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1. Tőkepiaci környezet
1.1

Nemzetközi Részvénypiacok

2015 harmadik negyedéve nem okozott csalódást, és bőven szolgáltatott izgalmakat a
befektetők számára. Általában az ősz beköszönte a legrosszabb időszak a tőke és
pénzpiacokon, és ez a több évtizedes múltra visszatekintő „hagyomány” most sem alakult
másképpen. Bár a nagy esés, ami szinte az egész éves eredményt lenullázta a világ nagyobb
indexeiben augusztus végén következett be, majd a nagy változékonyság, ideges kereskedés
folytatódott szeptemberben.

főbb fejlett
részvénypiacok

2015 szeptember 2 2015-ben
0
USA irányadó blue chip S&P 500
Németország

Russell 2000
DAX

Egyesült-Királyság

FTSE 100

Franciaország

CAC40

Japán

Nikkei 225

USA kis kapitalizáció

-2,64%
-5,07%
-5,84%
-2,98%
-4,25%
-7,95%

-6,74%
-8,63%
-1,48%
-7,68%
4,27%
6,73%

2014-ben

2010.12.31

1 év

óta

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

52,67%
40,46%
39,72%
2,74%
17,10%
69,99%

Július végén megtörtént a görög népszavazás, melynek semmilyen eredménye nem lett,
hiszen a nép nemet mondott az EU-s megszorításokra, de ismét bebizonyosodott, hogy
ennek nem sok foganatja van, hiszen a megszorításokat végül elfogadta a görög kormány,
majd augusztus 20.-án a miniszterelnök lemondott. Ez volt az az eseménysorozat, ami
júniusban, júliusban befolyásolta a piacokat, de augusztus változást hozott, hiszen a görög
népszavazás, esetleg csőd a legkisebb rossz lett, ami történhetett, és már senki sem beszélt
róla. Helyébe egy sokkal nagyobb probléma, a kínai lassulás állt, megfejelve a fejlődő piaci
devizák gyengülésével, valamint a nyersanyag árak összeomlásával és így a nyersanyag
exportáló országok drasztikus GDP csökkenésével.
Szeptember 16-17-én ült össze az amerikai jegybank szerepét betöltő FED bizottsága. A
gazdasági elemzők jelentős része egy nappal az esemény előtt még kamatemelést várt, amit
a bizottság már hónapok óta a levegőben lebegtetett. Kína lassulása, valamint a közelgő
kamatemelésbe vetett hit miatti dollár erősödése nem engedte meg azt a „luxust”, hogy
akár csak 25 bázispontot is emeljenek az alapkamaton, így maradt a 0-0,25 közötti kamat.
Azt eleinte még pozitívan értékelte a piac, de a következő napokban ismét esésnek indultak
az indexek és az augusztus végi mélypontot ismét megérintették. Ennek az oka, hogy a FED
erősebb hangvételt célzott meg a döntés utáni sajtótájékoztatón, és elmondásuk szerint akár
októberben is jöhet egy rendkívüli kamatemelés. Ezt a piac elhitte, de szerintünk eléggé
valószínűtlen, hogy ebben a környezetben így döntene a FED. Nem csak az erős dollár és a
romló világgazdasági helyzet, hanem a csökkenő infláció is akadály egy ilyen döntés előtt.
Mindeközben Európában lezajlott egy spanyol valamint egy görög választás, de ezek
eltörpültek a fent vázolt események mellett. Szeptember végén újabb esemény rázta meg a
tőzsdéket, ugyanis a Volkswagen autógyártóról kiderült, hogy 2009 óta csalt az emissziós
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kibocsátás ellenőrzések alatt. Ez előreláthatólag 11 millió darab autót érint, és ha igazak az
előrejelzések, akkor 18 milliárd dolláros büntetést is magával vonhat, ami a cégcsoport
másfél éves profitjának felel meg. Ezzel a legtöbb autóipari vállalat részvénye esésbe
kapcsolt, és szeptember végén még nem látni a kimenetelt. Valószínű, hogy egy hosszabb
jogi procedúra veszi kezdetét, és csak szépen lassan tudjuk meg, hogy milyen költségek,
büntetésekre számíthat a gyár, valamint azt, hogy esetleg más is érintett lehet-e az ügyben.
A fejlődő piacok folytatták alulteljesítésüket a harmadik negyedévben. Különösen Brazília,
amely a nyersanyag-export függősége miatt van bajban, folyamatosan emelkedő hozamok és
gyengülő reál jellemzi az országot, valamint Kína, ahol a korábbi 10% feletti GDP növekedés
7%-ra lassult, de már inkább 6%-ot jósolnak az elemezők, de van, aki csak 4%-ot olvas ki az
ország gazdasági aktivitásából. Ez utóbbi pedig nem jó hír, hiszen a nyersanyagok nagy részét
Kína használta fel, segítve ezzel sok országot, vállalatot, valamint az alacsonyabb Kínai belső
fogyasztás is lassíthatja egyes cégek profitját.

