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1. Tőkepiaci környezet
1.1

Nemzetközi Részvénypiacok

2015 első hat hónapjának fő irányvonalát az európai monetáris lazítás, az amerikai első
negyedéves GDP adatok, és így az első kamatemelés várható időpontja, valamint a görög
válság határozták meg.
Januárban még a Svájci Jegybank borzolta a kedélyeket, miután az frank euróhoz való
kötöttségét egyik napról a másikra megszűntette, így az alpesi ország devizája hirtelen az
addig évekig megszokott 1,2 eurós szintről 1 alá esett, majd 1 és 1,1 között maradt az év
legnagyobb részében. Az indoklás szerint azért volt erre szükség, mert az euró ekkor már
gyengülő pályán volt, valamint valószínűsíthető, hogy a Svájci Jegybank nem akarta magát
kitenni annak a kockázatnak, hogy az Európai Központi Bank mennyiségi lazítása miatt még
több eurót kelljen vennie a hazai deviza védelme érdekében. Az eredmény felemás lett,
egyrészt brókercégek és ügyfelek százai mentek egyik napról a másikra tönkre, ráadásul
azóta az alpesi ország erős, deflációs környezetbe ragadt az erős deviza miatt, így ez
nyomottá teszi a gazdaságukat is.
Pár nap múlva jött a már sokak által várt EKB bejelentés, mely szerint az európai monetáris
hatóság havi 60 milliárd euróért fog régiós kötvényeket venni és a cél a jegybank mérleg
felduzzasztása. Az alacsony inflációt és a hitelek iránti gyenge keresletet szerintük így lehet a
legegyszerűbben orvosolni, mindez persze elsősorban a részvénypiacok száguldását és az
euró főbb devizákkal szembeni gyengülését okozta.
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főbb fejlett
részvénypiacok

2015 június
USA irányadó blue chip S&P 500
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-0,69%
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24,21%
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11,39%
3,53%
2,65%
-2,71%
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60,01%
58,30%
10,53%
25,90%
97,83%

Az év elején Görögországban választásokat tartottak, ahol a Syriza párt nyert, mely ígéretet
tett, hogy véget vet az évek óta tartó megszorításoknak és jobb jövőt biztosít a mediterrán
ország lakóinak. Ezzel elkezdődött az a tárgyalás-sorozat, mely több hónapnyi sikertelenség
után június utolsó hétvégéjén a tanácskozások megszakításához, és egy görög népszavazásba
torkollt, ahol arra kellett választ adni, hogy elfogadja e a nép a megszorításokat avagy sem.
Több mint 60%-al a nemek kerültek fölénybe, így az a paradoxon helyzet állt elő, hogy ugyan
az ország lakói nem kérnek a megszorító csomagokból, de az eurót szívesen használnák
tovább. A félév végén nehéz megjósolni, hogy mi fog történni, a legújabb fejlemények szerint
egy új fizetőeszközt kell a görögöknek bevezetni, és valószínűleg a valutaunióból is
kilépnek.
A jó hír, hogy a görög tragédia immár elszigetelt esetnek látszik, nem úgy, mint 2011-ben, a
legtöbb bank nem rendelkezik kitettséggel, így nem kell arra gondolni, hogy elindul egy
„pénzügyi fertőzés”.
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Az év első negyedévében az amerikai gazdasági növekedés alulmúlta a várakozásokat, hiszen
az 0,2%-al zsugorodott december és március között, köszönhetően az erős dollárnak, az olaj
áresésének és így az energetikai szektor beruházásainak elmaradásának, valamint a
rendkívül zord télnek és a nyugati országrészben, Los Angelestől Seattle-ig tartó kikötői
sztrájkoknak, mely során a tengeri árufuvarozás több napig megbénult. Ilyenre, eddig
mindösszesen kétszer volt példa, 1971-ben és 2002-ben és akkor is megsínylette az amerikai
GDP az esetet. Mindezek után végleg lekerült a júniusi kamatemelés a napirendről, és
legutóbb szeptembert jelölték meg a közgazdászok, azonban a világ folyamatait figyelembe
véve nem lennénk meglepődve, ha 2016-ig semmiféle kamatemelést nem látnánk.
Mindez rányomta a bélyegét a vállalati profitokra is, így az amerikai részvényindexek is csak
enyhe pluszt tudtak felmutatni, míg Európa és a Távol-Kelet is bőven +10% feletti hozamot
produkált.
A fenti események mellett talán kevés figyelem irányult a kínai és a japán piacokra. Utóbbi
országban a Japán Jegybank folytatta gigantikus mennyiségi lazítását, így a részvény indexük
jelentős hozamot tudott felmutatni az év első felében. Ehhez csatlakozott a Kínai
Népköztársaság jegybankja is, amely látva a világ folyamatait, és a lassan 7% alatti gazdasági
növekedést, kénytelen volt a monetáris eszköztárához nyúlni. Ennek és még néhány piacot
érintő döntésnek köszönhetően a Shanghai belső piac több mint 150%-ot emelkedett 2014
év vége és 2015 májusa között, majd a nyár első hónapjában már 30%-os korrekció zajlott a
világ legnépesebb országának börzéin.

