénzügyi tevékenységek és a rendkívüli műveletek eredménye. Valójában ez esetben 
az operatív (működési) nyereséghányadról (operating profit margin) van szó.  

 
Szükséges megjegyezni, hogy a szakirodalmak egy részében az árbevétel-arányos 
nyereség, árbevétel-arányos működési nyereség és fedezeti hányad szinonim 
kategóriákként használatosak [pl.: Bodie – Kane – Marcus 1996.] vagy megkülönböz-
tetésüknek nem tulajdonítanak nagy jelentőséget [pl.: Brealey – Meyers 1993.] . 
A szakirodalmak jelentős része [pl.: Harrington 1995., Béhm 1998., Fülöp 1995.] 
fontosnak tartja e kategóriák megkülönböztetését, tekintve, hogy mindegyik az 
eredmény más-más szintjét viszonyítja a nettó árbevételhez. A fedezeti hányad arról 
informál, hogy az árbevétel és a közvetlen költségek különbözeteként felírható bruttó 
fedezet az árbevételnek milyen hányadát teszi ki, mekkora „bruttó árrés”. Ez az árrés a 
piaci pozícióra utal (például erős piaci pozícióra, ha magas), valamint az értékesítés 
költséghatékonyságáról is informál.  
A ROE mutatószámrendszer 3. elemeként a fentiekben bemutatott operatív 
nyereséghányad számlálója az árbevétel és az összes működési (közvetlen + közvetett) 
költség különbségét (tehát a működési eredményt) tartalmazza, ennek következtében 
tartalma eltér a fedezeti hányadtól, mert az EBIT/árbevétel mutató működés 
költséghatékonyságáról („nettó árrés” nagyságáról) informál. (Lehet a fedezeti hányad 
magas illetve kielégítő, miközben az árbevétel-arányos működési eredmény alacsony, a 
közvetett költségek nagy súlya miatt.) A két mutató összehasonlítása révén értékes 
információk nyerhetők a vállalat költséggazdálkodásáról.  
Az árbevétel-arányos nyereség (ROS) a leggyakrabban használt formában a vállalatok 
adózott eredményének és az árbevételnek a hányadosaként jellemzett mutató, mely 
megmutatja, hogy a nettó árbevételnek milyen hányada (hány %-a) a nettó eredmény. 

 
4. Eszközarányos árbevétel vagy forgási sebesség (Asset turnover = ATO) az 

árbevétel és az összes eszköz hányadosa azt jelzi, hogy az eszközök átlagosan 
hányszor fordulnak meg egy adott időszak (általában egy év) alatt realizált nettó 
árbevételben.  

A vállalat eszközfelhasználásának hatékonyságát mutatja abban az értelemben, hogy az 
eszközök által létrehozott (generált) éves értékesítést méri. 
 
5. Tőkeáttételi ráta (financial leverage ratio) e mutatórendszerben az összes forrás és 

a saját eszközök arányát jelzi, az idegen források bevonásának mértékére, a vállalat 
eladósodottságára, pénzügyi kockázatára utal.  

A finanszírozási tőkeáttétel jellemzése látszólag eltér a szokásos tankönyvi formuláktól, 
de némi átalakítással felfedezhető e felírásban a „klasszikus” idegentőke/saját tőke 
arányát kifejező mutató. E felírásban finanszírozási szerkezet az összes forrásra 
vonatkozóan értelmezett, tehát nemcsak a tartós forrásokra nevezetesen a saját tőke és a 
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hosszúlejáratú kötelezettségek állományára. Idegen forrás tehát az összes forrás és a 
saját forrás különbsége.  
 

A tőkeszerkezet ilyen jellegű vizsgálata a magyar sajátosságokat figyelembe véve is 
célszerű, tekintettel az idegen forrásokon belül a hosszúlejáratú kötelezettségek alacsony 
arányára a források között. Ez a vizsgált tőzsdei vállalatok mintáján is érzékelhető. 

 
Tőkeáttételi ráta = Eszközök  =  Források    =  Saját tőke + Hitelek = 1 + Hitelek    =  1 + D 
  Saját tőke Saját tőke Saját tőke          Saját tőke  E 
Ahol 
D = debt = adósság (hitelek) 
E = equity = saját (tulajdonosi) tőke 
D + E = összes forrás = összes eszköz (Asset = A) 
D/E= Idegen tőke/saját tőke hányados 
 

A tőkeáttételi ráta elnevezés ez esetben sem fedi fel a valódi tartalmat. Többek 
között azért nem, mert a tőkeáttétel mérésére több pénzügyi arányszám létezik, és ezek 
egyike az itt bemutatott ráta, ugyanakkor nem derül ki a megnevezésből a sajátos 
jelzésértéke. Valójában ez a szokásos eladósodottsági mutatókból képzett un. vagyon-
multiplikátor (Equity Multiplier), amely megmutatja, hogy a finanszírozási szerkezet 
módosulása pozitív hatással van-e a sajáttőke-arányos nyereségre. A mutató 1-nél 
magasabb értéke utal arra, hogy idegen források bevonása révén, annak költségénél 
magasabb hozam érhető el. 

A vagyon multiplikátor másképpen is felírható, ez esetben a szokásos 
eladósodottsági mutatók közül az összes eszközhöz ( összes forráshoz) viszonyított 
idegentőke arány jelenik meg a mutatóban. [Béhm 1998. p. 321.] 
 
Vagyon-multiplikátor =       1_____ 
   1 – D/A 
ahol: 
D/A = Idegentőke-arány   vagy  1 – D/A = sajáttőke-arány = E/A 
(tekintve, hogy: idegentőke-arány + sajáttőke-arány =  D/A + E/A = 1)  
 
A két (vagy több) változatban alkalmazott vagyon-mutiplikátor tartalmi egyezősége kimutatható: 
Eszközök  =  Eszközök             egyszerűsítve: / Eszközök   =   __1__  
Saját tőke Eszközök – Hitelek          1- D/E 
 
Ebből kövekezően: 
Tőkeáttételi ráta (vagyon-multiplikátor)   =  Eszközök   =    1    =  E/A + D/A  =  1+ D/E 
     Saját tőke 1- D/A  E/A 
 
 
3.3. Összefüggések a vállalati teljesítmény értékelésére alkalmazott mutatók között  
 

A ROE önálló jelentésű mutatóiból újabb összefoglaló mutatók alkothatók.  
Közülük kiemelkedik a gyakran használt mutató a – az eszközarányos nyereség, az 
eszközarányos megtérülés ráta- egyik változata. (Ezt a továbbiakban ROA I. jelöléssel 
különböztetem meg a másik, a magyar gyakorlatban elterjedtebb változatától.).  
Az EBIT/Eszközök hányadosaként értelmezett ROA felírható az eddigiekben 
bemutatott mutatószámrendszer 3. és 4. tényezőjének szorzataként. 
 

ROA (I)  = EBIT       =    EBIT___     x  Árbevétel 
          Eszközök            Árbevétel  Eszközök 

ROA (I) = ROS x ATO 
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Eszközarányos megtérülés (I) = Árbevétel-arányos (működési) eredmény x forgási 
sebesség  
 

A ROA ilyen jellegű felbontása segítséget nyújt a hajtóerőinek azonosításában, 
ugyanazon vállalat évenként teljesítményének vizsgálatában, de nem alkalmas 
különböző ágazatok vállalatai de még azonos ágazat vállalatainak összehasonlítására 
sem. A ROS és különösen az ATO alakítói kevésbé teljesítmény-függők. Az eszközök 
forgási sebessége erősen eltér aszerint, hogy a vállalat tőke- vagy munkaigényes 
tevékenységi területen működik. A forgási sebesség függ továbbá a tevékenység és a 
piac jellegétől (szezonalítás), illetve a termelési folyamat hosszától. A korábban említett 
árrések „haszonkulcsok” erősen függnek a piac jellegétől (kompetitív/monopol) is.  
 

A DU Pont mutatószámrendszer korábban bemutatott mutatói közül a kamatteher-
ráta és a finanszírozási tőkeáttételi ráta – valójában a vagyon-multiplikátor – 
összekapcsolásával újabb értékes mutató alkotható: az összetett tőkeáttételi tényező. 
(compound leverage factor). Ez a faktor technikailag a felírt mutatószámrendszer 2. és 
5. elemének szorzataként képezhető. 
Összetett tőkeáttételi tényező = kamatteher ráta x tőkeáttételi ráta 
 

Jelentősége abban áll, hogy az idegen források árát – a kamatterheket – is 
figyelembe véve jelzi a finanszírozási tőkeáttétel ROE mutatóra gyakorolt hatását.  
 

A ROE a ROA(I) és az összetett tőkeáttételi tényező ismeretében az idegen tőke 
bevonás – a finanszírozási tőkeáttétel növekedése hasznosulását lehet felmérni. 
Nevezetesen következtetni lehet arra, hogy képes-e a vállalat a bevont idegen források 
áránál nagyobb jövedelmet elérni.  

Az összetett tőkeáttételi tényező 1-nél magasabb értéke a finanszírozási tőkeáttétel 
kamatterhekkel is számoló pozitív hatását jelzi a saját tőkére jutó adózott nyereségre. Ez 
esetben a ROA (I) értéke a hitelek kamatlába fölött van. Az összetett tőkeáttételi 
tényező 1-nél kisebb értéke jelzi, hogy a vállalat nem képes a hitelek árának (a hitelek 
kamatlábának) megfelelő jövedelmet elérni. Ilyenkor a ROA értéke a kamatláb alá esik, 
és a ROE az eladósodottság mértékével együtt csökken. 
 

A vázolt összefüggés bizonyítását, e mutatók kapcsolatrendszerének kiváló leírását adja 
Bodie/Kane/Marcus Befektetések c. összefoglaló művében, ahol a precíz levezetést és 
számpéldát követően a ROE, ROA (I) és a tőkeáttétel közötti pontos összefüggést feltáró 
egyenlet sajnos –épp a lényeget illetően- nyomdahibás. [im. 1996. II.köt. p. 74-75.] 
 
A ROE, ROA (I)és a tőkeáttétel közötti pontos összefüggést a következő egyenlettel 
lehet összefoglalni: (Az egyenlet levezetése a ROE = Adózott eredmény/Saját tőke 
mutató elemeire bontása alapján történt. A helyes végeredmény idézése az idézett mű 
lábjegyzetében foglaltaknak megfelelően történik. ) 
 
ROE = (1 – Adókulcs) (ROA + /ROA – Kamatláb/ x Adósság 
                Saját tőke 
 
„Ha nincsen hitel, vagy a vállalat ROA értéke megegyezik a hitel kamatlábával, akkor a 
ROE értéke: egy mínusz az adókulcs, szorozva a ROA-val. Ha a ROA meghaladja a 
kamatlábat, akkor a ROE értéke nagyobb lesz, mint az (1 – adókulcs) x ROA, mégpedig 
annál inkább, minél magasabb a hitel/sajáttőke arány.”... 
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”Fontos megjegyezni, hogy a növekvő eladósodottság csak akkor járul hozzá 
pozitívan a vállalat ROE értékének alakulásához, ha a vállalat ROA értéke 
meghaladja a hitelek kamatlábát.” [Bodie – Kane – Marcus 1996. p. 75.] 

 
A mutatók ezen összefüggését, jelzés-értékét használtam fel arra, hogy a tőzsdei 

vállalatok teljesítményének vizsgálata során, a nyereségük nominális növekedése 
mögött az érték növelésének hajtóerőit felfedezzem. 
 

Tekintettel arra, hogy az eszköz-arányos nyereség – ROA – felfogásában eltérések 
mutatkoznak a nemzetközi és a hazai gyakorlat között, szükségesnek tartom a kétféle 
elv szerint felépített ROE mutatószámrendszer elemeinek összehasonlítását, 
információtaralmának bemutatását. 
 

A ROE fő alkotóelemei a következőképpen írhatók fel a ROA(I) = EBIT/Eszközök 
jelentéstartalommal. 
ROE = Adóteher ráta x ROA(I) x Összetett tőkeáttételi tényező 
 
ROE = Adózott nyereség           x       EBIT  x (IB x vagyon-multiplikátor) 
            Adózás előtti nyereség     Eszközök 
 

ROA(II) jelölést alkalmazok arra a mutatóra, amely számlálójában a ROE 
mutatóhoz hasonlóan az adózott nyereséget tartalmazza a működési (üzleti) eredmény 
helyett. A ROA(II) alapján A ROE a következő fő elemekből áll. 
ROE = ROA(II) x vagyon-multiplikátor 
 
A ROA(II) felépítése: forgási sebesség  mutató (a korábbival azonos tartalommal) x árbevétel-arányos 
nyereség  
ROA(II)   =    Adózott nyereség  = Árbevétel x Adózott nyereség 
  Eszközök  Eszközök        Árbevétel 
 

Látható, hogy a magyar gyakorlatban is használt második változat egyszerűbb, de 
lényeges elemek vizsgálatára kevesebb mód nyílik. Kimarad az adóteher-ráta hatásának 
vizsgálata, holott a vállalatok időszakosan teljes, vagy részleges adómentességet 
élveznek, ennek következtében az adózott nyereség alapján felépített ROA mutatójuk 
átmenetileg magasabb eszköz-arányos jövedelmezőséget mutat. Hasonlóképpen eltűnik 
a kamatteher vizsgálatának lehetősége. Ennek következtében, a vagyonmultiplikátor 
önmagában az idegenforrás-bevonás (az eladósodás) „jótékony hatását” vagy 
„negatívumát” annak ára nélkül mutatja. A ROA és a hitelkamatláb viszonyának 
megítélési lehetősége, ebből adódóan az idegen forrás felhasználásának 
eredményességére utalás elvész az elemezhető tényezők közül. 
 

Mindezek miatt a dolgozatom elemzési részében felhasználtam a ROE elemzéshez 
alkalmazkodó mutatókat. Ugyanakkor az egyetértve a neves szakírók azon állításával, 
hogy az értékalkotó tényezők sorában fontos annak pontos felmérése, hogy milyen 
tényezők alakítják a befektetett tőke hozamát, célszerűnek látom a ROA(I) szerinti 
mutatószámrendszer értelmezést. Ez utóbbi, fogyatékossága ellenére is közelebb visz a 
kívánatosnak tartott értékelemzéshez. 
 

Emellett bevontam a vizsgálatba egy újabb fontos –a számomra rendelkezésre álló 
adatokból kiszámítható – jövedelmezőségi mérőszámot a tőkearányos működési 
eredmény mutatót (ROCE = Return on Capital Equity).  
A szintén többféle módon számított mutató általam alkalmazott felépítése: 
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ROCE = üzemi (üzleti) tevékenység eredménye/(Saját tőke + Hosszúlejáratú 
kötelezettségek).  
 

E mutató eredmény-kategóriája azonos a ROE mutató felbontása során alkalmazott 
ROA (I) mutató eredménykategóriájával. Különbségük – nagyságrendjét tekintve 
eltérésük – a viszonyítási alapot tekintve van. A ROCE mutató a tartós források 
jövedelemtermelő-képességére utal. Számításaim során – V. fejezet, a tőzsdei vállalatok 
teljesítményei c. rész – az EBIT/ átlagos (Saját tőke + Hosszúlejáratú kötelezettségek) 
hányadossal végeztem az évenkénti és vállalatonkénti összehasonlításokat. (Az átlagos 
adatokat a megfelelő forrás mérlegekben szereplő – előző és adott év végi – végi 
értékeinek egyszerű számtani átlagolásával határoztam meg.) 
A pontosabb (a dolgozat II. részében bemutatott, az érték mozgatóinak feltárásához 
alkalmasabb) ROIC mutató kiszámításához nem voltak vállalatonként több évre 
visszamenően részletezett adataim.  

 
Úgy vélem, hogy az időbeli  – és ágazatonként vállalatok közötti – összehasonlí-
tásokhoz a ROCE is többlet-információkat nyújthat a ROE mellett.  
A másfajta jövedelmezőségi mérce bevonásával korrigálhatóvá vált a ROE néhány –
korábban feltárt - hibája:  

– eredményként csak a kamatfizetés és adózás előtti adó- és kamat-hatástól 
megtisztított teljesítmény jelent meg, továbbá 

– az eredményt az annak létrehozásában tartósan résztvevő finanszírozási 
forrásokra vetíti.  

 
A fejezetben bemutatott pénzügyi mutatók tartalmának, kapcsolatrendszerének 

ismerete elengedhetetlen a vállalati teljesítmények értékeléséhez. Egy részük – nem 
több évet átfogó és egységes rendszerük – a befektetők és potenciális befektetők 
számára nyilvánosan is elérhető. A hagyományos és újfajta pénzügyi mutatók, a csak 
pénzügyi szempontból vett teljesítménymérések azonban ma már – a változó környezet, 
a piaci kihívások korában – és nem elegendőek a vállalkozások komplex megítéléséhez. 
 
 
 
4. A kibocsátók teljesítményeinek megítélhetőbbé tétele – a kibocsátók kommuni-
kációjának tartalmi változásai 
 

A nyilvános részvénytársaságok által közölt információk tartalmának 
megváltoztatását, és egyúttal a befektetőkkel való kommunikáció fontosságát a 
hangsúlyozzák a vállalatértékeléssel foglalkozó elméleti és gyakorlati szakemberei 
egyaránt.  
 

A legfőbb kifogás az információk tartalmát, nevezetesen a pénzügyi kimutatások és 
a pénzügyi mutatók kizárólagosságát érinti. 
A hagyományos pénzügyi mutatókat sokan bírálják számbavételi hibáik, rövidtávú és 
múltra orientált szemléletük miatt. Ennél fogva önmagukban, mind a vállalatvezetés, 
mind a részvényesek szempontjából elégtelennek minősülnek. 
 

„A pénzügyi mutatók nem alkalmasak arra, hogy irányítsák a szervezeteket 
napjaink intenzív versenykörnyezetének feltételei között és értékeljék helyzetüket. Ezek 
ugyanis visszatekintő, utólagos jelzőszámok (lagging indikators), amelyek nem képesek 
megragadni az előző időszakban teremtett, illetve elpusztított értékeket. A pénzügyi 
mutatószámok képet nyújtanak a múlt néhány –de nem minden- akciójának 
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eredményéről, de nem képesek iránymutatást adni ahhoz, mit kell tennie a vállalatnak 
ma és holnap a jövőbeli pénzügyi érték megteremtése érdekében” [R. S. Kaplan – D. P. 
Norton 1999. p. 32.] 
 

Az előzőekben jellemzett „kiegyensúlyozott mutatószám-rendszer” (Balanced 
Scorecard = BSC), nem veti el az értékelésből a pénzügyi mutatókat, hanem az 
eredménymutatókat – mint jellemzően utólagos jelzőszámokat –, hanem megfelelő 
arányban kiegészíti a más előremutató jelzőszámokkal, az un. „teljesítményokozókkal”, 
amelyek valójában azt jelölik ki, hogy hogyan lehet elérni a kívánt eredményt.  
Ez a mutatószámrendszer a vállalati teljesítményt több nézőpontból vizsgálja, értékeli. 
A pénzügyi mutatókat olyan teljesítménymutatókkal egészíti ki, amelyek a vevői 
elégedettséggel, az üzleti folyamatokkal és a szervezet innovációs és tanulási 
lehetőségével kapcsolatosak.  
 

Kaplan-Norton idézett művében bemutatott mutatószámrendszer statégiai szemléletű, 
a hosszútávon fenntartható értékekre összpontosít. A Balanced Scorecard négy 
elkülönülő nézőpont köré szerveződik: pénzügyi teljesítmény, vevők, működési 
folyamatok, valamint innováció és tanulás. A név azt tükrözi, hogy ez a scorecard 
egyensúlyt teremt rövid és a hosszú távú mutatók, a pénzügyi és nem pénzügyi 
mutatatók, a visszatekintő és az előrejelző mutatók, valamint a külső és a belső 
teljesítmények között.  
A következő – a műben szereplő – példa kiválóan szemlélteti a vállalati teljesítmények 
elemzéséhez e dolgozatban is alkalmazott pénzügyi mérőszám alakulásának okozóit, az 
említett négy nézőpont szerves kapcsolódását. 
A „pénzügyi nézőpont” egyik gyakran használt mutatószáma – a  ROCE – 
„teljesítményokozója lehet a meglévő fogyasztók ismételt és növekvő értékű 
vásárlásaiból származó értékesítési árbevétel, ami a fogyasztók hűségének az 
eredménye.” ... „A következő kérdés az, hogy a vállalat hogyan tehet szert hűséges 
fogyasztókra? A fogyasztói preferenciák elemzése során kiderülhet, hogy a fogyasztók 
nagy jelentőséget tulajdonítanak a pontos rendelésteljesítésnek.” (vevői nézőpont!) ... 
„Milyen üzleti folyamatok terén kell kiemelkedő teljesítményt nyújtania a vállalatnak a 
pontos rendelésteljesítéshez? Elképzelhető, hogy rövidebb átfutási időket kell elérni a 
működési folyamatokban és jobb minőségű folyamatokat kell felmutatnia” (működési 
folyamatok!) ... „Hogyan csökkenthető a folyamatok átfutási ideje, hogyan javítható a 
minősége? Az alkalmazottak képzésével és képességeik javításával, ami célként jelenhet 
meg a tanulási és fejlődési nézőpontban.” [im. p. 38-39.] 

 
A részvényesek (a jelenlegi és a potenciális befektetők) – a vállalatokról közölt 

információk felhasználói – szempontjából legfőbb problémát az okozza, hogy a 
pénzügyi beszámolók, illetve az alapján kalkulált mutatószámok a múltra 
koncentrálnak, miközben befektetői mivoltukból adódóan a jövő megítéléséhez 
szeretnének információkat kapni. Bár a múltra vonatkozó információk fontos 
jelzésekkel szolgálnak a jövőre nézve, a befektetőknek előre mutató jelzésekre is 
szükségük van. Az üzleti stratégiák, célok és a megvalósításhoz alkalmazott programok, 
a többféle nézőpontból alkotott mutatók ismeretében lesznek képesek a befektetők arra, 
hogy reálisan becsüljék a cég értékét. Az ilyen jellegű folyamatos tájékoztatás a 
kibocsátónak is érdeke, mert a hiányos információk miatt pesszimista kép alakulhat ki a 
cég üzleti kilátásaitól. 
 

A pénzügyi teljesítménymutatók túlzott előtérbe állításának problémája az amerikai 
vezető könyvvizsgáló cégeket is foglalkoztatja. Az American Institute of Certified 
Public Accountants (AICPA) egy pénzügyi beszámolórendszerekkel foglalkozó külön 
bizottságot állított fel, és a bizottság megerősítette, hogy az üzleti teljesítmény kizárólag 
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pénzügyi beszámolók alapján történő értékelési problémákat vet fel, ezért 
megfogalmazták a vállalatok beszámolóival szemben támasztott követelményeket.  
„A felhasználói igények kielégítése érdekében a beszámolónak meg kell felelnie a 
következő követelményeknek: 
– Nyújtson több információt a tervekről, lehetőségekről, kockázati és bizonytalansági 

tényezőkről. 
– Szenteljen nagyobb figyelmet azoknak a tényezőknek, amelyek hosszú távon 

értéket teremtenek – beleértve a kulcsfontosságú üzleti folyamatokkal kapcsolatos 
nem pénzügyi mutatókat is. 

– Jobban hangolja össze a külső érintetteknek szánt információkat a felsővezetők által 
a vállalat irányításához felhasznált belső információkkal.” 

[The AICPA Special Comittee on Financial Reporting, Improving Business 
reporting – A Customer Focus: Meeting the Information Needs of Investors and 
Creditors. New York: American Institute of Certified Public Accountants, 1994. 
p. 10. Idézi: R.S.Kaplan – D.P. Norton: 1999. P. 46.] 

 

A megfelelő tartalmú információn túl rendkívül fontos a befektetőkkel való 
kapcsolattartás a rendszeres kommunikáció. A tőzsdei társaságok egyre több 
kommunikációs csatornát felhasználva igyekeznek információkat adni magukról. Az 
intézményi (nagy) befektetőkkel, és az elemzőkkel, értékpapír-forgalmazókkal való 
alkalomszerű személyes találkozókon túl, a rendszeres sajtótájékoztatók, közlemények 
mellett a cégek kommunikációjában napjainkban központi szerepet játszik az 
elektronikus kapcsolattartás. Az Internet-technológia terjedésével egyre több 
(jellemzően amerikai és német) tőzsdei cég közül – ma még elsősorban a beszámolási 
kötelezettségének megfelelő terjedelmű, mélységű, elsősorban pénzügyi jellegű – 
információkat a Web oldalain. Valamennyi kommunikációs csatorna igénybevételének 
fő célja, a vállalat kiszámíthatóságának jelzése, bizonyítása, és a „hírhiányból” vagy 
elégtelen információkból származó piaci áringadozások elkerülése. 

 

A piac szereplőivel folytatott rendszeres kommunikációnak kitüntetett szerepe van 
a feltételezett, kalkulált belső érték és a piac által kialakított érték (a piaci ár) közötti 
eltérés mérséklésében. Az eltérő megítélések közelíthetők az érték menedzselésével, 
melynek szemléleti alapja, tartalma, tevékenységrendszere az eddig kifejtettek alapján a 
következőképp foglalható össze: 
– a társaságnak meg kell ismernie, hogy a piac mi alapján ítéli meg a társaság 

értékét, 
– ennek alapján képes azonosítni az „értékmozgatókat”, az értékalkotó tényezőket és 

felmérni az üzleti tevékenységre gyakorolt hatásukat, 
– az értéktényezőkre alapozott célrendszer és stratégiák kialakítása az alapvető cél – a 

cég értékének növelése – érdekében, 
– a célok és stratégiák megvalósulásának mérését biztosító teljesítménymutatók 

rendszerének megteremtése (pénzügyi és nem pénzügyi mutatószámok 
kiegyensúlyozott rendszerének megalkotása), 

– azoknak a legfontosabb tényezőknek, mutatóknak a kiválasztása, melyekről 
rendszeresen célszerű tájékoztatni a befektetőket (nevezetesen: értékteremtő 
stratégiák, célok-eredmények, belső működési folyamatok). 

 
A cég kommunikációjának módja és hatékonysága befolyásolja a piaci árfolyamot. 

A kommunikáció fontos funkciója, hogy a befektetőknek képet adjon a vállalati 
teljesítmények változásáról, ugyanakkor a piacról szerzett információi hozzájáruljon 
annak alakításához. Ez a „vállalati teljesítmény – kommunikáció – piaci ár” 
kapcsolatrendszerének lényege. 
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V. EMPIRIKUS VIZSGÁLAT a BÉT vállalatértékelő szerepköréről 
 
1. Az empirikus vizsgálat szükségessége (feltételezések, felmérések)  
 

A bevezető fejezetben kifejtettem, hogy a reális és folyamatos vállalatértékelést a 
piac végzi.  

Alkalmas-e a magyar piac (a tőzsde) a mai fejlettségi szintjén vállalatértékelésre? 
Erre az alapvető kérdésre keresem a választ a magyar tőzsdére bevezetett vállalatok 
körében végzett felmérésekkel. 

Alapvető feltételezésem, hogy a magyar tőzsde működése elegendő időt, a papírok 
száma elegendő mintát szolgáltat a vizsgálathoz. 
 

A magyar tőzsde vállalatértékelő szerepét kétféle szempontból közelítem meg. 
Feltételezésem szerint tőzsde vállalat értékelő szerepe kontrolálható: az újabb 
kibocsátások árazásán keresztül, valamint közvetetten a vállalati teljesítmények árakban 
való megnyilvánulása útján. 
 
A vizsgálatok során alapvetően két kérdésre keresem választ: 
– Az első nyilvános kibocsátások kalkulált kibocsátási árát hogyan fogadta a piac? 

Avagy igazolhatók –e a magyar piacon az „alulárazással” kapcsolatos elméletek? 
– A kibocsátók piaci szereplése során kialakult árakban tükröződnek-e a vállalatok 

teljesítményei?  
 
A két alapvető kérdés megválaszolásához többféle felmérés szükséges. 
– Az IPO-k árazási kérdéseit megelőzően fontosnak tartom a nyilvános kibocsátás 

jellegének vizsgálatát. Elsődleges kibocsátás, ha tőkeemelési célzatú, másodlagos, 
amennyiben tulajdonosváltás a célja. Ez a felmérés segít az első nyilvános 
kibocsátást végzők azonosításában és az árazás sajátosságainak feltárásában. A 
nyilvános kibocsátások jellegének és számának teljes időszakra vonatkozó 
felmérése a későbbi ismételt kibocsátások azonosítását is lehetővé teszi. Az IPO-k 
árazását célszerű a magyar sajátosságoknak megfelelően – a privatizációval 
összekapcsolva vizsgálni. 

–  A teljesítmények és a piaci árak kapcsolatának feltárásához az előbbi két kategória 
alakulásának egyenkénti vizsgálata szükséges. Ezért előzetesen a magyar tőzsde 
sajátosságainak, és a bevezetett – közöttük elsősorban az IPO – papírok 
áralakulásának áttekintése, majd a vállalati teljesítmények alakulásának 
vizsgálatára kerül sor. Ezt követően valósulhat meg a piaci árak és a vállalati 
teljesítmények összekapcsolása. A kapcsolat felmérése a piaci ár és a korábban 
bemutatott mutatók az EPS és a kiemelt jövedelmezőségi mutatók (elsősorban a 
ROE, ROCE) alkalmazásával is lehetséges. 

– A kutatások „melléktermékeként” – az anyaggyűjtés során – lehetővé válik 
kibocsátók interneten történő kommunikációja tartalmának és sajátosságainak 
feltárása is.  

 
Tekintettel arra, hogy a jelzett felmérések ugyanarra a célra irányulnak, de 

egyenként eltérő megközelítésűek, a kapcsolódó kérdéseket, feltételezéseket a megfelelő 
vizsgálatok során emelem ki. A vizsgálatok különböző módszereket, technikákat 
igényelnek, ezért ezek bemutatását szintén az adott vizsgálathoz kapcsolom.  
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Az egyes vizsgálatok célcsoportja csak részben azonos. Az eltéréseknek elsősorban 
tartalmi magyarázata van, de esetenként „technikai” kivitelezési oka. Az IPO 
vizsgálatok értelemszerűen az első nyilvános kibocsátásokra vonatkoztathatók, a 
magyar tőzsde árfolyam-alakulásának vizsgálatánál célszerű – ilyen „kis méretű” tőzsde 
esetében – minden adott időszakban a tőzsdén forgó papírt számításba venni. A teljes 
tőzsdei szereplés időszakában az egyenkénti vállalati teljesítmény-vizsgálatoknak 
elsősorban az „egyéni kutatói” kapacitás szabott határt. (A vállalati teljesítmény-
mutatók kiszámítása e dolgozatban a kiválasztott vállatok esetében ugyanazon 
adatforrások felhasználásával ugyanazon módszer alkalmazásával történt. Így lehetővé 
vált a vizsgált vállalati kör azonos alapokon való összemérése, a vizsgálat 
szempontjainak megfelelő feldolgozása. A nem teljes körű teljesítmény-felmérés 
korlátait többféle szempont szerint kiválasztott vállalati körből alkotott minta 
segítségével igyekeztem feloldani.)  
 
 
2. Az első nyilvános kibocsátások árazásának kérdései a magyar kibocsátók 
körében 
 
2.1. Az első nyilvános kibocsátások jellege (elsődleges, másodlagos) 
 
2.1.1. Szempontok, feltételezések, a vizsgálat módszerei 
 

A nyilvános kibocsátások okaként első helyen az addicionális tőkéhez jutást (a 
nyilvános piacon való tőkeemelést) jelöli meg a szakirodalom. 

Ezen indok alapján a nyilvános piaci szereplés vállalása viszonylag egyszerűen 
feltérképezhető, a nyilvános tőkeemelések gyakoriságának (és nagyságrendjének) 
felmérésével számszerűsíthető.  

Feltételezhető, hogy a magyar részvénytársaságok nyilvános kibocsátásaiban ez a 
tényező kis szerepet játszik, azon az elmúlt 10 évben lejátszódó társadalmi-gazdasági 
okoknál fogva, hogy a magyarországi nyilvános kibocsátások, tőzsdei bevezetések 
jelentős részben a privatizációhoz kötődtek.  

 
A tőzsdére bevezetett, és 1999-ben is jelenlévő részvények több mint egyharmada, 

(az első nyilvános kibocsátások fele) un. „tőzsdén privatizált részvény”. A tőzsdei 
privatizálások ezen látszólag nagy aránya az összes tőzsdei bevezetésen belül, illetve a 
nem tőzsdén privatizált részvényekhez képest, elegendő indok lenne ahhoz, hogy –
fejlődő piac lévén – a piacgazdaságokban jellegzetes nyilvános piacra lépési, tőzsdei 
megmérettetési szándékok között semmiféle hasonlóságot ne keressünk. Tekintve, hogy 
az első nyilvános kibocsátások, tőzsdei bevezetések jelentős részben a privatizációhoz 
kötődnek, arra engednek következtetni, hogy az első, előzmény nélküli kibocsátások 
döntően másodlagos jellegűek, nem extern tőkeszerzési (tőkeemelési) célzatúak. Az első 
nyilvános kibocsátások indoka tehát tulajdonos-váltás, mégpedig az állami tulajdon 
magánkézbe adása. Ebből eredően a társaság nyilvánossá válása nem az új tőkeszerzés 
célját szolgálta a magyar gazdaságban.  
 

