Részvényvásárlási útmutató
A részvényvásárlás néhány szabálya:
1. Egy jó cég általában minden évben növeli az osztalékot (de legalábbis nem csökkenti).
2. Pénzt veszíteni gyorsan lehet, pénzt csinálni sok időbe telik. Emiatt gondold meg, mibe fektetsz.
3. A tőzsde nem szerencsejáték. Olyan cégek részvényét vedd meg, amelyek jól fognak szerepelni a jövőben. Tehát
ne csak azért vegyél részvényt, mert olcsó, hanem azért, mert jók a cég kilátásai és pénzügyi helyzete.
4. Mielőtt egy céget megvennél, elemezd alaposan. Elemzés nélkül nem szabad vásárolni.
5. Mikor a tőzsdén fektetsz be, terítsd szét a kockázatot (ne csak egy féle részvényt vegyél, hanem legalább 6-8-at).
De ne vegyél 10-nél több részvényt, mert az már túl sok. Ne vegyél több féle részvényt, mint amennyiről
folyamatosan tájékozodni tudsz.
6. Több részvénybe kell fektetni, mivel ha 5-be fektetsz, ebből átlagosan 1 nagyon jó lesz, 1 nagyon rossz, és 3
közepesen jó.
7. Soha ne légy szerelmes egy adott részvénybe. Legyél mindig nyitott felülvizsgálni véleményed.
8. Ne csak egyszerűen válassz részvényeket. Végezd el a házifeladatot, az elemzést.
9. A közművek részvényei jók, mert nagy osztalékot adnak, azonban sok pénzt inkább a növekedő cégek
részvényeivel tudsz szerezni.
10. Csak azért, mert egy részvény árfolyama leesett, nem jelenti azt, hogy nem eshet tovább.
11. Hosszútávon kifizetődő a kisebb cégek részvényeit vásárolni.
12. Rendszeresen fektess be, ne csak néha.
13. Nem árt felmérni a cég eladósodottságát valamint pénzügyi helyzetét, és számolni azzal, hogy mi történne a
céggel, ha néhány rossz év következik és vesztesége lesz.
14. Akkor vedd meg a részvényt, ha meg vagy elégedve a cég növekedésével(árbevétel és profit) és az ár megfelelő.
15. Ha megérted a múltbeli növekedés okait, el tudod dönteni, hogy vajon fog-e a növekedés folytatódni a jövőben.
Hogyan választunk részvényeket a bukaresti tőzsdén, elemzés céljából:
1. Belépünk a BVB.ro honlapjára
2. Rákattintunk a BET indexre

1

Részvényvásárlási útmutató

3. Megjelenik a 10 cég, ami az indexben benne van

4. Ezekre rákattintva, megnyílik az oldaluk.
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5. Megnezhetjük a grafikont. Elolvashatjuk róluk a híreket, ha a „Stiri piata”-ra kattintunk. Megnezhetjük a
pénzügyi jeletéseiket az „Informatii financiare” oldalon. Elemezzük a mutatokat az “Indicatori bursieri”-nél. Ha
nem ismerjük a mutatók jelentését, utánakeresünk az interneten (pl. a www.magyarmagnas.ro honlapon is)
6. A sajtóben keresünk híreket a kiválasztott cégről:
a. www.zf.ro
b. www.capital.ro
c. www.kmarket.ro
d. www.bursa.ro
7. Olvasunk az iparágról, amiben a cég tevékenykedik. Erre a nemzetközi sajtót is használhatjuk:
a. www.portfolio.hu
b. www.penzcentrum.hu
c. www.bloomberg.com
d. www.businessweek.com
8. Egy másik módszer, ahol minden céget megtalálunk: a bvb.ro oldalon baloldalt kattintunk a „Companii”-ra , ott a
„Lista companii”, és megjelenik az összes cég.
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