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1.
1.1

Tőkepiaci környezet
Nemzetközi Részvénypiacok

2015 áprilisát a fejlett piacokon a vegyes képpel tudnánk a legjobban illusztrálni. Az Európai
piacok a 2015‐ben abszolvált hatalmas emelkedés után kicsit visszavettek a tempóból, így a
német DAX index több mint 4%‐os esést produkált a tavasz közepén. Ez persze nem
meglepő, hiszen előtte 20%‐os pluszban is tartózkodott az index. Az angoloknál a közelgő
választás és az ebből fakadó, 2017‐re napirendre tűzött EU‐s népszavazás tartja lázban a
befektetőket, így mivel ennek bár kicsi a valószínűsége (tudniillik, hogy az Egyesült Királyság
kilép az EU‐ból) mégis veszélyforrásként ott lebeg a fejünk felett, így az ottani tőzsde
alulteljesítése nem meglepő.

főbb fejlett
részvénypiacok

2015 április
USA irányadó blue chip S&P 500
USA kis kapitalizáció
Russell 2000
Németország

DAX

Egyesült-Királyság

FTSE 100

Franciaország

CAC40

Japán

Nikkei 225

0,85%
‐2,61%
‐4,28%
2,77%
0,26%
1,63%

2015‐ben
1,29%
1,28%
16,82%
6,01%
18,11%
19,82%

2014‐ben

2010.12.31

1 év

óta

11,39%
3,53%
2,65%
‐2,71%
‐0,54%
56,72%

65,83%
55,70%
65,66%
17,98%
32,64%
90,83%

Európában, mint ahogy a világ többi részén is javában zajlik az első negyedéves
gyorsjelentési szezon, ami a gyenge eurónak köszönhetően az exportra termelő
vállalatoknak igazán jól sikerült. Nem úgy az Egyesült Államokban, ahol az erős dollár nyomta
rá a bélyegét az olyan cégek számaira, amelyek bevételük jelentős részét külföldön szerzik.
Természetesen a FED már korábban elhintette egy 2015‐ös kamatemelés lehetőségét,
miközben a világ többi jegybankja éppen az ellenkezőjét teszi, így talán vállalatokat nem érte
felkészületlenül az erős dollár, az már persze más kérdés, hogy túl sokat nem tudnak ellene
tenni.
Április végén tapasztalhattuk meg az amerikai első negyedéves GDP előzetes számait, melyek
elég gyengére sikerültek, és talán sokan arra gondoltak, hogy az alacsony olajár fogyasztási
növekedésben fog lecsapódni, azoknak lett igazuk, akik az ellenkezőjét sejtették. Az olajárak
meredek zuhanása a beruházások visszavágását jelentette, amely hatása sokkal nagyobb
volt, mint a pár százalékos fogyasztási bővülésé. Közvetlenül a GDP publikálása után a FED
azonban kitartott eddigi politikája mellett, így ok azt a képet festik elénk, hogy nem
aggódnak a gyenge számok miatt, lévén, hogy az elmúlt években megszokhattuk azt, hogy az
első negyedév általában gyengébbre sikerül.
Visszatérve Európára, továbbra sincs megállapodás a görgök helyzetéről, és egyre jobban
közeleg az az időpont, amikor már tényleg nem marad pénz az államkasszában, így ez egy
folyamatos kockázati tényezőt jelent a piacoknak.
A fejlődő piacok esetén is vegyes a kép. A Kínai tőzsde folytatta már‐már eszement
menetelését, hiszen csak áprilisban 18%‐al emelkedett, ezzel pedig egész évben lassan 40%‐
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os növekedést tudott elkönyvelni, ami kicsit túlzónak látszódhat. Főleg annak fényében, hogy
a legtöbb piacra belépő ügyfél nem professzionális, hanem inkább a szerencsejátékos
kategóriába sorolható kisbefektetők, aki talán nem is tudja mi az veszíteni.

főbb fejlődő
részvénypiacok

2015 április

1.2

MSCI EM Index
Kína
India
Mexikó
Brazília
Korea

MXEF
SHCOMP
Nifty
MEXBOL
IBOV
Kospi

7,51%
18,51%
‐3,65%
1,96%
9,93%
3,55%
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2015‐ben
9,56%
37,31%
‐1,22%
3,33%
12,44%
9,17%

