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1. Tőkepiaci környezet
1.1

Nemzetközi Részvénypiacok

2015 októbere soha nem látott emelkedést hozott a világ tőzsdéin. Az augusztusi/szeptemberi
rossz hangulat, melyet elsősorban a kínai gazdaság lassulása, a FED várható kamatemelése, az
előreláthatólag gyengébb harmadik negyedéves amerikai jelentési szezon és olyan egyedi
esetek határozták meg, mint például a Volkswagen botrány, egyik pillanatról a másikra elillant.
2015 október

2015-ben

2014-ben 2010.12.31

főbb fejlett
részvénypiacok

1 év
USA irányadó blue chip S&P 500
Németország

Russell 2000
DAX

Egyesült-Királyság

FTSE 100

Franciaország

CAC40

Japán

Nikkei 225

USA kis kapitalizáció

8,30%
5,56%
12,32%
4,94%
9,93%
9,75%

0,99%
-3,56%
10,65%
-3,12%
14,63%
17,14%

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

óta

65,34%
48,26%
56,93%
7,82%
28,72%
86,56%

Ennek megfelelően az ősz középső hónapjában az amerikai piac 8,3%-ot, a német DAX 12,32%ot, míg a Japán piac 9,75%-ot emelkedett. A kérdés csak annyi, hogy folytatódik-e a trend,
vagy ez csak egy felpattanás az augusztusi, szeptemberi mélypontokról? Talán egy dologba
lehetett belekötni a hónap folyamán, hogy a kis kapitalizációjú papírok, amelyek alapvetően
az emelkedést vezetni szokták, mindössze 5,56%-ot emelkedtek, így talán nem mondható
egyértelműen egészségesnek a piac belseje.
A hónap folyamán nem került sor az USA-ban kamatemelésre, annak ellenére, hogy a
kamatdöntő bizottság tagjai úgy álltak fel a szeptemberi döntés után, hogy októberben
mindentől függetlenül összeülhetnek és hozhatnak egy szigorító döntést. Talán ezt senki sem
vette komolyan és nem is következett be, de a kamatemelés esélye az év végéhez közeledve
folyamatosan növekszik. Míg szeptember elején ennek még csak 30-35%-os esélye volt,
addigra ez az érték októberre 50% közelébe emelkedett, így lassan szinte készpénznek lehet
venni egy év végi szigorítást. Azt fontos tudni, hogy nem is a szigorítás mértéke a fontos, hiszen
az valószínűleg nem lesz több 25 bázispontnál, hanem az, hogy elindul-e egy trend a
kamatemelésben, vagy csak egy egyszeri esetről fogunk beszélni, amely után a FED
megvizsgálja, hogy arra hogyan reagál a gazdaság. Ezen kívül a jegybank szavahihetősége is
fontos, hiszen már 2013-ban elhintették, hogy valamikor 2015 folyamán lesz kamatemelés, és
eddig a jegybank a kommunikációjával jól tudta terelgetni a piacok útvonalát, így
elengedhetetlen, hogy szavainak a súlya megmaradjon. Ezért gondoljuk azt, hogy ha meg is
történik az első lépés, sokkal fontosabb lesz az azt követő sajtótájékoztató, és ez talán a
jövőben is igaz lesz.
A hónap folyamán az amerikai, európai és a japán vállalatok nagy része is közzétette a
harmadik negyedéves jelentését. Egyértelműen megállapítható, hogy az S&P500
vállalatainak 70%-a túlteljesítette az elemzői várakozásokat, azonban ha az összképet nézzük,
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akkor ez a második olyan negyedév, amikor a vállalatok aggregált profitja esik és ilyenre 2009
óta nem volt példa. Erre sokan már a profit recesszió jelzőt használták, hiszen a GDP esetében
recesszióról akkor beszélhetünk, ha két egymást követő negyedévben a gazdaság
teljesítménye csökken, így hasonló analógiára építve ez igaz lehet a vállalati nyereségek
szempontjából is.
Ennek később, a következő negyedéves GDP alakulása szempontjából lehet jelentősége,
hiszen ha a nagy vállalatok csökkenő eredményességről adnak számot, akkor, az könnyen
lehet, hogy a gazdasági növekedésre is rányomja a bélyegét, és az egyéb tényezők, mint
például a kormányzat költekezése nem tudja ellensúlyozni a kieső hatásokat.
A fejlődő piacok is hasonló utat jártak be, mint fejlett társaik, igaz itt az emelkedés mértéke
már sokkal vegyesebb. Ennek megfelelően Kína tudott 10%-ot erősödni, de India, vagy éppen
Brazília leszakadó volt, és alig 2%-os emelkedést tudtak felmutatni. A fejlődő piacokat sokkal
inkább meghatározta az egyedi sajátosságuk, így Brazíliát a gyenge nyersanyagok miatti
recessziós hangulat, vagy India esetében a közelgő amerikai kamatemelés miatti
tőkekiáramlás (amely India mellett számos fejlődő piacot fenyeget).

