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ELŐSZÓ 
 
 
Ez a dokumentum tartalmazza azt a működési metódust, amely segítségével a SPAN

®
 meghatározza 

a szükséges alapbiztosíték értékeket mind a határidős (futures), mind pedig az opciós kontraktusok 
esetében. 

A SPAN a Chicago Mercantile Exchange által kidolgozott alapbiztosíték számítási módszer, mely 
lehetővé teszi a portfolió alapú kockázatok számítását. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A dokumentummal kapcsolatos kérdésekkel a KELER KSZF Zrt. Kockázatkezelési osztályához lehet 
fordulni. 
 
E-mail cím: kockazatkezeles@kelerkszf.hu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPAN
®
 és a Standard Portfolio Analysis of 

Risk
®
 nevek a Chicago Mercantile 

Exchange által bejegyzett védjegyek. 
 

Ez a dokumentum a KELER KSZF Zrt. 
által kiadott tájékoztatás a marginolási 
módszertan ismertetése céljából. A 
dokumentum más módon történő 
felhasználásáért a KELER KSZF Zrt. 
semmilyen felelősséget nem vállal. 
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BEVEZETÉS 
 
A tőzsdei határidős és opciós ügyletek elszámolása során a klíringház garanciát vállal az üzletek 
teljesítésére. A garancia (biztosíték) az az összeg, amelyet a klíringház a klíringtagoktól, valamint a 
klíringtagok a megbízóiktól beszednek a nyitott pozícióiknak megfelelően. Ennek az összegnek kell 
fedeznie mindazt a valószínűsíthető veszteséget az egész portfolióra vonatkozóan, amelyet a 
klíringház elszenvedhet valamely klíringtagjának egy esetleges nemteljesítése esetén (vagy azt az 
összeget, amelyet a klíringtag elszenvedhet egy megbízójának nemteljesítése esetén). 
Az elszámolt piacok likviditásától függően a biztosítékszámítás paraméterezhető egy vagy több nap 
alatt keletkező veszteségek kompenzálására. 
 

A KELER KSZF Zrt. bemutatása 
 
A KELER KSZF egyik funkciója a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) köthető opciós és határidős termékek 
esetében a központi elszámolás biztosítása a klíringház tagjai számára úgy, hogy a KELER KSZF  Zrt. 
minden ügylet ellenlábát sajátjának tekinti. Amikor a KELER KSZF egy ügyletet visszaigazol, akkor 
vevővé válik minden klíringtaggal szemben, aki eladott és eladóvá válik minden klíringtaggal 
szemben, aki vett (az eladási, illetve vételi ügylet közé történő beállást novációnak nevezzük), 
ezzel biztosítva számukra a pénzügyi teljesítést. A KELER KSZF garanciarendszert működtet ezen 
tevékenységből eredő kockázatok kezelésére, amelynek alapbiztosíték igény számításra vonatkozó 
részét az alábbiakban részletezünk. 
 
A KELER KSZF klíringházként a következő szolgáltatásokat nyújtja a tagjai részére: 

 kereskedési helyszínen kötött ügyletek regisztrációja 

 klíring és központosított elszámolás 

 fizikai teljesítés adminisztrációja 
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MI A MARGINOLÁS? 
 
A KELER KSZF, mint központi fél áll minden ügylet oldalán, – melyet valamely tagja kötött a 
tőzsdén, – ezért a KELER KSZF mindig futja a tag nemteljesítésének kockázatát. Azért, hogy 
limitálja és megfelelően fedezze az esetlegesen felmerülő veszteségeket, a KELER KSZF 
meghatározza a szükséges letéti követelményt minden portfolió után, és minden nap kiszámolja a 
tag kötelezettségeit, melyek a következő összetevőkre bonthatóak: 
 
A garancia rendszer egyéni biztosíték elemei: 

 árkülönbözet (variation margin) 

 alapbiztosíték (initial margin) 

 pénzügyi fedezet 

 Alapszintű pénzügyi fedezet 

 Kiegészítő pénzügyi fedezet 

 biztosíték pótlék 

 LiDÓ 
 
A napi árkülönbözet a tagok nyitott pozíciójából származó nyereség vagy veszteség, melyet a KELER 
KSZF naponta számol a piacokon kialakult napi záróárakból. (Ezt nevezik marked to market close 
értéknek.) Az így kapott értékeket, attól függően, hogy nyereség vagy veszteség, a KELER mint 
értéktár és szakosított hitelintézet jóváírja/terheli a számlákon. Ezáltal megakadályozható a 
pozíciókon keletkező veszteségek halmozódása. 
 
Az alapbiztosíték az a garanciaelem, melyet a portfolió után, annak folyamatos fenntartása 
érdekében kell elhelyezni és visszaadandó a tagoknak, amikor a pozíció lezáródik. A tagok nagyobb 
garanciaértékekkel is megterhelhetik a megbízóikat, mint ahogy azt a klíringház teszi a tagjai felé. 
A továbbiakban bemutatjuk, hogyan számítja a SPAN metódus az alapbiztosíték értékét határidős és 
opciós termékek esetében. 
 

Alapbiztosíték-paraméterek (initial margin paraméterek) 
 
A KELER KSZF feladata a tőzsdékkel összehangoltan kialakítani az alapbiztosíték-paramétereket 
minden kontraktusra. Ezek a paraméterek az egyes termékek legjellemzőbb piaci mozgásait 
határozzák meg, melyekre a KELER KSZF-nek, mint kockázati tényezőkre fel kell készülnie. A két 
legfontosabb paraméter a határidős ár mozgása (határidős ármozgás sáv – futures scan range) 
valamint a volatilitás mozgása (volatilitás mozgás sáv – volatility scan range). Ezek az értékek 
jellemzően a historikus ár és a volatilitás adatsorából kerülnek meghatározásra, figyelembe véve az 
egyes termék fundamentumára vonatkozó várakozásokat, egyéb gazdasági tényezőket. Az initial 
margin paraméterek értéke napi megfigyelés alatt áll a KELER KSZF-ben, de nem módosulnak 
naponta. A paraméterek időszakonként, havonta/évente vagy jelentős piaci események nyomán ad 
hoc módon vizsgáljuk felül és szükség esetén változtatjuk. Amennyiben a piaci folyamatok 
indokolják soron kívüli változtatásra is sor kerülhet. 
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SPAN SZÁMÍTÁSI FOLYAMAT – ÁTTEKINTÉS 
 
A SPAN program használata során a következő lépéseket kell elvégezni, hogy az egyes tagok, illetve 
azon belül az egyes megbízók portfoliójához tartozó margin értékek meghatározásra kerüljenek. 
 