A köztudottan nem piaci viselkedésű szereplőként számon tartott állam részvétele 
az első nyilvános kibocsátásokban a „megfelelő kibocsátási ár” megállapításának, a 
későbbiek során tulajdonosi mivoltának meghatározott arányban való fennmaradása a 
„megfelelő piaci árazás” problematikáját is felvetik.  
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Nevezetesen: a vállalat valós értékének megfelelnek-e az első kibocsátás árai, 
illetve a későbbi tulajdonosi szerep meghatározott arányú fennmaradása mennyiben 
befolyásolja a piaci árakat? 
 

A kiinduló feltételek alapján levonható egyértelmű következtetések látszólag 
szükségtelenné („okafogyottá”) tesznek minden további vizsgálatot. Az első nyilvános 
kibocsátás, valamint a tőzsdei jelenlét során a további nyilvános kibocsátások 
tartalmának vizsgálatát a következő tényezők miatt tartom fontosnak: 
– A privatizáció első nyilvános kibocsátásokra gyakorolt hatása nem egyértelmű. A 

tőzsdén privatizált részvények nagyságrendjének megítélése viszonylagos. A 
Magyarországon lezajlott privatizáció nagyságrendjéhez, valamint a többi 
viszonylag fejlett Kelet-Európai (Varsó, Prága) tőzsdére privatizálás révén bekerült 
cégek számához képest alacsony. A Magyarországon lezajló privatizáció 
sajátosságainak és a cégek nyilvános szereplésére gyakorolt hatásának tömör 
összegfoglalását adja adatokkal alátámasztva a BÉT volt ügyvezető igazgatója: „A 
kormány elsősorban a szerkezetátalakításra és a bevételek maximalizálására 
helyezte a hangsúlyt s a tőkepiac gyorsabb fejlődését és a nagyobb nyilvánosságot 
biztosító tőzsdei privatizálások a teljes privatizált vállalati körön belül még akkor is 
csak egy kisebb hányadot képviseltek, ha súlyuk kétségtelenül meghatározóvá vált a 
tőzsdén belül. Mindez azt eredményezte, hogy a Budapesti Értéktőzsde a többi 
viszonylag fejlett Kelet-Európai tőzsdéhez képest kevésbé privatizálás-vezérelt.”… 
A nyolc éves múltat tekintve már egyértelműen a következő megállapítás tehető a 
tőzsdén szereplő részvénystruktúra eredetét tekintve: „a BÉT a többi közép-európai 
tőzsde kínálati szerkezetéhez képest kevésbé a privatizáció, s jelentősebb mértékben 
a magáncégek kibocsátásai révén piacra kerülő részvények központi piaca.” [Rotyis 
1998. p. 152., 153.] A privatizáció befejeztével és az új belépésekkel számolva, ez a 
tendencia jellemző a jelenben, és még inkább érezteti hatását – feltehetően a több 
nyilvános kibocsátás és tőzsde bevezetés – révén a jövőben. 

–  A tőzsdén privatizált, tulajdonosváltási célzattal bevezetett részvények mát több éve 
forognak a tőzsdén – a legnagyobb volumenű ilyen jellegű bevezetések időszaka 
1994-1997 –, jelentős részük esetében újabb kibocsátásokra, tőkeemelésekre is sor 
került. Célszerű ezek jellegét, árazását (kibocsátási árát) megvizsgálni, ezen 
keresztül „önértékelésükről” és annak piaci elfogadásáról képet alkothatunk. 
További elemzésre ad lehetőséget nyilvános tőkeemelési célzatú kibocsátásaik és 
eladósodásuk valamint osztalék-kifizetési hányaduk összevetése, melynek révén 
megállapítható, hogy esetükben a külső vagy belső finanszírozás jellegzetes-e. A 
nyilvános megmérettetést vállaló cégek körében azzal a feltételezéssel élhetünk, 
hogy az extern részvénytőke-növelés valamint – az ismertségükből, megfelelő piaci 
értékelésükből fakadóan – a könnyebb, esetleg olcsóbb forrás-szerzés lehetősége, 
időben a külső finanszírozás szerepét növeli meg. 

– Az elmúlt 9-10 évben jelentős számban tőzsdei bevezetésre kerültek magáncégek, 
közöttük olyan részvénytársaságok, amelyek privatizálást követően kérték a 
bevezetésüket. (Külön kezelendők azok a cégek, amelyek az első nyilvános 
kibocsátásukat követően a már korábban említett un. ”tőzsdekényszer” hatására 
kerültek a tőzsdére. Ezért az 1998-at követő bevezetéseket elkülönítve vizsgálom.) 
Nyilvános, szabályozott piacra lépés említett paramétereinek vizsgálata során 
mintegy kontrollcsoportnak, viszonyítási alapnak tekinthetők. 

 
Mennyiben játszott szerepet a Magyarországi nyilvános kibocsátások esetében az 

extern saját tőke növelés motívuma? Vagy más megfogalmazásban: a tőzsdén szereplő 
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részvénytársaságok a saját tőke növelését kívülről forrást szerezve, avagy az 
önfinanszírozás eszközével biztosították? 
 

A nyilvános kibocsátás hazai sajátosságait vizsgálom a következőkben a Budapesti 
Értéktőzsdén szereplő részvénytársaságokat elemezve a következő szempontok szerint: 

 

– Volt-e a tőzsdei bevezetést megelőzően a társaságoknak részvény kibocsátásuk, 
avagy előzmény nélküli (első, unseasoned) kibocsátásról van-e szó? A szabályozott 
piacon megjelent első kibocsátások azonosítása szükséges az „IPO-k” árazása – 
mintegy a vállalatok önértékelése és piaci elfogadása – vizsgálatához, valamint az 
első árazás jelentőségét hangsúlyozó, piaci viselkedésre alapozott elméletek magyar 
értékpapírpiacon (tőzsdén) való érvényességének felméréséhez. 

– Az első kibocsátás tőkeemeléssel együtt járt-e (elsődleges kibocsátás), avagy 
tulajdonos-váltás történt (másodlagos kibocsátás)? Tekintve, hogy – a korábban 
kifejtett okoknál fogva – a tulajdonos-váltás – az állami tulajdonhányadok eladása – 
nagy aránya felmérések nélkül is valószínűsíthető, ez esetben a kontroll-csoport – a 
zártkörű társaságból nyilvánossá váló cégek – ez irányú magatartásának 
megállapítása lesz döntő. 

– Az első kibocsátást követően történt-e újabb nyilvános kibocsátás, és ez tőkeemelési 
céllal történt-e? (Ez esetben a vizsgált vállalati kört célszerű szűkíteni, az 1997 
végéig belépőket vizsgálva, tekintve, hogy az újonnan belépőkre az ismételt 
kibocsátás kritériuma kevésbé vonatkoztatható, valamint a „tőzsdekényszer” miatt a 
piacra belépők motívumainak – közöttük a tőkeszerzési célnak – keresése kevésbé 
értelmezhető.) Ez irányú vizsgálat – a korábban kifejtettek szerint – a belső vagy 
külső finanszírozás megítélésére ad lehetőséget. 

 
A vizsgálatot kiemelten az első nyilvános kibocsátást végzők szempontjából 

végeztem el, de a vizsgálatba kontroll-csoportként a tőzsdei bevezetést megelőzően már 
nyilvános kibocsátást végző cégek is bekerültek. Nem szerepelnek a felmérésben azon 
cégek, melyeket időközben kivezettek, és azok sem, amelyek a „tőzsdekényszer” 
hatására 1998-1999-ben kerültek a tőzsdére. Az előbbiek szerepeltetése a 
feldolgozásban a mai állapot felmérése szempontjából nem releváns, az utóbbiak 
felmérése a kibocsátások szempontjából elhanyagolható, tekintve, hogy tőzsdére 
bevezetésük nem járt nyilvános kibocsátással, és további kibocsátásokkal sem éltek 
(egyetlen zártkörű kibocsátást kivéve) a nyilvános piacon való szereplésük ideje alatt.  
 

Az adatokat a Részvények Könyve különböző évfolyamainak „Részvénykibocsátások, 
forgalomba hozatalok” egyes cégekre vonatkozó rovataiból gyűjtöttem, és a jelzett 
szempontok szerint dolgoztam fel. 
A bevezetés nagyságrendje szerinti arányok felméréséhez – kontrollként a bevezetések 
száma szerinti megállapításokhoz – rendelkezésre álltak az éves jelentések alapján 
összeállított adatsorok. (Az adatok 1995-től voltak nyilvános forrásokból számomra 
elérhetők, de a jelzett tendenciák megállapítására alkalmasak. Az arányok mellett 
feltüntettem zárójelben a bevezetett részvények számát is.) 
 

A vizsgálat eredményeit az 1. sz.: „A BÉT részvénytárságainak kibocsátásai” c. 
táblázatban foglaltam össze. (Melléklet. 1. sz. táblázatok.) 
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2.1.2 Az első nyilvános kibocsátások jellegének hazai sajátosságai. 
 

A magyar tőzsdei vállalatok az első kibocsátásának jellemzőire vonatkozóan – a 
bevezetési adatok megfelelő csoportosítását, összegzését követően – a következő 
megállapítások tehetők. 
 

– A bevezetést követően 1999 végén is a tőzsdén lévő 66 részvénytársaság közül 
mindössze 24 cég – a tőzsdén jelenlévők 36%-a – tőzsdén privatizált. Ilyen értelemben, 
tendenciáját tekintve a BÉT egyre inkább a ”magáncégek tőzsdéjének” tekinthető, 
tekintve, hogy a privatizálások – így az összes privatizáláshoz képest egyébként sem 
nagy súlyú tőzsdén való privatizálások – időszaka lezárult, valamint az említett 
„tőzsdekényszer” hatására relatíve nagyszámú bevezetések valósultak meg 1998-99-
ben. 

Az évenkénti bevezetések adatsorát vizsgálva azonban észrevehető, hogy 
korántsem „szerves fejlődés” révén következett be a magáncégek kibocsátásai felé való 
elmozdulás. Tény, hogy 8 év volt szükséges ahhoz, hogy a BÉT-en mennyiségét 
(darabszámát) tekintve a tőzsdén privatizált papírok túlsúlya megszűnjön. A 
bevezetéseket nem darabszáma, hanem súlya szerint mérlegelve – a bevezetett 
részvénymennyiségeket névértéken mérve – ugyanilyen irányú elmozdulás 
tapasztalható, a „fordulat évének” 1998 tekinthető.  
 
 

3. sz. táblázat 
 

A tőzsdén privatizált és egyéb (magán) bevezetések aránya névértéken 
 
Megnevezés    1995  1996  1997  1998  1999 
Tőzsdén privatizált 89% (21)       71% (27)           61% (28)          46% (25)          37% (24) 
Egyéb (magán)  11% (21)       29% (18)           39% (26)          54% (30)          63% (42) 
 
[Források: Éves jelentések (BÉT) 1995, 1996, 1997, 1998, 1999.]  
 
 

– Az 1999-ben tőzsdén lévő kibocsátások közül 42, első nyilvános, előzmény 
nélküli kibocsátásnak, (IPO-nak) tekinthető. Ez az összes kibocsátásnak megközelítőleg 
64%-a, de ha a korábbi, kényszerű bevezetésektől eltekintünk, az első nyilvános 
megmérettetés 1997-ben a bevezetések 85%-ára 1998-ban 80%-ára jellemző. Bármelyik 
viszonyítási alappal számított arányt tekintjük, érzékelhető, hogy az első nyilvános 
szereplések nagy súlya felerősítette a tőzsde értékelő szerepkörét (a belső érték és a 
piaci érték viszonyának kérdését.). A kibocsátási áron keresztül mért „önértékelés” és 
piaci értékelődés vizsgálata a későbbi nyilvános kibocsátások számára is tanulságokkal 
szolgálhat.  

 
 

A 42 IPO közül pontosan 50-50% a tőzsdén privatizált és egyéb (magáncégek) első 
nyilvános kibocsátásának aránya. Ez a véletlenül arányos megoszlás látszólag pontos 
összehasonlításra ad lehetőséget a kibocsátási ár és annak piaci elfogadásának 
felmérését illetően, de a kibocsátások oka, és időbelisége eltérő képet mutat.  
Az időbeli eltolódás jelentőségével az árazási kérdések kapcsán kívánok foglalkozni, de 
az a bevezetési sajátosságokról leírtakból következik (a fenti táblázatok adataiból pedig 
számszerűen kiderül), hogy a privatizációs első kibocsátások nagyobb hányada (a 
bevezetett részvények számát tekintve) 1995-ig valósul meg, a magáncégek ezt 
követően jelentkeznek nagyobb számú kibocsátással. 
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– A tőzsdén privatizált cégek első kibocsátásai – mint ahogyan az a felmérések 
nélkül is valószínűsíthető volt –, nem tőkeemelési célzatúak. Tisztán tőkeemelés 
(tulajdonos-váltás, azaz a volt tulajdonos által felajánlott részvénycsomag nélkül) 
esetükben teljesen kizárt, de a tulajdonos-váltással egybekötött összetett kibocsátásra is 
mindössze 5 esetben – alig 24%-uk esetében – került sor. Több mint háromnegyedük 
esetében tehát csak az állam (ÁVÜ, illetve ÁPV Rt) által felajánlott részvénycsomag 
került eladásra. 

A magáncégek első kibocsátása 70%-os arányban tisztán tőkeemelési célzatú, 
elsődleges kibocsátás, de ha hozzászámítjuk az összetett kibocsátásokat is, akkor a 
kibocsátás okát illetően esetükben majdnem teljesen a privatizált vállalatokra jellemző 
vonások ellentéte mutatható ki. A korábbi tulajdonosok részvényfelajánlása alapján 
került sor nyilvános kibocsátásra 20%-uk esetében. 

A tőzsdén lévő vállalatok első kibocsátását összességében mérlegelve a kiinduló 
feltételezésnél árnyaltabb kép mutatkozik 1999 végi állapotra (megközelítőleg az első 
évtized végére) vonatkoztathatóan. Az első nyilvános kibocsátások valamivel több mint 
50%-a (ha a tőkeemeléseket is tartalmazó összetett kibocsátásokat is hozzávesszük) 
elsődlegesnek tekinthető, tehát tőkeemelési célzatú.  

 
A első kibocsátásokról és azok jellegéről szóló táblázatban látszólag bonyolult –
rövidítések betűjeleit, számokat, megjegyzéseket tartalmazó – összesítés előtt néhány 
megjegyzést kívánok tenni a könnyebb áttekintés, értelmezés céljából. Nem célszerű 
olyan szerkezetű összesítést készíteni, amelynek értelmezéséhez külön magyarázat 
szükséges, de ebben az esetben a több – különböző szempont szerint – részletező 
táblázat helyett választottam ezt a megoldást, tekintve, hogy kibocsátónként és 
együttesen, időrendben (történetiségében) a kibocsátások típusát, jellegét, számát, 
sajátosságát egyszerre szándékoztam érzékeltetni.  

 

– Az összesítésben megtalálhatók a korábban elemzett első nyilvános kibocsátásra 
jellemző vonások tőzsdén privatizált és magáncégek csoportosításban. A jobb 
áttekinthetőség kedvéért adott éven belül nem tartottam be a bevezetés időrendje 
szerinti sorrendet, helyette az első nyilvános kibocsátás, (azon belül tőzsdén 
privatizált /P/ és magáncégek) valamint az adott évben bevezetett, kibocsátásukat 
tekintve nem előzmény nélküli cégek sorrendet követtem. (A két csoport 
elkülönítését félkövér és normál betű-szedéssel oldottam meg.) A nem első 
nyilvános kibocsátású cégek esetében feltüntettem, hogy volt-e a piacra lépésük 
alkalmával nyilvános kibocsátásuk. Amennyiben igen, jeleztem, hogy az 
tőkeemelési célzatú (XT), avagy tulajdonos-váltás történt. Tekintve, hogy van 
közöttük tőzsdén privatizált, de nem első nyilvános kibocsátását végző cég, 
esetükben a tulajdonosváltást XP-vel jelöltem. 

– Valamennyi kibocsátó esetében számszerűen jelöltem, hogy hányszor hajtott végre 
a tőzsdére belépést követően nyilvános, avagy zártkörű kibocsátást. Tekintettel a 
zárt körben végrehajtott kibocsátások nagy számára és tartalmát tekintve 
sokszínűségére, megjelöltem a jellemző okokat. Normál zártkörű kibocsátásnak 
tekintettem a tőkeemeléssel járó, előre meghatározott befektetői körnek való 
értékesítést, ezt külön jelöléssel nem láttam el. (Nem részleteztem a kibocsátásokat 
aszerint, hogy külföldi vagy belföldi, pénzügyi intézményi vagy szakmai befektetői 
körnek történt-e a felajánlás, milyen arányban, stb., mert ennek vizsgálata, 
jelentőségének elemzése külön csak a kibocsátások jellegzetességeivel foglalkozó 
dolgozat témája lehetne.) Tekintve, hogy több zártkörű kibocsátás esetében 
előfordultak ösztönzési, javadalmazási tartalmak, ezért célszerűnek láttam 
kibocsátónként megjelölni fajtájukat, gyakoriságukat. (A tartalmak és gyakoriságok 
kiemelése a Magyar Részvények Könyve különböző évjárataiban az egyes 
részvények bemutatásának. „A kibocsátások és forgalomba hozatalok” rovatában 
megjelent leírások alapján történt. A kategóriák és adatok – a részletesebb háttér-
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adatokat mellőző egyéni feldolgozás következtében – kevésbé pontosak, de a 
tartalmak és arányok megközelítésére alkalmasak. Az összesítésben alkalmazott 
rövidítések mellett az adott javadalmazási kategória hazai gyakorlatban alkalmazott 
fő jellegzetességeit tüntettem fel, a leírások tehát nem precíz definíciók.) A hazai 
kibocsátások esetében a következő ösztönzési, javadalmazási célú tőkeemelések 
fordultak elő: 
– MO = menedzser opció, melynek fő jellegzetessége, hogy a  tőkeemelés az 

alaptőkén felüli vagyon terhére történik, és a javadalmazást szolgáló papírok 
megvételére a a menedzsment kap lehetőséget (opciót), vagy a papírokat az 
igazgatóság ügyvezető tagjai jegyezhetik le. 

– XM = a vezetők számára javadalmazási céllal részvények kibocsátása (általában 
ingyenesen, az eredménytartalék terhére. 

– XDM = a vezetői, alkalmazotti részvényvásárlási program keretében, 
részvények kibocsátása, melynek kedvezményezettjei a dolgozók és a vezetők. 

– D = Dolgozói részvények kibocsátása alaptőkén felüli vagyon terhére 
ingyenesen, vagy kedvezménnyel. 

– XB = bónuszrészvény kibocsátása az alaptőkén felüli vagyon terhére, melynek 
jellegzetessége, hogy a korábbi tulajdonosok minden korábbi részvény (vagy 
meghatározott számú, pl.: minden második részvény) mellé újabb (bónusz) 
részvényt kapnak. 

– Oszt.rv. = osztalékrészvény, melyet a részvényesek készpénzben fizetendő 
osztalék helyett kapnak, illetve osztalékaikat – előre meghatározott (kalkulált) 
áron – részvényekre válthatják át. 

 
Az első nyilvános kibocsátásokat követő további kibocsátásokat nyílt vagy zárt 

jellegük, gyakoriságuk és célzatuk szerint vizsgálva a BÉT-en jelenlévő vállalati körben 
végzett felmérés alapján a következő megállapítások tehetők: 

 
– Az első nyilvános kibocsátásokat követően a korábban elemzett „IPO-csoport” több 

mint egyötöde (9 részvénytársaság) élt a nyilvános kibocsátás útján történő 
tőkeszerzés eszközével. 

 
Tekintve, hogy közülük két társaság több – 2 illetve 3 – alkalommal a nyilvános piachoz 
fordult tőkéért, a számadatok szerint az összes – a tőzsdére belépést követő – nyilvános 
kibocsátás kétharmadát e vállalati kör hajtotta végre. Ez az adat az sem az első 
kibocsátók újabb nyilvános tőkeszerzési hajlama megfelelő voltának megítélésére, sem 
a nem első kibocsátókkal való összehasonlításra nem alkalmas, mert ez utóbbi 
csoportba tartozók időbeli késéssel léptek a piacra – egyharmaduk nyilvános 
kibocsátást, kisebb hányaduk (15%) tőkeemelést követően –, ezért további nyilvános 
kibocsátásuk az idő rövidsége miatt sem valósulhatott meg. (Sőt a nem első kibocsátó –
a táblázatban fel sem tüntetett – új belépők ilyen jellegű esetleges szándéka az idő 
rövidsége miatt nem is volt érvényesíthető.)  

 
A jelzett adat annak megállapítására alkalmas, hogy az első nyilvános kibocsátást 
végrehajtók egy része élt az újabb nyilvános tőkeszerzés eszközével, annak a zárt 
kibocsátáshoz képest magasabb költsége és nagyobb időigénye ellenére. Kérdés az, 
hogy milyen okoknál fogva választották ezek a cégek (illetve tőkeemelés esetén más 
társaságok miért nem) a tőkeszerzésnek ezt – a számukra nyilvánvaló – útját, illetve 
megfelelő időben hajtották-e végre extern részvénytőke növelésüket. A későbbi ár- 
és teljesítmény vizsgálatok alapján a valószínűsíthető okok megállapíthatók.  
 

– Az első kibocsátók közötti korábbi megkülönböztetés – nevezetesen: tőzsdén 
privatizált vagy magáncég – a további kibocsátások vizsgálata során veszít 
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jelentőségéből. A kibocsátások jellegét (nyílt vagy zárt) és előfordulását tekintve 
nincs szignifikáns eltérés a két csoport között. 

 

Az első nyilvános kibocsátók 14%-a (6 cég) semmilyen további kibocsátást – sem nyílt 
sem zárt jellegűt – nem hajtott végre. Közülük két cég „késői belépő” (késői belépőnek 
tekintem az 1995 után piacra lépőket), ezért újabb elsősorban – nyilvános tőkeemelésre 
még nem is kerülhetett sor, tekintve, hogy meghatározott normál fejlődési ütemet 
feltételezve – a korábban idézett felmérés szerint – 4-5 évenként jellemző a nyílt piacon 
való tőkeszerzési szándék. A hosszú ideig állandó nagyságú jegyzett tőkével 
rendelkezők a két végletet jelentő csoport valamelyikébe tartoznak: feltételezhetően 
stabilnak mondható szakmai befektetői gárdával, tevékenységük ellátásához megfelelő 
tőkésítettséggel, stabil, kiépített piaccal rendelkeznek, vagy teljesítményüknél fogva 
tőkeemelésre belső forrásból nem képesek, és a kívülállók pedig nem hajlandók a 
tevékenység végleges forrás-átadással történő megfinanszírozására.  
 

A teljesség kedvéért szükséges megjegyezni, hogy az első nyilvános kibocsátást 
végzők között csak egyetlen olyan van, aki csak nyilvános kibocsátást hajtott végre. 
Az előzőekben kiemelt cégek kivételével valamennyien zárt kibocsátás illetve 
kibocsátások keretében emelték alaptőkéjüket. 

 
– A nem első ízben nyilvános kibocsátók egy része is élt – mint ahogyan már az 

összehasonlítás során említettem – a nyilvános kibocsátás eszközével a tőzsdei 
bevezetés alkalmával. A pontosítás végett célszerű kiemelni, hogy ezeknek sem 
mindegyike volt tőkeemelési célzatú, sőt a kisebbik hányada volt az. 

 

Az esetek nagy részében tulajdonos-váltás történt, az állami tulajdonrészek eladása 
valósult meg (Ezt XP-vel jelöltem.) Tehát a tőzsdén való privatizálás nem kötődik az a 
tőzsdei bevezetéssel egybekötött első kibocsátáshoz, sőt a volt nagy állami cégek egy 
része tőzsdei bevezetés előtt is hajtott végre tőkeemelési és/vagy állami tulajdonos-
váltási célzatú kibocsátásokat. Sőt az állami tulajdon hányadának csökkenése az ÁVÜ 
felajánlás-csomagok alapján több nyilvános kibocsátás keretében valósult meg. (A 
MOL részvénykibocsátások sorozata ennek „klasszikus” példája.) A kibocsátások 
sokszínűségére utal, ahogy már tőzsdén lévő nyilvános vállalatok esetében is volt zárt 
körben állami tulajdon eladás.  
 

– A tőzsdén lévő vállalatok zárt kibocsátásai nagyarányúak, és indokaikat tekintve 
rendkívül heterogének. (Erre, és a kiemelt tartalmak jelentésére már az összesítés 
bemutatása előtt utaltam.) A zárt kibocsátások, egyben tőkeemelések 
nagyságrendjére jellemző, hogy a tőzsdére belépést követően négy és félszer több 
esetben éltek a kibocsátók a zártkörű kibocsátás eszközével, mint a nyilvánossal. 
Ha a tőkeemelési célzatot vesszük alapul, még nagyobb az eltérés a zártkör javára, 
tekintve, hogy a nyilvános forgalomba hozatalok között jelentős számú volt a 
tulajdonos-váltással együtt járó kibocsátás, míg a zártkörű kibocsátás zöme egyben 
tőkeemelést is jelentett. Magyarázható ez az eltérés, a zártkörű kibocsátás 
egyszerűségével, olcsóságával, szakmai befektetők megjelenésével, de nyilvános 
társaságok esetében ilyen mérvű nagyságrendbeli különbség további vizsgálatot 
igényel. Ezért kerestem a zártkörű tőkeemelések konkrét okát. Nem kívánom az 
egyes kibocsátók esetében a jellegzetes okokat külön részletezni, de a főbb 
jellemzők kiemelést érdemelnek: 
– A nagyszámú zártkörű kibocsátásoknak megközelítően fele ösztönzési, 

javadalmazási jellegű. A zártkörű kibocsátások jellemzően tőkeemeléssel jártak, 
míg a nyilvánosak – az ismert okoknál fogva – nem. 
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– A tőzsdén privatizált és magánvállalatok megkülönböztetést nem tartottam 
célszerűnek fenntartani a bevezetést követő további kibocsátások vizsgálatánál. 
Mégis erősen jellemző az ösztönzési javadalmazási célú tőkeemelés a volt állami 
vállalatok esetében. A munkavállalói részvénytulajdonosi program keretében 
történő dolgozói részvénykibocsátás, kedvezményes (vagy ingyenes) 
részvényvásárlás lehetősége menedzserek (vezetők) és dolgozók számára az 
alaptőkén felüli vagyon terhére érthető ok esetükben, de az osztalék-részvény 
konstrukciók szinte teljes körének e vállalati körhöz való kapcsolódása már 
kevésbé. Ez nem feltétlenül rossz kilátásokra, vagy gyenge teljesítményekre 
utal, de mindenképpen a nagyobb mérvű belső finanszírozás preferálására. A 
menedzseropciók léte nem köthető a volt tulajdonosi struktúrához sem 
tartalmilag, sem a megvalósulás számszerű kimutatásai szerint. Hasonlóképpen 
az osztalékok részvénytulajdonná alakítását sem tartom a volt tulajdonosi 
struktúrából fakadónak, bár az adatok formailag ezt sugallják. 

 

A zártkörű kibocsátások tőkeemeléssel egybekötött ösztönzési-javadalmazási célú 
felhasználása egy meghatározott vállalati körhöz (13 vállalat) kötődik. Közülük 
három részvénytársaság nagy gyakorisággal él az említett eszközök több 
formájával. Azonosítható, hogy mindhármuk esetében gazdálkodási problémák 
merültek fel az ilyen jellegű tőkeemelések időszakában.  

 
 

2.2. Az első nyilvános kibocsátások árazásának magyarországi tapasztalatai 
nemzetközi összehasonlításban. 
 
2.2.1. Szempontok, feltételezések, a vizsgálat módszerei 
 

Vizsgálatom 1999 végén a BÉT-en lévő részvények körében végeztem el. Ez nem 
jelenti – az IPO tartalmának meghatározásakor elmondottak értelmében sem – 
valamennyi 1990-től számított közel 10 év alatt a tőzsdén megjelenő, és a jelzett 
időpontban tőzsdén lévő részvény vizsgálatát. Ennek tartalmi és kutatás-módszertani 
okai vannak. 
 
Első nyilvános kibocsátásnak az olyan kibocsátásokat tekintem a bevezetőben 
indokoltak szerint, amelyek:  
– előre nem meghatározott befektetői körnek történő részvényértékesítést jelentenek, 
– a részvénytársaság működése során első ízben, és 
– a nyilvános kibocsátást közvetlenül tőzsdei bevezetés követi. 
 

Tartalmilag nem minősülnek tehát IPO-nak azon társaságok nyilvános kibocsátásai, 
akik a tőzsdére lépést megelőzően éltek a nyilvános tőkeszerzés vagy 
részvénytulajdonos-csere eszközével, függetlenül attól, hogy a tőzsdére lépést 
megelőzően is volt ilyen akciójuk. Ugyanakkor ezeket a társaságokat – mintegy 
kontroll-csoportként – szerepeltettem a vizsgálatban („nem IPO” jelöléssel). 
Tartalmi-módszertani kérdésként vetődött fel az 1999-ben az ún. ”tőzsdekényszer” 
hatására bevezetett részvényeknek a vizsgálati kontroll-csoportba történő beválasztása.  
 
Felvetődő problémák az újonnan bevezetett részvények esetében:  
– vagy egyazon – az IPO-körében már vizsgált – kibocsátó újabb sorozatú 

részvényeiről van szó (OTP elsőbbségi, Eravis elsőbbségi részvények); 
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– vagy olyan részvényekről, melyek tőzsdei elfogadása nem megállapítható (Fevita 
névre és bemutatóra szóló), tekintve, hogy a bevezetést követően egész évben nem 
kereskedtek a papírral; 

– vagy a nyilvános kibocsátás és a tőzsdei bevezetés között 4-5 év telt el (például az 
Arago és a HB Westminster papírok estében), és ilyen módon a kibocsátó (illetve a 
kibocsátásban közreműködő befektetési szolgáltató) és a piac értékítélete nehezen 
összevethető. 

 
Főként ez utóbbi érv miatt és bizonytalan idejű tőzsdei tartózkodásuk híre hallatán 

döntöttem úgy, hogy nem végzek kiemeléseket, a piaci elfogadásukat – ahol lehetséges 
– a kimutatásokban jelzem, de az összehasonlító elemzésekből kihagyom az 1999-ben 
kizárólag a nevezett cégekből álló „C-kategóriás” vállalati kört. (Közülük két cég – az 
Aragó és Mizo – azóta már 2000 tavaszán elhagyta a tőzsdét, megdöntve a legrövidebb 
idejű tőzsdei szereplés rekordját.)  

Nem szerepelnek a vizsgálatban a korábban bevezetett, de 1999-ben már a tőzsdén 
jelen nem lévő cégek. Esetükben is azt a megoldást választottam, hogy az IPO 
összesítésekben – és a későbbiek során az árfolyam-alakulást szemléltető 
kimutatásokban – mintegy „történeti áttekintést” adva szerepeltetem a kivezetett cégek 
megfelelő paramétereit, de az elemzésekből kimaradnak. Kihagyásuk egy adott időszak 
tőzsdei jellemzőinek megítélését pontatlanná teszi, de az alapvető meghatározó 
tényezők felismerését nem. Ez a feltételezés azon alapszik, hogy valamennyi esetben 
nem a tőzsdei tendenciákat meghatározó vállalatokról van szó (relatíve kevés bevezetett 
mennyiség, gyenge likviditás, csekély kapitalizáció) és nem tömeges a kivonulásuk. A 
kimutatásokban a cégeket megnevesítem, és a tőzsde elhagyásának idejét és okát 
jelzem. 

A vizsgáltba összesen 42 vállalat került be, olyanok, melyek esetében egyértelműen 
azonosítható volt az első nyilvános kibocsátással egybekötött tőzsde bevezetés. Az un. 
kontroll csoport további 13 vállalatot tartalmaz. Mindegyikük esetében időben közeli, 
vagy a tőzsdei bevezetést közvetlenül megelőző a nyilvános kibocsátás, amelynek 
kibocsátási ára az elemzésben viszonyítási alapként szolgál. A következő egyszerű 
kimutatás a minta nagyságáról, az elemzett és abból kimaradó társaságok számáról ad 
tájékoztatást. 

4. sz. táblázat 
A BÉT részvényeinek struktúrája a bevezetések ideje és a kibocsátás jellege szerint 

 
Év Bev.részvényszám.    

 Összes 
részvény 

Tőzsdén 
lévő.1999 

Privatizált 
részvények

IPO IPO-ból 
privatizációs 

 db. db.  
1990 6 4 1 4 1 
1991 14 8 2 5 2 
1992 3 2 2 2 2 
1993 5 4 3 4 3 
1994 12 8 7 7 5 
1995 5 4 4 1 1 
1996 6 6 4 5 3 
1997 10 9 0 9 2 
1998 7 7 1 4 1 
1999 14 14 0 1 1 

Összesen 81 66 24 42 21 
[Gyűjtött, feldolgozott adatok Forrás: Részvények Könyve 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,2000.]  
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A táblázat adataiból az 1999-ben tőzsdén lévő részvények tőzsdei tartózkodási ideje, és 
a hazai vizsgálatokban fontos megkülönböztetése (privatizált vagy magán) valamint a 
kontroll-csoportba felvehető részvények száma – a korábban kifejtett elveknek 
megfelelően – egyaránt kiolvasható. Kiegészítő információként a Melléklet. Kiegészítő 
táblázatok. 1. sz. táblázatában részletes kimutatás található a konkrét részvények 
megnevezésével, a bevezetés dátumával, és az elemzéshez szükséges alapadatokkal 
(névérték, kibocsátási ár, és az első tőzsdei nap záró ára). 