főbb fejlődő
részvénypiacok
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-3,18%
-7,25%
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0,78%
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-3,12%

2015-ben
1,67%
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1,04%
4,42%
6,15%
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2014-ben

2010.12.31

1 év

óta

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

-15,56%
52,32%
36,42%
16,87%
-23,41%
-6,98%

Visszatérve Európához, választások zajlottak le az Egyesült Királyságban is a félév során, de
lesz még idegőrlő népszavazás a közeljövőben, hiszen az uniós tagságról előre láthatólag az
angolok véleménye is ki lesz kérdezve. Persze ha addig nem történik semmi eget rengető,
akkor nem valószínű, hogy a Grexit, azaz a görögök távozása után a Brexit, azaz az angolok
távozása is megvalósul.
Mindezek jó táptalajt szolgáltatnak arra vonatkozóan, hogy ne legyen unalmas nyarunk. A
tőkepiacok történetében általában a nyár alacsony forgalommal és gyenge teljesítménnyel
szokott elmúlni, azonban a görög válság és a közeljövőben napvilágra kerülő 2. negyedéves
GDP adatok szolgálhatnak meglepetéssel és magasan tarthatják a piacok volatilitását.

1.2

Hazai és regionális részvénypiac

A hazai részvénypiac szép eredménnyel büszkélkedhet 2015 első félévére vonatkozóan. A
világ indexeinek rangsorolása közben a magyar piacot az ötödik helyen találjuk, 25%-os
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teljesítménnyel mely nagy része január és március között realizálódott. Áprilistól viszont már
a világ piacaival együtt korrekciós fázisba lépett. A prímet az OTP és a Richter vitte, előbbire
jó hatással volt a különadók csökkentése, az, hogy megtörtént a devizahitelek forintosítása
és jogtalanul alkalmazott kamatok visszafizetése, így ezek miatt már nem kellett aggódniuk a
befektetőknek. A Richter új gyógyszerrel akart előrukkolni, amely felkeltette a piaci szereplők
figyelmét. A MOL a gyenge olajárak ellenére emelkedett ugyan, de elmaradt a fent említett
másik két blue-chip teljesítményétől.
A BUX index és fő összetevői 2013-tól 2015 második negyedév végéig:

Magyar Blue Chip-ek teljesítménye
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A régióban a lengyelek produkálták a leggyengébb teljesítményt. Az ország még mindig nem
tudta menedzselni a devizahitelesek helyzetét, valamint a legutóbbi elnökválasztáson a piac
által nem túl közkedvelt Andrzej Duda nyert, így ez nyomás alá helyzete az indexet.
Alapvetően Kelet-közép Európa piacai sem tudták magukat függetleníteni a nemzetközi
trendtől és a görög eseményektől, így az indexek és a devizák is gyengültek a félév végén.

régiós
piacok

2015 június

1.3
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-3,5%
-4,3%
-10,4%

-15,5%
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29,5%
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-32,9%
-45,9%
-16,5%