A program adatokkal való feltöltése 
 
1. Esetkockázati értékek betöltése 

 minden határidős termék minden határidős lejáratában 

 minden vételi opciós termék minden lejáratában minden egyes kötési árra 

 minden eladási opciós termék minden lejáratában minden egyes kötési árra 
2. Kockázati paraméterek betöltése 

 Lejáratok közötti spread kiegészítő fedezete 

 A lejárati hónap kiegészítő fedezete 

 Short Option minimum díja 

 Termékek között lehetséges spread kedvezmény 

 Sorrend/prioritás 

 Kedvezmény mértéke 

 Delta/Spread értékek minden termékre az egyes spread-ek esetében  
3. A portfolió meghatározása 
 

A SPAN számítási metódus végrehajtása 
 
1. Egy termék kiválasztása a portfolióból 

 Termék kockázat kiszámítása 

 Esetkockázat meghatározása 

 Lejárati hónapok közötti spread kiegészítő fedezetének meghatározása 

 A kifutó hónap kiegészítő fedezetének meghatározása 

 Termékkockázat = Esetkockázat + Lejáratok közötti spread fedezet + Lejárati 
hónap fedezete 

2. Termékek közötti spread kedvezmény meghatározása (a portfolióban előforduló kontraktusokra) 

 A legnagyobb prioritású termékek közötti spread kiválasztása 

 Az összes lehetséges spread meghatározása 

 A spread kedvezmény meghatározása 

 Az előbbi három pont ismétlése az összes lehetséges spread meghatározásáig a prioritási 
sorrendnek megfelelően 

 Termékek közötti spread = Az összes meghatározott spread kedvezmény összege 
3. Termék kockázati garancia meghatározása 

 Termék kockázati garancia = Termék kockázat - Termékek közötti spread kedvezmény 
4. Short option minimum garancia meghatározása 

 Short option pozíciók összeszámolása és ezen érték összeszorzása a Short option 
minimum díjjal 

5. Termék kockázati végső garancia meghatározása 

 Termék kockázati végső garancia = Termék kockázati garancia összehasonlítása a Short 
option minimum értékkel és a nagyobb érték kiválasztása. 

6. Minden egyes termék esetében a 1 és a 5 pont ismétlése 
7. Portfolió garancia meghatározása 

 Portfolió garancia = Termék kockázati végső garanciák összege  
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Kalkulációs metódus végrehajtásának folyamatábrája 
 
A könnyebb érthetőség kedvéért az egyes lépések logikai kapcsolata a következő ábrán látható. 

 
 

Az alapbiztosíték meghatározási elemek kapcsolata 
 
Az előbbi pontban leírtuk a SPAN számítási folyamatot, melyet két fő pontra osztottunk. Az egyik a 
program adatokkal való feltöltése, a másik a metódus leírása. A jelen dokumentumban elsősorban a 
metódus leírásával foglalkozunk, melyhez elkerülhetetlen volt a szükséges adatok megemlítése, 
viszont a program fizikai működését ebben a dokumentumban nem tárgyaljuk, ezért a paraméterek 
és adatok letöltésével ezen dokumentum keretein belül a továbbiakban nem fogunk részletesebben 
foglakozni. 
 
A SPAN metódusa a következő ábrán szereplő díjak meghatározásán alapszik. Az ábra szemlélteti, az 
egyes díjak egymáshoz kapcsolódását. A bal oldali ablakban négy különféle díj szerepel, melyek 
eredménye szemben áll a jobb oldali ablakban szereplővel. Az egyes összevont termékek1 garancia 
meghatározása során meg kell határozni az alábbi ábrán szereplő értékeket és a két oldal 
eredményei közül azt az oldalt kell figyelembe venni, amely oldalnak nagyobb az értéke. 
 

                                                           
1 ugyanazon mögöttes terméken alapuló kontraktusok csoportja (pl.:EURFutures, EURCall, EURPut) 
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Minden tagnak és megbízónak, akinek összetett pozíciója van, annak a portfoliója több összevont 
terméket tartalmaz. Az egyes összevont termékekre külön-külön alkalmazzuk a fenti ábrán mutatott 
kalkulációs sémát. Miután a portfolióban minden összevont termék esetében meghatározásra került 
a garancia mértéke, ezeket összegezve megkapjuk a portfoliónkra vonatkozó garancia értéket. 
 
Az ábrán található díjak közül kilóg a termékek közötti spread díj, hiszen azt önmagában nem lehet 
kiszámítani, hanem csak a portfolió többi elemének ismeretében. Ezért mondhatjuk azt is, hogy a 
SPAN a számítás utolsó fázisban összehozza az egyes termékekre vonatkozó díjakat, valamint a 
termékek közötti spread díjakat, hogy meghatározza a szükséges garancia értéket. 
 
A következőekben minden lépést részletesen megvizsgálunk, megnézzük a jellemzőit és felépítjük a 
számítás menetét. 
 