 
A vizsgálat felvetései, fő kérdései 
 

1. Az első nyilvános kibocsátások alkalmával a korábban kifejtett elméletek szerint, a 
piaci szereplők kibocsátási ár meghatározásakor a várható piaci árnál alacsonyabb ár 
megállapításában érdekeltek. Vizsgálatok kimutatták [Ritter Jay R. 1998.], hogy 
fejlett és fejlődő értékpapírpiacokon egyaránt jellemző, – bár nagyságrendjét 
tekintve igen különböző mértékben – az első kibocsátások alulárazása. Az alulárazás 
ténye első nyilvános kibocsátáskor a piacra való bevezetés „marketing-szempontjai” 
miatt elfogadott, átlagos mértéke azonban erősen függ a piac fejlettségétől.  
A vizsgálat kiinduló feltevése, hogy a heterogén fejlettségű külföldi piacok 
felmérésén alapuló nemzetközi tapasztalatoknak megfelelően, a BÉT első nyilvános 
kibocsátóinak esetében, a hazai részvénypiacon is jellemző az alulárazás. Kérdés az, 
hogy a nagyságrendjét tekintve mely piacokhoz hasonlítható a mértéke leginkább? 
  

2. A hazai első nyilvános kibocsátások jelentős része esetében az állami tulajdoni 
hányad magánkézbe adására került sor. Vita tárgyát képezte – különösen a 90-es 
évek első felében – az állami tulajdon értékelése. A vállalat értékéről pro- és kontra 
elhangzottak szakmai jellegű és érzelmi indíttatású megnyilvánulások. Ezért 
különösen fontos annak felmérése, hogy a hazai sajátosságokat – a tőzsdei 
privatizációt alapul véve – kimutatható-e a sokszor elhangzott vád érvényessége, 
nevezetesen: az állami tulajdonhányad alacsony áron való értékesítése?  

 
3. A nem első nyilvános kibocsátást követően, de a piacra lépést megelőzően nyilvános 

kibocsátást végrehajtó társaságok esetében már van legalább egy tapasztalati mérce 
a nyilvános elfogadás megítéléséhez, ugyanakkor ismertségük is magasabb fokú az 
első nyilvános kibocsátást végzőkéhez képest. Feltételezhető, hogy esetükben nem 
jellemző az alulárazás. Amennyiben ez létezik, akkor mértéke visszafogottabb az 
IPO-khoz viszonyítva. Alátámasztható-e ez a feltételezés a BÉT-en lévő nem első 
nyilvános kibocsátást végző vállalatok esetében? 

 
 
A vizsgálat módszere 
 

Az alulárazás elméletét az első nyilvános kibocsátású részvények első kereskedési 
napi magas hozameredményeivel támasztják alá.  
 

A hozam: az első napi záróár és a kibocsátási ár különbsége. 
(A kezdőbetűk jelölésével: h = á-k ) 
 

Az abszolút összegben kifejezett (pénzbeni) nyereség vagy veszteség (amelyet a 
befektető a jegyzési időszakban megvásárolt részvényének az első napon történő 
azonnali eladásával realizálhat) nem alkalmas a különböző részvényeken elért hozamok 
mértékének összehasonlítására.  
A hozamráta a napi hozam és a kibocsátási ár hányadosaként számítható ki. 
(hozamráta = (á-k)/k vagy h/k) 
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A hozamráta ismeretében megállapítható, összehasonlítható az adott részvény-
befektetetésre (kibocsátási árra) vetített adott napi hozam mértéke. 
 

A relatív hozamok átlagának megállapítása számítási módszertani problémát vet 
fel, tekintve, hogy a viszonyítási alapok, a kibocsátási árak nagyságrendje erősen eltérő. 
(Egy 100 Ft-os névértékű és ennek megfelelően 100-as nagyságrendű kibocsátási árhoz 
viszonyított 20%-os pozitív hozam és egy 10000 Ft-os névértékű és ennek megfelelően 
10000-es nagyságrendű kibocsátási árhoz viszonyított 20%-os negatív hozam a piac 
egészére jellemző átlagban nem kompenzálhatja egymást.) Ezért az eredeti adatok 
átlagolásával nyert átlagos hozamrátát kontrollként meghatároztam más módszerrel is. 
Nevezetesen a hozamrátákat kiszámítottam – az eltérő viszonyítási alapok esetében 
gyakran alkalmazott –, a relatív árfolyamváltozások mérésére kifejezetten ajánlott- 
logaritmikus százalékkal (logszázalékkal) is. A logszázalékkal számított változások 
előnye, hogy a változások összegezhetők, az eltérő viszonyítási alapokból adódó 
különbségek kiszűrhetők  
 
 
2.2.2. Az első nyilvános kibocsátású részvények hozameredményei 
 

A vizsgálat kezdetén feltett három kérdés szorosan kapcsolódik egymáshoz, a 
válaszok sem határolhatók el mereven egymástól. Megválaszolásuk alapjául szolgáló 
empirikus vizsgálat eredményeit (a későbbiekben többször hivatkozott) összefoglaló 
táblázat mutatja.  
 

5. sz. táblázat 
 

Az első nyilvános kibocsátások és a  BÉT-re bevezetett részvények első napi átlagos 
hozameredményei 

 
Szempontok Az első nyilvános Nem első nyilvános BÉT kibocsátások 

  kibocsátások  kibocsátások  összesen x 
  részv. átlag hozam részv.   részv.   
  szám % lg % szám % lg % szám % lg %
           

Első napi hozam 1990-98 40 7,9 7,9 10 12,9 9,9 50 8,2 8,1 
Privatizált részv.hozama 1990-98 19 9,9 9,9 5 7,9 1,8 24 8,6 8,2 
Első napi hozam 1990-99 41 8,2 8,1 20 19,4 18,7 61 15,2 12,4 

     
Megjegyzések:    
A vizsgált részvények száma a korrekciók miatt nem azonos a tőzsdén lévő részvények számával. 
A Melléklet. Kiegészítő 1. sz. számú táblázatában valamennyi BÉT-re bevezetett részvény adatai és a  
korrekciók indokai nevesítve szerepelnek.  
 

A táblázat adatai láttatják, hogy a hazai IPO-k esetében átlagosan az 1990-1998 
vagy az 1990-1999-es időintervallumot tekintve, – megközelítően 8%-os – hozam 
jellemző a nyilvános kibocsátást követő első tőzsdei napi megjelenés során, a korábban 
kiemelt nagyfokú eltérések mellett. A vizsgált IPO csoportban – a 41 részvényt tekintve 
– az egyes részvények hozamrátái széles sávban ingadoztak.  
 

A két szélső érték 102%-os pozitív hozam 1000 Ft névértékű, 147,5%-os kibocsátási 
áron értékesített részvényre (Rába, 1997), és 74,5%-os negatív teljesítmény 10000Ft 
névértékű, 194%-os kibocsátási áron kínált papírra vetítve (Eravis,1996). Az utóbbi 
részvény – magas névértéken és ennek megfelelő nagyságrendű kibocsátási áron 
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nyugvó – abszolút összegét tekintve kirívóan magas negatív hozama, amely nem 
tekinthető jellemzőnek, erőteljesen torzította az átlagot ezért kihagytam az átlagok 
számításából, de az értékelésekből nem. 

 
Az átlagot kétféle számítással határoztam meg. Nagyobb részvényszám mellett, 

és/vagy ha a kiugró teljesítmények adott vizsgálati körben semlegesítik egymást, a két 
módszerrel számított átlag megközelítően azonos, illetve néhány századnyi eltérés 
mutatkozik a számtani átlag javára. Néhány esetben az átlagos hozam mértéke eltérő 
aszerint, hogy az átlag meghatározása számtani vagy mértani átlaggal történt. Ez 
esetben a mértani átlag alapján számított hozam tűnik hitelesebbnek tekintve, hogy 
erősen eltérő alapokra vetített hozamok alapján számított rátákról van szó.  

Az IPO-k átlagos hozamát tekintve a vizsgált időszak 1 évvel való 
meghosszabbítása nem idézett elő lényeges változást. Ez azzal is magyarázható, hogy 
csupán egy részvénnyel gyarapodott az elemzett részvények köre. Az első nyilvános 
kibocsátások hozama rövidebb időszakot tekintve is hasonló szintet mutat.  
 

A BÉT részvényeinek körében az IPO hozamainak felmérésére már korábban is 
történtek kísérletek.  

 
Az első számításokat volt tanítványom – tőzsdei témákban kétszeres OTDK első 
helyezést elért hallgatóm és szakdolgozóm – egy későbbi tanulmányai során készített, 
sikeresen megvédett szakdolgozatában végezte el. [Szendrey 1998. MBA szakdolgozat]. 
 

Az idézett tanulmány a piac egészére nézve magasabb szintű, 7,1-10,3%-os 
alulárazottságot mutatott ki, az előbbit az akkori „B” kategóriás, az utóbbit az „A” 
kategóriás részvények esetében. A dolgozatban és jelen munkában szereplő számítások 
megközelítően azonosak. Az eredmények értékelésénél figyelembe kell venni azonban a 
számítások alapjaiban, kiinduló feltételezéseiben mutatkozó különbségeket.  
 
Eltérések a következők: 
– A vizsgált időszak hossza a jelen dolgozatban elemzettnél rövidebb. 
– A vizsgált időintervallum eltérése egyúttal eltérő „részvényhalmaz” vizsgálatát 

jelenti: idézett vizsgálat nem tartalmazhatja az 1998-ban történő bevezetéseket 
(ennyiben bázisa szűkebb), ugyanakkor még magában foglalja az azóta már 
kivezetett, jelen dolgozatban a számításokban nem szerepeltetett részvényeket. 

– Az idézett vizsgálatban adott időszakban tőzsdén lévő valamennyi részvény szerepel 
az elemzésben, tehát adatai a piac egészét jellemző eredményekkel vethetők össze. 

–  A számítások struktúrája, metszete más: nem az „IPO-k” és „nem IPO-k” 
elhatárolásán alapszik a számítás, hanem más szempontú megközelítésen: a 
tőkeerősebb, nagyobb közkézhányadú, likvidebb „A”, és a kevésbé tőkeerős, kisebb 
likviditású „B” kategóriás részvények első napi hozameredményeinek összevetésén. 

– A számítások módszere az idézett dolgozatban a számtani átlagolás, ezért csak a 
számtani átlaggal meghatározott eredmények hasonlíthatók össze. 

 
Eltérései ellenére mindkét munka alapján kimutatható a magyar részvénypiacon is az 
első nyilvános kibocsátások esetében az alulárazás ténye. 7-9 éves – rövid – periódust 
tekintve a jellemző hozamszint a valódi elsődleges kibocsátásokat tekintve: 8 %.  
Rövid periódust tekintve az elsődleges kibocsátások kapcsán – a magyar kibocsátások 
sajátosságait is figyelembe véve – nem állapítható meg teljes biztonsággal és 
pontossággal a jellemző hozamszint. 
 



 86

A hozamszint értékelésénél tekintettel kell lenni a következőkre: 
– a számításba vehető részvények alacsony számára, – a be- és kivezetések miatt – 

annak erős ingadozására-, valamint 
– a nagyfokú, – a bevezetéskor tapasztalható – részvényenkénti hozameltérésekre, 
– nem kis szerepet játszik az átlagos hozam megállapításakor a vizsgálandó 

részvénykör kiválasztása és a számítás módja is.  
 

A részvények kiválasztásakor fő dilemmák: valamennyi bevezetett részvény 
képezze-e a vizsgálat tárgyát, avagy csak vizsgálat időpontjában a nyilvános 
piacon lévő részvények. 

Az első választás az adott bevezetési időszak jellemző kibocsátási 
hozamszintjének megállapításához, a megfelelő időzítés felméréséhez szolgáltat 
információt. 

A második választás – csak a még piacon lévő részvények bevezetéskori 
hozamszintjének vizsgálata – a jövőre vonatkozó várakozások és azok 
teljesülése felmérésére ad lehetőséget. A felmérés során ezen utóbbi megoldást 
választottam. 

  
Az átlagszámítás megválasztásának módja is igen eltérő eredményekre vezethet, 
mert – a statisztikai tanulmányokból ismert alaptétel szerint – minél nagyobb 
eltéréseket mutatnak az átlagolandó értékek, annál nagyobb lesz az eltérés a 
számított átlagok között. Az első nyilvános kibocsátás részvényenkénti 
hozamrátái is nagyfokú eltéréseket mutatnak, ebből ered a kétféle módon 
számított átlag között tapasztalható különbség. Az eltérések erőteljesebbnek 
mutatkoztak volna, ha a – megítélésem szerint szükséges – korrekciókat a 
számítások megkezdése előtt nem végeztem volna el.) 

 
Hazai sajátosságként, az eredmények értékelésénél feltétlenül figyelembe kell venni, 

a nem feltétlenül a vállalati teljesítményekre, és marketing szempontokra alapozott 
kibocsátási ár meghatározásokat.  
 
 
2.2.3. Az IPO-k árazása nemzetközi összehasonlításban  
 

Magasnak, vagy alacsonynak minősíthető ez a – bizonyossággal állíthatóan 
egyjegyű számmal, feltétlenül 10% alatt mozgó – hozamszint?  
 

A mérték megítélése függ attól, hogy mit választunk viszonyítási alapként. 
Napi hozamrátaként még a mértani átlagolással meghatározott hozamszint is 
kedvezőnek minősül, de nem rendszeresen elérhető hozamról van szó, ezért ily módon 
való megítélése nehéz. Sokkal döntőbb abból a szempontból való kiindulás, hogy 
elegendő-e a befektetőknek az adott piacon, adott részvényekbe való befektetéssel 
történő kockázat felvállalásáért? Vagy más oldalról, a kibocsátók szempontjából ez a 
költséget fedezheti-e, illetve a kibocsátáskor elveszített hozamot kompenzálhatja–e, a 
nyilvánosság vállalásából, az ismertségből fakadó, a későbbiekben pénzre átváltható 
hozam? 
 

A hozamszint mértékének megítéléséhez támpontot adhat más országok 
részvénypiacán az első nyilvános kibocsátású részvények első napi hozamával történő 
összehasonlítás.  
A következő táblázat néhány ország erre vonatkozó adatát tartalmazza. 
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6. sz. táblázat 
 

Az első nyilvános kibocsátások első napi átlagos hozameredményei  
a különböző piacokon 

 
Ország A minta nagysága A vizsgált időszak Átlagos első napi 

hozam % 
Brazília 62 1979-90 78,5 
Kína  226 1990-96 388,0 
Ausztrália 266 1976-89 11,9 
Ausztria 67 1964-96 6,5 
Belgium 28 1984-90 10,1 
Hong Kong 334 1980-96 15,9 
India 98 1992-93 35,3 
Portugália 62 1986-87 54,4 
Spanyolország 71 1985-90 35 
Franciaország 187 1983-92 4,2 
Németország 170 1978-92 10,9 
Görögország 79 1987-91 48,8 
Olaszország 75 1985-91 27,1 
Korea 347 1980-90 78,1 
Malaysia 132 1980-91 80,3 
Nagy-Britannia 2133 1959-90 12 
Egyesült Államok 13308 1960-96 15,8 

 

[Forrás: Ritter Jay R.: Initial Public Offerings 1998. Kézirat.] 
 

A külföldi IPO-k vizsgálatának időszakai erősen eltérőek (2 éves időintervallumtól 
36 évet átfogó periódusig), vizsgált részvények száma is széles sávban mozog (28 db 
papírtól 13308 db. részvényig, a piac nagyságától és a bevezetések számától függően), 
valamint a hozamok is különböző nagyságrendűek (4,2% -tól 388%-ig).  
 

Az egyes országok IPO-hozam adatai részletekbe menő összehasonlításokra – az 
eltérő időszak és merítési bázis miatt – kevésbé alkalmasak, de néhány következtéshez 
alapot adnak. 
– Van létjogosultsága az első napi hozamok felmérésének szűk időintervallumban, és 

viszonylag kevés bevezetett részvényszám mellett is.  
Ezt támasztja alá India példája ahol a vizsgálat 2 évet átfogóan, bár 98 részvényre 
vonatkozóan történt, valamint Belgium példája, ahol 16 év alatt mindössze 28 első 
nyilvános kibocsátást regisztráltak). A dolgozatban bemutatott felmérés 8, majd 9 éves 
időintervallumot alapul véve, 41 első nyilvános kibocsátásúnak minősíthető részvényre 
vonatkozott. 
 

– Az eltérések ellenére jól kivehetők a fejlett és fejlődőben lévő értékpapírpiacokon 
tapasztalható hozamok szintjének nagyságrendi különbségei. A fejlett tőkepiaccal 
rendelkező országokban 4-15%-os átlagos IPO hozamok mutatkoznak jellemző 
szintnek, ezzel szemben a fejlődő piacokon jelennek meg magas, irreálisnak 
tekinthető, 50% fölötti első napi átlagos hozamok (Kína, Malaysia, Korea, Brazília). 
Ez a nagy differencia magyarázható a fejlődők esetében a nagyobb piaci kockázati 
szinttel az értékelés terén mutatkozó tapasztalatlansággal, és a tőkebefektetőknek a 
fejlődő gazdaságok iránt tanúsított érdeklődésével egyaránt. (Ezek pontos okának 
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feltárása külön vizsgálatot igényel.) Érdemes azonban megfigyelni a fejlett országok 
csoportját. A felmérés azt mutatja, hogy közülük azokban az országokban alakultak 
ki magasabb hozamszintek, ahol jellemzően az értékpapír-kibocsátásnak nagy 
hagyományai vannak, a tőkepiac szervezett, a tőzsdék szerepe nagyobb, a 
megtakarítások nagyobb része értékpapír-formát ölt (USA, Nagy-Britannia). Az 
említett országokban az IPO-k első napi hozamszintje 12-15%. Alacsonyabb – sőt a 
vizsgálat tanúsága szerint a legalacsonyabb – az első napi hozamok azokban a fejlett 
országokban mutatkoznak, amelyekben az értékpapírok és a tőzsde szerepe, 
jelentősége a gazdaságban alacsonyabb fokú (Ausztria, Franciaország, 
Németország). Az alacsonyabb hozamszintre mégsem ez, hanem a III. fejezetben 
kiemelt alacsonyabb piaci kockázati szint lehet a megfelelő magyarázat. 

 
– A magyarországi első nyilvános kibocsátások átlagos első napi hozamszintje 

mértékét tekintve a fejlett nyugat-európai országokban tapasztalt nagyságrendekhez 
hasonlít, holott annak – a piac kockázatosságát, alacsonyabb fejlettségi szintjét és 
stabilitását, tekintve – elviekben magasabbnak kellene lennie.  

 
Az IPO- árazás hazai sajátosságai megközelíthetők az első nyilvános kibocsátású 

részvények első napi hozameredményeinek és a piac egészére jellemző kibocsátási 
hozammal való összehasonlítása révén.  
 

A kiinduló feltételezés szerint az első nyilvános kibocsátású részvények hozamának 
a nyilvános piaci megmérettetés alkalmával magasabbnak kellene lennie azon 
részvényekéhez képest, amelyek már a tőzsdei bevezetést megelőzően több alkalommal 
nyilvános kibocsátást végeztek. A feltételezés alapja, hogy a többször nyilvános 
kibocsátást végzők és ezt követően a piacra lépők az árazásban már tapasztalatot 
szereztek, ezért áraik jobban megközelítik a várható piaci árakat, és szélesebb körű 
ismertségük miatt „alacsonyabb bevezető árat” sem kell alkalmazniuk.  
 

A vizsgálat eredményei – az összefoglaló 2. sz. táblázat adatai – azt mutatják, hogy 
az IPO-k hozamszintjei – az eredeti feltételezéssel ellentétben – alatta maradnak a 
piacra adott időszakban bevezetett részvények átlagos hozamának. Mindez annak 
ellenére jelentkezik, hogy a nem IPO-k között a „nagy cégek” esetében 0 %-os első napi 
hozam mutatható ki (ld.: MOL, TVK).  

E cégek esetében a kibocsátási ár kialakítását előzetes piacfelmérés, 
marketingkommunikáció előzte meg. Kombinált – egyszerre nemzetközi és hazai 
piacon történő – nyilvános kibocsátásról lévén szó, a megcélzott befektetői körtől előre 
begyűjtött ajánlatok alapján a várható piaci ár jól kalkulálható volt.  
 

A nem első nyilvános kibocsátást követően nyilvános piacra lépők esetében részben 
a részvények alacsony száma, részben az eltérő hozamszintek miatt, a kétféle 
átlagolással számított átlaghozamok erősen különböznek egymástól. További erőteljes 
eltérés mutatkozik a vizsgálat időintervallumának egy évvel történő 
meghosszabbításával számított hozamok között. Itt mutatkoznak meg, az átlagok 
számításának – korábban részletezett – problémái. 
 

A konkrét eredményeket tekintve a nem első nyilvános kibocsátások számított 
hozamszintjei lényesen módosulnak aszerint, hogy mennyi idő telt el a nyilvános 
kibocsátás és a nyilvános piaci (tőzsdei) értékelés között. Ez az időtáv a vizsgált –
elsősorban a tőzsdekényszer hatására bevezetett – magyar részvények esetében – 2-6 év, 
ennek következtében a feltételezett hozamszintek számbavétele meglehetősen torzított 
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eredményekre vezet. Az eredményként kapott nem IPO-kra értelmezett átlagos 
hozamszint ez esetben viszonyítási alapként nem alkalmazható, főként 
megkérdőjelezhető közgazdasági tartalma miatt.  
 

Az 1998-ig a tőzsdére bevezetett nem első nyilvános kibocsátású részvények 
esetében azonban volt rövid idővel a bevezetést megelőzően is nyilvános kibocsátás, 
melynek kibocsátási ára és az első tőzsdei napon való piaci ára összevethető. Ezért a 
továbbiakban csak az 1990-től 1998-ig terjedő időintervallumban bevezetett részvények 
hozamadatai kerülnek összehasonlításra. 
 

Az átlagok mögött meghúzódó eltérő hozamrátákra, egyben a egyes hozamszintek 
előfordulásának gyakoriságára utal a következő összehasonlító táblázat: 
 

7. sz. táblázat 
 

Az első napi hozamok mértéke és megoszlása 
 

Hozam mértéke  IPO  Összes kibocsátás 
 rv.társ.száma aránya rv.társ.szám aránya 
 db. %  % 

Negatív hozam 9 22 13 25
0 hozam (kibocsátási ár + -1%) 5 12 7 14
10% alatt  8 20 8 16
11-24%  10 24 11 22
25-50%  7 17 8 16
50% felett  2 5 4 7
Összesen  41 100 51 100

  

Számított adatok. [Forrás: A Melléklet. Kiegészítő táblázatok 2. sz. melléklet gyűjtött 
adatsora.]  

 
Látható, hogy a hozamok eloszlása az IPO-k esetében és adott időszakban az összes 

kibocsátást tekintve is egyenetlen. A legjellemzőbb első napi hozamok 10% közelében 
vannak, de az átlagok a negatív hozamok nagy súlya következtében ezen szint alá 
esnek. Az összes kibocsátást tekintve látszik, hogy a papírok egynegyedének piaci 
fogadtatása kedvezőtlenebb a kibocsátók (illetve tanácsadóik) által kalkulált szintnél. 
Különösen az első kibocsátások esetében indokolatlan – és az elméleti feltételezésekkel 
ellentétes – a magas negatív és a 0% körüli megtérülési arány. 
Egy felmérés szerint, – mely csak az USA-beli részvénykibocsátásokra vonatkozik 
[Ritter 1998.] – minden 11. IPO-nak negatív a megtérülése az első napon, minden 6. a 
kibocsátási árán zár, míg minden 100. duplázza meg az árát az első napon.  

A hazai piacon tapasztalt hozamarányok – alacsonyabb hozamszint mellett – csak 
megközelítőleg tükrözik az USA részvénypiacán tapasztalt arányokat. A jelentősebb 
eltérés abban mutatkozik, hogy magas az első napon negatív hozamú IPO-k súlya. A 
piaci fogadtatás az első nyilvános kibocsátású részvények egyötöde esetében 
egyértelműen kedvezőtlen. 
 

A kiemelt adatokat összehasonlíthatóbbá átalakítva a következő mértékek mutatkoznak. 
Az amerikai piacon az IPO-k megközelítőleg 9%-a negatív megtérülésű, 17%-a a 
kibocsátási árán zár, tehát az első nyilvános kibocsátású papírok 26%-ának hozama 
negatív vagy nulla. A magyar piacon ezzel szemben az IPO-k 22%-a negatív hozamú, 
és 12%-a estében nulla körüli a hozam, összesen a bevezetett papírok 34%-a esetében 
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nincs pozitív hozam. Az összesített eredmény megközelítő nagyságrendje mellett 
erősebb az eltérés a negatív hozamú papírok arányát tekintve.  

 

Az első napi kedvező fogadtatás hozamszintjét – korrekt árazás mellett is – 
befolyásolja a kibocsátások megfelelő időzítése is. Hazai piacon a vizsgált időszakban 
IPO-k esetében nem mutatható ki egyértelműen, hogy a piac kedvező állapotában az új 
bevezetések hozamai is évi átlagban magasabbak, és ellenkező esetben gyengébbek. A 8 
év alatt ezzel ellentétes példák is akadnak. (Például az 1991-es, és 1998-as – a tőzsde 
egészét tekintve gyenge évek – közepes szintű pozitív IPO hozamokkal, 1996 – a tőzsde 
legjobb éve – alacsony első bevezetési hozamokkal.) Ez a körülmény utalás arra, hogy a 
kibocsátók teljesítményeitől – bármilyen piaci helyzetben – nem függetleníthető a 
kibocsátási ár.  
 

A piaci átlagos hozamok és az első nyilvános kibocsátások hozamának alakulása 
között nem mutatható ki egyértelmű pozitív kapcsolat, de az kimutatható, hogy a magas 
éves átlagos IPO hozamok azokban az években alakultak ki, amelyek a piac egészét 
tekintve is jó éveknek minősülnek. 
 

Három kiemelkedően jó év mutatkozik az első napi hozamszinteket tekintve: 1990, 
1993 és 1997. Az első év – mely valamennyi jelenleg is piacon lévő részvény esetében 
első megmérettetést jelentett –, magyarázható a kezdeti nagy befektetői várakozással, az 
újdonság erejével. 1993-ban kerültek a piacra – szintén első nyilvános kibocsátást 
követően – 3:1 arányban a kárpótlási jegy-részvénycsere akció során még a relatíve 
alacsony áron kibocsátott privatizációs részvények. 1997-ben – még a piaci hullámban, 
nagy kereslet mellett voltak értékesíthetők a számát tekintve – a tőzsde eddigi története 
során a legnagyobb kibocsátások. 
 

Az IPO hozam elemzések végére maradt a privatizációval kapcsolatos – már 
lassan aktualitását vesztett – árazás kérdése.  
Az elemzés eredményének bemutatását csak adaléknak szánom e téma mélyebb 
vizsgálatához. 

Az összesítő tábla adatai látszólag megadták a választ a vizsgálat elején feltett 
kérdésre. Az 1990-1998 közötti időszakban vizsgált IPO-k első napi átlagos hozamához 
képest mintegy 2%-kal magasabb a privatizációs részvények első napi hozama.(Az 
átlagos hozam: 7.9%. ebből kiemelve a tőzsdén privatizált részvények átlagos hozama 
9,9%). Az első nyilvános kibocsátású tulajdonosi jogot megtestesítő papírok 
megközelítőleg fele minősül un. privatizációs részvénynek. 
 

A privatizációs részvények esetében kimutatott majdnem 10%-os átlagos hozam 
értékeléséhez a következőket kell figyelembe venni: 
 
– A – korábban kiemelt – nagyfokú hozamráta eltérések e részvénycsoportban 

jellemzőek. Emlékeztetőül a két szélső érték: 102%-os pozitív hozam 1000 Ft 
névértékű, 147,5%-os kibocsátási áron értékesített részvényre (Rába, 1997), és 
74,5%-os negatív teljesítmény 10000 Ft névértékű, 194%-os kibocsátási áron kínált 
papírra vetítve (Eravis,1996). A másik kiugróan magas hozam a Globus részvény 
közel 70%-os hozama, 1000 Ft névértékű 115%-os kibocsátási áron felkínált 
részvényre (1993). Mindhárom részvény közös jellemzője, hogy a nyilvános 
kibocsátás tulajdonos-cserével járt – az ÁVÜ értékesítette részvénycsomagját, vagy 
annak egy részét. (Szélsőséges értékelési eltérések a privatizációval egybekötött 
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tőzsdei bevezetésekre jellemzőek.) A Globus és az Eravis kibocsátások kárpótlási 
jegy-részvénycsere akciók voltak.  

 
– Valószínűsíthető a kárpótlási jegy torz értékelésének hatása a kibocsátások 

árazásában. 
A cserearányok megállapításánál ugyanis a kárpótlási jegyeket „kamattal növelt 
értéken” – évenként a jegybanki alapkamat 75 százalékával növelt értéken – vették 
figyelembe, miközben a piac ezeket a papírokat ingadozó áron, de folyamatosan a 
címletérték alatt minősítette. Ebből adódóan – az 1991-től kezdődő kibocsátást, 
majd az 1992-től induló tőzsdei bevezetést követően – az évek múltával egyre nőtt a 
rés a kárpótlási jegy számított értéke és a piaci értéke között. Így az időben távolabb 
lévő kárpótlási jegy-részvénycsere akciók egyre irreálisabb – relatíve magas – 
kibocsátási árak megállapításához vezettek. Láttatja ezt a két kibocsátás időbeli 
különbsége is: 1993 (a magas pozitív hozamú részvény esetében), 1996 (az erősen 
negatív megítélésű papír esetében). Az első nyilvános kibocsátás során kárpótlási 
jegyekért értékesített részvények kibocsátási árának és piaci fogadtatásának eltérését 
szemlélve felfedezhető a kétféle értékelés – számított „belső érték” és a piaci érték – 
közötti távolság növekedése, a pozitív elfogadás negatívvá válása.  
 

– Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt, hogy az átlagok kiszámításánál – éppen az 
alacsony részvény szám mellett, abszolút összegét tekintve – nagymértékű 
hozamesés számbavétele (14500 Ft/részvény), erős torzító hatása miatt kimaradt a 
számításokból. E részvény számbavételével olyan átlagos hozamráta alakult volna 
ki e csoportra nézve, amely semmiképp sem tekinthető a csoportra jellemzőnek 
(mindössze 3%!). Az Eravis (törzs) részvény nélkül kiszámított – 9,9%-os pozitív – 
privatizációs átlagos hozamszint nem tökéletesen, de mindenesetre jobban jellemzi a 
csoport egészét, hozzátéve, hogy a szélsőséges negatív hozamú Eravis részvény 
nélkül! Összehasonlításképpen az IPO-csoport nem privatizációs részvényeinek 
átlagos hozama: 6,9%, (logszázalékkal 6,2 %). Leginkább ez lenne összemérhető a 
privatizációs részvények hozamával. Amennyiben valamennyi tőzsdére bevezetett 
részvényt vesszük alapul, a megkülönböztetés (privatizációs és nem privatizációs 
részvény) veszít a jelentőségéből. A hozamszintek kiegyenlítődnek. 

 
Megítélésem szerint, az alulárazás kérdését –a privatizációs részvények esetében 

éppen a szélsőséges eredményeinél fogva csak egyedileg lehet eldönteni. Tekintve, hogy 
a privatizációk már lezajlottak, a válaszok az újabb bevezetésekhez már nem adnak 
eligazítást. A kibocsátók teljesítménye és a részvények bevezetést követő piaci 
szereplése – utólag – megadta az alulértékeltség kérdésére a válaszokat. 
 

A következő fejezetben a részvények kibocsátást követő piaci szereplését 
vizsgálom, ezt követően azt, hogy a vállalati teljesítmények mennyire tükröződnek az 
árakban. 
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3. A BÉT-re bevezetett részvények árfolyamának alakulása 
 
3.1. A BÉT index alakulása a vizsgált időszakban 
 

Az IV. fejezetben a részvények árfolyamának alakulására ható – egymástól nem 
független – tényezőket a következőképpen csoportosítottam: 

– globális tényezők (nemzetközi konjunkturális helyzet, országkockázat), 
– makrogazdasági helyzet (GDP alakulása, infláció, kamatlábak), 
– részvénypiaci kondíciók (a tőzsde gazdaságban betöltött súlya), 
– vállalati jellemzők (a tőzsdére bevezetett részvények, vállalati teljesítmények). 

 
Külön dolgozat tárgyát képezné az egyes tényezők (és szinergikus hatásuk) elemzése. A 
továbbiakban először a konkrét áralakulását vizsgálom a piacra belépést követően, a 
későbbiek során kiemelten a vállalati jellemzők (a vállalati teljesítmények) állnak a 
vizsgálat középpontjában, amelyek nem függetleníthetők az említett tényezőktől. 