Magyar állampapírpiac és hozamkörnyezet
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2015 második negyedévében továbbra is az ultra laza monetáris környezet jellemezte a világ
pénzpiacait. Csak a nagyokat említve: az Európai Központi Bank, a Japán Jegybank és az
Angol Jegybank továbbra is folytatta az eszközvásárlási programját, míg a FED továbbra is 00,25% között a tartotta az alapkamatot. Azonban a piaci várakozások szerint még idén
szeptemberben változhat az összkép, ugyanis a FED várhatóan elkezd szigorítani és belekezd
a kamatemelési ciklusába.
A laza monetáris környezet ellenére a nemzetközi hozamkörnyezetben változás következett
be, a csökkenő trend megállt és a hozamok emelkedésbe kezdtek. Az áprilisi mélypontot
követően a német 10 éves hozamok 70, a brit és amerikai hozamok pedig 45 bázispontot,
míg az európai periférikus országok hozamai 100-130 bázispontot emelkedtek. Ezt többen
azzal a hittel hozták összefüggésbe, hogy a jelenlegi állapothoz képest a gazdaságok helyzete
mindenképpen javulni fog, ami majd az infláció növekedésében és így a hozamok
emelkedésében is megjelenik, amit az is erősíthet, hogy az olaj ára elkezdett emelkedni,
aminek előbb utóbb komolyabb hatása lesz az inflációra, márpedig ha az infláció meghaladja
a 2%-ot, akkor az EKB előzetes bejelentése szerint le fog állni a vásárlásokkal. Ezen kívül a
görögökkel kapcsolatos bizonytalanságok is hatással voltak a kötvényhozamokra, azonban itt
egy kettősség figyelhető meg. Míg a kockázatosabb országok (periférikus országok) hozamai
jelentősen megugrottak egy esetleges görög csőd valószínűségének növekedésére, addig a
biztonságosabb országok (Németország, Amerika) hozamai süllyedni kezdtek.
Irányadó fejlett piaci és a hazai tízéves generikus hozamok 2013-2015 második negyedév
végéig:
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Magyarországon 2015 első negyedévében újraindult a monetáris lazítási ciklus és a félév
végére már a negyedik 0,25%-os kamatvágás következett be, amivel 1,50%-ra csökkent a
magyar alapkamat. Ezzel ismét csatlakozott azon jegybankok táborához, amelyek folyamatos
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kamatvágással szándékozzák gyengíteni a devizájukat és ezzel erősíteni a gazdasági
növekedést. A jegybanki közleményekből arra lehet számítani, hogy a kamatvágási ciklus
ezzel nem ér véget, ugyanis a Monetáris Tanács úgy ítéli meg, hogy az inflációs cél középtávú
elérése további, kismértékű kamatcsökkentés irányába mutat. Azonban kérdéses, hogy
miként fog reagálni a Monetáris Tanács, ha a FED belekezd az alapkamat emelésébe, ugyanis
az jelentősen gyengítheti a magyar fizetőeszközt.
Magyar generikus államkötvény-piaci hozamszintek és a jegybanki alapkamat alakulása
2013-2015 második negyedéve között:
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A magyar hozamokban egy érdekes kettősség figyelhető meg, míg a rövid hozamok újabb
történelmi mélypontra süllyedtek, addig a hosszabb hozamok folytatták a 2015 elején
elkezdődött emelkedésüket. Ennek a magyarázata, hogy a rövid hozamok jól lekövetik az
alapkamat változását, míg a hosszú hozamokra más tényezők hatnak nagyobb súllyal. Ezen
erők egyrészt a nemzetközi piacon megfigyelhető hozamemelkedés, ami egyre kevésbé teszi
vonzóvá a magyar eszközöket, mivel kisebb a kamatfelár, másrészt a görögökkel kapcsolatos
bizonytalanságok is a hozamemelkedés irányába hatnak. A rövid hozamok csökkenését
továbbá a jegybanki eszköztár megújítása is okozta, ugyanis szeptember 23-tól a jelenlegi
kéthetes betét helyett a három hónapos lejáratú, fix kamatozású jegybanki betét lesz az
MNB irányadó eszköze. A kéthetes betét megmarad, azonban a jövőben mennyiségi
korlátozás mellett, aukciós technikával kerül meghirdetésre. Az intézkedés a bankokat
állampapír vásárlásra ösztönzi, ami hozamcsökkenéshez vezet.
A hozamok emelkedése jól látszik az állampapír-piaci indexek teljesítményében is, a
hosszabb lejáratú államkötvényeket tartalmazó MAX Composite és MAX index közel 1%-ot
veszített az értékéből a második negyedévben.
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Hazai állampapír-piaci összhozamindexek alakulása 2013-2015 első negyedév végéig:
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2. Befektetési tevékenység
2015 júniusában a Pénzár két portfóliójában – habár az egyes befektetési politikáknak
megfelelően eltérő súlyokkal, de – azonos befektetési stratégia mentén hoztuk meg
tőkepiaci befektetési döntéseket.
A hónap elején változás történt az MSCI World és a CETOP 20 index lekövetése tekintetében,
ugyanis az Alapkezelő saját MSCI World, illetve Közép-európai Alapot indított, így a
Növekedési portfolióból kikerültek a Pioneer, AEGON, CIB-es alapok és a Concorde
Nemzetközi Részvény alapja, a Kiegyensúlyozott portfolióból pedig a Concorde Nemzetközi
Részvény alapja és az AEGON-os alapok. Ezek helyébe a saját alapjaink kerültek. Ezzel a
portfolió kezelése hatékonyabbá, illetve pontosabbá válik (mivel a kötvényportfolió jelentős
része a befektetési alapokban volt közvetett módon, amely összetételéről nem
rendelkeztünk pontos információval, azonban így még pontosabban tudjuk kezelni a
kötvényportfoliót). A befektetési alapok cseréjekor volt egy 1-2 napos időszak, amikor
technikai okokból a portfoliókban a részvénypiaci kitettsége alacsonyabb volt, mint a
benchmark. Azonban ez a portfoliók számára előnyös volt, ugyanis ekkor némileg visszaesett
a részvénypiac.
A hónap hónap során a benchmarkkal megegyező súlyt tartottunk a portfoliókban a
megnövekedett volatilitás és bizonytalanság miatt, egyedül a Richter papírokban láttunk
vételi lehetőséget, így azok súlyát 40-40%-kal növeltük mindkettő portfolióban. Júniusban
érkezett egy 8000 Ft-os vételi ajánlat a Danubius részvényekre, ami egy azonnali 40%-os
emelkedést okozott a részvényekben. Mivel a folyamat végeredményeként a részvényeket ki
fogják vezetni a tőzsdéről, ezért június 26-án eladtuk a portfoliókból a Danubius
részvényeket. A súlyuk elenyésző, 0,1% körüli volt.