2014‐ben

2010.12.31

1 év

óta

‐4,98%
‐6,75%
6,76%
‐2,24%
‐15,50%
0,12%

‐9,00%
58,17%
33,37%
15,65%
‐18,87%
‐1,76%

Hazai részvénypiac

Az európai jó hangulat 2015‐ben elérte a magyar börze részvényeit is, így január‐februártól
komolyabb emelkedésnek lehettünk tanúi. Az Európai Központi Bank pénzpumpájának és az
egyedi vállalati eseményeknek köszönhetően a magyar vezető részvények több éves csúcsra
tudtak emelkedni. Ez érintette a Magyar Telekomot, ahol nem valószínű, hogy megszűntetik
a különadót, az OTP‐t, hiszen a bankok esetében a legfrissebb értesülések szerint progresszív
különadóra kell felkészülni. A Richter esetében új gyógyszerek és új piacok megszerzése
került a fókuszba, a MOL esetében pedig az olaj árfolyamának alakulása az, amely jelentősen
befolyásolja az értékeltséget.
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1.3

Magyar állampapírpiac és hozamkörnyezet

Az első negyedévben megindult kamatcsökkentés újabb fordulóinak következtében jelenleg
1,8% az irányadó ráta hazánkban. Mivel a világ legtöbb jegybankja lazításba kezdett ezért
nem meglepő, hogy a sorba be kell állni, és ez alól a magyar monetáris hatóság sem kivétel.
Ennek ellenére a további kamatcsökkentéssel egy időben mintha megállt volna a hozamok
esése, és az egészen rövid lejáratok kivételével stagnálás illetve hozamemelkedés
tapasztalható.
Ez figyelhető meg többek között a legtöbb európai hozam esetében is, így a periféria
országai (Spanyolország, Olaszország), valamint a központi régiók is (Németország,
Franciaország) hozamemelkedésbe váltottak az elmúlt hónap közepén. Hogy ez egy egyszeri
korrekció, mivel már így is sokat emelkedtek a kötvények árfolyamai, vagy valamilyen
fordulónak az elő jele, még nehéz lenne kideríteni, de mindenképpen figyelemmel kell
kísérni az alakulásukat.

A hazai hozamszintek alakulása 2013‐tól:

2.

Befektetési tevékenység
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Áprilisban mindkettő portfólióban megegyező tőkepiaci döntéseket hoztunk. Mivel
április elején az Alapkezelő közel 1 milliárd forintnyi eszközt kapott vagyonkezelési célra, így
az első lépés az átvett portfólió elemzése és a portfóliók kiigazítása volt. Ennek megfelelően
még hónap elején MSCI World és CETOP 20 indexet lekövető befektetési jegyek vásárlására
került sor, így ismét a benchmarkkal megegyező súlyt alakítottunk ki mindkettő portfóliónál.
Még hónap elején jelentősen felülsúlyoztuk a hazai részvények súlyát a portfóliókban (közel
35%‐os felülsúlyt alkalmaztunk). Tettük ezt a 4 blue‐chip, valamint az FHB és Állami Nyomda
értékpapírok vételével. A hónap végén a nemzetközi hangulat romlásával egy időben
megszűntettük a felülsúlyt, így realizáltuk a közel 8%‐os hozamot, amit ezen az ügyleten
értünk el.
A régiós, illetve a fejlett piacok súlyát nem változtattuk a hónap folyamán, mivel a
piacokon az elbizonytalanodás jelei látszódtak, az amerikai indexek nem tudnak a kialakult
csúcsoktól elszabadulni, az európai piacokon pedig a korrekció jelei kezdtek el jelentkezni. A
helyzetet pedig tovább rontja a görögökkel (államcsőd?), illetve a britekkel (választás)
kapcsolatos bizonytalanságok.
A kötvénypiacokat továbbra is alulsúlyoztuk (5‐8%‐os alulsúly) az átlagidő tekintetében,
ugyanis a romló nemzetközi hangulat, valamint az emelkedő európai hozamok óvatosságra
intenek bennünket.

Budapest, 2015. május 10.

Equilor Alapkezelő Zrt.
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