 
A piaci árfolyamok változásáról egyetlen szintetikus mutató alapján is jó áttekintést 

nyerhető. A magyar tőzsdén bekövetkezett árfolyam-alakulást – a közel 10 éves múltra 
visszatekintve – a BUX index mozgásával jellemzem. Az index nem ad választ az 
árváltozások okára, de jól érzékelteti a különböző, eltérő intenzitással fellépő áralakító 
tényezők egymásra hatásának eredményét.  
 

(A melléklet 2. sz. ábrájából jól kivehető a magyar tőzsde áringadozásait leginkább 
előidéző tényezők köre, a vállalati teljesítmények vizsgálata során kiemelt 1997-1999-es 
időszakban. Jól láthatók – az ábrákon jelzett időintervallumban is – azok a nemzetközi 
és nemzeti gazdasági illetve politikai hatások, melyek az árfolyamokat rövidebb-
hosszabb időszakokban pozitív vagy negatív irányban elmozdították.) 
 

Elméletileg az index mutatja a piac egészét jellemző hozamot. A BUX 1995. január 
1-jén vált a BÉT hivatalos részvényindexévé. A BUX kidolgozóinak célja olyan 
mutatószám megalkotása volt, amelynek értékváltozásai következtetni engednek a 
részvénypiac aktuális állapotára, az uralkodó árfolyamváltozások irányára és átlagos 
nagyságára.  

 

Az index bázisaként az 1000 pontos értéket választották, amely az 1991. január 2-i 
állapotot jelzi. (Ez egyébként a BÉT első üzleti évének kezdete.). A BUX későbbi 
értékei gyakorlatilag azt jelentik, hogy az indexkosárban lévő részvények értéke 
átlagosan mennyit emelkedett a kosárba kerülése óta. Az index kosarába maximum 25 
részvény vehető fel, különböző feltételek (forgási sebesség, névérték, árfolyamérték 
minimumai stb.) feltételek alapján. A BUX más tőzsdeindexekkel való összevetése 
során fontos: záróárakból számított átlag (1997 óta, azt megelőzően átlagárakból 
kalkulált átlag), az egyes részvények mutatóbeli súlyát a benne szereplő cégek tőzsdei 
kapitalizációja adja. (1999-től a kapitalizációk a közkézhányaddal korrigáltak. A 
közkézhányadal való korrekció mellett fő érv az, hogy az adott részvény forgalmát 
leginkább a szabadon elérhető papírok mennyisége határozza meg, ennek következtében 
az újfajta súlyozással számolt BUX a – korábbihoz viszonyítva – jobban kifejezi a piaci 
trendeket. Megjegyzem, hogy a vizsgálat időpontjában –1999 végén – 18 részvény volt, 
amely a tőzsde kapitalizációjának több mint 90%-át tette ki. [Részvények könyve 
1999.] 
 

Az árfolyam-alakító tényezők összesített hatását a tőzsdeindex változásával mérem, 
egyúttal szeretném felhívni a figyelmet bármely árfolyam-alakító tényező 
túlhangsúlyozásának veszélyére, és az index alakulásának egy meghatározó tényezőhöz 
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kapcsolására. A magyar tőzsde árfolyam-alakulását vizsgálva – különösen az 1995-től 
kezdődő felemelkedő periódusban – mindegyikre akad példa. 

 
A globalizáció következtében a tőzsdék együttmozgása jellemző. Nyitott tőkepiacok 

esetében, a szabad nemzetközi tőkeáramlás közepette ez a kitétel feltétlenül helytálló. A 
külföldi befektetők célpontjává válnak azok az országok, amelyek kevésbé 
kockázatosak, ahol rövidtávon nagy nyereséget lehet elérni. Választásuk az adott 
tőkepiacon azon cégek papírjára esik, amelyek rövid időszakban legjobb kilátásokkal, 
legmagasabb hozammal kecsegtetnek, és szabadon elérhetők. Ezért mutatnak a legjobb 
teljesítményű papírok felívelő időszakban erőteljes áremelkedést, hanyatló szakaszban –
könnyebb értékesíthetőségüknél fogva – az átlagosnál nagyobb áresést. Ilyen módon 
rövidtávon valóban elszakad a piaci ár a teljesítményektől, de a papírok kiválasztásában 
a vállalati fundamentumoknak alapvető szerepük van.  
 

A tőzsdék együttmozgása azonban nem minden periódusban, nem azonos 
intenzitással, nem minden ország esetében jellemző. Ezt mutatja a következő – néhány 
tőzsde részvényindexének változását az 1995-től 1999 elejéig – illusztráló táblázat. 
 
 

8. sz. táblázat 
 

A BUX alakulása nemzetközi összehasonlításban 
 

 1996/95 1997/96 1998/97 98/95 99.05/98 99.05/95
USA (DJ) 128,7 121,7 115,3 180,6 118,9 214,6
Nagy-Britannia (FTS) 122,7 123,8 113,9 173,1 104,8 181,5
Németország (DAX) 115,7 131,0 125,6 190,3 93,8 178,6
Japán (NIKKEI) 87,1 69,2 106,1 63,9 111,9 71,6
Hongkong (HS) 134,9 80,6 94,1 102,3 127,8 130,8
Magyarország (BUX) 231,6 153,6 74,7 265,8 92,9 246,8
Csehország (PX50) 124,1 72,3 92,4 83,0 93,1 77,3
Lengyelország (WIG) 162,5 82,9 93,7 126,2 108,5 137,0
Szlovénia (SBI) 74,8 99,6 127,8 94,7 95,2 90,2
Szlovákia (SAX) 107,0 94,5 47,8 48,4 69,0 33,4
Brazília (Bovespa) 152,4 121,7 67,7 125,5 125,5 157,4
Mexikó (Banamex) 113,1 129,5 55,4 81,2 156,4 126,9
Argentína (Merval) 125,4 99,2 68,9 85,7 123,0 105,4
 

[Forrás: A brókervilág. Tőkepiaci tájékoztató folyóirat, I. évf. 2. sz. 1999. június p. 12.] 
 

Az adatsorból kiemelhető az az időszak, amikor a budapesti tőzsde lépést tartott az 
1996-tól meredeken emelkedő nemzetközi részvényárfolyamokkal. Ebben az 
időszakban vált hangsúlyossá az amerikai tőzsdeindex (DJIA = Dow Jones Industrial 
Average) és a magyar index (BUX) mozgásának összekapcsolása. (A 2, 3.sz 
mellékletben kiemelt ábrák is ezt mutatják.)  

A fundamentális alapokat nélkülöző egybevetés lehetőségét az adta, hogy a kelet-
európai országok közül egyedül a budapesti tőzsde követte a nemzetközi trendet, 
ugyanakkor a két index nominális értéke is egybeesett. A BUX növekedése ebben a 
szakaszban nem kizárólagosan és nem elsősorban a nemzetközi trend követéséből 
adódott. Az értékeléseknél figyelembe kell venni azt is, hogy az indexek tartalmi és 
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kiszámításának módszerbeli eltérései miatt a különböző tőzsdeindexek feltétel nélküli 
összehasonlítása hibás következtetésekhez vezet. [Fazakas 1993.] 

A BÉT index a gazdasági reálfolyamatok változását tükrözi. Ez a kitétel sem 
helytálló és az index alakulását nem magyarázza, különösen nem fejlődő tőkepiac 
esetében és nem rövidtávon. A makro-mutatókkal való – ez esetben a GDP-vel – való 
egybevetés alapján megmutatkoznak eltéréseik: 
 
A következő táblázat a GDP és a BUX adatait, valamint a tőzsdei kapitalizáció GDP-
hez viszonyított arányát jelzi 1991 és 1999 között. 

 
9. sz. táblázat 

 

A BUX és a GDP alakulása (1991-1999) 
 

Kategória 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
GDP (nominal) 
Md.Ft 

 
2477 

 
2935 

 
3548 

 
4365 

 
5614 

 
6894 

 
8541 

 
10087 

 
11498 

BUX 
(záróérték) 

 
837,6 

 
890,9 

 
1264,1 

 
1470,1 

 
1528,9 

 
4134,3 

 
7999,1 

 
6307,6 

 
8819,5

BÉT 
kapitalizáció 
a GDP %-ban 

 
2,1x 

 

 
6,9x 

 

 
12,9x 

 

 
20,4 

 
22,3 

 
36,1 

 
61,3 

 
54,2 

 
63,5 

 
x = adatok saját számítás alapján 
(Források: Részvények könyve 1996-2000., Fél évtizede nyitott a Budapesti Értéktőzsde (a BÉT és a 
Bank és Tőzsde közös kiadványa.) 
 

Az adatsorból számítások nélkül is kitűnik, hogy a GDP és a BUX növekedésének 
mértéke eltérő, iránya sem minden időszakban azonos (ld.: 1997-99).  
Ha minden magyar vállalat részvénye a tőzsdén forogna, és a bruttó hazai terméket csak 
ezen vállalatok állítanák elő, akkor hosszabb távon a BUX index átlagban a nominális 
GDP-vel együtt mozogna.  
Magyarországon a vállalkozásoknak csak csekély hányada tőzsdei szereplő, de 
kapitalizációjuk a GDP százalékában – a 98-as visszaeséstől eltekintve – növekvő.  
 

További eltérést okoz, hogy a tőzsdén lévő cégek ágazati arányai nem azonosak a 
nemzetgazdaságéval, a bevezetett részvények vonatkozásában sem, és az indexkosárbeli 
súlyuk viszonylatában sem.  
Mindezek ellenére hosszútávon tekintve – 8 éves időintervallumban – trendjét illetően 
kimutatható pozitív kapcsolat van a nominális GDP és a BUX változása között az épülő 
magyar piacon is (Melléklet 1. sz. ábra. Forrás: HVG 1999. január 16.). 

 

Az átvett ábra kiválóan jelzi a hosszú távon pozitív, rövid időszakokban azonban 
kevésbé erős vagy negatív kapcsolatokat a GDP és BUX között. Az 1996-1997-es 
években irányát tekintve azonos, de mértékét tekintve eltérő változást jelez a GDP-ben 
és a BUX-ban. 1998-ban a két mutató átmenetileg irányát tekintve is eltérően alakult. A 
9. sz. táblázat adatai alapján látszik, hogy 1999-ben ismét azonos irányú mozgás 
mutatható ki a GDP és a BUX között. 
 
A kapcsolatot közvetetten alátámasztja a kétszáz legnagyobb magyar vállalkozás 
teljesítményadatait tartalmazó „TOP 200” listája, amelyből kiderül, hogy a jelenleg 
tőzsdén lévő cégek a magyar gazdaság meghatározó szereplői. A legújabb kimutatás az 
1998. évi teljesítményekről jelzi, hogy a 10 legnagyobb hozzáadott értéket termelők 
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sorában első helyen tőzsdei cég szerepel (MOL). Továbbá a 10 legnagyobb üzemi 
eredményt, és a 10 legnagyobb adózás előtt eredményt termelők fele tőzsdei cég. [TOP 
200. 1999.] 

 
Az előzőekben kétféle változatban mutattam be az index nagyságrendjére, 

alakulására vonatkozó adatokat (dollárban számított értéke szerint az alakulását jelző 
lánc-, és bázisviszonyszámokat, valamint nominálértékét az egyes években).  
 

A részvények árfolyamváltozásának összehasonlítási alapjaként az évenkénti 
teljesítményeknek, a hozamoknak meghatározása is szükséges.  

Mekkora az évenkénti hozamok nagyságrendje? A kérdés úgy is feltehető: 
amennyiben adott évben a BUX kosárban szereplő értékpapírokból alkottunk volna 
portfoliót, mekkora hozamot lehetett volna elérni az egyes években?  
 
Ennek mértékéről tájékoztat az alábbi összeállítás: 
 

10. sz. táblázat 
 

A BUX éves szintre vetített hozamai nominál-, reálértéken és dollárban 
 

 BUX  BUX  BUX 
 nominálhozam Infl.ráta reálhozam Ft/USD USD.ban 
 % % %   

1991 -16,0% 35,0 -37,8% 75,2 -31,9 
1992 6,4% 23,0 -13,5% 84,0 -4,2 
1993 41,9% 22,5 15,6 100,7 18,3 
1994 16,3% 18,8 -2,1 110,7 5,8 
1995 4% 28,2 -18,9 139,5 -17,4 
1996 170,4% 23,6 118,8 164,9 128,7 
1997 93,4% 18,3 63,3 203,5 56,8 
1998 -21,2% 14,3 -31,1 219,0 -26,7 
1999 39,8% 10,0 27,4 252,5 21,3 

  
  Források: A számítások alapjául szolgáló adatok forrásai: a BÉT éves statisztikai jelentései. 

   Az inflációs ráták és az év végi hivatalos dollárárfolyamok 
  [MNB Havi jelentések 2000/1, 2000/5.] 

 
 

A BUX nominálértéken vett éves szintű hozamai szintjüket és irányukat tekintve is 
megváltoznak, ha valódi változását kifejező reálértéken, vagy a nemzetközi 
összehasonlításokhoz alkalmazható dollárértéken vesszük számításba.  

A tőzsde működésének 9 teljes évét alapul véve nominálértéken öt évben látszólag 
kimagasló teljesítmények mutatkoznak, mindössze két alkalommal mutatkozik negatív 
eredmény: a kezdő évben, és a magas árfolyam-emelkedéseket produkáló éveket 
követően. Valójában reálértéken (az inflációs rátával korrigált értéken) több 
alkalommal mutatkozik negatív hozam, mint pozitív. A dollárban számított értékek 
mértéke is szolidabb. Egyetlen dolog vitathatatlan: 1996-ban a BÉT regisztrálta a 
legnagyobb mértékű árfolyam-növekedést a világon (Részvények Könyve 1997.). 
 

A nyilvános piacon szereplő részvények összesített piaci teljesítménye mögött 
célszerű megvizsgálni az egyes részvények piaci szereplését, annak ellenére, hogy a 
magyar tőzsdeindex a tőzsdén szereplő vállalatok igen nagy hányadának – évek óta a 
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piacon lévő részvények közel egyharmadának – átlagos piaci teljesítményéről ad 
információt. Az átlag mögött azonban igen eltérő árfolyamváltozások húzódnak meg, 
nemcsak az átlag jellegéből, súlyozásából adódóan, hanem annak következtében is, 
hogy az indexből kimaradó (időnként a az indexkosárból kikerülők, vagy a kosárban 
soha nem szereplők) bevezetett részvényeik számát tekintve kis súlyú, és/vagy kisebb 
likviditású részvények piaci szerepléséről az index nem tud képet adni. 
 
 
3.2. A BÉT-re bevezetett részvények árfolyam-alakulása – különös tekintettel az 
első nyilvános kibocsátásokra 
 
3.2.1. Az  árfolyam-vizsgálat szempontjai, feltételezések, alkalmazott módszerek 
 

Témám szempontjából – a méretét illetően kisebb illetve közepes vállalatok tőzsdei 
bevezetéséhez támpontot adva – fontosnak tartom az átlag mögött az egyes cégek 
tőzsdei szereplésének – „viselkedésmintáinak” – feltárását, annak ellenére, hogy a 
piacon rövidtávon a gyakorlati tapasztalatokra támaszkodva, empirikus felmérésekre 
alapozva az egyes részvények árfolyamai kiszámíthatatlan mozgást végeznek. 
 

Kiinduló feltételezéseim alapján – nevezetesen az egyes cégek piaci szereplései 
mögött a vállalati teljesítmények húzódnak meg, továbbá a magyar tőzsdei piac 
működésének 10 éves múltja – illetve 9 lezárt üzleti éve – alapot ad a következtetések 
levonására. (Az adatgyűjtést 1999. december 31-én zártam le.) 
 

Az egyes részvények árfolyam-alakulását vizsgálva – első megközelítésben az 
árfolyamok változásának a cég teljesítményétől függő fundamentális okait nem kutatva 
– három kérdésre kerestem választ: 
– Hogyan alakultak az egyes papírok piaci árai a kibocsátási árhoz viszonyítva? Vagy 

másképpen fogalmazva: mennyire jellemző a tőzsdére bevezetett cégeink esetében a 
kibocsátást követően, a tőzsdei szereplés során az un. „sikerárfolyam” kialakulása? 

– Hogyan alakultak az egyes részvények árai a BUX-hoz viszonyítva, mennyire 
jellemző az „együttmozgás? A tőzsdei trendek – adott esetben az 1996-ban és 1997-
ben mutatkozó tőzsdei hossz – hogyan mutatkoztak meg egyes vállalatok esetében? 

– Az első nyilvános kibocsátást követő újabb nyilvános kibocsátás során hogyan 
alakultak a kibocsátási árak a korábbihoz viszonyítva? 

 
Feltételezések 
 

– Az első kérdésre – nevezetesen a piaci ár és a kibocsátási ár kapcsolatát feltáró 
kérdésre – választ keresve azzal a feltételezéssel éltem, hogy a – legalább három éve 
piacon lévő cégek esetében a vizsgálat lezárásának időpontjára, 1999 végére 
vonatkoztatva – a részvények jelentős részének piaci ára nem esik a kibocsátási ár 
alá. Ez a feltételezésem azon alapult, az 1991-96 között végbement infláció évenként 
átlagosan 20%-nál magasabb szintjét, valamint az 1996-ban világviszonylatban 
kiemelkedő áremelkedést figyelembe véve, az addig bevezetett papírok értéküket 
legalább nominális szinten tartani tudják. 

 

– Feltételeztem, továbbá, hogy a 1996-tól 1997-ig terjedő – világviszonylatban 
nominál-, reál-, és dollárértéken egyaránt tőzsdei csúcsteljesítményeket jelentő – 
időszakban a korábban kevésbé jó piaci teljesítményeket produkáló részvények piaci 
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pozíciója is javul, vagy változatlan, de kedvező piaci helyzetben semmiképpen nem 
romlik. 

 

–  Az első nyilvános kibocsátást követően újabb nyilvános értékpapír-kibocsátás révén 
tőkebevonást végzők ismételt kibocsátási árai igazodnak a piac értékítéletéhez. Az 
újabb kibocsátással kapcsolatos további feltételezésem az volt, hogy a kibocsátók – 
a tőkeszerzés időpontjának meghatározásakor – nemcsak a tőkeigényük időbeli 
jelentkezésére, hanem a piaci viszonyokra, ezen belül saját korábbi részvényeik 
piaci elfogadására is tekintettel vannak. 

 
 
A vizsgálat módszerei 
 
Az egyes részvények tőzsdei szereplését az árfolyamváltozások alapján vizsgáltam.  

A részvények adott évi teljesítményének – hozamának – az évenkénti 
árfolyamváltozást tekintettem.  

Az osztalékoktól – mint a részvényhozam másik alkotóelemétől – ebben a 
vizsgálatban eltekintettem. (A vizsgálat eredményeire és abból levonható 
következtetésekre megítélésem szerint ez nincs hatással.) 

Az évenkénti hozamot a záróárak különbségeként számítottam.  
A hozamrátát – az adott évi teljesítmény előző évihez viszonyított növekedését 

vagy csökkenését kifejező rátát – a számított hozam előző évi záróárhoz viszonyított 
hányadosaként határoztam meg. 

Tehát: tárgyévi hozam = tárgyév záróára – megelőző év záróára,  
Tárgyévi évi hozamráta = tárgyévi hozam/megelőző év záróára.  

 
Az ismert hozamszámítási képletek az adott évi hozam számításához az év eleji 

és év végi árfolyamkülönbségeket használják. A záró és nyitóárak között 
természetesen eltérés van (az egyes értékpapírok esetében a nyitóár a kereskedés 
nyitó szakaszában összegyűjtött ajánlatok alapján kialakított ár, a záróár pedig a 
zárást megelőző harmadik ügylet ára), de – ritka kivételtől eltekintve – nem 
ismétlődő jellegű vagy nem nagymértékű. Ezért a kétféle adatsor alapján számított 
évenkénti hozameredmények között lehetnek eltérések, de alapirányzatot tekintve 
nem meghatározóak, a hosszabb időszakot áttekintő vizsgálat esetében nem 
számottevőek.  

 
A piaci ár és a kibocsátási ár viszonyát az 1999-es év záróárait alapul véve 

határoztam meg. Tehát azt állapítottam meg, hogy a vizsgálat záró időpontjában – a 
bevezetés időpontjához képest – hány százalékkal nőtt vagy csökkent a piaci ár a 
kibocsátási árhoz képest.  

Az alkalmazott képlet: (piaci záróár 1999./kibocsátási ár)-1.  
 

A zárási időpont megválasztása esetleges, így a kapott eredmény csupán a 
legutolsó aktuális időpontra vetített állapotot tükrözi. Természetesen az arányok 
évenként másként alakultak volna. Az állapotváltozásokat – pontos számítások nélkül – 
figyelembe vettem az egyes papírok piaci szereplése során oly módon, hogy az 
évenkénti hozamváltozások mellett folyamatosan értékeltem és kimutattam az adott évi 
piaci záróár és a kibocsátási ár viszonyát. Nevezetesen: számszerűsítés nélkül jeleztem a 
két kategória relációját, sőt harmadik kategóriaként a névértéket is bevontam a 
vizsgálatba. A piaci ár és a névérték viszonyának áttételesen közgazdasági tartalma van, 
utal arra, hogy a jegyzett tőke egységét a piac hogyan értékeli. A kibocsátási ár és a 
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névérték viszonyának alakulása pedig jelzi, hogy a részvény bevezetésekor a különböző 
kalkulációk és megfontolások alapján a kibocsátói szemszögből megfogalmazott 
értékítélet hogyan változott a részvény piaci szereplése során.  
 

A piaci ár és a kibocsátási ár valamint a névérték relációját és annak évenként változását 
nem kívántam számadatokkal alátámasztani. Az eredeti adatokat – melyeket a 
különböző BÉT statisztikákból gyűjtöttem, és amelyek alapján a megállapításokat 
tettem –, külön mellékletben bemutatom (Melléklet. Kiegészítő 2. sz. táblázat).  
Az újabb számított számhalmazok helyett, a tendenciák vizuális megjelenítését 
választottam. Az árfolyam-alakulást bemutató, a főbb megállapítások alapjául szolgáló 
(Melléklet. 4. sz. táblázat) alkalmazott kiemelések fontos jelentéstartalommal bírnak.  
Az évenkénti hozamok jelzés nélküli kimutatása az un. „normálállapot”. Ez azt jelenti, 
hogy a piaci ár a kibocsátási ár fölött van. Azt hogy ez sikerárfolyamnak minősül-e 
vagy sem, azt a piaci ár alakulásának trendje dönti el, amelyek a számadatokból 
kiderülnek.  
A világosabb színű satírozás már jelzésértékű: azt mutatja, hogy a piaci ár a kibocsátási 
ár alá került (de még a névérték fölött van), tehát a piac adott időintervallumban nem az 
eredeti kibocsátói szándék, vagy korábbi elfogadási szint szerint értékeli a céget. A sötét 
színnel jelzett évek mutatják, hogy a záróár akkori állapota szerint nemcsak a 
kibocsátási ár, hanem a névérték alá süllyedt. Tekintettel arra, hogy a magyarországi 
jogi szabályozás szerint részvénykibocsátás névértéken, vagy afelett történhet – 
gyakorlatban a névérték feletti kibocsátás jellemző – a jelzés a tendenciák kimutatására 
a legtöbb részvény esetében „működik”. A több éve nyilvánosan kibocsátáson átesett és 
időközben a tőzsdére bevezetett részvények esetében előfordul, hogy kibocsátási áruk 
nem éri el a névértéket. Ezekben az esetekben a színek jelentéstartalma megváltozik. 
(Az egyenkénti áttekintéshez közöltem a – kibocsátási árak mellett – a névértékeket, és 
azok változását is) 
Az egyes részvények évenkénti hozamait jelző számadatok közül kiemeltem azokat az 
éveket, amelyekben a záróárak alapján megállapított hozam magasabb, mint a BUX 
index hozama. Ezek az évek jelenthetnek adott évben a részvény szempontjából igen 
kedvező változást, de nem feltétlenül jelenti a piaci ár és a kibocsátási ár (vagy a 
névérték) relációjának megváltozását. 
 

Az egyes részvények hozamainak a piaci hozammal (melyet a BUX index 
évenkénti hozamai testesítenek meg) való összevetése újabb módszerbeli problémát vet 
fel. Olyan átlagos hozamhoz viszonyítjuk az egyes részvények teljesítményeit, amely 
átlagban esetleg nem is szerepelnek (nem index-papírok, vagy nem egész éven át azok), 
vagy szerepelnek ugyan, de eltérő súlyozással. Felvetődik a kérdés, nem célszerűbb-e 
olyan átlaghoz viszonyítani az éves teljesítményeket, amelyekben minden részvény 
egyenlő súllyal szerepel?  

 
Ezen átlagos hozamnak a jelentése: elméletileg, ha minden papírból egyet helyeztünk 
volna a portfoliónkba, mennyi hozamot érhettünk volna el (a tranzakciós költségekkel 
nem számolva). Az ilyen jellegű összehasonlítás közgazdasági tartalmát tekintve nem 
állja meg a helyét. Részben túlzott elméleti feltételezése miatt nem jellemző olyan 
portfolió, amelyben minden részvény jelen van. 

 

 
A korábban kifejtettek alapján, jelzés-értéke miatt a piaci jelzőszámot, a BUX indexet 
választottam viszonyítási alapnak.  
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3.2.2. Az árfolyam-vizsgálat eredményei  
 

A vizsgálat eredményeit a feltett kérdések sorrendjében tárom fel, és bemutatom a 
feltevések és kapott eredmények eltéréseit. 
 

Az első kérdés a piaci árak és a kibocsátási ár kapcsolatrendszerére vonatkozott az 
értékpapír tőzsdei bevezetésétől 1999 végéig terjedő időszakig. (Hogyan alakultak az 
egyes papírok piaci árai a kibocsátási árhoz viszonyítva?”) Az árfolyamváltozás 
mértékének megítéléséhez azonban célszerűnek látszott a névértékhez viszonyított 
változások bevonása is a vizsgálatba. 
 
 
1. A piaci ár – kibocsátási ár – névérték viszonya 
 

Az BÉT kilencedik teljes üzleti évének záróárait, valamint viszonyítási alapként az 
egyes részvények kibocsátási árait alapul véve, az 1999-ben tőzsdén lévő részvények 
értékelését a következő összefoglaló táblázat tartalmazza. 

 
11. sz. táblázat 

 

A kibocsátási ár és a piaci záróár kapcsolata 
(Összevont adatok) 

 
Vizsgált csoportok  Csoport Piaci ár a kibocsátási ár alatt Piaci ár a kibocsátási ár felett 
   nagysága  mértéke ebből  mértéke  
   100% -50% 50%-100% névért.alatt 100-200 % 200-500% 500% felett 

     
1999-ben tőzsdén lévő összes rv. 63 rv.x 22rv=35% 15rv.=24% (23rv=62%) 7rv.=11% 13rv.=21% 6rv=9% 
1997.előtt kibocsátott rv.  36 rv 15rv=42% 5 rv.=14% (12rv=60%) 3rv.=8% 7rv.=19% 6rv.=17% 
Első nyilvános kibocsátású rv. 42 rv 16rv=38%

. 
10rv=24% (16rv=62%) 3rv.=7% 9rv.=21% 4rv.=10% 

Privatizációs részvények (IPO) 21rv. 5rv=24% 4 rv=19% (5 rv=56%) 1rv.=4% 6 rv=29% 5 rv.=24% 
 
Megjegyzés: 
x Az 1999-ben tőzsdén lévő részvények száma nem egyezik meg a 4. sz. táblázatban 
szereplővel. Az ott feltüntetett 66 részvényből 3 nem vonható be a jelen vizsgálatba a következő 
okok miatt: nincs kibocsátási ár, mert a korábbi törzsrészvények egy része alakult át 
elsőbbségivé (Eravis elsőbbségi részvények); a tőzsdei bevezetést nem előzte meg nyilvános 
kibocsátás (Fevita); a külföldi befektetési alap esetében nem értelmezhető a kibocsátási ár 
kategória (CEGF). 
 

Kapcsolódó táblázatok, melyek ezen összefoglaló táblázatot kiegészítik, összevont adatait 
részletezik (a források megjelölésével és értelmező információkkal) a következők: 
1. A BÉT értékpapírjainak árfolyam-alakulása c. Melléklet. Kiegészítő 2. sz. táblázat, 

amely a tőzsdére bevezetett részvények – számítások alapjául szolgáló árfolyamadatait, az 
ezekből számított árfolyamváltozásokat tartalmazza, nemcsak a tőzsdén jelenlévő, hanem a 
kivezetett részvények vonatkozásában is, valamint további kiegészítő információkat 2000. I 
félévi adatokkal kibővítve. 

2. A névérték, kibocsátási ár és a piaci ár relációi és az új bevezetések c. Melléklet. 3. sz. 
táblázata tartalmazza jelen összefoglaló táblázat struktúráját követve, a részvényenkénti 
abszolút adatokat, és viszonyszámokat, kiegészítve az új kibocsátások kibocsátási árával. 

3.  A piaci árak és a kibocsátási ár kapcsolatának alakulása, valamint a hozamok 
változása évenként és részvényenként (Összefoglaló) c.  Melléklet. 4. sz. rendszerező 
táblázat a piaci árak és a kibocsátási ár valamint a névérték kapcsolatát jelzi vizuális 
megjelenítéssel, kiemeli a részvényenkénti hozamadatokat a BUX-hoz viszonyítva. 
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Az 1999-ben tőzsdén lévő részvények közel 60%-a (59%) a kibocsátási ár alatt 
teljesített az 1999-es év végi állapotra vonatkoztatva, és a kibocsátási ár alatt teljesítők 
62%-ának (vagy más megközelítésben a tőzsdén lévő kibocsátók 37%-ának) aktuális 
piaci ára a névértéket sem érte el. Kiemelkedő teljesítmény a cégek alig 10%-a esetében 
mutatkozik. 
 

Az adott időpontra – 1999 év végére – vonatkoztatott statikus adatok önmagukban 
téves következtetésekhez vezethetnek: alapvetően azért, mert a piaci árak állandóan 
változnak, továbbá azért, mert az egyes bevezetések időpontja eltérő. 
Az utóbbi korlát részben feloldható azzal, hogy csak az 1997 előtt – vagy másként 1996 
végéig – bevezetett részvényekre terjesztjük ki a vizsgálatot, három évet hagyva a 
cégeknek a piaci hullámzások kivédésére, önmaguk megismertetésére, a befektetőkkel 
való kommunikációra. Egyúttal teljességgel kiszűrhetők a kényszer hatására tőzsdére 
kerülők. 
 

A három évvel korábbi állapotra vonatkoztatott vizsgálat eredménye sem sokkal 
kedvezőbb. A tőzsdei cégek több mint 50%-a (pontosabban 56%-a) a kibocsátási árat 
sem volt képes a piacon elérni illetve tartani, és 60%-uk piaci teljesítménye a névérték 
alá esett. Ugyanakkor figyelemre méltó, hogy a kimagasló piaci teljesítményt nyújtók 
teljes köre azonos időszakban lépett a tőzsdére. 

A gyengén teljesítők piacon tartózkodási idejét tekintve kiderül, hogy több mint 
50%-uk 8-9 évet – a leghosszabb időt – töltött a nyilvános piacon. Ez elég hosszú 
időnek minősül ahhoz, hogy a piac szisztematikus negatív értékítélete mögött, 
mélyebben meghúzódó fundamentális okokat keressünk. (Erre a későbbiekben sor 
kerül.) 
 

További két külön csoportra kiterjesztettem a statikus vizsgálatot, melynek 
eredményei feltételezéseimnek megfelelnek. 
 

Az első nyilvános kibocsátású részvények piaci teljesítményei nagyjából azonosak 
a nem első nyilvános kibocsátást követően piacra lépők teljesítményeivel, ha a piaci ár 
és a kibocsátási ár viszonyát tekintjük. Feltételeztem, hogy – megfelelően hosszú 
időszakot tekintve – eltűnnek a kezdeti „ismeretlenség – ismertség”, valamint a „piaci 
elfogadáshoz képest alulárazás – piachoz alkalmazkodóbb árazás” eltéréseiből fakadó 
különbségek, és a vállalati teljesítmények az áralakulásban nagyobb szerepet kapnak.  
 

Az áralakulás vizsgálata során visszatértem a privatizációs részvények 
problémájára. Közülük az első nyilvános kibocsátók körében alulárazottság volt 
kimutatható, vagy másképpen a piac a kibocsátókhoz képest – a tőzsdei bevezetés 
időpontjában – kedvezőbben ítélte meg a cégek jövőjét. A tőzsdén maradó cégek 
esetében a pozitív várakozások teljesülni látszanak. Közöttük alacsonyabb a 
gyengébben teljesítők, nagyobb arányú a jobb teljesítményűek aránya. Az értékeléshez 
azonban figyelembe kell venni azt a korábban kifejtett szempontot is, hogy időközben a 
vállalatok teljesítményei sem maradtak változatlanok. 
 

A vizsgálat következő kérdése a tőzsdei index és a az egyes részvények 
áralakulásának kapcsolatára vonatkozott, feloldva a statikus elemzés korlátait. 
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2. Az egyes részvények teljesítményének alakulása a BUX-hoz viszonyítva, – különös 
tekintettel a 96-97-es – a piaci teljesítmények szempontjából kiemelkedő – 
időszakra 

 
Az előzőekben kiemeltem az adott időpontra vonatkoztatott vizsgálat korlátait. A 

piaci árak viselkedéséből adódóan bármelyik év végére vonatkoztatva határoztuk volna 
meg a piaci ár és a kibocsátási ár viszonyát, eltérő eredményt kaptunk volna. Ezért 
célszerű hosszabb időszakot alapul véve áttekinteni a piaci ár és kibocsátási ár 
viszonyának alakulását.  