Esetkockázat 
A portfolió kockázatát elsősorban a benne szereplő egyes termékek kockázata határozza meg, mely 
határidős kontraktus esetén csak a határidős ár alakulásától, míg opciós termék esetében a 
volatilitás értékének alakulásától is függ. Ez esetekben a valószínűsíthető árelmozdulás sávot 
felosztjuk egységnyi részekre, és minden egyes árelmozdulásra kiszámítjuk a nettó v. bruttó 
pozíción (a program mindkettőt lehetővé teszi) lévő veszteségek vagy nyereségek mértékét. Az 
esetkockázat az egységnyi részekre kiszámított veszteségeket tartalmazza, melyből a legnagyobbat 
kell kiválasztani a kockázatok lefedésére. A számítás feltételezi, hogy teljes korreláció van az egyes 
lejáratok között, vagyis, ha a január 100 ponttal emelkedik, akkor az azt jelenti, hogy az összes 
többi nyitott hónap is 100 ponttal emelkedik. 
 
Hónapok közötti spread díj 
Az egyes hónapok között teljes korrelációt feltételez a program, de ez nem sok esetben van így, 
ezért az esetkockázat által meghatározott értékeket növelni kell a hónapok közötti spread díj 
mértékével, mely kiküszöböli az előbbi pont feltételezését. 
 
Lejárati hónap kiegészítő díj 
Egyes termékek esetében a lejárati hónap volatilisebb, vagy esetleg a kontraktus jellege miatt 
nagyobb kockázatot hordoz. Ezen termékek esetében kiegészítő díjat alkalmazunk, mely a lejárati 
hónapban rejlő kockázatokat hivatott lefedni. 
 
Termékek közötti spread díj 
Az esetkockázat nem veszi figyelembe a termékek közötti korrelációt, hiszen minden terméket 
külön-külön vizsgál az esetkockázati fázisban, ezért kiegészítő funkcióval bővült a program, mely 
segít meghatározni a korreláló termékek kockázatának mértékét. Ezt az értéket negatív előjellel 
kell figyelembe venni, hiszen a kapott eredménnyel csökkenthető az esetkockázat mértéke. 
 
Short Opciós minimum díj 
Egyes opciós pozíciók esetében a számított kockázat minimális vagy nulla értéket vehet fel az 
esetkockázatok alapján. Ezekben az esetekben a SPAN meghatároz egy minimum követelményt 
minden egyes pozícióra. 
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ESETKOCKÁZAT 
 
Az esetkockázat sorrendben az első, mely a lehetséges legnagyobb kockázat meghatározására 
szolgál az egyes árfolyamot befolyásoló tényezők változtatásának segítségével. A program 16 
lehetséges kockázati eset beállítását teszi lehetővé a felhasználók részére. Ez a 16 eset a megfelelő 
beállítási paraméterekkel lefedi az opciós és határidős termékek áraiban bekövetkező változások 
következtében felmerülő kockázatokat. A táblázat paraméterein túl minden termék esetében 
meghatározzuk a várható árelmozdulás maximális mértékét és a várható volatilitás változás 
maximális értékét. A hátralévő futamidő az opciók esetében automatikusan kalkulálódik. Ezen 
értékek alapján a program meghatározza az esetkockázatokat, majd a kapott eredmények közül a 
legnagyobb pozitív értéket választja ki, a várható veszteségek pozitívként, míg a várható 
nyereségek negatívként vannak feltüntetve a táblázatban. Az esetkockázatok minden nap újra 
generálódnak. Az esetkockázathoz szükséges paramétereket a klíringház határozza meg. 
 
Az árelmozdulás mértéke egy SPAN paraméter, mely egyúttal egy input a SPAN 
garanciakalkulációhoz. Ez az érték közelítőleg adja meg azt a legnagyobb várható árelmozdulást, 
mely a pozíció nemteljesítés esetén történő kényszerlikvidálásáig szükséges idő alatt 
bekövetkezhet. Általában az egyik napról a másikra bekövetkező árelmozdulás valószínűsíthető 
mértéke, azonban ha a termék nem elég likvid, akkor lehet 2, 3 stb. napra paraméterezni. 
Amennyiben ezt egy diagrammon ábrázoljuk: 

 
 
Ha a mögöttes termék jelenlegi árát a tengelyen a „0”-val jelölt pontban képzeljük el, akkor a „-1” 
értékkel jelzett helyen azt az árfolyamot ábrázoljuk, amely akkor következne be, ha az árfolyamunk 
a megengedett vagy a valószínűsíthető árelmozdulás mértékével csökkenne. A”1” értékkel jelzett 
helyen azt az árfolyamot ábrázoljuk, amely akkor következne be, ha az árfolyam hasonló módon 
növekedne. Az árelmozdulás mértéke minden termék esetében más és más, melynek meghatározása 
múltbeli adatokon és előrejelzésen alapszik. 
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Határidős termékek nyereségfüggvényei 
Amennyiben az y tengelyen a nyereség-veszteséget ábrázoljuk, akkor futures típusú kontraktusok 
esetében a következőképpen alakulnak a nyereség függvények: 
 

 
 
Opciós termékek nyereségfüggvényei 
A opciós ár meghatározáshoz szükséges a mögöttes termék ára, volatilitása, a hátralévő futamidő és 
a kötési árfolyam. Továbbá az opcióárazási modellben paraméterként szerepel a kamatláb is. 
Amennyiben az előbb ábrázolt módon opciók esetében is meg szeretnénk rajzolni a 
nyereségfüggvényt, akkor az egy PUT opció esetében az alábbi módon nézne ki. 
 

 
 
A fenti ábra nem ad pontos képet az opció áralakulásáról, hiszen azt még a volatilitás és a hátralévő 
futamidő is befolyásolja. A volatilitás ugyanúgy, mint az ár, változhat mind pozitív, mind pedig 
negatív irányban, ezért két görbét kapunk. A diagramban ezeket az értékeket is ábrázolva a 
következő görbéket kapjuk egy ATM LP (K=4500) esetén: 
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Az ábrán két görbét láthatunk, ezek közül az egyik az a görbe, mely annak hatására alakult ki, hogy 
a volatilitás értékét a várható legnagyobb növekedés értékével növeltük, míg a másik annak hatását 
tükrözi, hogy a volatilitás a várható legnagyobb mértékkel csökkent. 
 
