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Megtakarítók és hitelfelvevők

 Sok indoka lehet
 Mai fogyasztást elhalasztom egy távoli időpontra
 Tipikus okok: 

- nyugdíjra felkészülés
- nagy értékű dolog vásárlása
- gyerek iskoláztatása
- lakáscél
- óvatossági megtakarítás

 Hitelfelvevők: főleg vállalatok, állam, lakosság
 Cél, hogy a legjobb hitelfelvevőkhöz kerüljenek a 

megtakarítások



Pénzügyi közvetítő rendszer - I

 Forráshoz jutás módja: értékpapír, hitel, megtakarítás
 Intézmények, platformok, amik összekötik a 

megtakarítót és a forrás felhasználóját (tőzsdék, 
brókercégek, online platformok)



Concorde hol helyezkedik el a tőkepiacon?

 Részvénykereskedés, kötvénykereskedés



Pénzügyi közvetítő rendszer - II

 Peer-to-peer lending: probléma a hitelfelvevő jövedelmi 
helyzetének pontos feltárása

 INFORMÁCIÓS ASZIMMETRIA
 Erkölcsi kockázat (moral hazard), kontraszelekció
 Fontos a hitelfelvevő és a finanszírozandó projekt pontos 

ismerete!

 Bank – megvizsgálja a hitelfelvevőt, saját mérlegével áll 
a hitelfelvevő és a megtakarító között.

 Tőkepiac – közvetlen kapcsolat, kialakult intézmények az 
információ biztosítására (IPO tájékoztató, kötvény 
prospektus, tőzsdei vállalatok folyamatos elemzése)

 Tőkepiaci felügyelet, OBA, BEVA.



Concorde hol helyezkedik el a tőkepiacon?

 Elemzés
 BÉT programban: CIG, DH, Appeninn



Concorde hol helyezkedik el a tőkepiacon?

 Vállalati tanácsadás (felvásárlás, kötvénykibocsátás, 
IPO)



Ügyfélkapcsolat

 Hírlevelek, elemzések Elemezés
 Brókeri (befektetési tanácsadás) szolgáltatás Retail
 Privátbanki szolgáltatás PB
 Vagyonkezelés PB
 Befektetési alapok előállítása Accorde
 Intézmények részére kereskedés, vagyonkezelés  

Intézmény
 Vállalati tanácsadás CMBP



8 A fenti elemzés kizárólag tájékoztató jellegű, nem minősül értékpapírok jegyzésére, vásárlására vagy 
eladására történő felhívásnak. A fenti elemzés olyan adatokat, előrejelzéseket, információkat tartalmaz, 
amelyeket az elemzés készítői megbízhatónak és pontosnak tartanak, a leírtak teljességével és 
pontosságával kapcsolatban az elemzés készítői semmilyen felelősséget nem vállalnak. A Concorde 
Értékpapír ZRT alkalmazottai az elemzésben szereplő értékpapírokban és befektetési eszközökben pozíciókkal 
rendelkezhetnek, ezek bármikor megváltozhatnak. Az elemzésben szereplő információkra, véleményekre és 
előrejelzésekre a piaci viszonyok változása hatással lehet. A fenti elemzés a Concorde Értékpapír ZRT. 
kizárólagos szellemi tulajdona, jogi védettség alatt áll; az kizárólag a Concorde Értékpapír ZRT. kifejezett, 
előzetes, írásbeli hozzájárulásával adható át, illetve tehető hozzáférhetővé harmadik személy részére. A fenti 
elemzésben foglalt információ önmagában nem feltétlenül elégséges döntések meghozatalához. Felhívjuk 
figyelmét a fenti információ és más forrásokból származó egyéb információ egybevetésének 
szükségességére. A Concorde Értékpapír ZRT. semmiféle felelősséget nem vállal a fenti információn alapuló 
döntésből eredő esetleges károkért. A fenti elemzésben foglalt információ felhasználása automatikusan a 
jelen jogfenntartási nyilatkozatban foglaltak elfogadását jelenti.


