Új lehetıség a certifikátok piacán:
maradványértékes kereskedés a BÉT-en
Budapest, 2009. december 11.
A Budapesti Értéktızsde Zrt. (BÉT) ezúton tudatja, hogy a PSZÁF EN-III/M-889/2009 számú
határozatával jóváhagyta a BÉT bevezetési és forgalombantartási szabályzatának az Igazgatóság 2009.
október 15-i ülésén elfogadott módosítását.
A módosítás értelmében a hatálybalépés napjától (azaz 2009. december 14-tıl) kezdve a certifikátok
kibocsátóinak lehetıségük van arra, hogy a BÉT-re bevezetett turbo certifikátjaik esetében az ún.
maradványértékes kereskedés alkalmazását kérhessék. A maradványértékes kereskedés
alkalmazásának a kibocsátó általi kérelmezése – amelyre vonatkozó információ a Terméklistában is
megjelenik – az alábbiakat eredményezi.
Amennyiben egy ilyen turbo certifikát alaptermékének árfolyama eléri a Terméklistában meghatározott
korlátot („kiütés”), úgy a kereskedés az eddigiekhez hasonlóan ugyan felfüggesztésre kerül, azonban a
termék – az eddigi gyakorlattal szemben – nem kerül még aznap automatikusan törlésre. Amint a
kibocsátó meghatározta az adott certifikát maradványértékét, úgy errıl rendkívüli tájékoztatást tesz közzé
a BÉT honlapján. Ezt követıen a BÉT a certifikát kereskedését visszaállítja, amelynek az a célja, hogy a
befektetık a kiütött certifikát maradványértékét tızsdei ügylet keretében gyorsabb elszámolás mellett
kaphassák meg a kibocsátótól, a maradványértéknek megfelelı áron egyoldalú, vételi oldali árjegyzést
biztosítva a befektetık birtokában levı certifikát-mennyiség erejéig. Felhívjuk ugyanakkor a Tisztelt
Befektetık figyelmét, hogy ehhez kapcsolódóan a kereskedési rendszer speciális korlátozásokat nem
alkalmaz az ajánlatbevitelt illetıen, azaz továbbra is beenged bármilyen áron ajánlatokat, mind a vételi,
mind pedig az eladási oldalon, és ügyletkötés esetén ez teljesítési kötelezettséggel jár a befektetı
részérıl. Ennek megfelelıen kifejezetten felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kereskedés visszaengedését
követıen már csak olyan befektetık kezdeményezzenek ügyletet , akik rendelkeznek a kiütött certifikáttal,
és nekik kell figyelniük arra, hogy kizárólag a közzétett maradványértéknek megfelelı árú eladási ügyletre
adjanak megbízást.
Az adott termék utolsó kereskedési napja a maradványértékes kereskedés alkalmazása esetén
mindenképpen a „kiütést” követı második Tızsdenap lesz. Fontos kiemelni, hogy amennyiben a
kibocsátó bármely okból ezen utolsó kereskedési nap délig nem teszi közzé a maradványérték mértékét,
úgy a termék egészen az utolsó kereskedési nap végéig felfüggesztett státuszban marad, vagyis
tényleges üzletkötésre a kiütést követıen mégsem nyílik mód.
Amennyiben a kibocsátó egy adott turbo certifikát esetében nem kérelmezi a maradványértékes
kereskedés alkalmazását, úgy az eddigi gyakorlatnak megfelelıen a korlát elérését követıen a termék
kereskedése felfüggesztésre kerül, és a továbbiakban ügyletkötésre már nem nyílik mód ebben a
termékben. A kiütés napja lesz egyben a termék utolsó kereskedési, illetve a Terméklistáról való
törlésének a napja is.
Miután a kereskedési felületen a kiütött státusz nem érzékelhetı, ezért kérjük, kísérjék fokozott
figyelemmel az ezzel kapcsolatos rendkívüli tájékoztatásokat a BÉT honlapján!
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