főbb fejlődő
részvénypiacok

2015 szeptember 2 2015-ben

1.2

MSCI EM Index
Kína
India
Mexikó
Brazília
Korea

MXEF
SHCOMP
Nifty
MEXBOL
IBOV
Kospi

-3,26%
-4,78%
-0,28%
-2,49%
-3,36%
1,68%

-17,18%
-5,62%
-4,03%
-1,19%
-9,89%
-3,01%

2014-ben

2010.12.31

1 év

óta

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

-31,21%
8,71%
29,58%
10,59%
-34,98%
-12,71%

Hazai és regionális részvénypiac

A magyar piac a régiós összehasonlításban jól szerepelt, de az augusztusi, szeptemberi piaci
turbulenciát a BUX sem tudta elkerülni, így visszaesést szenvedett el a MOL, az OTP, és
kisebb mértékben a Magyar Telekom is. A negyedév nyertese a Richter volt annak
köszönhetően, hogy a Cariprazine nevű gyógyszerét megvizsgálta az amerikai FDA, azaz
átment az előzetes teszteken. Persze a terjesztéssel, költségekkel, értékesítéssel
kapcsolatban még vannak kérdések, de a befektetők itt inkább azt várták, hogy mikor lesz
meg a döntés, hiszen az már hónapok óta tolódott. Egy új gyógyszer engedélyezése mindig
pozitív esemény az ilyen típusú vállalatok életében, így ez erőt adhat akár az elkövetkezendő
évben is.
Az OTP esetében újból előkerült a bankadó, annak jövője és hatása. Korábban már az
adónem kivezetéséről volt szó, de a legutóbbi nyilatkozatok szerint a kormány azt ígérte,
hogy ha a bankok megfelelően hiteleznek, akkor lehet szó az adó csökkentéséről, viszont a
monetáris hatóság nem elégedett a hitelezési aktivitással. Ez persze nem túl tudományos
állásfoglalás, hiszen a hitel, mint minden a piacon a kereslet-kínálat hatása alatt áll, vagyis ha
az emberek nem akarnak hitelt felvenni, akkor mindegy, hogy mennyi annak a költsége, nem
fognak élni vele. Talán ennek is köszönhető, hogy pár százalékot csorgott az OTP árfolyama,
de még mindig ő volt a második legjobban teljesítő Blue Chip.
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A BUX index és fő összetevői 2013-tól 2015 szeptemberéig:

régiós
piacok

2015 szeptember
Lengyelország
Csehország
Magyarország

WIG 20
PX Index
BUX

-4,50%
-5,17%
-2,35%

2015-ben
-10,8%
2,6%
25,6%

2014-ben

2010.12.31

1 év

óta

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

-24,7%
-20,7%
-2,0%

Lengyelország továbbra is a nem túl piacbarát kormányt, valamint a rengeteg devizahitel
alatt működő bankrendszert nyögi, így nem is csoda, hogy hónapok óta alulteljesíti a régiót.
A lengyelek és a csehek esetében is az energetikai vállalatok, valamint a közművek húzták le
az indexek teljesítményét. Ez utóbbi a hazai piacon is megfigyelhető, hiszen a MOL
jelentősen alulteljesítette a többi részvényt, többek között a finomítói marginok
csökkenésének nyomán.
1.3

Magyar állampapírpiac és hozamkörnyezet

A kötvénypiaci résztvevők talán a FED szeptember 16-17-i kamatdöntő ülésétől tartottak a
legjobban, hiszen az esemény előtt egy nappal még a legtöbb közgazdász több mint 50%-os
esélyt adott egy 25 bázispontos kamatemelésnek. Az emelkedő dollárkamatok alapesetben
nem jó jelnek számítanak, hiszen akkor a legtöbb likvid vagyon a dollárban keresne helyet,
hiszen mégiscsak a világ legfőbb tartalékdevizája, és ha még hozam is elérhető lenne benne
rövid kötvényekkel, akkor elég komoly késztetés kellene ahhoz, hogy valaki helyette forintot
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tartson. Ez a forgatókönyv azonban nem valósult meg, az amerikai alapkamat 0 és 0,25%
között maradt, így a fejlett világ kamatkörnyezete tovább csökkent, ahogy az az alábbi ábrán
is látható.
Irányadó fejlett piaci és a hazai tízéves generikus hozamok 2013-tól 2015 szeptemberéig:

Az infláció továbbra is rendkívül nyomott az Eurozónában és az USA-ban is. Ez volt talán az
egyik fő ok, ami miatt nem mertek az irányadó kamatokhoz nyúlni eddig sem az USA-ban
sem az Egyesült Királyságban, hiszen ez a két ország volt az, akik dedikáltan a szigorítás
útjára szeretnének minél hamarabb lépni. A Távol-keleten is az infláció, defláció
problémájával küzdenek a döntéshozók, hiszen a szigetországban 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 jelentős deflációt.
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Magyar generikus államkötvény-piaci hozamszintek és a jegybanki alapkamat alakulása
2013-tól 2015 szeptemberéig:

Legutóbb ezt írtuk: „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.” Sejtésünk beigazolódott és itthon a
rövid oldalon már csak 0,2-0,3%-os hozam érhető el, de az 1 év feletti lejáratoknál is jelentős
mérséklődés volt tapasztalható az elmúlt hónapokban, így például augusztus elején még
közel 1%-ot lehetett kapni egy 1 éves futamidejű állampapír után, mára ez 0,4%-ra
mérséklődött.
Véleményünk szerint az MNB akár gyengébb forinttal is kibékülne, így mivel a lakosságon a
devizahitelek kivezetése után már nincs pénzügyi nyomás, egy esetlegesen gyengülő forintot
nem védene sehogyan sem a jegybank. Nagyobb kérdés, hogy mi történik, hogy ha itthon is
csökken az infláció, illetve az erre vonatkozó várakozás. Ebben a helyzetben lesz e esetleg
újabb kamatcsökkentés? Nehéz kérdés, de úgy gondoljuk, hogy nem működne egy kétpólusú
világ, ahol az USA és az Egyesült Királyság szigorít, a világ többi része lazít a monetáris
politikáján, így azt gondoljuk, hogy az irányt továbbra is a nagyobb jegybankok fogják
kijelölni.
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Hazai állampapír-piaci összhozam indexek alakulása 2013-tól 2015 szeptemberéig:
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2. Befektetési tevékenység
2015 harmadik negyedéve a portfólióelemek átrendezésével kezdődött, ugyanis megtörtént
a vagyonátadás mindkét portfólióban. Az átrendezés a befektetési alapokat érintette főként.
A Növekedési portfólióban eladtuk a Concorde Nemzetközi Részvényalapot, a Pioneer USA
Alapot valamint a Pioneer Selecta Alapot és Equilor Noé Nemzetközi Részvényalapra
váltottunk, valamint a CIB Közép Európai Részvényalapot felváltotta a Concorde Középeurópai Részvényalap. A Concorde Nemzetközi Részvényalap a Kiegyensúlyozott
portfólióban is eladásra került, helyére szintén az Equilor Noé Nemzetközi Részvénylap
került. A cseréknek köszönhetően sokkal biztosabbá vált a részvény- és a kötvénykitettség
kezelése, hiszen a fent említett három alap kötvényekbe is fektetett, amelyek átlagidejéről
és az alapban lévő súlyukról csak közelítő értékkel rendelkeztünk. A CIB befektetési alap
lecserélése mögötti fő érv, hogy túl magas (20%) volt az Alapban a kötvények súlya, ami
nagyban nehezítette a portfólió kötvénykitettségének kezelését. A portfóliók átalakítása
során a benchmarkkal megegyező súlyt alakítottunk ki mind a két portfólió esetében.
Továbbá az átvett értékpapírok közül értékesítettük a Danubius részvényeket mindkét
portfólióból. Mivel a részvényekre vételi ajánlat volt érvényben, így igazából nem volt indok
arra, hogy tartsuk a részvényt. Ennek a tételnek a hatása azonban marginális, hiszen
rendkívül alacsony részesdése volt a teljes portfolióból.
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 megoszlottak a vélemények, hogy mi fog történni ezt
követően. Mi az Alapkezelőnél a kivárás mellett döntöttünk (nem emeltük vissza a
benchmarkkal megegyező szintre a kitettségeket), mivel amíg még nem volt egyértelmű,
hogy a piacok melyik irányba fognak elmozdulni. Augusztus végén, szeptemberben ugyan
történt egy visszapattanás, majd egy lassú emelkedés, de a FED döntést követően ismét
elromlott a hangulat és a részvénypiacok ismét megközelítették az augusztusi mélypontokat.
Mivel némileg alul voltunk súlyozva mind a régiós, mind pedig a nemzetközi
részvénykitettséget illetően, ezért némileg felül tudtuk múlni a benchmark teljesítményét
ezen a területen. Szeptember második felében ugyan vásároltunk EQUILOR Noé Alapot mind