 
A vizsgálat eredményeit tartalmazza a Melléklet. 4. sz.. összefoglaló táblázat. 

 
A piaci ár és kibocsátási ár (valamint névérték) viszonyát több éves – adott esetben 

maximum 9 éves- időintervallumban vizsgálva a következő megállapítások tehetők:  
 

– 1999 végén a kibocsátási árhoz képest alacsonyabban teljesítők között nincs olyan 
részvény, amelynek piaci szereplése során ne lett volna – legalább egy – hasonló 
negatív teljesítményű időszaka. 

– A gyengén teljesítők megközelítőleg egyharmada piaci szereplése csaknem teljes 
időszakában a kibocsátási ár alatt teljesített. Ez utóbbi arányszám csak a 97-ig 
tőzsdére bevezetett részvényekre vonatkozik. Az újonnan bevezetett papírokat nem 
célszerű ilyen szempontból vizsgálni. 

– A kibocsátási ár felett teljesítők több mint 60%-ának egyetlen egyszer sem volt a 
kibocsátási árnál alacsonyabb piaci ára. 

Mindezen jellemzők megerősítik a korábbi statikus vizsgálat tényszerű feltárásait. 
 
Természetszerűleg léteznek – nem meghatározó arányban – a 99-es állapothoz képest 
olyan elmozdulások, amelyek tartóssága, fundamentuma, kimenete még nem 
meghatározható. Vannak olyan korábban negatív teljesítményű papírok, amelyek 99-re, 
vagy tovább tekintve 2000. első félévére mutatnak a vizsgált időponthoz képest eltérő 
irányú elmozdulást. 

 
A piaci hozamot megtestesítő BUX index és az egyes papírok árfolyamváltozással 

mért hozamának együttmozgását vizsgálva, a korábbi tényfeltárás során már kiderült a 
feltételezésemmel ellentétes válasz. A magyar piac egyedülálló árfolyamnövekedése 
sem volt képes a korábban gyengébben szereplő papírok piaci helyzetét alapvetően 
megváltoztatni. Az ezen időszakban piacon lévő korábban negatív teljesítményt nyújtók 
kb. 15%-a ért el átmeneti piaci teljesítményjavulást, jellemzően igen magas, egyik évről 
a másikra – korábbi alacsony teljesítményükhöz mérten – 100% feletti 
hozamnövekedést produkálva. Az átmeneti magas elfogadás azonban legtöbbjük 
esetében nem volt elegendő a korábbi értékítélet megváltoztatásához. 
 

A vizsgált időszakban a piacon nagy szabadon felhasználható mennyiséggel bíró, jó 
papírok esetében igazolódott a tankönyvi formula. Magas bázison, óriási 200% feletti 
árfolyam-növekedést értek el, amely a 98-as piaci visszaesés időszakában negatív 
eredményre változott, de a piaci ár változatlanul a kibocsátási ár felett maradt.  

Az áralakulás-vizsgálat újabb része az ismételt kibocsátások árazásának kérdéseit  
kutatja, amely vizsgálat lehetőséget ad annak megítélésére, hogy az ismételt árazás 
során figyelembe veszik-e a piac értékítéletét, ugyanakkor az ezt követő áralakulás 
egyúttal az újabb árazás kontrolljaként is felfogható.  
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3. Az újabb nyilvános kibocsátások árazása, időzítése 
 

A vizsgált időszakban a piacon lévő vállalatok csekély mértékben éltek az újabb 
nyilvános kibocsátás eszközével. 

Korábban az I. sz. fejezetben a nyilvános piaci lét vállalati motívumait vizsgálva, 
megállapítható volt, hogy a magyar kibocsátók körében nem jellemző az újabb 
tőkeszerzési célzatú újabb nyilvános kibocsátás. Tekintettel a nyilvános kibocsátások 
kis számára és sajátosságára (APV Rt. értékesítés, tulajdonosváltás) különböző metszetű 
(például a nyilvános kibocsátás jellege, kombinált, összetett volta stb.) statisztikai 
kimutatást nem célszerű készíteni. A meglévő adatok alapján azonban néhány, az 
árazásra jellemző megállapítás tehető. 
 

Az újabb nyilvános kibocsátások árazása kapcsán a következő rész-kérdésekre 
kerestem választ:  
– Milyen változások következtek be a korábbi nyilvános kibocsátás árazásához 

képest? 
– Kimutatható-e a piac korábbi értékítéletének hatása az újabb kibocsátások 

árazásában? 
– A kibocsátást követően hogyan alakultak a piaci árak? 
 

A kérdések megválaszolásához mindössze 12 kibocsátó, 15 nyilvános kibocsátását 
vehettem figyelembe. (A konkrét kibocsátási ár megjelölése hiányában, a csak becslés 
útján megállapítható árszinteket nem vettem figyelembe.) 
 
– A társaságok többsége a tőzsdei bevezetés alkalmával kialakított kibocsátási 

árszintnél magasabb áron valósította meg újabb kibocsátását (illetve kibocsátásait). 
 

– A társaságok egyharmadának összesen négy kibocsátása minősül a korábbi 
értékeléshez képest alacsonyabbnak. Közülük a két – első nyilvános kibocsátást 
követően tőzsdére került – részvénytársaság újabb kibocsátásai több közös vonással 
bírnak. A korábbi kibocsátási árszinthez képest jóval alacsonyabb mértékű –
névértéken történő – kibocsátásra kényszerültek. Egyikük egymást követően, 
ugyanabban az évben, két kibocsátást hajtott végre, két különböző árszinten. Az 
egyiket névértéken, a másikat majdnem 100%-kal magasabb árszinten. Ezen 
kibocsátások hátterét tekintve megállapítható „kényszer-jellegük”: a kibocsátott 
mennyiség egy részének hitel-követelés fejében jegyzése, illetve az eladósodottság 
fokának enyhítése, a csőd elkerülése. Ezen kibocsátások a tőzsde működésének, s 
egyúttal a társaságok piaci létének korai szakaszában zajlottak. Egyik társaság piaci 
pozíciója sem volt kedvezőbb magasabb szintű kibocsátási ár megállapításához, s 
azt követően sem javult látványosan. Az ugyanazon évben – röviddel egymást 
követően – két nyilvános alaptőke-emelési célzattal megvalósított kibocsátás 
árazása közötti különbség sem az adott papírra jellemző ármozgásokkal, sem 
fundamentumokkal nem magyarázható. Jellegében eltér a harmadik kibocsátó újabb 
nyilvános kibocsátásának árazása. Az eredeti – kárpótlási jegy csere akciós – 
kibocsátási árat a piac első lépésben sem fogadta el, és a későbbiek során sem 
mutatkozott – néhány kilengéstől eltekintve – magasabb szintű piaci teljesítmény. A 
tőkeemelés konkrét stratégia megvalósítását célozta. 

 

– A korábbi kibocsátási árhoz képest magasabb kibocsátási árat érvényesítők 
esetében – három társaság kivételével – jellemzően az állami tulajdonhányad került 
egy vagy több részletben értékesítésre. Az utóbb említett privatizált cégek 
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valamennyien a nyilvános piac jó illetve kiváló teljesítményű cégei. A kibocsátást 
követően általában a piaci megítélésük javult. Két magántársaság az újabb 
kibocsátást megelőző időszakban gyengülni látszó pozícióját részvénycímlet-
váltással is igyekezett biztosítani. 

 
–  Valamennyi kibocsátásra jellemző – a piac adott évi teljesítményét tekintve még a 

„kényszer kibocsátások” esetében is vélelmezhető –, hogy az újabb nyilvános 
kibocsátásokra a piac kedvező időszakaiban került sor (Még az 1998-as kibocsátás 
is a visszaesés kezdeti időszakában jelentkezett). 

 
– Az újabb kibocsátások alkalmával – egy kivételtől eltekintve –- jellemző a piac 

aktuális értékítéletének hatása az újabb kibocsátási árakra. Gyakoribb a kibocsátást 
megelőző időszakban kialakult árszint megjelenése az újabb kibocsátási árakban. Ez 
indokolható azzal, hogy nem az esetek többségében nem az újabb lehetőségeket 
hordozó friss tőkeszerzéséről van szó. A rövid idő alatt, egymást követően két újabb 
nyilvános kibocsátást végzők körében jellemzően nagyságrendekkel magasabb ár 
mögött valószínűsíthető az állami tulajdonhányad fokozatos csökkenéséből adódó 
kockázat mérséklődésének hatása.  

 
Összességében a BÉT működése során, az eddig tapasztalt nagymérvű áringadozások 
következtében reális értékelő szerepe vitatott, de értékítélete a piac szereplői körében 
elfogadott.  
 
 
3.3. Az ismételt kibocsátások árazásának jellegzetes magyar példája 
      (Esettanulmány) 
 
Az elemzés céljából kiemelt cég – a MOL – első nyilvános kibocsátását nem a tőzsdei 
bevezetést megelőzően végezte (tehát nem minősül IPO-nak), de választásom azért esett 
e vállalatra, mert:  
– tőzsdei bevezetése óta a BÉT meghatározó cége – kapitalizációját, forgalmát, –  a 

részvények forgási sebességét tekintve, 
– valamennyi részvénye (névre szóló, törzsrészvény) a tőzsdére bevezetett, továbbá 

magas a szabadon elérhető részvények hányada, ugyanakkor (magyar) sajátossága 
az állami tulajdon nagy súlya (Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 25%, 1 db 
szavazatelsőbbségi részvény), 

– tőzsdei bevezetést megelőzően (1995 november), majd azt követően további két 
privatizációs célzatú nyilvános kibocsátást hajtott végre (1997 május, 1998 
március), melyek árazásán, majd a kibocsátást követő áralakuláson keresztül 
felmérhető –viszonylag rövid időszakban is a vállalati jellemzők és a piac egymásra 
hatása, 

– több ország tőkepiacán, több tőzsdén van jelen. 
 
A vizsgálat alapvető szempontjai: 

– a kibocsátási árak és a piaci árak kapcsolatának, alapjának feltárása, 
– a nyereség – és cash flow alakulás azonos és/vagy eltérő – 

információtartalmának, jelzés-értékének bemutatása. 
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A három nyilvános kibocsátás közös vonásai: 
– Mindhárom nyilvános forgalomba hozatal deklarált célja: „privatizációs 

bevételek biztosítása és a hazai tőkepiac fejlesztése” [Forrás: 67.]. 
– Egyik esetben sem volt alaptőke emelés, nem került sor ennek révén új tőke 

bevonására. 
– Mindhárom kibocsátás un. „Összetett részvényértékesítés”, melynek 

keretében a nyilvános forgalomba hozatal zártkörű kibocsátással 
kombinálódott. 

– A MOL Rt. egyik esetben sem részesült az összetett részvényértékesítés 
bevételeiből. A költségekkel csökkentett teljes bevétel az eladásra kerülő 
részvények eladóját az ÁPV Rt.-t illette meg. 

 
A három nyilvános kibocsátás feltételeiben eltért egymástól. Ezek közül kiemelésre 
kerülnek (a téma szempontjából fontos): 

– értékpapír árazási feltételek, körülmények, 
– a tulajdonosi struktúra megváltozásának lépései. 

 
Az árazási feltételek sajátosságai: 

 

Az 1995-ös kibocsátás során a részvényenkénti kibocsátási ár – tekintve, hogy a 
cégnek nem volt előzetes tőzsdei szereplése – előre meghatározott, – 1100 forintban 
rögzített – volt. A megközelítőleg „egyidejű” zártkörű (külföldi és saját dolgozói körben 
történő) kibocsátások árai is nominálisan ennek feleltek meg.  

 
Az 1997-es nyilvános kibocsátás tájékoztatója az eladásra felkínált 

részvénymennyiség tekintetében és a kibocsátási ár vonatkozásában is csak 
„tájékozódási pontokat” közölt. A forgalmazók a külföldi befektetők értékítélete 
alapján is jelentős keresletre számítottak. Új jelenség, hogy a kibocsátási ár csak a 
zártkörű forgalomba hozatal értékesítési időszakának lezárását követően került 
megállapításra. 

 
Az 1998-as kibocsátási (forgalomba hozatali ár) tekintetében egy eddig még nem 

alkalmazott, sajátos konstrukciót fogalmazott meg a kibocsátási tájékoztató. A 
részvények maximális forgalomba hozatali árát a nyilvános jegyzési időszak előtt két 
nappal közölték a megjelölt újságok (Magyar Hírlap, Népszabadság, Tőkepiac). A 
maximum ár a részvények iránti nagy keresletet, az akkor megnyilvánuló piaci 
viszonyokat tükrözte. A tényleges forgalomba hozatali árat csak a jegyzési időszak 
lejártával állapították meg a Tájékoztatóban közölt szisztéma szerint A végleges 
kibocsátási (forgalomba hozatali) ár belföldi nyilvános forgalomban a maximumként 
megjelölt ár 6100 Ft lett, tekintve, hogy a zártkörű nemzetközi értékesítés során 
kialakult ár magasabb szinten került meghatározásra. A külföldi piacokon érvényesített 
ár 30 USD/GDR, azaz 6330 Ft/részvény. A magas árak az erős kereslet (túljegyzés) 
hatására alakultak ki: a belföldi nyilvános forgalomban 2,5-szeres, külföldön ötszörös 
volt a túljegyzés. 
 

A tulajdonosi struktúra megváltozása a jelzett három kibocsátás során követhető. A 
MOL „valódi”, tőzsdei privatizációja 3 lépésben zajlott. 
 

A Parlament által 1995. májusában elfogadott Privatizációs Törvény értelmében a MOL 
Rt. részvényei legalább 25%-ának és még egy szavazatnak a Magyar Állam 
tulajdonában kell maradnia. Az 1066/95 (VII.6.) és 1072/95 (VIII.4.) 
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Kormányhatározatokkal módosított 1112/1994 (XII.2.) Kormányhatározat értelmében 
(együttesen „MOL Privatizációs Határozat”), az ÁPV Rt. tőkepiaci ügyletek sorozatával 
értékesíti a 25% + 1 szavazatnyi részesedést jelentő tartós állami tulajdon feletti 
részvényeket.) 
 

Az állami tulajdon részarányának csökkenését jellemző adatok a privatizációs 
jellegű kibocsátások következtében: 

– 1995-ben a zártkörű forgalomba hozatalt megelőzően az APV Rt tulajdonában 
volt a MOL Rt szavazati jogot biztosító 1000 Ft névértékű, névre szóló „A” 
sorozatú részvényeinek 88,34%-a. 

– 1997-ben a zártkörű forgalomba hozatalt megelőzően az ÁPV Rt tulajdonában 
volt a MOL Rt. részvényeinek mintegy 59%-a. 

– 1998-ban a zártkörű értékesítést megelőzően az ÁPV Rt. tulajdonában volt a 
MOL Rt. részvényeinek mintegy 36%-a. 

Az 1998-as kibocsátást követően az állami tulajdon részaránya lecsökkent a törvény 
által meghatározott szintre. 

 
12. sz. táblázat 

 

A MOL részvény kibocsátási- és piaci árai 
 
Kategória 1995 1997 1998 
Kibocsátási ár (Ft/részvény) 1100 2970 6100 
Piaci ár a kibocsátást megelőzően 118-119% (OTC) 3000 5920 
Piaci ár a kibocsátást követő év végén 1130 4950 5920 
 2016 (1996)  
 
[Gyűjtött adatok forrása: Kibocsátási Tájékoztatók (1995. november 23., 1997. április 25., 1998. 
március 3., Tőzsdei Statisztikák 1995, 1996, 1997, 1998).] 
 
 

A részvények piaci ára – az 1995-1998-as kibocsátásokat jellemző időszakban –  
általánosságban gyors felíveléssel jellemezhető, amely kimutathatóan összefügg: 

– elsősorban a kibocsátó teljesítményének alakulásával – melynek változását a 
következőkben az eredmény – és cash flow kimutatások adataival illusztrálom –
valamint 

– az állami tulajdon részarányának csökkenésével, melynek fokozatos 
mérséklődése az árfolyam-alakulás tényezőinek feltárása során kifejtettek 
szerint pozitív hatást gyakorol az árakra.  

 
Ugyanakkor a rövidtávú ármozgások – ezen kibocsátásokkal jellemezhető rövid 

időszakban és jelen dolgozat vizsgálati időszakának lezárásáig, 1999 végéig – 
értelemszerűen nem lineárisan vállalati teljesítményfüggők.  
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13. sz. táblázat 
 

Összefoglaló eredmény és cash flow adatok a MOL kibocsátások éveiben 

  [Mol mérleg, eredmény-, és cash flow kimutatásai (IAS konszolidált)] 
 
 

A kibocsátási árak 3 éven belül több mint ötszörös emelkedése – és annak 
megközelítően azonos piaci elfogadása mögött – jól kimutathatók a vállalati 
teljesítmény-alapok. Ezt mutatom be a következőkben a vállalati nyereség és a cash 
flow-adatok alakulásán keresztül. 
    

Megjegyzés: A forrásként megjelölt anyagok a működési cash flow-t külön nem emelik ki, ezért 
a meglévő kiemelt cash flow sorokból számított adatok. A teljes pénzmozgás bemutatása 
érdekében, valamint az angolszász cash flow elemek (bruttó csah flow, nettó cash flow) 
értelmezése végett, a MOL Rt IAS szerinti pénzügyi kimutatásainak magyarázó jegyzeteit 
felhasználva összeállítottam egy részletesebb cash flow-t, mely jobban követi a pénz 
keletkezése-felhasználása logikáját. A részletesebb kimutatásból kivehető, a „bruttó cash flow” 
kategória (mely az üzleti eredményt és az amortizációt tartalmazza) megfeleltethető az EBITDA 
kategóriának, a nettó cash flow a készpénz nettó csökkenését, növekedését mutatja. Érdemi része 
a részletesebb kimutatásnak, hogy a folyó termelés pénzszükségletének változását is láttatja. 
Ezt a cash flow-t – a nyilvános kibocsátások éveire koncentrálva – a 5. sz. Kiegészítő 
mellékletben mutatom be. 

 
Ebben a dolgozatban nem tűztem ki célul egy értékpapír „életútjának” részletes 

elemzését. A kiválasztott cég esetében néhány fontos piaci ár és teljesítmény 
kapcsolatra kívánom irányítani a figyelmet – a teljesség igénye nélkül. 
 

– A MOL tőzsdei bevezetésére 1995. év végén került sor, ezért teljesítményének 
jellemzését ezen év adataival kezdtem, azzal a kiegészítéssel, hogy a cég az előző évét 
veszteséggel zárta (üzleti eredménye az 1995 évinek a tízedét sem érte el, adózás előtti 
eredménye negatív volt). A tőzsdei bevezetést követő nagymérvű teljesítmény 
emelkedés hatására többször megkérdőjeleződött a kibocsátásban közreműködő, a 

Eredmény és cash flow összefüggése (MOL példa)

Kategóriák 1995 1996 1997 1998
millió Ft millió Ft változás millió Ft változás millió Ft változás

Eredmény adatok
Üzleti tevékenység eredménye 8844 32242 265% 50007 55% 72356 45%
Adózott eredmény 998 22544 2159% 31946 42% 54416 70%
Cash flow adatok
1.Üzl.tev.ből szárm. nettó kp. 25486 66249 160% 77790 17% 110513 42%
2.Pénzügyi műv.ből szárm.kp -1125 -3319 -4327 -5105
3.Adózás-fizetett társ.adó -520 -4037 -8995 -8502
4. Működési Cash flow (1-2-3) 23841 58893 147% 64468 9% 96906 50%
5.Befekt.tev.-re felh.nettó kp. -53254 -55228 4% -85308 54% -120724 42%
6.Finansz, műv.-ből szárm.cf. 28942 -2936 24523 23798
7.Készpénz nettó csökk./növ -471 729 3683 -20

Év eleji készpénz 7267 6796 7525 12271
Módosítások (konszolidáció miatt) 1063 -1441
Év végi készpénz 6796 7525 12271 10810

Gyűjtött adatok forrása: Kibocsátási Tájékoztatók (1995 november 23, 1997 április 25, 1998.március 3)
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Merrill Lynch nevével fémjelzett nemzetközi konzorcium akciójának eredményessége  
(a tervezettnél kevesebb kibocsátott mennyiség, továbbá az 1100-1450 forint között 
tervezett, végül az alsó határon kialakított ár). A szakértők egyetértettek abban, hogy az 
akkori ár megfelelt a szabályozási környezetnek, és a cég ezek által determinált 
mérsékelt nyereségének. (A kormány a MOL nyeresége rovására dotálta a lakossági 
földgázfogyasztást.)  
 

A MOL tőzsdei bevezetésekor a piac elfogadta a kibocsátáskori árat, de a hazai 
nyilvános kibocsátás időszakában némileg a rögzített kibocsátási ár alá süllyedt. A 
befektetők tartózkodóak voltak a MOL papírok vonatkozásában. Ez kapcsolatba 
hozható a tőzsde általános hangulatával (a pénzügyminiszter lemondása körüli 
bizonytalansággal, az olajimporttal kapcsolatos politikai botránnyal), valamint a MOL 
papírok sorsával kapcsolatos várakozásokkal. A dolgozók olcsón jutottak a 
részvényekhez, a bevezetést követően jegyzők szintén a piaci ár (OTC ár) alatt 
vásárolhatták meg a papírt. Tartózkodásra adott okot az is, hogy az állam kezében az 
első jegyzést követően is döntő részvénymennyiség maradt. Felmerült az újabb 
kárpótlási jegy csere lehetősége is, amely kivárásra adott okot.  

A belföldi nyilvános kibocsátás – a piacon kialakult bizonytalanság ellenére – némi 
túljegyzéssel zárult. A magánbefektetők formailag nagyobb arányban jegyeztek, mint az 
intézményi befektetők. Ez összefüggött a magánszemélyeknek nyújtott 
kedvezményekkel. 
A MOL részvények a külföldi tranzakciót szervezőktől sem kapták meg a bizalmat, 
tekintve, hogy a részükre kibocsátási áron felajánlott opciós vételi lehetőséggel kb. 
54%-os arányban éltek. Ennek következtében sem sikerült az állami tulajdon arányát a 
tervezett szintre csökkenteni. 
 

– 1996-ban a legmeglepőbb eredményjavulást a tőzsdei cégek közül – önmagához 
viszonyítva is – a MOL érte el. (Az eredmények – a táblázatból jól kivehető látványos 
javulásához – az is hozzájárult, hogy 1996 áprilisában egy, a MOL számára átlagosan 
25%-os drágulást jelentő áremelést hajtottak végre.) 
A cash flow adatokból jól látható, hogy a cég 1995-96-ban jelentős beruházási 
tevékenységbe kezdett (a befektetési tevékenységre felhasznált nettó készpénz majdnem 
másfélszerese a megelőző évekének). Ugyanakkor az is kimutatható, hogy ennek 
pénzszükségletét a 96-ban jellemzően a működésből származó pénzeszközökből 
biztosította. 

A MOL ez év végi ára a kibocsátási árhoz képest, majdnem megduplázódott. Az 
értékelésnél nem szabad elfeledkezni arról, hogy 1996 a kiemelkedő tőzsdei hossz éve. 
A hivatalos tőzsdeindex forintban számolva 170 százalékos, dollárban pedig csaknem 
130 százalékos megtérülést biztosított azoknak, akik a piac egészét reprezentáló 
indexkosarat vették (volna) meg (ld. 10. sz. táblázat). Emlékeztetőül ezzel a 
teljesítménnyel a BÉT az összes tőkepiac közül a legnagyobb növekedést produkálta. A 
hosszt kiváltó fontos tényező, hogy Standard and Poor’s után a Moody’s is befektetési 
kategóriába sorolta az országot, így egyre több külföldi intézményi befektető előtt nyílt 
meg a hazai részvényvásárlás lehetősége. „Összességében aligha állítható, hogy a nagy 
hossz főként hazai forrásokból táplálkozott, de a hazai cégek jó évet zártak, és enélkül a 
külföld érdeklődése várhatóan szerényebb lett volna.” [Bank és Tőzsde 1997. január 10. 
3. old.] 

 
– 1997 első felében az újabb kibocsátás hírére a papír ára emelkedett, ami részben 

a javuló eredményekkel, részben az újonnan felkínált – a piac igényeihez képest – 
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alacsony részvénymennyiséggel volt összefüggésben. A nemzetközi road-show, illetve 
az ajánlatok összegyűjtése után (book-building módszerrel) május 6-án Londonban 
16,25 dollárban, azaz 2970 forintban állapították meg a részvényárat. Az részvény 
újonnan kialakult ára erősen összefüggött az állam tulajdonosi súlyával, a gázárakat 
szabályozó hatósági szerepével, bizonytalan kimenetelű, a cég eredményeit erőteljesen 
befolyásoló döntéseivel.  

Az 1997-es eredményjavulás hátterében a hatékonyságjavító intézkedések terven 
felüli mértéke, és a gázüzlet javuló szaldója állt. (Bár ez utóbbi üzletág még mindig 8,5 
(1996:12,7) milliárdos veszteséget okozott a cégnek). Az elemzők az év közben 
erőteljesen hullámzó árakat az időszakos teljesítményváltozásokkal hozták kapcsolatba.  
 

„A MOL részvények számára jól sikerült az elmúlt év (1997). A teljes tőzsdei 
részvényforgalom mintegy 30,5%-át kitevő, árfolyamértéken 878,717 milliárd forintos 
adásvétel szinte mindvégig emelkedő árakon történt. Az év eleji 2045 forintos nyitás 
után augusztus 5-én érte el 5390 forintos csúcsát. Az ár a mérsékelt féléves 
eredményekkel összefüggésben augusztus végén már csak 4000 körül járt, az őszi krach 
idején (november 14-én) pedig egészen 3300 forintig esett le. A jó harmadik 
negyedéves eredmény fordulatot hozott az árfolyamban is, amely ezután végig 
emelkedett, s végül 4950 forinton zárta az évet”. [Bank és Tőzsde, 1998. február 27.] 

 
A cash flow adatokból jól látható, hogy a cég nagymérvű beruházási tevékenységbe 

kezdett, amelynek pénzszükségletét (valamint a bővülő tevékenységével összefüggésben 
növekvő forgótőke szükségletét) elsősorban a működésből származó magasabb cash 
flow-ból fedezte. Ennek kiegészítését külső hitelforrásokból eszközölte. A kamatok 
süllyedését és a társaság egyre kedvezőbb megítélését kihasználva társaság kötvényt 
bocsátott ki. (1997 szeptemberében, elsőként a tőzsdei társaságok közül a cég a 
részvény és kötvény szekcióban is képviseltette magát.) és korábbi hosszúlejáratú 
hiteleit visszafizetve újabb hosszúlejáratú forrásokat vont be. A cash flow adatokból 
látható, hogy a befektetési tevékenységre felhasznált (negatív előjellel jelölt) nettó 
pénzeszközöket a működési cash flow és a finanszírozási cash flow fedezte. 
 

– 1998-ban a MOL részvények továbbra is a tőzsde legkedveltebb papírjai közé 
tartoztak. Az árfolyam a januári 4900 forintos nyitás után március 11-én átlépte a 6000 
forintos határt, majd április 2-án – a 6100 forintos árfolyamon lebonyolított belföldi 
nyilvános forgalomba hozatalt követően – a mindenkori csúcsát érte el 7360 forinton. 
Az augusztusi tőzsdekrach előtt még stabilan a 6700-as régióban mozgó papír október 
5-én jutott a mélypontra: ekkor csak 3600 forintot adtak érte. [Bank és Tőzsde, 1999. 
január 8. 1-2 szám.] 
Év végére a papír ára – a vállalati eredmények hatására – ismét 6000 Ft közelébe került. 
 

A nyereségadatokat tekintve – a jelentős javulás ellenére – érzékelhető az üzemi 
(üzleti) eredmények mérsékeltebb változása az adózott eredményhez képest. (A társaság 
árbevétele ugyanis alig 10%-kal gyarapodott, a világpiaci árak csökkenése 
következtében.) A pénzügyi teljesítmények jelentős része egyszeri tételeknek 
(kisebbségi részesedések eladásának) tulajdonítható. A eredmények értékelésénél 
figyelembe kell venni azt is, hogy a MOL a nagy nemzetközi olajtársaságok közül 
egyedülálló módon, olyan évben növelte látványosan az eredményét, amikor a alacsony 
olajárak miatt rendre csökkentek az iparági nyereségek. [Figyelő, 1999. február 25. 
Tőzsdei melléklet.] 

A változatlanul nagy ütemben növekvő nagy volumenű beruházások pénzigényét a 
magas működési cash flow és a kedvező külföldi hitelfelvétel együttesen sem volt képes 
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finanszírozni, ez okozta a pénzeszközök (nettó cash flow) csökkenését az előző évihez 
képest  
 

A MOL a társaság jövője és a hazai hitelpiac szempontjából egyaránt nagy jelentőségű 
hiteleket vett fel. 10 milliárd forintnyi szindikált hitelt 12 magyarországi banktól. A 
CIB, az ING Barings, az MKB és az OTP Bank által vezetett konzorcium hitelének 
lejárata 7 év, amely közös megegyezéssel 3 évvel meghosszabbítható. A kamat az első 5 
évre a BUBOR plusz 0,15%. További nagy volumenű hitelről szóló szerződést kötött az 
Európai Beruházási Bank (EIB) és az olajtársaság. A kölcsön összege 125 millió ECU 
(mintegy 28,5 milliárd forint). A 15 éves futamidővel nyújtott kölcsön kondíciói 
rendkívül kedvezményesek: a törlesztést 4év türelmi idő elteltével kell elkezdeni, a 
kamat a MOL döntése alapján fix vagy változó. 
 

A cég tőkeáttételét – pénzügyi kockázatát – a jelzett hitelek jelentősen 
megnövelték, de a társaságot összevetve a nemzetközi konkurenciával megállapítható, 
hogy a MOL eladósodottsága kisebb az iparágban megszokottnál. 
 

Ebben a részben egy konkrét vállalat példáján keresztül a különböző időpontokban 
lezajlott nyilvános kibocsátás árazását középpontba helyezve tártam fel annak nyereség 
és cash flow alapon felmérhető teljesítmény alapjait. (Ezért a vizsgált periódus hossza 
eltér az előzőektől.) 
 

A piac szempontjából meghatározó vállalat esetében – a fejlődő piacra jellemző 
áringadozások mellett is – kimutatható a teljesítmény szempontú árazás. A tőzsdére 
lépéssel egyidejű nyilvános kibocsátás árában a gyenge múlt, a további kibocsátások 
árazásában – illetve a piaci árak jellemző szintjének kialakulásában – a beruházásokkal 
megalapozott teljesítmények ugrásszerű változása meghatározó szerepet játszott. (A 
további sajátos áralakító tényezők a kifejtés során említésre kerültek.) A kedvező 
tőzsdei megítélés a kedvezőbb feltételű idegen forrásokhoz jutást is elősegítette.  

 
Nem mutatható ki az adott vállalat példáján az, hogy a piacon kialakult áraknak a 

nyereséghez, vagy a cash flow-hoz van-e egyértelműbb kötődése. Részben az idő 
rövidsége és részben amiatt, hogy a cash flow-ról a piaci szereplők széles körének 
kevesebb és kevésbé pontos az információja. A magyar piaci információk sorában 
rendszeresen közölt klasszikus P/E mutatókhoz képest a cash flow alapú mutatók csak 
elvétve jelennek meg, ez esetekben is igen változatos formában. A cash flow mutatók 
ugyanis a cash flow tartalmak megjelölése nélkül kerülnek bemutatásra.  Az 
árfolyam/cash flow mutatók, vagy az üzleti tevékenységből származó nettó készpénz 
(amely az adott vállalat pénzügyi kimutatásainak összefoglaló pénzügyi adatai között 
kiemelt helyet foglal el), vagy a működési cash flow alapon épülnek fel. A két cash flow 
között a pénzügyi műveletekből származó készpénz-állomány változása és a társasági 
adó hatás okoz eltérést (ld: 13. sz. táblázat és 5. sz.  kiegészítő táblázat). 

Tekintve, hogy a vállalatok cash flow készítési kötelezettsége Magyarországon 
rövid múltra tekint vissza, ezért főként az időszak rövidsége miatt kevésbé alkalmas a 
vállalati teljesítmények időbeli változásának összehasonlítására, a változások 
követésére. A magyar tőkepiacon ma még nem mutatható ki egyértelműen, hogy a piaci 
szereplők döntéseiben a cash flow szempontok figyelembevétele erőteljesebb-e, avagy a 
nyereség alapoké. 

 
A továbbiakban a teljesítmény-alapú elemzésekhez a ma még elfogadottabb, 

hosszabb időszakot tekintve is rendelkezésre álló vállalati eredmény adatokat 
használom fel. 
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4. A tőzsdére bevezetett vállalatok teljesítményei 
 
4.1. A teljesítmény-alapú vizsgálat szempontjai, feltételezések, módszerek  
 

Eddig a részvények piaci árai álltak a vizsgálat középpontjában. A piaci 
teljesítmények mögött azonban a vállalatok teljesítményei állnak. A korábban 
kifejtettek alapján a piac a kialakított árakban a vállalat jövőjéről alkot képet, és a 
jövőben várható jövedelmet számszerűsíti a jelenre vetítve. 
E fejezet tárgya a tőzsdén lévő vállalatok múltbeli teljesítményének vizsgálata a piaci 
árakra gyakorolt hatás szempontjából.  
 

