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1. Tőkepiaci környezet
1.1

Nemzetközi Részvénypiacok

2015 augusztusa igazán mozgalmas hónapnak bizonyult. Ennek már volt előjele, hiszen júniusjúliust az Eurozóna és a görögök közötti egyezkedés határozta meg. Ekkor még az európai
tőzsdeindexek is az innen érkező hírek miatt mozogtak. A tárgyalás kudarccal végződött, amire
a görög népszavazás tett pontot, majd a népszavazás akaratával ellentétesen a mediterrán
ország mégis belement a megszorításokba.
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részvénypiacok
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Azóta a görögök helyzete tovább változott, hiszen augusztus 20-án a korábbi, tárgyalásokat
levezénylő Syriza párt miniszterelnöke, Alexis Tsipras lemondott, igaz lehetséges, hogy ez csak
taktika, hiszen a párt népszerűsége töretlen, de mivel maga az ország első embere is elismerte,
hogy a megállapodás nem az, amit szeretett volna, így egy újraválasztásban és talán további
egyezkedésben reménykednek. Az új választás időpontja szeptember 20.
Az augusztus 20-i hét azonban másról is emlékezetes marad, tulajdonképpen azt mondhatjuk,
hogy ami korábban jelentősen mozgatta a piacokat, azaz a görög helyzet megoldása, szinte
teljesen érdektelenségbe fulladt. Az előtérbe Kína került. A jüan gyengítésével, a folyamatos
monetáris beavatkozással, a piacok esésének megállítására hozott szabályokkal olajat öntött
a tűzre. A hónap folyamán a kínai export rendkívül rossz eredményt mutatott, valamint a
tőzsdei felfutás, majd visszaesés miatt, a legtöbben a fogyasztási kiadásaikat is csökkentették,
mely hatása annyira erőteljes volt, hogy a német, prémium autóipari cégek komoly értékesítés
csökkenésről számoltak be, ami természetesen az árbevételbe és a profitabilitásba is
begyűrűzik. Ez ellen pedig tenni kellett, így a kínai hatóságok a jüan gyengítésébe fogtak. Már
korábban is érzékelni lehetett, hogy a 7% feletti GDP növekedés nem tartható, a belső
keresletet nem pörög, csökken az export, sokan vagyonokat veszítettek a tőzsdén, így valamit
tenni kellett. Erre pedig a világ tőzsdéi egyértelmű eséssel reagáltak, mely olyan mértéket
öltött, amit 2008 óta nem láttunk. A bajt tetézte, hogy a FED továbbra sem tett le a
szeptemberi kamatemelés esélyéről, pedig az ellen már nem csak a Világbank, hanem az IMF
is szót emelt.
Az eset után gyakorlatilag a világ összes tőzsdéje 15-20%-ot esett, hogy aztán augusztust
körülbelül 10%-os mínusszal fejezze be. 2015 így a legtöbb index esetében már nem mutat
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pozitív hozamot, ez alól csak néhány európai mutató a kivétel, akik az év elején az EKB
monetáris lazítása után szárnyra kaptak.
Augusztus vége felé továbbá az is kiderült, hogy Kínának a devizatartalékaihoz is hozzá kell
nyúlni, ennek megfelelően az amerikai állampapírjaiból is értékesített, és a korábbi 4 ezer
milliárd dolláros tartaléka 2014 közepétől mára 3,5 ezer milliárdra csökkent. Ez sokak szerint
kvantitatív szigorítás, vagy inverz QE, ami a piacok esését is okozta, hiszen többek között a
likviditás is csökkent.

főbb fejlődő
részvénypiacok

2015 augusztus 2 2015-ben
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A nyár másik központi témája a nyersanyagpiacok voltak, melyek szintén a korábbi Kínai
növekedés miatt az egeket ostromolták, azóta azonban jelentős korrekción van túl szinte
minden nyersanyag. Ez pedig csökkenti a nyersanyagkapcsolt vállalatok részvényeinek
értékét, valamint nehéz helyzetbe hozza az olyan országokat, melyek legfőbb bevételi forrása
éppen innen származik, ilyen például Kanada, Brazília, Oroszország, Ausztrália, vagy az
öbölmenti arab országok.
1.2