A fenti diagrammokat megvizsgálva azt mondhatnánk, hogy futures típusú termékek esetében 
elégséges lenne 2 eset vizsgálata, hiszen a legnagyobb veszteség a maximális árelmozdulásnál 
következik be, mely a vételi és az eladási pozíciók esetében pontosan ellentétes irányú 
árelmozdulásnál található. Opciós kontraktusok esetében a paraméterek értékétől függően a 
maximális veszteség a szakasz bármely pontjára eshet, tehát ez esetben szükséges több eset 
kialakítása is, mely esetek segítenek a pontos nyereség/veszteség meghatározásában. A többi eset 
meghatározásához három egyenlő részre bontjuk az egységnyi árelmozdulást, mind a „-1”, mind a 
„1” irányban. A fenti ábra szerint 14 esetet lehet megkülönböztetni, melyet az alábbi táblázatban 
foglaltunk össze. A későbbiekben látni fogjuk: fontos, hogy minden termék esetében kitöltsük az 
esettáblázat minden elemét, legyen az opciós vagy határidős termék. 

Szcenáriók 
 
A vizsgálandó szcenáriók a fentieknek megfelelően az árfolyammozgás mértéke és a volatilitás 
mozgás mértéke szerint határozódtak meg, a táblázatban láthatóak a lehetséges esetek, és egy 
konkrét példa. (A példa paraméterei: r=10%, szórás=20%, volatilitás változástartomány 4%, t=0,082, 
S=1000, ármozdulás értéke=50.) 
 

Szcenárió 
sorszáma 

Ármozdulás 
mértéke 

Volatilitás 
elmozdulás 

Fedezés 
mértéke 

Short Call       
K =1000 

Long futures 
K=950 

Összesített 
érték 

1 0 +1 100% 0,38 0,00 0,38 

2 0 -1 100% -1,42 0,00 -1,42 

3 +1/3 +1 100% 10,72 -16,67 -5,95 

4 +1/3 -1 100% 9,04 -16,67 -7,62 

5 -1/3 +1 100% -8,13 16,67 8,53 

6 -1/3 -1 100% -9,92 16,67 6,75 
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Szcenárió 
sorszáma 

Ármozdulás 
mértéke 

Volatilitás 
elmozdulás 

Fedezés 
mértéke 

Short Call       
K =1000 

Long futures 
K=950 

Összesített 
érték 

7 +2/3 +1 100% 22,70 -33,33 -10,64 

8 +2/3 -1 100% 21,26 -33,33 -12,07 

9 -2/3 +1 100% -14,78 33,33 18,55 

10 -2/3 -1 100% -16,40 33,33 16,93 

11 +3/3 +1 100% 36,07 -50,00 -13,93 

12 +3/3 -1 100% 34,93 -50,00 -15,07 

13 -3/3 +1 100% -19,67 50,00 30,33 

14 -3/3 -1 100% -21,00 50,00 29,00 

15 +6/3 0 35% 28,49 -35,00 -6,51 

16 -6/3 0 35% -9,32 35,00 25,68 

(”+” felfelé történő elmozdulás, ”-” lefelé történő elmozdulás) 
 

Az első két eset a volatilitás hatását úgy vizsgálja, hogy az árelmozdulás mértékét nullának veszi, 
vagyis amikor az alaptermék árfolyama nem változik. Ezek után fokozatosan növeli az árelmozdulás 
mértékét, a változást mindkét irányban vizsgálva. Ezzel párhuzamban minden árelmozdulás esetet 
kétszer vizsgál, először növekvő, majd csökkenő volatilitást feltételezve. Természetesen a 
volatilitás változása nem gyakorol hatást a futures termékek értékére, és azon keresztül a 
veszteségekre, csupán azért tüntetik fel mégis így, hogy a megfelelő opciós értékekkel párhuzamba 
állítható legyen. 
 
A táblázat 15. és 16. sorában definiált esetről eddig még nem esett szó. Ez a két eset kiegészíti az 
eddigi eseteket azzal, amikor az opciós kontraktusok mélyen „out of the money” értékben vannak. 
A mélyen „out of the money” opciók esetében az opciók díjára már nincs hatással a volatilitás és az 
időtényező, ebben az állapotban az adott kötési árhoz (strike) kapcsolódó díj meghatározása közel 
hasonló módon történik, mint egy határidős kontraktus árának meghatározása. Mindazonáltal 
extrém árfolyamváltozások hatására ezeket az értékeket is elérheti a mögöttes ár, ezért ezek 
szimulálására is szükség van egy-egy eset erejéig, de ezek csupán az opciós kontraktusok esetében 
bírhatnak jelentőséggel. 
 
A táblázatban a „Fedezés mértéke” oszlopban találhatóak azok az értékek, melyek meghatározzák, 
hogy az adott esethez kiszámított nyereség vagy veszteség hány százalékát vesszük figyelembe a 
kockázat számításnál. Mint látható ez az érték az első 14 esetnél 100%, míg az utolsó két esetben 
csupán 35 %. A 35% tapasztalat útján lett meghatározva. 

Aktív eset kiválasztása 
 
A legnagyobb pozitív értékkel rendelkező eset az aktív eset, mely kiválasztásra kerül. Amennyiben 
két eset értéke azonos, abban az esetben a kisebb sorszámmal rendelkező eset lesz aktív. Az 
esetkockázat kiválasztása mindig az összevont termék fogalmára értendő. 
 
Az összevont termék fogalma: Az ugyanazon mögöttes terméken alapuló kontraktusokat 
összevontan kezeli a program. Ez azért alakult ki, hogy ne történhessen meg az az eset, hogy két 
különböző kontraktus esetében, mely azonos mögöttes terméken alapul, az ellentétes pozíciók 
kialakulása miatt az esettáblából két különböző eset választódjon ki. Mivel a két termék azonos 
mögöttes termékkel rendelkezik, az teljességgel lehetetlen, hogy egyszerre kétféle árváltozás 
következzen be a mögöttes termék árában. Ezekben az esetekben az adódik eredményül, amely a 
két termék esetösszegeinek a legnagyobbika. Ezzel a megoldással csak egyféle árváltozás 
bekövetkezését részesítjük előnyben, mely a két termék együttesére a legnagyobb kockázatot 
jelenti. A futures típusú kontraktusok esetében ezért fontos kitölteni az összes esetet, hiszen 
portfolió alapon vizsgálva nem biztos, hogy a legnagyobb árelmozdulásnál van a legnagyobb 
kockázat. 
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Összevont termékek esetében a végső esetkockázat nem az egyes termékek legnagyobb 
esetkockázatainak az összege, hanem minden termék azonos esetkockázati értékeinek az 
összegei közül a legnagyobb. 
 