Célom, a vállalatok megfelelő pénzügyi – alapvetően jövedelmezőségi és 
tőkeáttételi –, valamint piaci mutatói időbeli változásának vizsgálatával és 
összehasonlításával az, hogy – a magyar kibocsátókra vonatkoztatva – felmérjem a 
vállalati fundamentumok szerepét a piac értékalkotásában, és feltárjam az összhang, 
vagy eltérés lehetséges okát. Ennek alapján megítélésem szerint lehetséges a tőzsdén 
szereplő vállalatok teljesítményeivel és piaci magatartásával kapcsolatban néhány – a 
jövőben követendő – elvárás megfogalmazása. 
 

Nem célom az egyes vállalatok múltjának mélyreható elemzése csupán a pénzügyi 
mutatók alapján a vállalati teljesítmények időbeli alakulása és a piaci árak időbeli 
változása közötti kapcsolatok létének, intenzitásának feltárása. (Nem vizsgálom a 
számviteli adatokból számított pénzügyi mutatók alakulása mögött rejlő mélyebb 
okokat.) A jövőre vonatkozó információk hiányában nem kívánok az egyes vállalatok 
jövőjére vonatkozó előrejelzésekkel élni.  

A vizsgálat tehát egy meghatározott piac (magyar tőzsde) vállalatértékelő 
szerepével kapcsolatos, meghatározott időszakra (megközelítően az első tíz évére) 
vonatkozó tényfeltárás, és egyben ok-keresés az egyik szereplői kör (a kibocsátók) 
szemszögéből.  
 
 
Feltételezések 
 

– A magyar tőzsde 9-10 éves működése elegendő idő, és fejlettsége megfelelő szintű 
ahhoz, hogy a bevezetett vállalatok többségének értékeléséhez támpontot adjon. Ezt 
a feltételezésemet támasztja alá a BÉT nemzetközi összehasonlításban is magas 
likviditási szintje [Dunavölgyi 1999.], valamint az ismételt kibocsátások árazásában 
értékítéletének számbavétele (ld.: előző fejezet). 

 

–  A kibocsátók egy része elegendő tőzsdén töltött idővel rendelkezik ahhoz, hogy 
körükből a felméréshez szükséges, megfelelő reprezentatív minta kiválasztható 
legyen. 

 

– A pénzügyi mutatókkal mért vállalati teljesítmények és a részvényárak kapcsolata a 
kimutatható fejlődő piacon, a hagyományos mutatók, és módszerek segítségével is. 
(A magyar piacon domináns nemzetközi befektetői kör a piac kiválasztását 
követően az adott piacon szereplő részvények között a vállalati jellemzők –
elsősorban a teljesítmények – alapján dönt.) 
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A vizsgálat korlátai 
 

– A vizsgálat alapvetően másodlagos információforrások felhasználásával készült, 
melyek a mélyebb okok feltárásához nem szolgáltatnak teljes körű információt, nem 
lehetőséget a szükséges korrekciókra. 

 

– A pénzügyi számítások alapját számviteli információk képezték: vállalati mérlegek, 
eredmény-kimutatások, cash flow kimutatások nélkül. (Ez utóbbi készítése a magyar 
számviteli szabályok szerint csak 1997. óta kötelező, ennek következtében az 
időbeli összehasonlítás során – az előző pontban kifejtett fontos információtartalma 
ellenére – nem kapott szerepet.) A számviteli adatok felhasználásának ismert 
korlátait korábban már részleteztem. 

 

– A piaci ár és a vállalati teljesítmények kapcsolatának megítélése a hagyományos 
piaci mutatók és kizárólag csak pénzügyi mutatók összehasonlítása alapján történt. 
Ennek okai: 
– a befektetőknek szánt információk körében ma még nem jellemző a cash flow 

alapú mutatók előfordulása (ld: Részvények Könyve sorozat, BÉT éves 
statisztikák mutatói), 

– az értékeléshez, összehasonlításhoz szakmailag indokoltabb mutatók (ROIC) 
kalkulálásához nem állt rendelkezésre megfelelően részletezett számviteli 
adatsor; 

– nem pénzügyi jellegű értékelési mutatók vizsgálatba történő bevonásához az 
elérhetőnél szélesebb információbázisra lett volna szükség, továbbá a 
nagyszámú vállalati kör többoldalú vizsgálata meghaladta az egyéni kutatás 
kereteit. 

 
Korlátai ellenére a pénzügyi mutatókon alapuló összehasonlító vizsgálat alapján 

megállapíthatók az egyes cégek gazdálkodásának jellegzetességei – erősségei, 
gyengeségei –, kitűnnek az egyes ágazatokon belül jellemző teljesítmény-differenciák. 
Továbbá megítélésem szerint a fejlődében lévő piacon is kirajzolódtak a piaci ár 
vállalati jellemzőkön alapuló mozgatói.  
 
 
A vizsgálat alapjai, módszerei 
 

A piaci árak és a vállalati teljesítmények kapcsolatának vizsgálatát nem 
terjeszthettem ki valamennyi tőzsdére bevezetett vállalatra. Ennek nem kizárólag 
„terjedelmi” oka van. Az 1999-ben tőzsdén lévő 66 vállalat néhány célszerűen 
megválasztott mutatóval való jellemzése nem csupán a vizsgálat időigényét növelte 
volna (bár a kutatás e szakaszában már nem számottevően), hanem annak tartalmát 
erősen megkérdőjelezte volna.  
A minta összeállítása több szempont figyelembevételével történt. 
 
– Meghatározott hosszúságú időintervallum szükséges az említett tényezők 

megközelítő kapcsolatának felméréséhez. Ezért automatikusan kihagytam a 
vizsgálatból azokat a kibocsátókat, amelyek három teljes naptári évnél rövidebb időt 
töltöttek a tőzsdén. 
Nem szerepeltettem azokat a cégeket sem, amelyek a vizsgálat időpontjában a 
tőzsdén voltak, de a különböző forrásból származó hírek alapján – kényszerű, vagy 
érdekmúlásból fakadó okok miatt – kivonulásuk valószínűsíthető volt.  

 



 112

– Kimaradtak a tartósan legalacsonyabb szabadon elérhető részvényhányaddal 
rendelkező társaságok, mert esetükben a folyamatos piaci értékelés lehetősége 
kizárható. 

 

– A bankok és egyéb pénzügyi tevékenységet folytató cégek gazdálkodási, számviteli 
sajátosságaik miatt nem szerepelnek a mintában. Nagy létszámuk ellenére, 
mindössze két cég maradt ki közülük a vizsgált sokaságból, mert a tőzsdén töltött 
idejük alapján egyébként sem lettek volna annak tagjai. 

 

A legelső – ebben a dolgozatban külön nem közölt – vizsgálatok során hosszabb 
időtartamú tőzsdei jelenléthez kötöttem a mintába való bekerülési kritériumot, de ez 
esetben kimaradtak a tőzsdén meghatározó súlyú vegyipari cégek melyek nélkül a – 
hosszú ideig „vegyipari tőzsdeként” emlegetett – piac jellege és fontos tartalmi eleme 
tűnt el. (Megjegyzem, a tőzsdén leginkább meghatározó cég (MATÁV) – az időtartamra 
vonatkozó korlát miatt – a vizsgálatba bevontak számának kibővítése révén sem lett a 
minta eleme.)  

 
A mintába bekerülés kizáró okait figyelembe véve, igyekeztem a vizsgált vállalatok 

körét oly módon meghatározni, hogy lehetőleg egy-egy ágazathoz tartozó, tőzsdén lévő 
teljes vállalati kör bekerüljön a vizsgálat tárgyát képező sokaságba. Ily módon lehetővé 
vált különböző szempontok szerinti ágazati rangsor felállítása. Az ágazatokat a BÉT 
statisztikáiban is alkalmazott – KSH szerinti – csoportosításban vettem figyelembe. A 
tőzsdén 19 ágazat jelenléte mutatható ki. A mintába kerülők 10 ágazathoz tartoznak. 
Hét ágazat összes tőzsdei vállalata szerepel a csoportban, de közülük három ágazat csak 
egy-egy vállalatot jelent. 
 

A vizsgált csoportba 23 vállalat, a BÉT 1999-ben regisztrált cégeinek 35%-a került 
be. A tőzsdére bevezetett részvény mennyiségnek névértéken 36,25%-át teszik ki, a 
tőzsdei kapitalizációnak pedig 32,75 %-át adják. (Számított adatok, az 1999. 12. 30.-i 
állapotnak megfelelően.)  

 

A minta főbb jellemzőit a Melléklet. 6. sz. kiegészítő táblázata részletesen tartalmazza. 
 
A magyar piacon a vállalati teljesítmények és a piaci árak kapcsolatának feltárását a 
következő módon végeztem: 
 
1. Korrelációszámítást végeztem az egy részvényre jutó adózott nyereség és a piaci 

árak kapcsolatára vonatkozóan a kiválasztott vállalati körben. 
Kiindulásként a vállalati teljesítményeket egyetlen számadatban tükröző kategória 

– az egy részvényre jutó nyereség-, és a piac értékítéletét jelző részvényenkénti piaci ár 
– együttmozgását mértem fel, azonos időszakra vonatkoztatott évenkénti adatai alapján. 
E módszer a kapcsolat (az együttmozgás) felmérésére leggyakrabban alkalmazott, 
ugyanakkor a – az utóbbi időben – leginkább vitatott. Vitatott a vizsgálat alapjait 
tekintve, nevezetesen: az EPS tekinthető-e piaci árak alakulását a leginkább magyarázó 
(legalkalmasabb) kategóriának. Hasonlóképpen a választott kategória alkalmassága 
megkérdőjelezhető az információ tartalmának megbízhatóságát tekintve. A különböző 
piacokra, részvénycsoportokra vonatkozóan léteznek ilyen vizsgálatok. Az időben, 
térben és a választott részvénykör nagyságrendjében eltérő vizsgálatok a kapcsolat 
szorosságára vonatkozóan eltérő eredményeket jeleznek.  

 
A magyar részvénypiacra vonatkozóan – tudomásom szerint – ilyen felmérés még 

nem készült, részben az idő rövidségére, részben a részvénypiacunk fejlettségi szintjére 
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hivatkozva. Mindezek ellenére szükségesnek tartottam az elmúlt időszakra vonatkozó 
kapcsolat felmérését egyszerű – a magyar piac első 10 évét megközelítően jellemző –  
tényfeltárás, valamint a vizsgálat további lépései szempontjából. 
 
2. Többféle megközelítésben kutattam a vállalati jövedelmezőség – a nyereség 

növekedésének meghatározó tényezője – és a piaci árak kapcsolatát.  
A jövedelmezőség mérésére elsősorban a saját tőke-arányos nyereségmutatót 

(ROE) alkalmaztam. (Az elemzéshez a mutatót „elemeire” bontottam.)  
Emellett bevontam a vizsgálatba egy másik fontos – a számomra rendelkezésre álló 
adatokból kiszámítható – jövedelmezőségi mérőszámot a tőkearányos működési 
eredmény mutatót (ROCE = Return on Capital Equity). Úgy vélem, hogy az időbeli – és 
ágazatonként vállalatok közötti – összehasonlításokhoz a ROCE is többlet-
információkat nyújthat a ROE mellett.  
A másfajta jövedelmezőségi mérce bevonásával korrigálhatóvá vált a ROE néhány –
korábban feltárt – hibája.  

A vállalatok teljesítményét az ismert jövedelmezőségi mutatók időbeli és 
versenytársakhoz viszonyított alakulásán keresztül mértem fel A jövedelmezőség és a 
piaci árak kapcsolatának statikus vizsgálatát a piaci árfolyam alakulásának vizsgálata 
során nyert információk bevonásával tettem dinamikussá. 
 
3. A jövedelmezőség alakulásának mélyebb okait – a ROE alakulásában szerepet 

játszó tényezők azonosítását – a mutató DU Pont modell szerinti bontásával tártam 
fel. 
Nem volt célom „részmutatók” vállalatonkénti részletes elemzése és az egyes az 

összetevők alakulásának vizsgálata. (Az adatokat feldolgoztam, de az elemzést során 
már csak az ágazatok és/vagy időintervallumok szerint összevont adatokat használtam 
fel. A számított mutatók alapján egyenkénti vállalat-elemzést nem végeztem. Önálló 
dolgozat tárgya lehetne.) A „mutató-halmaz” létrehozását az indokolta, hogy a 
szintetikus ROE mutató teljesítménymérés szempontjából félrevezető információi csak 
így váltak kiszűrhetővé, továbbá ezáltal kaphattam kiegészítő információkat a vizsgált 
vállalatok gazdálkodásának általánosítható jellemzőiről. 
 
4. A vizsgálat a több szempont szerint kiválasztott vállalati kör megfelelő pénzügyi 

kimutatásaiból (mérleg és eredmény-kimutatás) kiemelt – a jövedelmezőségi 
mutatók kiszámításához szükséges – adatok alapulvételével, azok szükség szerinti 
átalakításával valósult meg.  
Az adatok kezelése során felmerült problémák, és azok feloldása: 
– A vizsgált időszak hossza a célul kitűzöttnél – megfelelő számviteli-pénzügyi 

információk hiányában – rövidebb. A tőzsdén leghosszabb ideje lévő vállalat 
esetében is – némi korrekcióval – a számbavétel csak 1992-től kezdődhetett. 

 

A megfelelő „történelmi” számviteli adatok felkutatása, azonosítása – adatbázis 
hiányában – nem volt egyszerű feladat. A BÉT Információs Központjában 
megtalálható legelső (angol nyelven fellelhető) majd egy évvel később magyar 
nyelven íródott kibocsátónként rendszerezett információs anyagok (Budapest 
Business Journal publikációk) csak 1992-től jeleznek mérleg és eredményadatokat. 
Megelőző időszakok megfelelő adatainak számbavételére még az elsőként tőzsdére 
került, és azóta is jelenlévő vállalatok esetében sem kerülhetett sor. A Bank és 
Tőzsde kiadványaként öt éve rendszeresen megjelentetett Részvények könyve, 
megközelítően azonos szerkezetben publikált információkat tartalmaz, de 
részletezett mérleg és eredmény-kimutatásai legkorábbi dátummal 1993-ra 
datálódnak. 
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– A pénzügyi kimutatások vállalatonként eltérő szabványok (a magyar MSZSZ és 
a nemzetközi IAS) szerint készültek Az értékelés során nem tértem ki az 
eltérésekből eredeztethető pontosításokra. 

–  A forrás-kategóriák – jegyzett tőke, a saját tőke, a hosszúlejáratú kötelezett-
ségek – évközi változásaiból fakadó eltéréseket az átlagolás módszerével 
szűrtem ki. 

– Az EPS adatokat az adott év végi jegyzett tőkére vetítve állapítottam meg, az 
elsőbbségi részvények fix osztalékát korrekciós tényezőként vettem figyelembe az 
egy részvényre jutó nyereség kalkulálásánál, de nem számoltam a saját 
részvények miatt szükséges pontosításokkal. (Mértékük az egyes vizsgált cégek 
esetében nem számottevőek. Megítélésem szerint a tendenciák ennek hiányában 
is felmérhetők.) 

– Valamennyi vállalat esetében a tőzsdei bevezetést követő, teljes naptári évvel 
indult a vizsgálat. 

 
Az elemzések során kerültem a cégek konkrét megnevezését, tekintettel arra, hogy 
az általánosítható jellemzőket kívánom a következtetések során megfogalmazni, 
ezért a vizsgálat kimenetele szempontjából fontos táblák sem kerültek a fő 
szövegben elhelyezésre. A vizsgálat ezen szakaszában elért eredmények 
bemutatásakor nem tudtam betartani ezt a magam számára célul tűzött követendő 
elvet. 

 
 
4.2. A teljesítmény-vizsgálatok eredményei 
 
4.2.1. Az EPS és a piaci árak együttmozgása 
 

A vállalati eredmény-kimutatások évenként adózott nyereségeit és a mérlegekből 
vett évi jegyzett tőkeállományt alapul véve – a megfelelő korrekciókat elvégezve – 
határoztam meg az adott évi egy részvényre jutó nyereséget, amelynek idősorát az évi 
záróárak sorozatával vetettem össze. 

Tekintettel arra, hogy a vállalatok nyilvános piaci szereplése eltérő idejű, az utolsó 
közös időszak – a három év – rövidnek tekinthető, ezért a szakaszos összehasonlítást 
választottam. Meghatároztam a nevezett kategóriák együttmozgását bevezetéstől 
kezdődően, majd egy-egy évvel folyamatosan rövidített időintervallumban. Ezzel a 
technikával az együttmozgásról árnyaltabb képet kaptam: 
– nem kényszerültem a vizsgálati idő lerövidítésére annak érdekében, hogy 

valamennyi kiválasztott vállalat szerepelhessen a vizsgálatban, továbbá, 
– lehetőség nyílt arra, hogy a tőzsde működésének egyes szakaszaiban a jellemző 

kapcsolódásokat figyelembe vehessem. 
 

Az EPS és a piaci árak közötti kapcsolat erőssége szerint négy csoportba soroltam a 
vizsgált vállalatokat. A két végponton az „erős kapcsolat hosszú és rövidtávon”, és a 
„nincs kapcsolat” kategóriák szerepelnek. Ezekbe való besorolás egyértelmű. Köztes 
kategóriáknak minősülnek: a „hosszútávon erős”, és a „váltakozó erősségű kapcsolat” 
csoportok, melyekbe való besorolást a hosszabb időszakokban jellemző erős kapcsolat 
gyakorisága, illetve a vizsgált időintervallumok többségében jellemző 0,5-nél magasabb 
korrelációs szint döntötte el.  
A részletes, számadatokkal jellemzett és csoportosított eredmények megtalálhatók 
„Melléklet 3. sz. kiegészítő táblázatban illetve az ennek adatait felhasználva készített 6. 
sz. táblázatban. 
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Főbb megállapítások  
 

Az egyes részvényenként vizsgálva a kapcsolat erősségét piaci szereplésük teljes 
időszakában és a jelen időszakot -1999 év végét- közelítve a következő jellegzetességek 
emelhetők ki: 
– Mindössze a vállalatok 31%-a esetében mutatható ki a tőzsdei lét teljes 

időintervallumát tekintve erős kapcsolat az EPS és a piaci ár között. (Mértéke: 
0,500 – 0,986 között ingadozik az említett részvények esetében.) Közöttük olyan 
vállalat is van, amelynek tőzsdei szereplési ideje a leghosszabb.) 

 

– Csak hosszútávon – a tőzsdei szereplés teljes, vagy majdnem egész időszakát 
tekintve – mutatható ki erős kapcsolat a részvények 17%-a esetében. Ugyanilyen 
mértékű (17 %) azon cégek aránya, a melyeknél váltakozó intenzitású kapcsolat 
jellemző aszerint, hogy mely években jelentkezik a kirívóan nagy eltérés a vizsgált 
kategóriák között. 

 

– A vizsgált vállalatok 35 %-ánál alacsony szintű pozitív korreláció vagy kifejezetten 
a kapcsolat hiánya mutatható ki. 

 

– A kiemelt végletek – egyértelmű kapcsolat, szemben annak teljes hiányával – 
számszerűsítve azt a látszatot keltik, hogy a jelzik, hogy az ez irányú vizsgálódás a 
továbbiakban feleslegessé válik, tekintve, hogy a magyar piacon a fejlődés e rövid 
szakaszában az egy részvényre jutó nyereség és a piaci ár egymástól független 
mozgása jellemző inkább. 

 
A számszerű eredmények félrevezetők két tényező miatt: 
– egyrészt, a kis mintában a „döntő” 4% mindössze egy vállalatot jelent, 
–  másrészt, az egyértelműen gyenge vagy negatív kapcsolat a rövid időszakot (csak 3 

teljes évet) a piacon lévők körében jellemző. 
 
Ezért az elemzést más metszetre is kiterjesztettem: meghatározott időintervallumokban 
a nyilvános piacon lévők körében vizsgáltam a kifejezetten pozitív (0,5-nél nagyobb 
erősségű) kapcsolat arányát. 
 

Adott időintervallumokban (8 évtől három évig terjedő időszakokban) piacon lévő 
részvények körében végzett vizsgálat azt az eredményt hozta, hogy  
– az ötéves időintervallumban (1995-től 1999-ig) a vizsgált vállalatok több mint 

felénél kimutatható az egyértelműen pozitív összefüggés az EPS és a piaci árak 
között; 

– ennél hosszabb és rövidebb periódusokban alacsonyabb azon cégek aránya, amelyek 
esetében ez a kapcsolat egyértelműen kimutatható. 

 
A kapott eredmény többféleképp értelmezhető: megkérdőjelezhető és megerősíthető 

az EPS és a piaci ár kapcsolata egyaránt: 
– megkérdőjelezhető, mert csak egy kitüntetett periódusban mutatható ki az erős 

kapcsolat, ugyanakkor 
– megerősíthető a kapcsolat léte, mert elegendő hosszúságú időszakban a vállalatok 

többsége esetében egyértelmű az adózott nyereséggel mért teljesítmény és ennek 
piaci értékelése. (Hosszabb időszakban a kapcsolat gyengesége visszavezethető a 
piac kezdetleges voltára, rövidebb időszakban pedig e kapcsolat nem számon 
kérhető jellegére.) 
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Megjegyzem, hogy a vizsgált vállalatok több mint 80%-a első nyilvános kibocsátást 
követően tőzsdére lépő vállalat volt az EPS és a piaci ár kapcsolatának mérése – mint 
ahogyan az árfolyam-alakulás elemzése kapcsán – nem mutatkozott különbség az első 
nyilvános kibocsátású és a nem első nyilvános kibocsátást követően piacra lépők között.  

 
 
4.2.2. A vállalatok jövedelmezősége és a piaci árak kapcsolata a vizsgált vállalatok 
körében 
 

A kapcsolatot többféle pénzügyi mutató (ROE, ROA I., ROA II., ROCE) 
alkalmazásával vizsgáltam valamennyi vállalat esetében, a tőzsdére kerülés időszakától 
1999 végéig.  
 

Az árfolyam-teljesítménykapcsolat elemzése során csak a ROE és ROCE mutatókat 
emeltem ki. A ROE mutató kiemelését a leggyakoribb használat indokolta. A 
hagyományos jövedelmezőségi mutató mellett, – a vele kapcsolatos kritikák miatt – a 
ROCE mutatót alkalmaztam. A két mutató információ-tartalma jól kiegészíti egymást.  
 

A többféle hasonló tartalmú mutató elemzések során történő alkalmazását nem 
elsősorban a megközelítőleg azonos információ-tartalmuk miatt vetettem el, hanem 
azért, mert a mutatók szintjét, alakulását (változását) tekintve – e két mutató alapján –  
érzékeltem erősebb különbséget a vizsgált vállalatok között. A felsorolt mutatókat a 
vállalatok tőzsdei bevezetését követő első üzleti évtől kezdődően kiszámítottam, 
„hosszabb” és „rövidebb” periódusra szintjüket (átlagaikat) meghatároztam, bizonyító 
erejükre az elemzés során támaszkodtam.  
 

A számított mutatókat a 4/b sz. Kiegészítő táblázat tartalmazza a vizsgált vállalatok (23 
cég) ágazatonkénti besorolásával. A táblázatban csak a vizsgálat lezárását (1999) 
megelőző „utolsó” 3 év adatait tüntettem fel évenkénti bontásban, tekintve hogy a 
vizsgálati körbe tartozó vállalatok kiválasztásának egyik szempontja a tőzsdére 
bekerülést követően, legalább három lezárt üzleti év volt. Így kerülhetett be a 
vizsgálatba több – a tőzsdei folyamatok szempontjából meghatározó cég (vegyipari 
cégek) –, vagy ezáltal vált teljessé egy-egy ágazat tőzsdei szereplőinek köre 
(gyógyszeripar, idegenforgalom). A táblázat adatai – az egyes vállalatok mutatóin túl – 
az ágazatra jellemző jövedelmezőségi szintek eltéréseit is láttatják elsősorban azon 
ágazatok esetében, ahol a tőzsdén lévő vállalatok összessége szerepel a célcsoportban 
(gyógyszeripar, vegyi alapanyaggyártás, élelmiszer-feldolgozás, vegyesiparcikk 
kiskereskedelem, szállodaipar, nem említve az „egyszereplős” ágazatokat).  

 
A jövedelmezőség időbeli változását nem a szokásos bázis-, vagy láncviszonyszámok 
újabb hosszú – 23 vállalat esetében több évet átfogóan kezelhetetlen – adatsorával 
fejeztem ki, hanem minden vállalat esetében két átlaggal. Egyik átlag a bevezetés 
időpontjától kezdődően1999 végéig tartó időintervallumban mutatja a cég átlagos 
jövedelmezőséget, a másik átlag, a legutolsó három évet átfogóan jellemzi az átlagos 
jövedelmezőségi szintet. A két átlag összehasonlításával a jövedelmezőség időbeli 
alakulására vonatkozóan lehet következtetéseket levonni.  
Az újonnan belépők esetében csak egy átlaggal jellemezhettem a jövedelmezőség 
szintjét. Rövid időszakban, ennek évenkénti alakulásáról áttekintést nyújtanak a 4/b. 
kiegészítő táblázat adatai.  
 

A jövedelmezőségi mutatókat a vállalatokra jellemző jövedelmezőségi szinteket 
alapul véve csoportosítottam. Ennek alapján azonosíthatók voltak az alacsony és magas 
jövedelmezőségi szintek.  
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A vizsgálat során  
– nagyon alacsonynak jövedelmezőségi szintek tekintettem a 0-10%-ig terjedő, és 

értelemszerűen a negatív jövedelmezőségi kategóriákat, 
– 15%-os szintig terjedő teljesítmény az iparág jellegétől függően minősíthető 

alacsonynak vagy magasnak, 
– a 15% fölötti teljesítmények – tekintve a cégek jellemző átlagait – már jónak 

minősíthetők. 
 
A jövedelmezőséget (és annak változását) – statikus vizsgálat keretében – többféle – az 
eddig végzett vizsgálatokban már feltárt – jellemzőkkel vetettem össze: 
– a jövedelmezőségi szintek valamint a piaci ár relációinak összevetésével képet 

kaptam arról, hogy a jellemzően alacsony, vagy magas teljesítményeket hogyan 
értékeli a piac, továbbá 

– áttételekkel – kiegészítő információk bekapcsolásával – összehasonlítottam jelen 
vizsgálat megállapításait az EPS elemzés eredményeivel. 

 
Főbb megállapítások: 
 
– A vizsgált vállalatok esetében a kiemelt jövedelmezőségi mutatók (ROE, ROCE) 

átlagos mértéke – az összetevőik különbözőségéből adódóan – eltér egymástól, de 
szintjük megközelítően azonos, illetve azonos jövedelmezőségi sávba tartoznak. 

 
Szükségesnek tartom megjegyezni azt, az évenként számított ROE és a ROCE mutatók 
és átlagaik nem azonos mértékűek, relációik eltérnek. A legtöbb vállalat esetében 
szintjét tekintve a ROE mutat kedvezőbb képet, sőt kimutathatók ágazati 
jellegzetességek (például az idegenforgalom valamennyi vállalatánál magasabb a ROE a 
ROCE hoz viszonyítva, alapvetően a magas tőkeáttételük miatt), de az okok azonosítása 
vállalatonként szükséges és lehetséges. A Du Pont modellt tekintve is több tényező 
azonosítható. A részletes elemzés meghaladja e dolgozat kereteit. A modell logikája 
szerint részletezett mutatók mutatók vállalatonként és ágazatonként csoportosítva a 4. 
sz. és a 4/b. sz. kiegészítő táblázatban megtalálhatók. 
 

– Az elemzés során figyelembe vettem a jövedelmezőségi mutatók jellemző szintjét és 
változási irányát egyaránt. A változás irányát tekintve rövid távon sajátos kapcsolat 
mutatható ki. A jövedelmezőségi mutatók egyes időszakokra – a bevezetéstől 
számított 1999-ig tartó hosszabb időszakra, valamint ezen belül az 1997-99-ig 
terjedő rövidebb időszakra – számított átlagait egymáshoz viszonyítva, ugyanazon 
relációt mutatják. 

  
A vizsgált vállalatok megközelítőleg 80%-a esetében a ROE mutató utolsó három 

évet jellemző átlaga alacsonyabb, a hosszabb periódusban jellemző átlagos 
jövedelmezőségi szinthez viszonyítva. A ROCE mutató alacsonyabb átlagos szintje 
vizsgált cégek 50%-a esetében mutatkozik. (Értelemszerűen kimaradtak a számításból 
azok a vállalatok – 4 vállalat –, amelyeknek nem volt az összehasonlításhoz szükséges 
adatuk, a tőzsdén töltött idejük rövidsége miatt.). Ez jelzi, hogy nem elsősorban a 
működési eredmények csökkenése, hanem a pénzügyi teljesítmények negatív irányú 
változása jellemző ezen időszakban a vizsgált vállalatok körében. A három éves rövid 
periódusban az 1998-as év jelez a legtöbb cég esetében a szokásosnál alacsonyabb 
jövedelmezőséget. Főként a negatív külső környezeti hatások következtében – a 
makrogazdasági teljesítmények – a GDP – csökkenése és a tőzsdei árfolyamok esése – a 
BUX csökkenése – is ez évben mutatkozik.  
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A jövedelmezőségi mutatók – megfelelő körültekintéssel – csak azonos ágazaton 
belül tevékenykedők cégek összehasonlítására alkalmasak méretük, profiljuk, 
életgörbéjük és egyéb feltételek azonossága esetén. Nem a vállalatok közötti ilyen 
jellegű rangsor felállítása volt a célom. A „jövedelmezőségi térkép” létrehozása azt a 
célt szolgálta, hogy felmérjem hogy a jövedelmezőség alapján – melynek mértéke és 
alakulása a jövőbeni növekedés meghatározó tényezője – hogyan ítéli meg a piac a 
cégeket.  

 
A piac értékítéletét a piaci ár és kibocsátási ár viszonya alapján azonosítottam. 

Feltételeztem, hogy a magasabb jövedelmezőségi szintet – mint a növekedés egyik 
hordozóját –, piac kedvezőbben értékeli, és a hosszútávon alacsony jövedelmezőséget 
nem preferálja. A jövedelmezőségi szintek és a kibocsátási árhoz viszonyított piaci árak 
összehasonlítása a feltételezésemmel egyező eredményeket adta.  

 
– A vizsgált vállalatok megközelítően 75%-a esetében – ez a vizsgált 23 vállalatból 17 

céget jelent –, a jövedelmezőségi szintek alakulásával összhangban álló piaci 
teljesítmény mutatkozott. 
– Közülük 10 vállalat esetében a magas (15%-nál magasabb) ROE és ROCE 

mutatókat a kibocsátási árhoz képest magasabb árral értékelte a piac, miközben 
7 vállalatnál ezen mutatók alacsony szintje miatt ennek ellenkezője következett 
be. 

–  További két cég esetében – ahol statikus vizsgálat nem mutatott egyezőséget a 
vizsgált kategóriák között –, a piaci árváltozásának iránya egyezik a 
teljesítményváltozás irányával.  

 
A vizsgálat eredményei azt mutatják, hogy megfelelő hosszú távon kimutatható 

kapcsolat még a vállalati teljesítményeket egyetlen számban sűrítő jövedelmezőségi 
mutatók alakulása és a piaci árak változása között.  
 
 
4.2.3. A vállalati teljesítmény-vizsgálatok eredményeinek értékelése 
 

A BÉT-en szereplő, mintaként kiválasztott 23 vállalat körében a piaci árak 
alakulását a vállalatok teljesítményével illetve annak alakulásával kíséreltem meg 
alátámasztani. A teljesítmény-felmérést „nyereség-alapon” végeztem el. A 
teljesítményének és a piacon kialakult árainak kapcsolatát az egy részvényre jutó 
nyereséggel, és a nyereségalapú jövedelmezőségi mutatók felhasználásával mutattam 
be.  

A kapott eredmények összesített értékelését és értelmezési tartományának 
meghatározását végzem el a következőkben. 
 

Az egy részvényre jutó nyereség és a piaci árak közötti kapcsolatra vonatkozóan 
nem tehetők megállapítások a feltételrendszer pontos körülírása nélkül.  

A két kategória kapcsolódásának alapja: az árfolyam alakulásában szerepet játszó 
tényezők között a vállalati teljesítmények szerepének feltételezése, valamint a vállalati 
teljesítmények jellemzésére legmegfelelőbb szintetikus mutatóként a nyereség 
elismerése.  

Az árfolyam alakulásában a vállalati teljesítmények meghatározó szerepe csak 
hosszú távon mutatható ki. A nyereség, mint ez esetben a vállalati teljesítményt 
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legjobban mérő kategória e szerepre való alkalmasságával kapcsolatban 
fogalmazódnak meg kételyek.  