A kötvények átlagidejét szinte a hónap teljes egészében a benchmark átlagideje alatt
tartottuk 5-8%-kal, ugyanis azon az állásponton voltunk, hogy a trend megfordult és a
jövőben inkább emelkedni fognak a hozamok. Ez a folyamat egyértelműen elkezdődött a
nemzetközi kötvénypiacokon, ugyanis az európai hozamokban látványos emelkedés indult
el, a német 10 éves állampapírhozam 60, a brit 45, az amerikai pedig 43 bázispontot
emelkedett a negyedév folyamán, míg a dél-európai országok hozamainál ennél nagyobb,
100-120 bázispontos emelkedést figyelhettünk meg. Ezt többen a továbbra sem megoldott
görög helyzettel, mások azzal a hittel hozták összefüggésbe, hogy a jelenlegi állapothoz
képest a gazdaságok helyzete mindenképpen javulni fog, ami majd az infláció
növekedésében és így a hozamok emelkedésében is megjelenik, amit az is erősíthet, hogy az
olaj ára elkezdett emelkedni, aminek előbb utóbb komolyabb hatása lesz az inflációra,
márpedig ha az infláció meghaladja a 2%-ot, akkor az EKB előzetes bejelentése szerint le fog
állni a vásárlásokkal. A megemelkedett nemzetközi hozamok hatására azonban egyre
kevésbé fogja megérni magyar eszközöket tartani, így megindulhat egy eszközallokáció a
nemzetközi kötvények felé. A negyedév végén azonban megszűntettük az alulsúlyt a görög
bizonytalanság miatt. A kötvénystratégiánk kifizetődő volt, ugyanis a negyedév során a
hosszú hozamokban 40-60 bázispontos emelkedés történt.
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Az Ingatlanpiaci befektetésekhez nem nyúltunk a hónap folyamán.
A következő időszakban a hazai kötvényhozamokra több tényező is hatással lesz. Egyrészt a
görög szituáció kimenetele nagyban befolyásolhatja kötvényhozamok alakulását, az EKB
monetáris lazítása továbbra is pozitív hatással lehet a kötvényárfolyamokra, ami a hozamok
csökkenését eredményezheti, azonban a közelgő FED kamatemelés nyomás alá helyezheti a
fejlődő, így a hazai eszközöket, ami a hozamok emelkedését okozhatja.
A fejlett részvényekkel kapcsolatban továbbra is óvatosabb az álláspontunk, az elmúlt
időszakban mind az amerikai, mind pedig az európai piacokon jelentősen megnőtt a
volatilitás. Az európai piacokon ráadásul láthattunk egy 10%-os korrekciót is, ami egyrészt
várható volt a januárban megindult rali után, de a mértékét a göröggel kapcsolatos
bizonytalanság megnövelte. Véleményünk szerint a görög gazdaságnak az EU-ban betöltött
súlya elenyésző, így a piacok túlreagálják a görögökkel kapcsolatos eseményeket, így a
közeljövőben jó vételi lehetőséget nyújthatnak az európai piacok.
A régiós piacok, élükön a magyar, jelentős emelkedésen mentek keresztül az első
negyedévben. Ezt követően azonban alábbhagyott a lendület és a CETOP 20 index közel 12%ot esett. Ennek ellenére a kelet-európai gazdaságokkal kapcsolatban továbbra is pozitív a
véleményünk, illetve a régiós részvénypiacot is alulértékeltnek tartjuk, azonban még nem
érett meg arra, hogy jelentősen felülsúlyozzuk, ugyanis az első negyedéves ralit követő
visszaesés is mutatja, hogy a befektetők tartósan még nem hajlandóak jelentős tőkét
allokálni a régiós részvénypiacokra. Ráadásul a közelgő amerikai kamatemelés érzékenyen
hathat a fejlődő, így a régiós részvénypiacokra is.
Az ingatlanpiaccal kapcsoltban továbbra is optimisták vagyunk, az elmúlt 1-1,5 év már
egyértelműen az élénkülés jeleit mutatja, ami kitarthat a következő időszakban is.

Budapest, 2015. július 14.

Equilor Alapkezelő Zrt.
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