Hazai és regionális részvénypiac

Az augusztusi, jelentős piaci korrekciót természetesen a régiós indexek is megérezték, igaz
nem olyan intenzíven, mint a fejlett társaik, hiszen a magyar és lengyel index 5,2 és 2,9%-ot
esett, de a csehek csak 0,7%-ot. Érezhetően erős volt a forint is a nem mindennapi események
között, hiszen augusztus közepén még 310 forint közelében kereskedett, majd a korrekció
után „csak” 317 forintig tudott gyengülni, ami egyértelműen relatív erősséget jelent.
A hazai blue-chipek közül az OTP szenvedte legjobban meg az augusztusi eseményeket,
miközben a Richternek támaszt nyújtott az új gyógyszerébe vetett bizalom, melynek
eredménye 2015 őszén esedékes. A hazai nagyvállalatok aránylag jó negyedéves
eredményekkel örvendeztették meg a befektetőket, így ennek is köszönhető, hogy viszonylag
stabilan vészelték át a nyár történéseit, valamint azt sem szabad elfelejteni, hogy hosszú
évekig elhanyagolt piac voltunk.
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A BUX index és fő összetevői 2013-tól 2015 augusztusig:

régiós
piacok
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óta
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Magyarország túl van a svájci frank hitelek elszámolásán és forintosításán, viszont ez a
probléma még nem megoldott a lengyeleknél. Mivel jelentős veszteséggel nézhetnek szembe
a bankok ebből a problémából kifolyólag, így a pénzügyi vállalatok rendkívül rosszul
teljesítettek a hónap folyamán, valamint a nyersanyag kapcsolt vállalatok is gyengélkednek.
Ebből kifolyólag a lengyel piac helyzete továbbra is kérdéses, valamint a nem piacbarát
kormány hatalomra jutása sem segíti a növekedést, így nem meglepő, hogy a legnagyobb
régiós ország tőzsdéje szenved 2015-ben.
1.3

Magyar állampapírpiac és hozamkörnyezet
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A helyzet változatlan volt a nyár folyamán az állampapírok piacán. Továbbra is még inkább a
laza monetáris politika határozza meg az ilyen eszközök piacát, de egyre inkább közeledik
szeptember 16-a, amikor a FED következő, kamatdöntő ülése esedékes. Az augusztusi, piaci
turbulencia ellenére a FED nem változtatott kommunikációján, úgy tűnik, továbbra is kitart a
kamatemelés mellett, igaz már többen, többek között a Világbank és az IMF is hangot emelt
az intézkedés ellen, és 80 hónapnyi nulla kamat mellett továbbra is ilyen környezetet
szeretnének látni. Ennek oka a gyenge világgazdasági növekedés. Az elemzők is sorra
csökkentik várakozásaikat 3,2%-ról 3-%-ra az elmúlt 2 hónapban, valamint a kínai események
is azt sugallják, hogy nemhogy növekedéssel, hanem inkább lassulással kell szembenézni az
elkövetkezendő hónapokban. Ennek megfelelően a fejlett piaci hozamok ugyanott tartanak,
ahol a tavaszi emelkedés után megálltak, és a nyár folyamán jobbára csak oldalaztak.
Irányadó fejlett piaci és a hazai tízéves generikus hozamok 2013-tól 2015 augusztusig:

Az infláció továbbra is rendkívül nyomott, mind az Eurozónában és az USA-ban is. A Távolkeleten is ezzel a problémával küszködnek a döntéshozók, hiszen Japánban bár a tavaly tavaszi
ÁFA emelés megnövelte a mutatót, annak hatása lassan kiárazódik, és már nyoma sincs. Ebben
persze addig nem is fogunk változást látni, amíg a bérek nem növekednek annak ellenére, hogy
például az USA-ban a foglalkoztatottság már a 2008-as évek előtti időszakot idézi. További,
deflációs veszélyt jelentő tényező a nyersanyagok folyamatos áresése. Igaz a legtöbb termék
(olaj, búza, kukorica, kávé, és lehetne sorolni) a jelentős esés ellenére sem okozott negatív
inflációt.
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A nagy kérdés továbbra is az, hogy ha az amerikai kamatemelés megvalósul, azonban
európában és japánban továbbra is monetáris lazítást látunk, akkor annak milyen hatása lesz
a fejlett piaci hozamkörnyezetre.

Magyar generikus államkötvény-piaci hozamszintek és a jegybanki alapkamat alakulása 2013tól 2015 augusztusig:

A magyar hozamok az MNB legutóbbi döntése után tovább szélesedtek, így a 3 és 6 hónapos
diszkontkincstárjegyek hozama 0,5 és 1% között mozog, a hosszabb oldal (3 éven túl) pedig
2% és 4% között szóródik. Az MNB döntése értelmében a pénzintézetek felesleges
likviditásukat már inkább csak kincstárjegyekben és állampapírokban parkoltathatják, így
próbálja meg a monetáris hatóság a pénzintézeteket afelé terelni, hogy nagyrészt ők, és a
hazai állampolgárok finanszírozzák az államadósságot. A döntés értelmében valószínű, hogy a
hosszabb oldalon is további esés lesz megfigyelhető.
A hazai inflációs ráta az év eleji negatív, azaz deflációs értékek után újból nulla feletti szintnél
stabilizálódhat, igaz a nyersanyagok további csökkenése ezen még módosíthat. Nagy
változásra azonban nem feltétlenül kell felkészülni, hiszen az MNB szívesen látna gyengébb
forintot is, ami a nem hazai devizában folyósított hitelek kivezetése után már nem jelent
kockázatot, és így a gyengébb hazai fizetőeszköz az import áruk árnövekedésén keresztül
tompíthatja az egyéb okokból bekövetkező deflációt.

5

Augusztus havi jelentés – Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár

Hazai állampapír-piaci összhozam indexek alakulása 2013-tól 2015 augusztusig:
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2. Befektetési tevékenység
2015 augusztusában egy rég nem látott piaci esésnek lehettünk szemtanúi, napok alatt 1015%-ot zuhantak a főbb fejlett részvénypiacok. Ezt követően a piacok némileg
visszakorrigáltak, azonban jelentősen megoszlanak a vélemények, hogy mi fog történni ezt
követően. Mi az Alapkezelőnél a kivárás mellett döntöttünk, mivel amíg még nem egyértelmű,
hogy a piacok melyik irányba fognak elmozdulni, egy elhamarkodott lépés óriási károkat
okozhat.
Ennek megfelelően nem változtattunk egyik portfolió esetében sem az összetételen. Ami
változás történt a súlyokban, az mind az eltérő árfolyamváltozásokkal magyarázható. Minden
kitettség a benchmark súlyának megfelelő szinten van, kivéve a magyar részvények súlya, ott
továbbra is 1,5%-os felülsúlyt tartunk, ami a RICHTER felülsúlyának tudható be. Itt pár hét
múlva jöhet a jó hír a Cariprazine nevű antipszichotikum engedélyezésével kapcsolatban,
ugyanis egy júniusi bejelentés szerint szeptember közepén jöhet az FDA döntés, amely
kinyithatja a kaput az amerikai piaci értékesítéséhez.
A kötvényportfoliók esetében mindkét portfolióban tartottuk a pár százalékos felülsúlyt,
ugyanis az MNB eszköztárának megváltozásának hatására a bankok a magyar állampapírpiacra
kényszerülnek, ami mintegy 1500-1600 milliárdnyi friss tőke megjelenését jelenti (ennek egy
része már megjelent a piacon).

Budapest, 2015. szeptember 10.

Equilor Alapkezelő Zrt.
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