a kettő portfólióba, azonban az alapban ezt egyelőre nem fektettük részvénybe, így továbbra
is fennáll a pár százalékos alulsúly (a NOÉ Alapban 90% helyett 85% a részvénysúly). De
amint úgy látjuk, hogy véget ért a pánik lépni fogunk és fel fogjuk tölteni az alapot
részvényekkel.
A hazai részvénykitettségben a negyedév során egyedül a RICHTER felülsúlyát növeltük meg
40-40%-kal. Bejött a számításunk, mivel az FDA szeptemberben jóváhagyta a Cariprazine
nevű antipszichotikum forgalmazását az Egyesült Államokban, ami azonnali
részvényárfolyam emelkedést okozott. Azonban nem adtuk el a gyógyszercég papírjait,
mivel véleményünk szerint a piac még nem árazta be teljesen a döntés hatását.
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A kötvényportfólió a negyedév alatt folyamatosan felül volt súlyozva az átlagidő
tekintetében. Emellett egyrészt az EKB kötvényvásárlási programja miatt döntöttünk,
másrészt az inflációs folyamatok sem abba az irányba mutatnak, hogy hamarosan kamatot
kelljen emelni a jegybankoknak Európában. Ráadásul 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), ami segítheti a hozamok csökkenését. A stratégia sikeres volt, ugyanis a negyedév
alatt a hozamgörbe összes pontja 55-65 bázisponttal tolódott lejjebb.
Az ingatlanpiaci befektetésekhez nem nyúltunk a negyedév folyamán.
A fenti stratégia eredményeképp a Honvéd Növekedési Portfólió 0,0964%-os felülteljesítést
tudott felmutatni a második negyedévben a benchmarkhoz képest, míg a Honvéd
Kiegyensúlyozott Portfólió 0,2139%-os felülteljesítést.
A következő időszakban a hazai kötvényhozamokra több tényező is hatással lesz. Egyrészt
kérdéses, hogy mikor fog kamatot emelni a FED és hogyan fog erre reagálni a Magyar
Nemzet Bank. Mi azon a véleményen vagyunk, hogy a FED nem fogja elsietni a kamatemelést
és ha lesz is kamatemelés, az nem lesz jelentős hatással a magyar hozamokra, egyrészt mivel
a mostani 0-0,25%-ról fog 0,25-0,50%-ra emelkedni, ami nem jelentős változás, másrészt
éppen szeptemberben jelentette be Mario Draghi, az EKB elnöke, hogy kiterjesztik a
kötvényvásárlási programot. Harmadrészt a magyar jegybank önfinanszírozó programja,
amely során a bankokat az állampapírpiacra terelik, a kereslet növekedésén keresztül lefelé
hajtja a hozamokat. Valamint a legfrissebb inflációs előrejelzést is lejjebb hozta a jegybank,
ezzel teret engedve egy esetleges újabb kamatcsökkentésnek. Emiatt nem tervezzük, hogy a
közeljövőben csökkentjük a kötvények felülsúlyozását az átlagidő tekintetében.
A fejlett részvényekkel kapcsolatban továbbra is óvatosabb az álláspontunk, az elmúlt
időszakban komolyabb korrekcióknak lehettünk szemtanúi. Ugyan történt egy visszapattanás
az augusztusi mélypontokról, de nem vagyunk róla meggyőződve, hogy ez tartós lesz,
ugyanis a kockázatok még ugyanúgy jelen vannak a gazdaságban (Kína lassulása, fejlődő
piacok gyengélkedése) és egy rosszabb hír újabb eladói hullámot okozhat. Ráadásul ha
bekövetkezik a FED kamatemelés, az ismét mélypontra küldheti a magas folyó fizetési
hiánnyal rendelkező feltörekvő országok devizáit és ezzel együtt a gazdaságait is, amely
kihatással lesz a fejlett országok növekedésére is.
A régiós piacoknak nem sikerült kitörnie a 2011 óta tartó sávozó mozgásából, annak
ellenére, hogy az év első felében kirobbanó formában volt (nagyrészt a magyar tőzsde
szárnyalásának köszönhetően). Sőt, az elmúlt időszak piaci turbulenciái az ötéves sáv aljára
lökték az árfolyamot. Úgy néz ki, hogy a befektetők még mindig nem hisznek a kelet-középeurópai térségben és ismét elfordultak tőle. Egyedi részvényekben azonban látunk fantáziát
(lásd a Richter sztori a Cariprazine-nal)
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Szeptember havi jelentés, 2015 III. negyedéves jelentés – Honvéd Közszolgálati Önkéntes
Nyugdíjpénztár

Az ingatlanpiaccal kapcsoltban továbbra is optimisták vagyunk, az elmúlt 1-2 év már
egyértelműen az élénkülés jeleit mutatja, ami kitarthat a következő időszakban is.

Budapest, 2015. október 9.

Equilor Alapkezelő Zrt.
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