 
Amennyiben feltételezzük, hogy a vállalatok növekedését szolgáló 

többletberuházások egyik forrása az adózott nyereség, továbbá az osztalék-orientált 
befektetők érdeklődésének középpontjában változatlanul az adózott nyereség áll, van 
értelme e két kategória közötti kapcsolat keresésének. 

  
– Rövidtávon, lineáris, jellemzően pozitív kapcsolat nem alakulhat ki a két mutató 

között a következő tényezők következtében: 
– a két kategória idődimenzióinak eltérése miatt: a nyereség múlt és jelenbeli 

eredményeket veszi számításba, az ár a jövőbeli várakozásokat tükrözi, 
– a vállalati teljesítmény nyereségkategóriájának nem kellő objektivitása miatt – 

rövid időszakon belül – még megfelelő szabályozás és annak betartása mellett is 
alakítható), 

– az áralakító tényezők sokfélesége, és egyes tényezők adott időszakban eltérő 
dominanciája miatt. 

 
– Hosszabb távon az EPS és piaci ár kapcsolódása – a korábban kifejtett 

közgazdasági alapösszefüggései miatt – nem zárható ki, de a kapcsolat 
intenzitásának mértéke több tényező függvénye:  
– szerepet játszanak vállalatok tevékenységének jellegéből fakadó sajátosságok 

(adózott nyereség és cash flow eltérései), 
– a vállalatok és a piac kommunikációja (háttér-információk a számviteli profit és 

gazdasági profit alakulásáról, mozgatóiról, és a piaci információk értelmezése, 
értékelése), 

– a részvénypiac mérete, likviditása (amely nélkül reális értékelés nem valósulhat 
meg), 

– a kapcsolat felmérése során az időtényező figyelembevétele, az eredmények 
értékelése során a korlátozó feltételek közlése. 

 
A vizsgálat során bemutattam, hogy a fejlődő magyar tőzsdén működő vállalatok 

esetében is kimutatható megfelelő hosszútávon pozitív irányú kapcsolat a 
részvényenkénti adózott eredmény és a piaci ár között a piacon szereplő részvények 
többsége esetében. A vizsgálat eredménye csak annak alátámasztását szolgálja, hogy a 
vállalati teljesítmény jelenleg alkalmazott mércéje szerint a rövid előélettel bíró hazai 
értékpapírpiacon is kimutatható a vállalati teljesítmények számbavétele a piac 
értékelésében. Ezzel nem azt kívántam hangsúlyozni, hogy a vállalati teljesítmények 
felmérésére a számviteli nyereség a leginkább alkalmas mérőszám, és különösen nem 
azt, hogy a részvényvásárlásra vonatkozó döntések során a múltbeli nyereség a 
meghatározó. A teljesítmények és az árak kapcsolatát a magyar piacon csupán 
regisztráltam. 
 

Az EPS (és a felhasználásával megalkotott P/E mutató) jelzés-értéke a piac 
számára a vállalatok megítéléséhez kevés, alakulása önmagában nem adja (nem 
adhatja) a piaci árak mozgásának magyarázatát.  

Rövidtávon azonban, vállalati hozam és a felhasználásával alkotott piaci 
mutatóként, az osztalékorientált befektetők számára jelzés-értéke van. A hagyományos 
mutatók és alakulásuk információ-tartalommal bírnak a vállalati vezetéshez képest 
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rövidebb idődimenzióban, rendszeres osztalékjellegű jövedelemben gondolkodó 
befektetők számára. 

A cash flow alapú új mutatók befektetői döntést, a vállalatok közötti 
összehasonlítást teszik pontosabbá.  

A több szempontból kritizálható hagyományos EPS mutatónak az újonnan alkotott 
– a vállalatok teljesítményeiről precízebb, és többsíkú információt nyújtó – piaci 
mutatókkal való felváltása azonban, legalább annyira egyoldalú képet ad vállalati 
teljesítményekről, mint bármelyik mutató kizárólagos használata.  

Probléma az, hogy a befektetés-elmélet az előbbit, a hazai befektetői gyakorlat az 
utóbbit preferálja. (Tekintettel arra, hogy a részvénypiacon jelenlévő vagy potenciális 
befektetőknek a számviteli adatok és a többnyire a hagyományos mutatók alapján 
vannak információi.) 

A vállalatok növekedési lehetőségeit meghatározó (a jövőbeni EPS alakulásában 
szerepet játszó) jövedelmezőségi mutatók és a piaci árak összevetése alapján végzett 
statikus felmérés, szintén a vállalati teljesítmények számbavételére utal, adott piacon 
történő részvényválasztásban.  

 
A vizsgálat alapján erős kapcsolat – az EPS-hez képest feltétlenül erősebb – 

mutatkozott a vállalatok adott időpontra vonatkoztatott, kibocsátási árhoz viszonyított 
relatív piaci ára és az átlagos jövedelmezőségi mutatók között. Mindez a kiinduló 
feltevést támasztotta alá: nevezetesen: hazai piacon a változékony piaci árak mögött a 
vállalati teljesítmények szerepét.  
 

Megállapításaimat a múlt adatai alapján tettem, és a feltárt összefüggéseket a jövőre 
is vonatkoztatom, hangsúlyozva azt, jövedelmezőségi mutatók önmagukban nem 
alkalmasak a vállalat jövőjének megítélésére. Nem írható le mechanikusan még más 
mutatók együttes alkalmazásával sem a vállalatok jövőbeni, növekedési pályája. Az 
emberi tényezőknek igen nagy szerepe van az egyes mutatók alakításában.  
 
 
5. A vállalatok jövedelmezősége alakulásának és a piaci árak mozgásának háttere 

(Kiegészítő vizsgálatok) 
 

A két alapvető vizsgálati szempontot kiegészítve, egyben a vizsgált jellemzőket 
összekapcsolva, két látszólag egymástól független, de a piaci árak alakulását 
befolyásoló tényezőt vontam be az elemzésbe. 
 

A jövedelmezőség alakulását befolyásoló tényezők közül két szempontból 
fontosnak tartottam a tőkeáttétel és a jövedelmezőség (ROE) kapcsolatának feltárását 
a vizsgált vállalatok esetében: 
– tekintve, hogy a vállalatok kevésbé élnek a nyilvános piacon a tőkeszerzés 

lehetőségével (ezt a megállapítást a korábban végzett felmérés alapján tettem), ezért 
szükségesnek tartottam felmérni a vizsgált vállalatok körében az eladósodottságuk 
változását, valamint 

–  az eladósodottság és a jövedelmezőség kapcsolatának alakulását annak érdekében, 
hogy megközelítő következtetéseket vonhassak le jövedelmezőségi pozícióik 
hátteréről. 

 

A tőkeáttétel változását – hasonlóan a jövedelmezőségi mutatók változásához – két 
átlag alapján közelítettem meg. Az egyik átlag – a „hosszú átlag” – a bevezetéstől 
kezdődően mutatja a tőkeáttételi mutatók átlagos szintjét, a másik – a „rövidebb átlag” – 



 121

az utolsó három év átlagos tőkeáttételi és összetett tőkeáttételi mutatóinak átlagát jelzi. 
A két átlag összehasonlítása adott alapot a változás kimutatására.  
A tőkeáttételek számszerű kimutatását a 4. sz. kiegészítő táblázat tartalmazza, a 
tőkeáttételek és a jövedelmezőség kapcsolatát a 8. sz. táblázat ábrájával illusztáltam. 

 

A kétféle tőkeáttételi ráta – a tőkeáttétel és az összetett tőkeáttétel – alapján 
látszólag azonos következtetések vonhatók le. 

  

– A kibocsátók közül megközelítően azonos azoknak a cégeknek a száma, akik 
csökkenő vagy változatlan tőkeáttétel mellett a jövedelmezőségüket növelték, illetve 
változatlan vagy növekvő tőkeáttétel mellett alacsonyabb jövedelmezőséget értek el. 
A vizsgált vállalatok összességét tekintve kedvezőtlen a kép. Kisebb hányaduk – 
20%-uk – ért el változatlan, vagy csökkenő tőkeáttétellel magasabb 
jövedelmezőséget, nagyobb hányaduk – megközelítőleg 35%-uk – rontott a 
pozícióján. 

 

– Egy kissé jobbak – de nem ellentétes irányúak – az arányok az össztőke áttételt 
tekintve. Ez a vállalatok összességét tekintve arra enged következtetni, hogy az 
idegen források ára mérséklődött a vállalatok számára. Ezt alátámasztja a magyar 
pénzintézetek által a vállalkozói szektornak nyújtott hitelek kamatlábainak 
alakulása, mely 1996-tól egyértelmű csökkenést mutat.  

 
A hitelkamatlábak alakulását évenkénti bontásban a különböző befektetések 
hozamával együtt mutatom be (14. sz. táblázat). 

 

– A „mátrixban” szereplő vállalatokat egyenként vizsgálva kiderül, hogy a cégek 
egynegyede kivételével eltérő a kétféle tőkeáttétel szerint vizsgált pozíciójuk. Ezért 
az egyes vállalatok vizsgálatánál – amely jelen dolgozatnak nem közvetlen célja – 
különös fontossággal bír a kétféle tőkeáttétel vizsgálata. Az adósságok az esetek 
többségében a vizsgált vállalatok körében jellemzően rövidlejáratú források. Ezért 
az eladósodás árakra gyakorolt hatását külön nem vizsgáltam. 

 
Ezzel szemben bevontam a vizsgálatba az osztalékok és az árak kapcsolatának 

vizsgálatát.  
A magyar tőzsdén lévő vállalatok jellemzően nem fizetnek osztalékot, még 

nyereséges években sem. Felmérésem szerint évente átlagosan a vállalatok fele fizet 
osztalékot.  
Az összes kibocsátót tekintve 1992 és 1999 között 46 és 53% között volt az osztalékot 
nem fizetők aránya. A vizsgált vállalati körben jobb – 60%-os – az osztalékot fizetők 
súlya. Ezért tartottam szükségesnek, hogy kitérjek az osztalék vizsgálatára.  
 
A piaci P/E és az osztalék kapcsolatát vizsgálva kiderült, hogy  
– Az osztalék-kifizetés aránya (DIV/EPS) és az árfolyam között a vizsgált rövid 

időszakban – 1997-1999 között, illetve a vállalatok többsége esetében az 1996-
1999-ig terjedő időintervallumban – nem mutatható ki kapcsolat. 

– Ezzel szemben az osztalékot fizető vállalatok esetében jól érzékelhető az osztalék 
növekedési ütemének („g”) és a P/E mutató alakulásának kapcsolata. Ez a korreláció 
azon vállalatok esetében erős, amelyeknél kimutatható volt az EPS és a piaci ár 
összefüggése.  

 

Az eddig kifejtett részvényár-teljesítmény-kapcsolatokat, valamint az osztalékok 
szintjének és növekedési ütemének részvényárakkal való kapcsolatát együttesen 
mutatom be a 9. táblázatban.  
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Az ár-, a vállalati teljesítmények és a piaci jellemzők együttes felmérése során 
megállapítható, hogy 
– Az árak és az és az EPS jól korrelálnak egymással abban az esetben, ha rendszeres 

az osztalékfizetés, vagy a nyereség esetén annak nagy hányada kiosztásra kerül 
(jellemzően az alacsony jövedelmezőségi szintű vállalatok esetében). 

– A magas – 50% feletti – szabadon elérhető részvényhányaddal jellemezhető cégek – 
az előbbi feltételek fennállása esetén – jellemzően fizetnek osztalékot. 

– A P/E mutató – a jelenlegi kibocsátási ár és az előző évi nyereség hányadosa – jól 
korrelál az osztalék várható növekedési ütemével 

 
A dolgozatban a befektetők motivációinak vizsgálata nem szerepel. (Ez az elemzés a 

dolgozat kereteit erősen tágította volna.)  
Az Marketing Centrum Országos Piackutató Intézet által a magyar lakosság körében 
készített felmérés (2000. május) – mely a magyar lakosság tőzsdei befektetésekről 
alkotott véleményét, és befektetési szándékát kutatta – kimutatta, hogy a lehetséges 
árfolyamnyereség erősebb motiváló tényező a részvényvásárlási döntésekben, mint az 
osztalék. A potenciális részvényvásárlók megközelítőleg fele (46%-uk) mindkettőt 
preferálná. Minimális elvárásuk, hogy tőkebefektetéseik hozama legyen az infláció 
fölött.  

 
A befektetők szempontjából a piac egészét jellemző hozamot – a BUX hozamát – 

az alternatív befektetési lehetőségek hozamával célszerű összehasonlítani. Az inflációs 
ráta ismeretében a reálhozam a becslés módszerével is felmérhető (nominálhozam –
inflációs ráta. Az egyes részvényekbe történő befektetések (az egyéni portfoliók) 
hozamai természetszerűleg eltérnek a piaci portfolió hozamától, de nem 
függetleníthetők attól. 
 

A következő táblázat jelzi a különbségeket. 
 

(A vállalkozói hitelek kamatlába, csak a korábban kifejtett összefüggés – a hitelkamat-
láb csökkenés és az idegen források arányának növekedése – alátámasztásaként került 
be a táblázatba.)  
 

14. sz. táblázat 
Hitelkamatlábak alakulása a BUX és egyéb alternatív befektetési lehetőségek 

hozama 
 

Évek BUX Kincstár-
jegy. 

Betéti  
kamatláb 

Inflációs 
ráta 

Hitelkamat
lábak 

  % % %  
1991 -16,0% 33,0 33,0 35,0 34,1 
1992 6,4% 14,7 19,5 23,0 26,1 
1993 41,9% 24,3 18,7 22,5 24,9 
1994 16,3% 31,6 22,3 18,8 26,6 
1995 4% 31,3 25,9 28,2 31,1 
1996 170,4% 21,6 20,6 23,6 25,4 
1997 93,4% 19,1 18,2 18,3 21,6 
1998 -21,2% 17,0 15,0 14,3 19,5 
1999 39,8% 13,2 13,0 10,0 18,1 

 
 Megjegyzések: 

   

           A hitelkamatlábak a vállalakozói szektor kamatlábai  
           A kincstárjegy-hozamok 1994-ig a 3 hónapos, azt követően a 12 hónapos diszkontkincstár-jegyek aukciós átlaghozamai.   
           A betétek kamatlábai a vállalakozói szektor éven túli, lekötött betéteinek átlagos piaci kamatlábai.    
          [Források: A számítások alapjául szolgáló adatok forrásai: a BÉT éves statisztikai jelentései, MNB havi  
           jelentések 2000/1., 2000/5.] 



 123

A bemutatott hozamok – a korábban kifejtett okoknál fogva – pontos 
összehasonlításra nem alkalmasak, de arra igen, hogy érzékelhetők legyenek az a 
különböző formájú befektetések hozamszintjei, és alakulásuk jellegzetességei. A piaci 
hozamok egyenetlen alakulása és a hazai alternatív befektetési lehetőségek 
kamatlábának változása között kekvésbé érzékelhető az ismert, ellentétes irányú 
kapcsolat.  

Kimutatható, hogy a magasabb kockázatú részvények a vizsgált 9 évből négy évben 
biztosítottak a kevésbé kockázatos befektetésekhez viszonyítva magasabb (de akkor 
lényesen nagyobb, reálértéken számítva is pozitív) hozamot. A hozamok nagyfokú 
hullámzása az árfolyammozgásokból ered. Az árfolyamok hullámzása – alakulásában 
szerepet játszó tényezők sokfélesége, esetenként egymást felerősítő hatása miatt nem 
szüntethető meg, de feltétlenül mérsékelhető az áralakulásban szerepet játszó vállalati 
jellemzők feltárásával, az „értékmozgatók” alakításával, a piaccal való 
kommunikációval. 
 
 
6. A magyar kibocsátók kommunikációja a teljesítményeikről 
 

A magyar tőzsdén szereplő vállalatok teljesítményét kizárólag pénzügyi 
mutatószámok alapján ítéltem meg. A kibocsátókról rendszeresen közölt információk 
jellege, tartalma alapjában ezt tette lehetővé.  
Mi alapján válhat a kibocsátók teljesítménye megítélhetőbbé, a fundamentumok szerepe 
a piaci értékelésben erősebbé? 
 

A magyar tőzsdén szereplő vállalatokról szóló információk tartalma erősen 
leszűkített, az információk áramlási iránya egyoldalú.  
 

A BÉT érvényben lévő szabályzata tételesen felsorolja azokat a tartalmi elemeket, 
adatokat, amelyeket a kibocsátóknak a rendszeres információnyújtási kötelezettség 
alapján teljesíteniük kell. (Éves jelentések és gyorsjelentések: az „A” kategóriában  
negyedévente, a „B” és „C” kategóriában félévente.) Ezen kívül soron kívüli 
információnyújtási kötelezettség címén – többek között – minden olyan információt 
közölniük kell, amelyek a működésük, vagy gazdálkodásuk változásából eredően, az 
értékpapír értékét, vagy hozamát befolyásolják. 
 

A (gyors) jelentések kötelező elemei között kiemelten az ismert pénzügyi 
kimutatások szerepelnek. A tőzsdei szabályzat külön értékelést kér a nettó árbevétel, 
valamint az üzemi, illetve az adózás előtti eredmény változásáról. 
A társaságra jellemző egyéb adatok címen a jelentésnek tartalmaznia kell a 
szervezetben, a vezetők tisztségviselők, alkalmazottak körében a tulajdonosi 
struktúrában, illetve a saját részvények mennyiségében bekövetkezett változásokat és a 
jelentős kötelezettségvállalásokat. 
A jelentések előírt tartalmi kelléke: a társaság megítélését elősegítő információk 
összefoglalása.  

Ez utóbbi előírás – tág keretek között – utal arra, hogy a nem pénzügyi mutatók, 
vagy a társaság értékeléséhez segítséget nyújtó információk a tájékoztatásnak részei. 
A kibocsátók nem törekednek e kötelezettségük maradéktalan teljesítésére. Erre utal a 
következő –a magyar kibocsátók tájékoztatóinak taralmáról szóló megállapítás: 
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„Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a nyilvános társaságok publikus 
információiból levonható következtetések és ugyanezen társaságok befektetői 
megítélése között gyakran jelentékeny különbségek vannak, és ezek az eltérések 
gyakran a társaságok információnyújtási szemléletéből, az adatok jellegéből fakadnak. 
Ez azzal jár, hogy a belföldi és külföldi befektetők a társaságok által összeállított 
negyedéves jelentések helyett sok esetben az elemzők által készített riportokat veszi 
figyelembe.” [Dercsényi – Detrekői 1997.] 
 

Az idézett tanácsadók – az általuk helyesnek tartott gyorsjelentés vázlatában- 
kiemelik a mérleg és eredmény-kimutatás mellett a cash flow kimutatás jelentőségét, és 
a nem pénzügyi adatok jellegű termelési-működési adatok közlésének szükségességét. 
„Az időszak során az árfolyamot lényegesen befolyásoló események” kiemelése egy 
követelményt jelent a vázlatosan felsoroltak közül. Nem jelenik meg konkrét elvárásként 
a jövőre vonatkozó célok, stratégiai elemek feltárásának, az árfolyamokat hosszabb 
távon mozgató erők feltárásának igénye. Legfeljebb a következő évre vonatkozó tervek, 
események olvashatók a kibocsátók jelentéseiből. 
 

A magyar kibocsátók jellemzően – néhány kivételtől eltekintve – ma még 
elegendőnek tartják az elemzők által róluk alkotott kép alapján hozott befektetői 
megítélést, kevésbé tartják fontosnak a befektetőkkel való közvetlen kommunikációt. 
 

A hazai kibocsátók nagy – és döntően külföldi – befektetőkkel való 
kapcsolattartásának módját felmérni nehéz, de a kapcsolatkeresés módjáról és 
intenzitásáról képet az új kommunikácós eszköz – az internet igénybevételének – 
mértéke a tőzsdei cégek részéről.  

Mint ahogyan a tőzsdén való megjelenést – a magyar tőzsdén résztvevő kibocsátók 
körében végzett felmérés szerint – elsősorban presztízs-szempontokkal indokolták az 
érintettek, feltételeztem, hogy a hogy a tőzsdei társaságok élnek az elektronikus 
kapcsolattartás eszközével nemcsak elektronikus levelezés, hanem internetes honlap 
megjelenítése formájában is. A feltételezésem továbbá azon alapult, hogy a BÉT-en az 
elektronikus kereskedés kizárólagossá válása egyre inkább az elektronikus információ 
felé irányítja a befektetők figyelmét.  
 

  A kibocsátók tőzsdei szereplését feltáró vizsgálat során – információk után kutat-
va –, annak „melléktermékeként” készítettem egy gyors felmérést a BÉT kibocsátók 
interneten való megjelenésének elterjedtségéről, a honlapokról elérhető információk 
jellegéről, tartalmáról.  
 

Az egyszerű vizsgálat eredménye egyszerre jelez pozitív és negatív tendenciákat: az 
előbbit a mennyiségi változásokat illetően, az utóbbit a kibocsátói kör összetétele és az 
információk tartalma tekintetében.  

(A részletezett adatok – a Melléklet. Kiegészítő táblázatok 6., 6/b. sz. – megtalálhatók). 
 
A felmérés alapján a következő megállapítások tehetők:  
 

– A kibocsátói honlapok száma két év alatt (1998-2000) 4,4-szeresére nőtt. Míg 1998-
ban a kibocsátók alig egyötöde rendelkezett honlappal, 2000 első félévében már 
megközelítőleg kétharmaduk jelent meg az interneten. Csak a mennyiségi 
növekedést tekintve megállapítható, hogy az internet – mint kommunikációs 
csatorna – előnyeinek gyors felismerése mutatkozik a kibocsátók körében. 
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– A honlappal rendelkezők jellemzően olyan cégek, akik rendszeres tájékoztatásra 
egyéb információ-közlési lehetőségeket is felhasználnak, papírjaik likviditásuknál 
fogva naponta szerepelnek a hírközlő szervezetek jelentéseiben, jelentős számban az 
értékpapír-elemzők rendszeres felmérésének tárgyai. Problémát jelent az, hogy azok 
a társaságok nem élnek ebben a formában sem az információ-nyújtási lehetőséggel, 
akik kis súlyuknál, alacsony likviditásuknál fogva az elemzők szempontjából is 
„lényegtelenek”, a tőzsdei szereplésről szóló fontosabb információk köréből is 
kiesnek. Ilyenformán az éves összesítések kivételével a cégek megközelítőleg 
ötödéről szinte semmilyen információ nem jelenik meg.  
A 2000 első felében „A” kategóriás cégek 100%-a, a „B” kategóriába soroltak több 
mint 70%-a, a „C” kategóriába tartozók 38%-a – mindössze 5 cég – tartotta 
fontosnak az interneten való megjelenést. 

 
A honlappal nem rendelkezők körében a korszerű információ-nyújtás lehetőségétől 

való távolmaradás okát kívülről kutatva – eltekintve annak sokszorosan megtérülő 
költségétől –, az indok néhány jellemző számbavételével azonosítható.  
 
– A tőzsdei jelenlét rövid időszakával az elmaradás nem hozható kapcsolatba, 

tekintve, hogy a nevezett kibocsátók tőzsdei jelenlét alapján vett „kor-megoszlása” 
változatos képet mutat (1-10 év). 

– A bevezetett részvénymennyiség és annak szabad rendelkezésű hányada sem ad 
elegendő támpontot a távolmaradás okának azonosításához, tekintve, hogy a 
hasonló kondíciókkal rendelkezők körében a megjelenés előfordul. 

– Leginkább a gyenge tőzsdei szerepléssel hozható kapcsolatba a távolmaradás. (A 
honlappal nem rendelkező 65%-a jellemzően a kibocsátási ár alatt teljesít, a 
fennmaradók felének teljesítménye hullámzó, és a vizsgált 17-ből 3 cég esetében 
mutatható ki a kibocsátási árhoz viszonyított jó szereplés.) 

 
A honlapok tartalmi jegyeit vizsgálva kiderül, hogy a kibocsátók interneten való 

megjelenése nem elsősorban a befektetői kapcsolatok erősítése szándékával hozható 
összefüggésbe.  

Befektetőknek szánt információk közlését – külön befektetői oldalak 
megalkotásával – a honlappal rendelkezők felénél kisebb hányada (45%-a) tartotta 
fontosnak. Ha hozzászámítjuk a gazdálkodásukról szórt információkat közlő cégeket is, 
akkor állíthatjuk, hogy a vizsgált csoport több mint fele közöl a befektetőket érintő 
információt. 
 
A befektetői oldalak információinak tartalmát elemezve megállapítható, hogy:  
– A kötelezően előírt kibocsátói tájékoztatók közlésén kívül, többlet-információk nem, 

vagy csak heterogén formákban jelennek meg. 
 

– Az információk jellemzően aktuális tőzsdei jelentések, gyorsjelentések. Látszólag 
nem jelennek meg a befektetők szempontjából többlet-információk, csupán azok 
elérése válik egyszerűbbé. Amennyiben ezek kiegészülnének az ez irányú „archív 
anyagok” közlésével, és a cég által számított mutatók közreadásával, az 
információtartalom gazdagabbá, értelmezhetőbbé válna. (A vizsgált kibocsátók 
mindössze egyharmadánál mutatkozik meg az említettek közül legalább két elem 
összekapcsolása.) 

 

– A tőzsdei szereplésre való utalást a cégek mindössze fele tartja fontosnak. Ebből az 
a következtetés is levonható, hogy a befektetői oldalakat közlő cégek fele nem 
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kívánja a teljesítményeit a tőzsdei árak tükrében vizsgálni, és az áralakulás okára 
megfelelő magyarázatot találni. Az már pozitív hozzáállásnak tekinthető, hogy az 
áralakulással kapcsolatban utalás történik más információforrásokra (például az 
elemzésekkel foglalkozó brókercégek elérhetőségére). 

 

– Még kevesebb azon kibocsátók száma, akik a jövőbeli terveikről információkat 
adnak, cégfilozófiájukat, és/vagy stratégiájukat közreadják. Mindössze az 
egyharmaduk tartja a jövőkép felvázolását is fontosnak. 

 

Minősítés nélkül, az elvárásokat igyekeztem megfogalmazni a befektetők 
szemszögéből. Egyébként is változó, feltehetően gazdagodó és megfelelően 
strukturált információ-tartalmakról van szó. Szükségesnek tartom megjegyezni, 
hogy a mellékletben felsorolt kibocsátók honlapjainak nem mindegyike felel 
meg az említett elvárásoknak, de mindenképp tartalmaznak olyan elemeket, 
amelyek a befektetőket többletinformációkhoz juttatják, döntéseikben 
megerősítik. Érdemes megfigyelni, hogy a kiemelt cégek teljesítménye és piaci 
szereplése hosszabb távon jellemzően közelít egymáshoz. Külön kiemelést 
érdemel, hogy újonnan belépő, nem a „blue chip” körbe tartozó cégnek is lehet 
jó minőségű kommunikációja, ha a jövőjét fontosnak tartja.  
 

Megítélésem szerint minden tőzsdén szereplő társaságnak elemi érdeke lenne az 
internetes kommunikáció eszközével is élni, az önértékelésüket, a társaság jövőjének 
alakulásával kapcsolatos információkat – beleértve a megvalósítás módját, kockázatát – 
közreadni, ha fontos számukra a piaci megítélés, a részvények árfolyamának alakulása. 
Ezért tartom indokolatlannak a nyilvános megjelenést vállaló részvénytársaságok 
esetében a befektetőknek szánt információk közlésétől való tartózkodást. Megfelelő 
kommunikációval az átmeneti teljesítmény-változás okozta áringadozások 
mérsékelhetők, a piaci megítélés reálisabbá tehető.  
 

A kibocsátói információk interneten törénő megjelenítésének fontosságát részben a 
befektetőkkel való kommunikáció eszköztárának kibővíthetősége, újszerűsége, de 
rövidesen a befektetők informálása szempontjából fő (de nem kizárólagos) szerepe 
miatt kívántam kiemelni.  

Meggyőzően hangzik a következő, az internet használata mellett szóló tény és érv: 
„Nyugat-Európában például látjuk, hogy akik internetes brókereket használnak, azok az 
alapinformációkat is az Interneten igyekeznek megszerezni. A színvonalas web site a 
legolcsóbban hozzáférhető és a legteljesebb körű információforrás az egyes cégekről, 
elemzők és befektetési döntéshozók számára egyaránt.” (Mohai 1999.) 

 
A magyar kibocsátók honlapjának befektetői oldalait tekintve jól kirajzolódnak a 

jellegzetes – minimumként elvárható – tartalmi elemek (ld. 5/b. sz. kiegészítő táblázat). 
A tartalmi jegyek felsorolásából érzékelhető, hogy ma még domináns az információk 
között a teljesítmények nyereségalapú megközelítése és a pénzügyi mutatók súlya. 
Problémát jelent, hogy az elvárt tartalom a befektetői oldalak összességét – és nem egy-
egy kibocsátó információit – tekintve jelenik meg. Az egyes kibocsátók más-más 
tartalmi jegy közlését, kiemelését tartják fontosnak. 
Pozitív vonás, hogy a honlappal rendelkező magyar kibocsátók egynegyede a felsorolt 
információk széles körét nyújtja. Felfedezhető, azonosítható körükben a  „teljesítmény – 
kommunikáció – piaci ár” kapcsolatának fontossága. 
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VI. ÖSSZEFOGLALÁS, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 
 
1. Összefoglalás 
 

A dolgozatomban a részvénytársaságok első nyilvános kibocsátásának értékelési, 
árazási kérdéseit, majd a piaci értékelődés problematikáit helyeztem középpontba. 
 

Az első nyilvános kibocsátások meghatározott feltételek megléte esetén az 
Értékpapírtörvény (1996. évi CXI. törvény) jelenlegi szabályozása szerint –
meghatározott követelmények teljesülése esetén –, a tőzsdei bevezetésre kerülnek.  

A magyar tőzsdére bejutási feltételek – újabb részvénykategória megnyitásával – 
egyszerűsödtek, a korábbi bevezetési követelmények mérséklődtek. 
 

A részvénykategóriák közötti különbségek a részvénysorozat nagyságában, a 
közkézhányad minimális mértékében, a tulajdonosok még elfogadható számára 
vonatkozó előírásban, az auditált működési évek számában és a névre szóló részvények 
előírásában jelentkeznek. Az „A” kategóriában a bevezetendő részvénysorozat 
árfolyamértéken 10 milliárd forint, ezzel szemben a hasonló feltétel „B” kategóriában 1 
milliárd forint. A tulajdonosok minimális száma 1000 illetve 100. Mindkét kategóriában 
három teljes, befejezett, auditált üzleti év szükséges a tőzsdére jutáshoz. A „C” 
kategória bevezetési követelményei rendkívül enyhék: bevezetendő részvénysorozat 
árfolyamértéken minimum 100 millió forint, legalább 25 tulajdonos, és egy teljes 
befejezett, auditált üzleti év.  
 

Feltételeztem, hogy a nyilvános kibocsátók a követelményeknek megfelelnek, ezért 
értelmezésemben az első nyilvános kibocsátás: tőzsdei bevezetéssel egybekötött 
kibocsátás. Ezért a jelenleg tőzsdén lévő első nyilvános kibocsátók árazását, annak piaci 
elfogadását, és piaci szereplését alapul véve próbáltam a jövőbeni első nyilvános 
kibocsátóknak, egyben tőzsdei szereplőknek szóló következtetéseket levonni.  
 

A nyilvános kibocsátás egyik központi kérdése az ár megállapítása. A vállalat 
értékelésének elvei, módszerei ezért kerültek fő vonalakban bemutatásra.  
Kiemeltem az értékelés elméleti és gyakorlati problematikáit, amelyek még 
fokozottabban jelentkeznek akkor, ha kevésbé fejlett tőkepiacon valósulnak meg, és a 
piacon sincs hasonló cég, amelynek piaci értékelése támpontul szolgálna. Tekintettel 
arra, hogy ma már a magyar tőzsdén – a KSH ágazati besorolás szerint – 25 ágazatba 
(1999. évi állapot) soroltan több mint 60 részvény szerepel, ezért lehetőség nyílik a 
piaci mutatók összehasonlító elemzésén alapuló vállalatértékelésre is, feltéve, hogy 
egyéb paraméterekben (vállalati méret, profil, exporttevékenység, bevezetendő 
mennyiség stb.) egyezőség mutatkozik. Ezért is kerültek részletezésre a 
vállalatértékelés piaci mutatói.  
 

A dolgozatban arra helyeztem a hangsúlyt, hogy az értékelés nemcsak egyszeri, a 
vállalat életében alkalmanként előforduló eseményekhez kötődik: nevezetesen: tőzsdei 
bevezetés, eladás, felvásárlás, felszámolás. Ezért külön részleteztem azokat a 
vállalatértékelési elveket, módszereket – gazdasági profit-modell, részvényesi érték 
vállalati érték növelése modell – valamint a piaci és a vállalati teljesítmény mérésére 
alkalmazott mutatókat. Jeleztem összefüggéseiket, a magyar viszonyok között 
alkalmazási és értelmezési problémáikat. A problémák egy részének feloldásához 
vezetnek a vállalati teljesítmények értékelése oldaláról a többszempont – többek között a 
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vevői szempontok szerint – felépített mutatószámrendszerek, valamint a piacfelmérést és 
befolyásolást szolgáló kommunikáció. 
 