A bemutatott példához kapcsolódóan a táblázat utolsó oszlopa mutatja a különböző szcenáriókhoz 
tartozó összesített veszteségek és nyereségek értékét. Külön értékelve a short call legnagyobb 
várható veszteségét (36,07) a 11.eset paramétereinek fennállása esetén, míg a long futures (50) a 
13.-14. szcenárió esetén veszi fel. Jól látható, hogy ez a két eset egymásnak ellentmondó, hiszen 
egy kombinált termékcsoporthoz tartoznak, alaptermékük azonos. Ebből következően az összesített 
veszteségeket vesszük mérvadónak, így a legnagyobb veszteség (30,33) a 13. szcenárió esetén 
adódik.  
 
Mivel adott összetételű portfólióknál az azonos kombinált termékcsoporthoz tartozó termékek 
árfolyamai egymáshoz képest ellentétes irányba mozoghatnak az alaptermék paramétereinek adott 
irányú és mértékű mozgására, így a veszteség összegét maximalizáló esethez tartozó veszteség 
mértéke mindig kisebb, vagy egyenlő lesz, mint az egyéni maximális veszteségek összege. A 
példában is megfigyelhető, hiszen 30,33 < (36,07+50). 
 
Összességében elmondható, hogy az esetkockázat hipotetikus piaci mozgások mellett keresi a 
legnagyobb kockázatot hordozó esetet. A piaci mozgásoknál figyelembe veszi, hogy olyan bonyolult 
árazású derivatívák esetén, mint például az opciók, nem elegendő csupán az alaptermék 
árfolyamának vizsgálata, hanem annak szórására vonatkozóan is érdemes feltevésekkel élnünk. 
Mindezek ismeretében már lehetőséget ad a tartott portfóliók alapján kedvezményesebb össz 
margin meghatározására, mintha az egyes pozíciók után külön-külön határozták volna meg a 
fizetendő margin értékét. Az esetkockázatnál a kedvezmény abból fakad, hogy az azonos 
alaptermékkel rendelkező termékek kockázatát együttesen vizsgálja. 
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A DELTA SZÁMÍTÁSI MÓDSZERTAN 
 
A SPAN garanciaszámítási metódusa a futures és az opciós pozíciók teljes körű figyelembe vételével 
történik. Mivel a futures és az opciós termékek, valamint az opciós termékek egyes kötési árai 
között eltérések vannak, ezeket az eltéréseket ki kell küszöbölni, és az egyes termékeket „közös 
nevezőre” kell hozni. A számítási metódus működésének alapja az opciók esetében ismert delta 
érték használata, mellyel a következő elemeket számítja a program: 

 Hónapok közötti spread meghatározása 

 Lejárati hónap kiegészítő fedezete 

 Termékek közötti spread kedvezmények számítása 
 
A delta értéke Call esetében minden esetben 0 és 1 között, Put esetében -1 és 0 között változik. 
Abban az esetben, ha figyelembe vesszük, hogy az adott pozíció Long vagy Short, akkor a delta 
értéket be kell szorozni a pozíció irányával, ami Long esetében +1, Short esetében -1. Az így 
beszorzott értékek esetében az alábbi módon alakulnak a pozíciók delta értékei. 
 

Pozíció Delta alsó határa Delta felső határa 

Futures 1 1 

Long Call 0 1 

Short Call -1 0 

Long Put -1 0 

Short Put 0 1 

Net delta értéke 
 

 Minden egyes kontraktus esetkockázat táblázatához egy delta érték tartozik. 

 Ez az érték mindig megszorzandó a nettó pozíciós értékkel. 

 Futures kontraktusok esetében az összevont termék lejárata megegyezik a kontraktus 
lejáratával. Az opciók esetében mindig a mögöttes termék kontraktusával egyezik meg. 

 A NET DELTA értéke megegyezik az egyes delta értékek összegével, mely összegzést az egyes 
összevont termékek szintjén kell elvégezni minden egyes lejáratra. 
 

Példa 
Tegyük fel, hogy a következő pozícióval rendelkezünk: 
 

Futures/Option Long/Short Put/Call Lejárat Mennyiség 

F S - 20X1/12 3 

F S - 20X2/03 10 

O L C 20X2/03 20 

O S P 20X2/03 10 

 
 
Net delta 20X1/12 hónapra:(−3) ∗ 1 = −3 
 Magyarázat: -3 = a futures kontraktus rövid pozíciója 
    1 = a futures kontraktus delta értéke 
 

Net delta 20X2/03 hónapra:(1 ∗ (−10)) + (0,46 ∗ 20) + ((−0,52) ∗ (−10)) = 4,4  

 

További adatok 

Call deltája  0,46 

Put deltája -0,52 
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Hónapok közötti spread díj megállapítása 
 
A SPAN esetében az esetkockázat meghatározása oly módon történik, hogy az adott termék egyes 
lejáratai közötti árfolyammozgásokban teljes korrelációt feltételez a program. Ezt figyelembe véve 
a SPAN az egyik hónapban lévő vételi pozíciókat kinettózza a másik hónapban lévő eladási 
pozíciókkal. 
Mindazonáltal a különböző hónapok árfolyamai nem korrelálnak teljes mértékben egymással, vagyis 
az egyik hónapon elérhető nyereség nem fedi le teljes mértékben a másik hónapban elszenvedhető 
veszteséget, ezért kialakul a hónapok közötti kockázat. Ezt a kockázatot a SPAN a hónapok közötti 
spread díj alkalmazásával oldja meg. A SPAN a hónapok közötti spread számítására három különböző 
számítási módszert alkalmaz: 
 
1. Egyszerű spread 
Ebben az esetben minden hónap között azonos mértékű a spread díj értéke, és egyik hónap sincs 
megkülönböztetve a többitől. 
 
