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Erste Market: kereskedés tőzsdezárás után is  
Új szolgáltatás az Erste Befektetési Zrt-től 
 
Budapest, 2010. május 13. - Erste Market néven a hazai piacon egyedülálló szolgáltatással, a 
kereskedési idő meghosszabbításával lép piacra mától az Erste Befektetési Zrt. A szolgáltatás 
lényege, hogy a Budapesti Értéktőzsde kereskedési ideje után 16.45 és 22.00 óra között is 
adhatók megbízások a parketten forgó blue chipekre és a legnagyobb hazai forgalmú 
részvényekre, valamint az Erste certifikátokra. A piac likviditását árjegyzés segíti, amiről valós 
idejű információkat láthat mindenki a Társaság weboldalán. 
 
Ráner Géza a Társaság ügyvezető igazgatója az új szolgáltatással kapcsolatban elmondta:  mostantól 
a tőzsdei kereskedési időt követően, egészen az amerikai piac zárásáig, 22 óráig adhatnak 
megbízásokat az ügyfelek a BÉT-en forgó blue chipekre és 17:30-ig az Erste certifikátokra. Ez a 
lehetőség új teret enged a hazai spekulánsoknak arra, hogy az amerikai piaci változásokat még a 
reggeli újranyitás előtt lekövethessék, nem szükséges megvárniuk ehhez a következő kereskedési 
napot. 
 
Az Erste Market névre keresztelt új piacot maguk az üzletkötők működtetik úgy, hogy ügyfeleik 
telefonos megbízásai alapján folyamatosan árat publikálnak a legfontosabb hazai instrumentumokra a 
hosszított nyitva tartás alatt. Az egész kereskedés menete, vagyis a vételi és eladási ajánlatok, és a 
létrejött ügyletek figyelemmel kísérhetőek az Erste Bróker weboldalán, így biztosítva az Erste Market 
transzparenciáját.  
 
Fontos, hogy az üzletkötők hosszabb rendelkezésre állása nem jelent extra költségeket a 
magánbefektetőknek - emelte ki az ügyvezető igazgató. Az Erste Market megbízási díjai megegyeznek 
a normál tőzsdei kereskedés költségeivel, semmilyen addicionális költség nem kapcsolódik hozzájuk. 
 
Az esti ügyletek adózása sem különbözik a normál tőzsdei ügyleteknél alkalmazott 20 százalékos 
kulcstól. Azon ügyfelek, akik mentesülni akarnak az értékpapír-kereskedést érintő adók megfizetése 
alól, azok Tartós Befektetési vagy Nyugdíj-előtakarékossági Számlán is kereskedhetnek az Erste 
Market-en - mondta Ráner Géza. 
 
A tervek szerint ilyen, zárás utáni megbízásokat a NetBroker internetes tőzsdei kereskedési 
rendszerben is lehet majd adni, illetve távlati cél egy teljesen új, non stop piac létrehozása is, amellyel 
szintén elsőként kíván megjelenni az Erste Befektetési Zrt. 
 
 
Az Erste Market működéséről és a kereskedés részleteiről bővebb információ a 
http://www.erstebroker.hu/hu/otc_kereskedes.html címen vagy a (06 1) 23 55 111-es telefonszámon 
kérhető. 
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