A téma kifejtése során tehát erősen elválik az „elméleti megközelítés” és definiálás 
valamint a gyakorlati vonatkozás, az empirikus vizsgálat. Az erős szétválasztást az 
indokolta, hogy  
– érzékelhetővé tegyem az elméleti megfontolások és a gyakorlati alkalmazások 

közötti ellentmondásokat (például a gazdasági profit évenkénti kiszámítása, az 
elméletileg korrekt ROIC mutató alkalmazása), 

– kizárjam a vizsgálatból néhány mutató alkalmazását illetve indokoljam csupán 
részleges felhasználását (például: P/BV mutató elhagyása, P/E részleges 
alkalmazása), 

– indokoljam néhány teljesítménymutató (szükségszerűen és kényszerűen) kitüntetett 
szerepét az elemzésben (a ROE és alakulásában szerepet játszó tőkeáttételek –
pénzügyi tőkeáttétel és összetett tőkeáttétel –, valamint a ROCE mutatók), 

– jobban kitűnjék a két legfontosabb vizsgálati szempontnak megfelelő egyébként is 
rendkívül szerteágazó elemzés, nevezetesen: 
– létezik-e, ha igen milyen mértékben az első nyilvános kibocsátások alulárazása, 

ezen belül – a magyar sajátosságokat figyelembe véve – a privatizációs 
részvények alulárazása, 

– mennyire jut érvényre a magyar tőzsde vállalat értékelő szerepe. Feltételezésem 
szerint ez kétféleképp kontrolálható: az újabb kibocsátások árazásán keresztül, 
valamint közvetetten a vállalati teljesítmények árakban való megnyilvánulása 
útján. 

 
Az empirikus vizsgálat – melyet a BÉT kibocsátóinak különböző szempontok szerint 

kiemelt vállalatai körében végezetem – a két kiemelt utóbbi két kérdéskörnek 
alátámasztásaként a következő elő-, illetve utóvizsgálatokat igényelte. 

 
Előzetes vizsgálat: az első nyilvános kibocsátás jellege: elsődleges (tőkeemelési 

célzatú) és másodlagos (a tulajdonosváltás céljával).  
A vizsgálat célcsoportja: valamennyi kibocsátó, kivéve a tőzsdekényszer révén tőzsdére 
bekerült vállalatokat.  
A felmérés indoka: 
– ez a felmérés segített abban, hogy a privatizációs – döntően az állami tulajdon 

átruházását célzó – részvényeket azonosítsam, valamint az első és nem első 
nyilvános kibocsátásokat elhatároljam, továbbá, 

– lehetővé tette a nyilvános kibocsátás útján történő tőkeszerzés motívumának 
kizárását a magyar kibocsátók nyílt piacra lépésének okaként. 

 
Az alapvető célnak megfelelő vizsgálat az első nyilvános kibocsátások árazása, 

amely a kibocsátási ár és az első napi piaci ár közötti hozam (a befektetők 
szempontjából) illetve rejtett költség (a kibocsátók szempontjából) felmérésével a piac 
két főszereplője értékítéletének azonosságát, illetve eltérését regisztrálta.  

 

Szükséges kiemelni azt, hogy a kibocsátási ár csak megközelítőleg azonos a vállalat 
(illetve a befektetési szolgáltató által) „belső értékeként” meghatározott árral, ettől 
eltérés mutatkozhat a kibocsátók marketing szempontjai szerint. Ezért a „rés” 
megítélésénél ezt számításba kell venni.  
 

A felmérés célcsoporja: az első nyilvános kibocsátók köre.  
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A vizsgálat eredménye csak összehasonlítás révén értékelhető. Viszonyítási alapok:  
– a piac egészére vonatkoztatott első napi hozam – amely közvetetten a nem első 

nyilvános kibocsátók tőzsdére bekerülésekor regisztrált újabb kibocsátásainak első 
napi hozamával való egybevetést jelenti –, 

–  és a különböző nemzetközi piacokon mért első napi hozam. 
 
A két alapvető szempont szerinti vizsgálatot összekötötte az újabb nyilvános 
kibocsátások árazásának felmérése. 
Ezen keresztül lemérhető volt a piac értékítéletének hatása az újabb kibocsátások 
árazásában. Az újabb kibocsátások árazásának sajátosságait, a kibocsátási ár vállalati 
teljesítmény-alapjait és a kibocsátási ár piaci elfogadását egy „esettanulmánnyal” 
illusztráltam. (A MOL Rt. tőzsdei bevezetéssel egybekötött és azt követő privatizációs 
célzatú, nyilvános kibocsátásait elemeztem eredmény és cash flow alapon a kibocsátási 
ár és piaci ár kapcsolatának feltárása szándékával.) Az esettanulmány egyúttal a 
vállalatok széles körében folytatott teljesítményvizsgálatok előkészítését szolgálta.  
A magyar tőzsde vállalatértékelő szerepének feltárásához kétféle teljesítmény-
vizsgálatot végeztem. 

A P/E mutató két összetevőjének kapcsolatát az EPS és a piaci ár 
korrelációja (együttmozgása) révén mértem fel. 

A fő teljesítménymutatókat kiválasztva – ROE és ROCE –, mértéküket a 
piaci ár és kibocsátási ár hányadossal összevetve az áralakulás teljesítmény-alapjára 
kívántam megállapítást tenni. 
 

Kapcsolódó, a mélyebb elemzést segítő rész-vizsgálatok:  
  A P/E és „magyarázó” tényezőinek vizsgálata: az osztalék-kifizetési ráta 

és a P/E, valamint a növekedési ütem és a P/E kapcsolatának feltárása. 
  A jövedelmezőség (ROE) és a tőkeáttételi mutatók (pénzügyi tőkeáttétel 
és az összetett tőkeáttételi mutatók) összefüggésének vizsgálata. 
 
A mutatók kapcsolatrendszeréből elkészült egy olyan „térkép”, amely a jelenleg 

alkalmazott mutatószámrendszer alkalmazásával is lehetőséget adott a jó piaci szereplés 
vállalattól függő elemeinek feltárására, amely általánosítható következtetések levonását 
segítette.  

A teljesítmény-alapú vizsgálatok célcsoportja nem a kibocsátók egésze, hanem 
különböző szempontok szerint kiválasztott a piac megközelítőleg egyharmadát 
reprezentáló 23 vállalatból álló vállalati kör volt. (Az egyharmados arány a vállalatok 
száma szerint, a tőzsdére bevezetett részvénymennyiség névértéke és kapitalizációja 
szerint jellemző.)  

 
Kiegészítésként – az anyaggyűjtés során – a magyar kibocsátók 

kommunikációjának egyik lehetséges, korszerű, ma még tartalmilag kihasználatlannak 
tekinthető eszközéről készítettem egy egyszerű felmérést. A kibocsátók interneten 
nyújtott információ egyre nagyobb jelentőséggel bírnak a befektetők számára, és 
árfolyam-alakító hatásként a kibocsátók számára is. 
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2. Következtetések 
 

A első nyilvános kibocsátások árazása kapcsán különös jelentőséggel bírnak a 
részvények értékelésére alkalmas modellek, technikák és ezek kontrolljaként a már 
nyilvános piacon szereplő hasonló vállalatok piaci mutatói. Az IPO-k árazásának 
sajátosságát az adja, hogy a nyilvános piac értékelése csak utólagosan, a nyilvános 
piacra lépést (a tőzsdei bevezetést) követően, a piaci elfogadás során jut érvényre, 
mintegy az árazás kontrolljaként. Ugyanakkor az első kibocsátási ár jellegzetesen a 
piaci elfogadást ösztönző, bevezető ár. 
 

A különböző elveken alapuló vállalatértékelési modellek alkalmazása és a piaci 
mutatókon alapuló összehasonlító elemzések egyúttal a rendszeres vállalati 
„önértékelés” eszközei.  
 

A vállalatértékelések legismertebb modelljei: az osztalékértékelési modell, a 
gazdasági profit-modell és a részvényesi érték modell (Shareholder Value), illetve 
német megfelelőjeként a vállalati/vállalkozási érték növelése (Unternehmens-
wertsteigerung) hazai kevésbé fejlett tőkepiacon korlátozottan alkalmazhatók. 

  

– Az osztalékértékelési modell alkalmazását az osztalék hiánya nehezíti meg, de a 
korábban kifejtettek szerint nem zárja ki. (A BÉT-en szereplő vállalatoknak 
átlagosan megközelítőleg a fele nem fizet osztalékot. Számításaim szerint: 1992 és 
1999 között 46 és 53% között volt az osztalékot nem fizetők aránya.) 
Problematikusabb a nyereség hiánya és az a tény, hogy a tőzsdei vállalatok nagyobb 
hányadának nincs kialakult osztalékpolitikája. 

 
– A gazdasági profit modell és a részvényesi érték modellek alkalmazhatóságát 

korlátozzák a tőkésítési kamatláb meghatározásának nehézségei, szemléletük 
átvételét a vállalatok egy része esetén a stratégia hiánya (ez utóbbi csak feltételezés 
a vállalati információk alapján.) 

 
A nagy könyvvizsgáló cégek szakemberei és az értékpapír-elemzők egyéni 

átalakított modelljeit célszerű lenne „konszenzuson alapuló modellekké” ötvözni és 
közreadni. Ezzel nem a módszerek egyneművé tétele a cél, hanem a kamatlábakkal 
diszkontált örökjáradékos modellek kiiktatása a magyar „vállalatértékelés” 
gyakorlatából. A jól kidolgozott számszerű modellek sem zárják ki a szubjektív 
elemeket az értékelésből. Új információk megjelenésével az érték állandóan változik. 

 
A piaci mutatókon alapuló összehasonlító elemzések elvégzését – korlátaikat 

elfogadva – nehezíti a mutatók vállalati teljesítményt kifejező elemeinek számbavételi 
és értelmezési problémája, valamint a vállalatok kommunikációjában a múltbeli 
nyereségen alapuló mutatók dominanciája. Pozitív vonás, hogy az utóbbi időben 
hazánkban is megteremtődött a cash flow alapú mutatók alkalmazásának – s ezen az 
alapon a vállalati teljesítmények összehasonlításának – lehetősége. Problémát jelent 
továbbra is az összehasonlítható idősorok rövidsége, a felhasznált, azonos elnevezésű 
cash flow kategóriák tartalmi eltérése. Megfelelő kommunikációval – és/vagy az 
alkalmazott kategória tartalmának jelölésével – a probléma enyhíthető. Megítélésem 
szerint az újfajta cash flow mutatókat a hagyományos mutatók mellett és nem azok 
helyett célszerű figyelembe venni. Az adózott nyereség nagysága, illetve annak 
osztalék-kifizetésre fordítható hányada az osztalék-orientált befektetői kör 
informálásának fontos eszköze.  
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A BÉT kibocsátói körében végzett empirikus vizsgálat alapján levonható 
következtetéseket a feltevések sorrendjében, majd az elemzett tényezők 
kapcsolatrendszere szerint tárom fel. 
 

A reális és folyamatos vállalatértékelést a piac végzi. Alkalmas-e a magyar piac (a 
tőzsde) a mai fejlettségi szintjén vállalatértékelésre? Erre az alapvető kérdésre kerestem 
a választ több szempontú megközelítéssel. Feltételeztem, hogy a magyar tőzsde 
működése elegendő időt, a papírok száma elegendő mintát szolgáltat a vizsgálathoz. 
 
1. A magyar tőzsde vállalatértékelő szerepét – első megközelítésben – az első 

nyilvános kibocsátások árának piaci elfogadásán, és a részvények piaci szereplése 
alapján értékelt ismételt kibocsátások árazásán keresztül mértem fel. Feltételeztem, 
hogy a magyar piacon is jellemző az első kibocsátások „alulárazása”, (a mérték 
felmérését, megítélését tekintettem feladatomnak), továbbá az újabb kibocsátások 
során a piac korábbi értékítélete meghatározó szerepet játszik az ismételt 
kibocsátások árazásában. A vizsgálat eredményei e feltevéseimet alátámasztották. 
 

Az első nyilvános kibocsátások átlagosan megközelítőleg 8%-os alulárazottsága 
– azaz a kalkulált kibocsátási árszintnél magasabb mérvű elfogadottsága – a fejlett 
piacokon tapasztalható magatartásra utal mind a kibocsátók részéről, – akik 
marketingszempontokat is figyelembe véve áraznak –, mind a befektetők oldaláról. 
A piaci megmérettetés az átlag alapján látszólagos: a jelzett hozam, illetve a 
kibocsátók részéről a mérsékeltnek tűnő rejtett költség nagy szóródással adja az 
átlagot (privatizációs részvények esetében szélső értékek: – 75% + 102%-os hozam, 
eltérő névértékre, és eltérő kibocsátási árszintre vetítve). A privatizációs részvények 
körében és –ebből a tényből adódóan jellemzően a tőzsdei működés korai 
szakaszában találhatók nagyfokú értékelési eltérések. A hasonló időszakokban 
végrehajtott nem első nyilvános kibocsátások és az első nyilvános kibocsátásokat 
követő ismételt kibocsátások értékelése reálisabb. Ez előző kisebb mérvű első napi 
hozamot biztosított, az utóbbi egyértelmű kapcsolatot mutatott a kibocsátás 
időszakában jellemző piaci árral. 
 

Megfigyelhető mind az első, mind a többszöri nyilvános kibocsátások esetében – 
az általában 0%-os első napi hozamot biztosító könyvépítés „bookbuilding” 
módszerrel történő árazás. Eddig a nagy és ismert vállalatok alkalmazták kombinált 
(külföldi és belföldi) értékesítéseik során. A lehető legmagasabb árat alakították ki a 
piaci kereslet figyelembevételével. Tőzsdei szereplésük során a piaci árak 
jellemzően ezen relatíve magas kibocsátási árak fölé emelkedtek (később 
részletezésre kerülő okoknál fogva). 
 

A kevésbé ismert első nyilvános kibocsátóknak is ajánlható a jól célzott, hiteles 
marketingprogrammal végrehajtott belföldi előzetes piacfelmérés (roadshow) két 
további kitétellel: a kibocsátás nagyságát úgy célszerű meghatározni, hogy biztosítsa 
a likviditást a másodlagos piaci kereskedelemben (a tőzsdén), ugyanakkor az 
árazásban is érdemes érvényesíteni a bevezető jelleget. 
 

2. A magyar tőzsde vonatkozásában – nyitottsága, a meghatározó tőzsdékkel való 
együttmozgása ellenére – feltételeztem, hogy hosszabb távon – a vizsgált 
időintervallumot tekintve is – az egyes részvények árainak alakulásában a vállalat 
teljesítmények is tükröződnek. Ezt a hatást – a meglévő eszköztárral – a 
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hagyományos, múltbeli adatokon nyugvó pénzügyi mutatók felhasználásával 
mutattam be a választott minta adatai alapján. 

 
a.) Első megközelítésben a legkézenfekvőbb hozammutató – az EPS és a piaci ár – 

kapcsolatát vizsgáltam annak ellenére, hogy a szakirodalmak [Copeland et.al., 
1999, Black et. al. 1999.] fejlett piacokon gyenge korrelációt mutattak ki a két 
kategória között. A kapcsolat mértékét kívántam felmérni. „Félerős” – 50%-nál 
erősebb – pozitív kapcsolatot feltételeztem, két okból: a vizsgált vállalati körben 
nincs új bevezetésű részvény, továbbá a kevésbé tőkeigényes cégek esetében a 
javasolt cash flow mutató, és az EPS nem mutat nagy eltérést (a választott 
vállalati kör e szempontból vegyes). A nyereség és az ár kapcsolata nem hozott 
kielégítő eredményt. A nyolc évet átfogó időintervallumban egyre rövidebb 
időszakokat vizsgálva két tendencia jelentkezett: egyes cégek esetében nem a 
nyereségváltozás okán egy év kiugró „ár-adata” miatt megbomlott a korábbi 
összhang, továbbá az új belépők nem nyereség alapú árváltozása gyengítette a 
vizsgált körre jellemző korrelációt. Így az egész időintervallumra vonatkozóan 
nem meggyőző erős, vagy hosszútávon erős kapcsolat a cégek fele esetében 
mutatkozott. Az osztalékok és a leggyakoribb piaci mutató (P/E) kapcsolatát 
feltáró kiegészítő vizsgálat során azonosíthatóvá váltak azok a cégek, amelyek 
erős EPS-ár kapcsolattal rendelkeztek. Közös jellemzőjük: valamennyien 
rendszeresen fizetnek osztalékot, vagy egy-egy veszteséges év – kényszerű – 
kihagyásával magas szintű osztalékot biztosítanak részvényeseiknek (jellemzően 
sok kisrészvényessel rendelkező, privatizált vállalatok). E részvények esetében 
van jelentősége az EPS alapú vizsgálatoknak. 

 
b.) A két teljesítmény mutató a – ROE és a ROCE – 1997-1999 között jellemző 

átlagos szintjét, az 1999. év végi piaci árnak, a kibocsátási árhoz viszonyított 
hozamával összehasonlítva, olyan jövedelmezőségi térkép rajzolódott ki, amely 
jól láttatja a jövedelmezőség és az adott részvény – bevezetéstől számított – piaci 
hozama közötti összefüggést. Elenyésző hányadban – mindössze két esetben 
mutatkozott – látszólag ellentétes kapcsolat, ekkor a jövedelmezőségi mutatók 
változási iránya győzött meg a kapcsolat pozitív voltáról. 

Megjegyzem, a tőzsdei vállalatok jövedelmezőségi szintjeinek a vizsgált három 
évben kimutatott átlaga általában – 3 cég kivételével – alacsonyabb, mint a tőzsdei 
bevezetéstől 1999. év végéig számított átlagos jövedelmezőség szintje. Ez a 
csökkenés – ágazattól függetlenül – valamennyi cég esetében az 1998-as 
oroszországi pénzügyi krízis negatív hatásaival függött össze, amely a hazai pénz- 
és tőkepiacra, de közvetve és közvetlenül a hazai makrogazdaságra is kiterjedt. 

 
A ROE mutató alakulását a Du Pont rendszer szerinti felbontásban vizsgálva, a 

tőzsdei vállalatok esetében is megmutatkozott a pénzügyi tőkeáttétel, és az összetett 
tőkeáttétel megkülönböztetésének fontossága, az idegen források árának 
figyelembevétele az eladósodás során. A cégek összessége látszólag jobb helyzetbe 
került, tekintve, hogy kevesebb a változatlan vagy növekvő össztőkeáttétellel, csökkenő 
jövedelmezőséget produkáló cégek száma. A kétféle tőkeáttétel és a jövedelmezőségi 
pozíciókat tekintve a vizsgált cégek kétharmadának megváltozott a kétféle vizsgálat 
esetén a helyzete. 

 
3. Az említett árfolyam-alakító tényezőket együttesen szemlélve, a vizsgálatba még két 

kategóriát – a piaci likviditásban, a folyamatos értékelésben szerepet játszó 
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kategóriákat – bevonva a vizsgált cégek piaci szerepléséről a következő 
megállapítások tehetők: 

 
(A felsorolt kapcsolatrendszereket a 9. sz. összefoglaló összefüggések c. tábla láttatja.)  

 
a.) A kibocsátást ár kedvező piaci elfogadása (alulárazottság) esetén a kedvező 

pozíció hosszútávon jellemzően fennmarad, amennyiben ezt a magas 
jövedelmezőségi szint, vagy alacsony jövedelmezőségi szint mellett a nagy 
osztalékfizetési hajlandóság alátámasztja. 

 
b.) A kedvező piaci elfogadottságú, és a piaci szereplés során gyengén teljesítő 

részvények aránya csekély (4 cég, a vizsgált kör 17%-a). Közös jellemzőjük, 
hogy a tőzsde legrégebben bevezetett (8-9 éve tőzsdén lévő) papírjai, melyek 
kedvező piaci elfogadása visszavezethető az értékelési tapasztalatlanságra, és az 
értékpapírok irányában megmutatkozó piaci várakozásra. Szükséges kiemelni 
azt, hogy fele-fele arányban kötődnek az említett papírok a privatizációhoz, 
tehát a differenciálás e szempontból érdektelen.  

 
c.) A piac előzetes felmérésén alapuló kibocsátási ár és egyben piaci ár – az első 

napi 0%-os hozam – a későbbiek során – hosszú távon – a cég 
teljesítményszintjének megfelelően alakul. 

 
d.) Az árak és az és az EPS jól korrelálnak egymással abban az esetben, ha 

rendszeres az osztalékfizetés (tehát a cégnek előzetesen meghirdetett és betartott 
osztalékpolitikája van), vagy a nyereség esetén annak nagy hányada kiosztásra 
kerül. Jellemzően alacsony jövedelmezőségi szint esetén mutatkozik ez a 
magatartás. A magas – 50% feletti – szabad rendelkezésű részvényhányaddal 
jellemezhető cégek – az előbbi feltételek fennállása esetén – jellemzően fizetnek 
osztalékot. 

 
e.) Az elmélettel fordítottan felépített piaci P/E mutató – a jelenlegi kibocsátási ár 

és az előző évi nyereség hányadosa – jól korrelál az osztalék várható növekedési 
ütemével, de nem mutat szignifikáns kapcsolatot az osztalék-kifizetési ráta 
szintjével. (Ezért ezt a kapcsolatot nem jeleztem.) 

 
A vizsgálat eredményei – arra engednek következtetni, hogy néhány vállalati 

jellemző – közöttük a hagyományos mutatókkal mért vállalati teljesítmények is- 
kifejeződnek az árakban ha hosszabb időszakot veszünk alapul. A kevésbé fejlett piac 
sokféle információn alapuló értékelő szerepe reálisabb lehet egy adott időpontban 
rendelkezésre álló információk alapján felépített rosszul alkalmazott modellnél.  
 

A kibocsátók motívumairól a felmérés alapján az a megállapítás tehető, hogy a 
magyar kibocsátók nem a friss tőkebevonásért választják a nyilvános (tőzsdei) 
szereplést. A tőzsdén lévő kibocsátóknak jelen dolgozatban regisztrált magatartását, 
csak részben támasztja alá a BÉT által végzett felmérés. A magyar kibocsátók körében a 
tőzsdei jelenlét „marketing-értéke” az első számú bevezetési motívum. Második viszont 
„a tőzsdei szereplés által biztosított tőkebevonási lehetőség”. Ez utóbbi kategóriába 
feltehetően beleértik a kibocsátók az idegenforrás-szerzési lehetőséget is. Feltehetően 
egyre inkább a nyereség visszaforgatható hányada mellett a hitelek felvételét 
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preferálják, mert az infláció csökkenésével csökkennek a hitelkamatlábak is, ennek 
következtében a saját tőke drágább forrásnak bizonyul, mint az idegen tőke. 
 

A magyar tőzsde vállalatértékelő szerepének felmérése szándékával indítottam a 
munkámat. Az értékelő funkciók megnyilvánulására, egyúttal a piac értékítéletének 
elfogadására utal az ismételt nyilvános kibocsátások árazása, valamint a részvények 
választásában a vállalati jövedelmezőség preferálása. 
 

Az elemzések során kizárólag néhány kiemelt pénzügyi mutatóra támaszkodtam. A 
pénzügyi mutatószámok képet nyújtanak a múlt néhány eredményéről, de nem tárják fel 
a teljesítmények okozóit. Nem adnak iránymutatást sem a befektetőknek 
(tulajdonosoknak) a jövő megítéléséhez, sem a vállalatvezetésnek a cselekvéshez. A 
teljesítmények okozóinak feltárása és az erről szóló információk rendszeres 
áramoltatása a befektetők – a piac felé – a vállalat kedvezőbb, reálisabb piaci 
értékelődéséhez vezet. 

 
A magyar kibocsátók befektetők felé irányuló kommunikációjának csak egyetlen 

csatornáját – az Internetet – vizsgálva, a közölt információk tartalmát tekintve is 
felfedezhetők, azonosíthatók a „teljesítmény – kommunikáció – piaci ár” kapcsolatok. 

 
Közvetlenül a „vállalati teljesítmény és a piaci ár”, valamint közvetetten a 

„teljesítmény – kommunikáció – piaci ár” hazai piacon is kimutatható kapcsolatának 
feltárásával a vállalatok tőzsdei megmérettetésre irányuló döntéséhez járulhat hozzá. 
 
 
 
3. Kitekintés, javaslatok 
 

A dolgozatban a magyar értékpapírpiac vállalatértékelő szerepének 
jellegzetességeit kívántam feltárni, az első nyilvános kibocsátások árazásán, majd a 
tőzsdei szereplés során kialakuló árak és a vállalati teljesítmények összehasonlításán 
keresztül. Az elemzést múltbeli adatok alapján, az ismert elemzési eszközök 
alkalmazásával és alapjaiban a vállalati pénzügyi teljesítményekre koncentrálva 
végeztem el. Nem volt célom az egyes részvénytársaságok kibocsátási, működési 
sajátosságainak elemzése, és szándékosan nem kívántam csak a meghatározó súlyú 
nagy vállalatokra és az indexben szereplő papírokra koncentrálni. A vizsgálat 
módszerével, az elemzés eszköztárával, a kiválasztott vállalati körrel is a jellemző 
információs problémákra kívántam felhívni a figyelmet. Nevezetesen: 
– a kibocsátókról rendszeresen közölt adatok a múltat jelzik, a jövőről csak igen rövid 

távra vonatkozó, nem szisztematikus információk jelennek meg, 
– az adatok jellemzően számviteli mérleg és eredmény-kimutatások, a cash flow-k – 

elemzésben kiemelt fontosságuk ellenére – nem a befektetői tájékoztatás kellékei, 
– a magyar piac jellemzése kimerül néhány meghatározó – „A” kategóriába tartozó, 

vagy az aktuális tőzsdeindexben szereplő – részvénytársaság elemzésével, a kisebb 
cégek kikerülnek mind az elemzői, mind a befektetői látószögből, ennek 
következtében a kibocsátók által legfontosabbnak tartott érték, a nyilvános szereplés 
„marketing-értéke” tűnik el. 

 
A dolgozat témája rendkívül széles területet érint. A nyilvános kibocsátások és a 

kibocsátók tőzsdei szereplésének elemzésével elsősorban arra kívántam felhívni a 
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figyelmet, hogy a magyarországi tőkepiac már eljutott arra a fejlettségi szintre, amely 
már lehetővé és szükségszerűvé teszi azt, hogy összehasonlító elemzések tárgya legyen. 
Egyrészt a 10 éves múlt tapasztalatait fontos összegezni a jövőbeli stratégia kialakítása 
érdekében, másrészt szükséges nemzetközi összehasonlításokat végezni, és az 
eredményekből – az eltérő piaci körülményeket figyelembe véve – következtetéseket 
levonni. 
 

A nyilvános kibocsátásokról összegyűjthető – és feltehetően egyre bővülő, 
megbízhatóbb és differenciáltabb – adatbázis sokféle további elemzési lehetőséget 
kínál.  
 
1. A vizsgált vállalati kör nyilvános szereplésének elemzését folytatva:  

– feloldható a vizsgálat egyoldalúsága a befektetői kör azonosításával, a befektetés 
motívumainak vizsgálatával, 

– a meglévő eszköztár felhasználásával is részletesebb vizsgálat végezhető a 
kibocsátás és tőzsdei szereplés ágazati sajátosságainak feltárásával. 

 
2. Más célcsoportokat választva: 

– célszerű lenne külön az alacsony szabadon elérhető részvényhányaddal és 
csekély bevezetett részvénymennyiséggel tőzsdén lévő vállalatok nyilvános 
szereplésének motívumait feltárni, mert esetükben a folyamatos értékelés nem 
valósul meg, ugyanakkor a tőzsdei jelenlét „marketing-értéke” is sajátos 
jelentést kap, 

– különös jelentőséggel bír a – jelen vizsgálatból kimaradt – un. „tőzsdekényszer 
hatására” tőzsdére került vállalatok teljesítményének, piaci magatartásának 
vizsgálata, amely alapján azonosíthatóak lehetnek a nagyobb nyilvánosság 
vállalásának előnyei és hátrányai. 

 
3. Más szempontok szerinti elemzést választva 

– pénzáram alapon – amennyiben ez lehetővé válik – érdemes megközelíteni és 
feltárni a vállalat teljesítmények és a piaci árak kapcsolatát, 

– a jövőre vonatkozó elemzések alapján – amennyiben ezekhez szükséges 
információk rendelkezésre állnak –, célszerű felmérni azok teljesülésének 
vállalattól és a piactól függő – nehezen szétválasztható, de azonosítható –, okait, 
és ennek alapján következtetéseket levonni a vállalatok magatartására 
vonatkozóan, amellyel a reálisabb piaci értékelést segíthetik elő. 

A vállalatok piaci értékét alakító tényezők feltárása, a magyar tőkepiac értékelő 
szerepének pontosabb megítélése még folyamatos, több szempont szerinti vizsgálatok 
sorát igényli. Jelen dolgozatban szereplő vizsgálat, elemzés, a már alapjait tekintve 
meglévő értékelő szerep felismeréséhez, elismeréséhez nyújt támpontot.  
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RESUME 
 

The theoretical basis and methods of company evaluation serving the purpose of 
establishing the introduction of companies into the stock exchange 

(The market value of Hungarian companies)  
 

In the focus of my examination I put a unique – and from the point of view of the 
development of the Hungarian capital market a topical – cross-section of company 
evaluation: the evaluation of companies from the aspect of their introduction into the 
stock exchange, the market evaluation of companies and value management.   
 

This evaluation is unique, because the control of evaluation based on preliminary 
surveys and calculations is carried out in public, by the whole market, and the company 
remains to be the object of regular and continuous evaluation even afterwards.  
 

The basic aim of the research is the examination of the system of connections 
between the self-evaluation and market evaluation of the companies, primarily following 
the first public issue, from the point of view of joint stock companies undertaking stock 
exchange evaluation.   
 

What makes this issue really topical is that Hungarian companies are less and less 
willing to undergo evaluation and classification based on public information. The 
institution of “stock exchange constraint“ did not produce the expected results.  
 

To explore the chief characteristics (motifs and prices) and features, as well as the 
relationship between company performances and market prices – indirectly the 
company-evaluation role of the Hungarian stock exchange – I carried out empirical 
examinations based on the data collected.  
 

The basis of the examination was the assumption that the past of the Hungarian 
stock exchange (roughly ten years) and its level of development, as well as the number 
of issuers (securities) at the stock exchange provides sufficient time and basis for the 
carrying out of the examinations indicated.  
 
The following consequences can be drawn from the examinations:  
 

1. When examining the motivation of issuers, based on the survey, we can draw the 
conclusion that Hungarian issuers choose public (stock exchange) appearance not 
because of the fresh capital influx. The first issues of companies privatised at the 
stock exchange – as it was quite likely even without the survey – were not made with 
the intent to increase capital.  

 

2. The fact of under-pricing in the case of first public issues can be demonstrated 
within the Hungarian stock exchange as well. By taking a 7 – 9-year long – short – 
period under examination, the characteristic level of yield in terms of truly first 
issues is around 8%.  
When we look at the average first-day level of yield of Hungarian first issues, we find 
similarities to the order of magnitude experienced in developed Western European 
countries, even though – due to the riskiness of the market, its lower level of 
development and stability – theoretically it should be higher. 
Compared to the average first-day yields of IPOs under examination, the first-day 
yield of privatisation shares is some 2% higher. The effect of the distorted 
evaluation of the compensation vouchers is quite likely on the pricing of issues. 
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On the basis of the examination, in connection with the pricing of new issues we can 
establish that the majority of the companies realised its later issue (or issues) at a 
price higher than that established at the time of the introduction into the stock 
exchange.  
 

3. The relationship between the profitability of the companies and the market prices 
can be definitely felt in the circle of companies under examination.  

 

a) In the event of the favourable market reception of the issue price (under-pricing), 
the favourable position will be maintained characteristically in the long run, if 
this is supported by a strong dividend payment willingness, parallel with a high 
level of profitability or low level of profitability.  

 

b) The proportion of shares with favourable market reception and weak market 
performance is low (17 % of the items under examination). Their common 
characteristic feature is that these are the papers the introduction of which to the 
stock exchange took place the longest time ago (8 – 9 years), and the favourable 
market reception of which goes back to the lack of experience in evaluation and 
the great market expectations towards securities.   

 

c) The prices and the EPS correlate well with each other if the payment of dividend 
is regular (that is if the company has a previously announced and kept dividend 
policy) or if the major part of the dividend – in case there is any – gets to be 
distributed.  

 

d) The market P/E index built up inversely with the theory – the ratio between the 
present issue price and the profit of the previous year – correlates well with the 
expected rate of the increase of the profit, but does not show a significant 
relationship with the level of the dividend-payment rate.  

 

e) By examining changes in the ROE index according to the DuPont system 
breakdown, the importance of distinguishing between financial capital transfer 
and complex capital transfer has manifested itself in connection with the stock 
exchange companies, as well as taking the price of foreign sources into 
consideration during the indebtedness process.  

 
The results of the paper 
 

– According to the knowledge of the writer, the paper is the first attempt at exploring 
the evaluation role of the Hungarian stock exchange. The examinations and analyses 
demonstrated in the paper contribute to the realisation and acknowledgement of this 
function; 

– For joint stock companies preparing for the first public issue, the paper gives a point 
of reference for the definition of their issue price by the examination of the level of 
“hidden cost”, so characteristic of the domestic market; 

– By exploring the relationship tangible in the Hungarian market as well between the 
“company performance and market price” directly, and the “performance – 
communication – market price” indirectly, the paper might contribute to the 
decisions of companies concerning their stock exchange evaluation. 
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