2. Komplex spread 
Ebben az esetben megkülönbözteti a hónapok azon csoportját, amelyek közel vannak a lejárathoz, 
valamint azokat, amelyek távolabb. Az így kialakult csoportok között és a csoporton belül összesen 
három különböző spread díjat különböztetünk meg. (Ezt a spread díjat lehet alkalmazni a 
szezonalitással rendelkező termékeknél, mint például a malmi búza kontraktus.) 
 
3. Tábla vezérelt spread 
Ebben az esetben minden hónap egyedi értékekkel rendelkezik minden másik hónappal szemben. 
Ezek az értékek egy táblázatban vannak eltárolva, melyek közül a megadott algoritmus alapján a 
program választja ki az aktuális értéket. 
 
A kalkulációs metódus által használt táblázat a következőket tartalmazza. 

 A spread-ek prioritási sorrendje 

 A spread díja 

 A spread lábainak száma (általában 2) 

 Minden láb részére 
o Delta spread érték minden spread részére (pozitív integer) 
o Tier number (az adott hónap vagy hónapok) 

 
Példa 
A következőkben a 3. megoldást mutatjuk be a korábbi példát folytatva. Mivel a portfoliónkban 
decemberi és márciusi lejáratú kontraktusok szerepelnek, ezért e két hónap között kell a hónapok 
közötti spread díjat megállapítani. 
 

 
A Net delta értékeit minden egyes hónapra meghatározzuk. A spread egyik lába a december, mely 
három kontraktusnyi futures kontraktust tartalmaz, a spread másik lába a márciusi lejárat, mely 10 
futures, 20 call és 10 put pozíciót tartalmaz. Ezek lejáratonkénti össz net deltáját a fenti 
számításoknak megfelelően az alábbi táblázat tartalmazza, a kapott értékeket kerekíteni kell lefelé 
a következő egész számra. 

Lejárat Net delta Kerekített net delta 

20X1/12 -3 -3 

20X2/03 4,4 4 

 
Hónapok közötti spread táblázat a következőképpen mutatja a spread lehetőségeket: 
 

Sorrend Tier1 Tier2 1.láb delta értéke 2.láb delta értéke Díj értéke 

1 20X112 20X203 1 1 5 000 

2 20X112 20X206 1 1 6 000 

3 20X203 20X206 1 1 5 500 
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Mivel jelen pillanatban csak egy lehetséges spread található, a többi lehetőséget nem vesszük 
figyelembe. Miután minden egyes pozitív és negatív delta érték minden egyes láb esetében 
meghatározásra került, meghatározásra kerül a spread díj értéke is. A spread díj a fenti táblázat 
szerint a delta értékek figyelembe vételével kerül meghatározásra. Jelen esetben 3 spread-re van 
lehetőség.  
 

𝑚𝑖𝑛{𝑎𝑏𝑠[𝑘𝑒𝑟𝑒𝑘í𝑡𝑒𝑡𝑡 𝑛𝑒𝑡 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎(20𝑋1 12⁄ )]; 𝑎𝑏𝑠[𝑘𝑒𝑟𝑒𝑘í𝑡𝑒𝑡𝑡 𝑛𝑒𝑡 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎(20𝑋2/03)]} = 𝑚𝑖𝑛{3; 4}=3 
Spread díj = 3* 5 000 Ft = 15 000 Ft 

Lejárati hónap kiegészítő díjának megállapítása  
 
A lejárati hónapok esetében felmerülnek addicionális kockázatok, melyek mértéke az egyes 
kontraktusok esetében eltérően jelentkezik a kontraktusok sajátosságainak megfelelően. A 
klíringház, hogy fedezze a kontraktusok esetében felmerülő „delivery” kockázatokat, kiegészítő 
díjat határoz meg. Ennek fajtái: 

 Olyan díj meghatározása, melyben a delivery hónap spread-et alkot valamely más hónappal. 

 Olyan díj meghatározása, melyben a delivery hónap nem alkot spread-et más hónappal. 
 

Termékek közötti spread díj megállapítása 
 
A SPAN algoritmusa magában foglalja a termékek ára közötti korreláció esetén adható spread 
kedvezmény lehetőségét is. Ezt a kedvezményt két termék árának szoros korrelációja esetén lehet 
alkalmazni. 
 
Termékek közötti spread kedvezmény =  

Súlyozott árfolyamkockázat × spreadek száma × spread mértéke % × Delta spread ratio 
ahol: 

o Súlyozott árfolyamkockázat: Árfolyamkockázat / kerekített delta érték 
o Spread mértéke %: SPAN paraméter, a kedvezmény mértéke %-ban kifejezve 
o Delta spread ratio: SPAN paraméter, a spreadhez az egyes termékekből 

szükséges mennyiség, arány) 
 
Ezt a számítást a spreadben résztvevő mindkét termék esetében el kell végezni! A kedvezmény 
mértékének megállapítása során először az árfolyam kockázatot kell meghatározni. Az esetkockázat 
a következőkből áll: Árfolyamkockázat + Volatilitáskockázat + Időkockázat, ebből számítható vissza 
az árfolyamkockázat. 
 
Volatilitáskockázattal csökkentett esetkockázat: 
A volatilitás kockázat meghatározásához az első lépés az esetkockázatok párosítása. A párosított 
eseteknél a mögöttes termék ármozgása megegyezik, de a volatilitás ellenkező előjellel kerül 
alkalmazásra. Az esetek a következő módon kerülnek párosításra: 
 

Esetkockázat sorszáma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Párosított sorszám 2 1 4 3 6 5 8 7 10 9 12 11 14 13 15 16 

 
A 15 és 16-os esetek önmagukkal vannak párosítva. Abban az esetben, ha az aktív eset a 11-es:  
Volatilitáskockázattal csökkentett esetkockázat = (Eset 11+ Eset 12) /2 
 
Időkockázat 
Az időkockázat szintén kifejezhető az esetkockázati táblázatból. Az egyes és kettes eset ugyanis 
nem veszi figyelembe a mögöttes termék árváltozását, így tehát csak a volatilitás változása marad 
benne, mely az egyik esetben pozitív, a másik esetben negatív előjellel van figyelembe véve. Ezért 
e két érték számtani középértékét figyelembe véve megkapjuk a keresett értéket. 
Időkockázat = (Eset1 + Eset2)/2 
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Árfolyamkockázat 
A fenti két értéket felhasználva már könnyű meghatározni az árfolyamkockázatot. 
Árfolyamkockázat = (Volatilitáskockázattal csökkentett esetkockázat) - (Időkockázat) 
Súlyozott árfolyamkockázat = Árfolyamkockázat / kerekített delta érték 
A súlyozott árfolyamkockázat (árfolyamkockázat egy kontraktusra delta ekvivalensként kifejezve) 
megkapható, ha a portfolió adott összevont termékének árfolyam-kockázatát elosztjuk a kerekített 
delta értékkel.  
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A kedvezmény megállapítása egy példán keresztül 
 
A kedvezmény mértékét a SPAN kalkulálja a megadott „termékek közötti” spread adatok alapján.  
A következő portfoliónak a következő módon számítjuk a termékek közötti spreadjét: 

 Eladás 20X2 márciusra 20 kontraktus EUR CALL opció  

 Eladás 20X1 decemberre 7 kontraktus USD futures 
 
A delta értékek a korábbiaknak megfelelően call opcióra 0,46, futures-re 1. Így a súlyozott delta 
érték: 20*0,46=9,2 és  7*1=7. 
 
Esetkockázatok a két termék esetében. 

EUR USD 

Eset 
Eset 

kockázat 1 
kontraktusra 

Nyitott 
kötésállomány 

Eredmény Eset 
Eset 

kockázat 1 
kontraktusra 

Nyitott 
kötésállomány 

Eredmény 

1 -2 279 20 -45 580 1 0 -7 0 

2 2 274 20 45 480 2 0 -7 0 

3 -5 628 20 -112 560 3 -1 333 -7 9 331 

4 -1 052 20 -21 040 4 -1 333 -7 9 331 

5 580 20 11 600 5 1 333 -7 -9 331 

6 4 871 20 97 420 6 1 333 -7 -9 331 

7 -9 459 20 -189 180 7 -2 667 -7 18 669 

8 -5 093 20 -101 860 8 -2 667 -7 18 669 

9 2 957 20 59 140 9 2 667 -7 -18 669 

10 6 782 20 135 640 10 2 667 -7 -18 669 

11 -13 745 20 -274 900 11 -4 000 -7 28 000 

12 -9 784 20 -195 680 12 -4 000 -7 28 000 

13 4 872 20 97 560 13 4 000 -7 -28 000 

14 8 100 20 162 000 14 4 000 -7 -28 000 

15 -9 671 20 -193 420 15 -2 800 -7 19 600 

16 3 219 20 64 380 16 2 800 -7 -19 600 

Delta   0,46   Delta   1   

 
 
Tegyük fel, hogy a termékek közötti spread paraméterek a következő módon alakulnának: 

 spread mértéke: 75% 

 delta spread ratio: 1 EUR / 1 USD 
 
Ebben az esetben 7 db spread alakítható ki. 

 7 db EUR delta használható a spread részére, 9,2-7=2,2 delta marad meg. 

 7 db USD delta használható a spread részére 7-7 = 0 delta marad meg. 
 
Az EUR kontraktus esetében a következő számításokat kell elvégezni: 
 Esetkockázat:       14-es eset a 13-as esettel párosítva. 

Volatilitás kockázattal csökkentett esetkockázat:  (162 000 + 97 560)/2 = 129 780 Ft 
Időkockázat:       (-45 580 + 45 480)/2 = -50 Ft 
Árfolyam-kockázat:     129 780 - (-50) = 129 830 Ft 
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Súlyozott határidős árfolyam-kockázat:   129 830/9 = 14 425,55  
(a delta értéke lefelé, a legközelebbi egész számhoz van kerekítve) 

Súlyozott árfolyamkockázat x spreadek száma x spread mértéke % x Delta spread ratio 

14 425,55 x 7 x 0,75 x 1/1 

 
A szorzat alapján a kedvezmény mértéke az EUR kontraktus esetében kerekítve 75 734 Ft 
 
 
Az USD kontraktus esetében a következő számításokat kell elvégezni: 
 Eset kockázat:       11-es eset a 12-es esettel párosítva. 

Volatilitás kockázattal csökkentett esetkockázat:  (28 000 + 28 000)/2 = 28 000 Ft 
Idő kockázat:       (0 + 0)/2 = 0 Ft 
Árfolyamkockázat:      28 000 Ft 
Súlyozott határidős árfolyamkockázat:   28000/7 = 4000  
(a delta érték a legközelebbi egész számhoz van kerekítve) 

Súlyozott árfolyamkockázat x spreadek száma x spread mértéke % x Delta spread ratio 

4 000 x 7 x 0,75 x 1/1 

 
A szorzat alapján a kedvezmény mértéke az USD kontraktus esetében  21 000 Ft.  
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SHORT OPCIÓS MINIMUM DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSA 
 
A short opciós pozíciók (eladások) könnyedén növelhetik a veszteség mértékét amennyiben a 
mögöttes termék árában egy hirtelen árfolyamváltozás áll be. A SPAN tartalmaz egy kiegészítő 
lépést a garanciaszámítás menetében, amit a short opciós pozíciók minimum értékének neveztek el. 
Ez az érték a legkisebb összeg, amely szükséges az összevont termékek esetében a garancia 
fedezésére. Ez a számítási lépés azért lett beintegrálva a számítási metódusba, hogy tartalmazza 
azt a kockázatot, mely nem jelenik meg az eddig ismertetett algoritmusban. 
 
A short opciós minimum érték meghatározása az adott összevont termék rövid pozíciói és az adott 
összevont termék short opciós minimum egy kontraktusra jutó értékének összeszorzásával történik. 
A short opciós minimum értékét a klíringház határozza meg és a kockázat paraméter file-ban közli. 
 
Példa: A következő portfolió adott: 
 

Eladás/Vétel Kontraktus Lejárat Alaptermék Call/Put 

Eladás 5 20X1 decemberi EUR Call 

Vétel 10 20X2 decemberi EUR Put 

Vétel 3 20X2 márciusi EUR Call 

Eladás 25 20X2 júniusi EUR Call 

Eladás 13 20X2 márciusi EUR Put 

 
Ez a portfolió 43 rövid opciós pozíciót tartalmaz. Tegyük fel, hogy a kalkulációs metódussal 
kiszámolt garancia érték 25 000 Ft. Az EUR/HUF összevont termék esetében meghatározott short 
opciós minimum érték 625 Ft/short pozíció. Ezért a short opciós minimum az egész portfolióra: 
43*625=26 875 Ft. 
 
A két értéket összehasonlítva egymással látható, hogy a nagyobb érték a short opciós minimum díj 
alkalmazása esetén adódik, így azt kell használni a garancia értékének meghatározásához. 
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GARANCIA SZÁMÍTÁS 
 
Az összevont termékek garancia meghatározása 
Ha a kapott eredmény kisebb vagy egyenlő nullával, akkor nincs szükség garanciára 
Ha a kapott eredmény nagyobb, mint nulla, akkor a kapott érték reprezentálja a bekérendő 
garanciát az adott összevont termékre. 
 
Az egész portfolió garancia meghatározása 
 
Az egész portfolió garancia értéke egyenlő az egyes összevont termékek garancia értékének 
összegével, melyek Ft-ban vannak kifejezve. 
A SPAN minden egyes összevont terméket a termék saját pénznemében számol ki. Azokat az 
összevont termékeket, melyek nem az alappénznemben vannak kifejezve, a számítás végén 
átkonvertálja a program az alap pénznemre. 
 
 

KEREKÍTÉSI SZABÁLYOK 
 

 Súlyozott határidős árfolyamkockázat: árfolyamkockázat / net delta = érték, kerekítve a 
legközelebbi egész számhoz 

 A Súlyozott határidős árfolyamkockázat kerekítve a legközelebbi 4 tizedes jegyű számhoz. 

 Volatilitás kockázat kerekítése a legközelebbi egész számhoz 

 Kedvezmény mértéke kerekítve a legközelebbi egész számhoz 

 Az összes delta érték lefelé kerekítve a legközelebbi egész számhoz a nulla felé. 
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FOGALMAK 
 

 Kockázati paraméter: A klíringház által meghatározott, a termékekre jellemző 
paraméterek. 

 Portfolió: A tagok ill. megbízók által fenntartott pozíciók (vételek és eladások) összessége. 

 Termék: A program külön termékként kezeli a határidős, az opciós call valamint az opciós 
put kontraktusokat. 

 Összevont termék: Azon termékek csoportja, amelyek mögöttes terméke megegyezik. 

 Delta érték: Az opcióknál használatos mutató, amely az opcióra jellemző adat. A delta érték 
megmutatja, hogy a mögöttes termék éppen aktuális árfolyamán az adott kötési árfolyamhoz 
tartozó opció értéke mennyire függ a mögöttes ár alakulásától. 

 Esetkockázat: 16 különféle lehetséges esetet tartalmazó táblázat, amely a mögöttes termék 
árelmozdulása és a termék volatilitás változásának kombinációiból lett kialakítva.  

 Lejáratok közötti spread díj: Az esetkockázati tábla használatával a lejáratok között a SPAN 
teljes korrelációt feltételez, amely az esetek nagy többségében nem áll fenn. A lejáratok 
közötti spread díj a nem teljes korrelációból származó kockázatokat számítja. 

 Kifutó hónap díj: A delivery előtt álló kontraktusok megnövekedett kockázatának 
ellensúlyozására szolgál. 

 Termékek közötti spread: Egyes esetekben különböző termékek ármozgásai között 
korreláció van, ez esetben a kiszámított garancia mértéke csökkenthető a korreláció 
mértékének függvényében. 

 Short opciós minimum díj: A short opciós pozíciókhoz tartozó minimálisan szükséges 
garancia érték. 

 Termék kockázat: Csupán az adott termékre ill. összevont termékre vonatkozó, a többi 
terméket még nem figyelembevevő kockázat. 

 Termék kockázati garancia: A termékre vonatkozó kockázatok mértéke, figyelembe véve a 
többi termékkel való kapcsolatot is.  

 Termék kockázati végső garancia: A SPAN által a termékre vonatkoztatott beszedendő 
garancia mértéke. 

 Portfolió garancia: A SPAN által a portfolióra vonatkoztatott beszedendő garancia mértéke 

 Spread sorrend: Az egyes lejáratok ill. termékek közötti spread-ek esetében meghatározott 
sorrend, mely segítségével a program eldönti, hogy több lehetséges spread közül melyikkel 
számoljon először. 

 Spread díja: A hónapok közötti spread esetében további díjat jelent, míg a termékek közötti 
spread esetében a kedvezmény mértéke. 

 Spread lába: A spread-et alkotó termékek száma 

 Market oldal: Azt határozza meg, hogy a spread-ben résztvevő lejáratokat ill. termékeket 
azonos vagy ellentétes pozícióval kell felvenni, hogy alkalmazható legyen a spread. 

 Delta spread érték: A spread-et alkotó oldalak szükséges aránya, amelyre a spread 
kiszámítható. 

 Tier number: Lejáratok közötti spread esetén a hónapok azonosítója. 

 Volatilitás fel/le: Az adott termék áralakulására jellemző volatilitás adott értékkel történő 
elmozdulása. 

 