főbb fejlődő
részvénypiacok

2015 október

1.2

MSCI EM Index
Kína
India
Mexikó
Brazília
Korea

MXEF
SHCOMP
Nifty
MEXBOL
IBOV
Kospi

7,04%
10,80%
1,47%
4,48%
1,80%
5,37%

2015-ben
-11,34%
4,57%
-2,62%
3,24%
-8,28%
2,20%

2014-ben 2010.12.31
1 év

óta

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

-26,36%
20,46%
31,48%
15,54%
-33,82%
-8,03%

Hazai és regionális részvénypiac

A hazai részvénypiac tudta tartani a lépést a nemzetközi trendekkel, így az év eleji
emelkedésnek egy részét sikeresen megtartotta, ezáltal közel 30%-os pluszban tartózkodik
2015 év elejéhez képest. A régiós társak börzéi azonban jóval borúsabb képet festenek, a
csehek éppen pluszban tartózkodnak az év folyamán. A lengyel piac az újonnan felálló,
kormány várható intézkedései valamint a lakosságot és a bankokat sújtó devizában történt
eladósodás miatt nem tudott árfolyamnyereséget elkönyvelni 2015-ben. Amíg a lengyel
gazdaság nem tud megszabadulni ezektől a fogyasztást és a beruházást jelentősen visszafogó
terhektől, addig nem is lehet komolyabb eredményre számítani.
A hazai piacon továbbra is a befektetők és az elemzők kedvence a Richter. További árfolyam
növekedést tudott elkönyvelni a gyógyszercég, főleg a Cariprazine szabadalmának USA-ban
történő elfogadása miatt.
Az OTP és a Magyar Telekom is viszonylag jól tudta tartani az árfolyamát, viszont a MOL
továbbra is alulteljesítő. Az olaj árfolyamában igaz nagy a volatilitás, de egyértelmű trend
továbbra sem látszik benne, és amíg ez nem változik addig az energetikai vállalatok
eredményessége és így árfolyama sem fog számottevő változást bemutatni.
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Az OTP esetében figyelemmel kell kísérni az MNB további döntéseit, hiszen ha a hazai
monetáris hatóság kiterjeszti hitelprogramját, akkor az a lakossági hitelezésre valamint a kis
és középvállalkozásokra is hatással lehet, amely pozitívan csapódhat le a legnagyobb bank
eredményében is. Továbbra is lakásvásárlási lázban ég az ország, amely szintén az OTP
malmára hajthatja a vizet.
A BUX index és fő összetevői 2013-tól 2015 októberéig:

2015 október

2015-ben

2014-ben 2010.12.31

régiós
piacok

1 év

1.3

Lengyelország
Csehország
Magyarország

WIG 20
PX Index
BUX

-0,31%
1,24%
3,18%

-11,0%
3,8%
29,6%

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

óta

-24,9%
-19,7%
1,1%

Magyar állampapírpiac és hozamkörnyezet

A kötvénypiaci résztvevők szeptemberben még 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. A FED döntéshozói
azonban úgy álltak fel a tárgyalóasztaltól, hogy azt hangsúlyozták, hogy akár októberben is
lehet rendkívüli kamatemelés. Az emelkedő dollárkamatok alapesetben nem számítanak jó
jelnek, hiszen akkor a legtöbb likvid vagyon dollárban keresne helyet, hiszen mégiscsak a világ
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legfőbb tartalékdevizája, és ha még hozam is elérhető lenne benne rövid kötvényekkel, akkor
elég komoly késztetés kellene ahhoz, hogy valaki helyette forintot tartson. Ez a forgatókönyv
azonban nem valósult meg, az amerikai alapkamat 0 és 0,25% között maradt, és a fejlett
világban tapasztalható kamatok oldalazásba csaptak át.
Irányadó fejlett piaci és a hazai tízéves generikus hozamok 2013-tól 2015 októberéig:

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 döntéshozók helyzete nem lehet túl egyszerű, hiszen amellett, hogy a munkaerő piac
folyamatosan javul, sőt már-már túlfűtöttnek bélyegzik sokan, a világban egész egyszerűen
nincs infláció. Sem béroldalról nem tapasztalható nyomás, sem pedig nyersanyagok oldaláról.
Ez rendkívül megnehezíti a megfelelő monetáris intézkedést, hiszen az egyenlet egyik oldala
igazolná a szigorítást, míg a másik pont az ellenkezőjét sugallja.
Mindezektől függetlenül a decemberi kamatemelés valószínűsége szeptemberben,
októberben folyamatosan nőt, így már az 50%-os értéket is meghaladta, a piaci szereplők
lassan felkészülhetnek egy év végi szigorításra.
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Magyar generikus államkötvény-piaci hozamszintek és a jegybanki alapkamat alakulása 2013tól 2015 októberéig:

Az MNB legutóbbi, állampapírokat, és banki tartalékokat érintő intézkedése a hazai
hitelintézeteket a rövid lejáratú, majd később a hosszabb lejáratú papírok felé terelte, az ebből
fakadó hozamesés október elejétől megszűnni látszott. Persze nem kell azt hinni, hogy a hazai
intézmények hosszabb távú hozzáállása jelentősen megváltozott volna, inkább a globális
kockázati éhség, amely 10% feletti hozamokat eredményezett a világ tőzsdeindexeiben okozta
azt, hogy a kevésbé kockázatos eszközöket most hanyagolták a befektetők. Ennek megfelelően
a 3 és 6 hónapos lejáratokban volt szembetűnő a hozamemelkedés, de nem maradt ki ebből
a 3 és 10 év közötti lejáratú papírok többsége sem.
A hazai alapkamat továbbra is 1,35%-on áll, és az MNB elmondása szerint folytatják a laza
monetáris politikát. Igaz ebben egy amerikai kamatemelés megállót váltana ki, de amíg a
fejlett gazdaságok hozzáállása nem változik meg, addig a hazai politika is a fent vázolt utat
fogja követni. Amíg alacsony az infláció, nincs béroldali inflációs nyomás, és a nemzetközi
környezet is támogató, nem kell jelentős változásra számítani.
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Hazai állampapír-piaci összhozam indexek alakulása 2013-tól 2015 októberéig:
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2. Befektetési tevékenység
2015 októberében igazi tőzsdei szárnyalásnak lehettünk szemtanúi a fejlett országok tőzsdéin,
a DAX több, mint 12%-ot, az S&P 500 pedig közel 9%-ot emelkedett. Így jó döntésnek
bizonyult, hogy szeptemberben megszűntettük a fejlett piacok részvény alulsúlyát. Felülsúlyt
nem mertünk létrehozni, hiszen a nyári tőzsdei zuhanásokat kiváltó félelmek (Kína gazdasági
lassulása, FED kamatemelés következtében esetlegesen kialakuló sokk a fejlődő országok
devizáinál) továbbra is jelen vannak.
A közép-európai részvénysúlyon nem változtattunk egyik portfolióban sem, tartjuk a 2-3
százalékpontos alulsúlyt mindkét portfolió esetében, ami szerintünk indokolt, mivel továbbra
sem látszik, hogy megtörne a már közel fél éve folytatódó csordogálás lefele. Ezzel szemben a
hazai részvények 2-3 százalékponttal felül vannak súlyozva. Ez a fülsúly egyrészt a még a
májusban vásárolt RICHTER részvényeknek köszönhetők, melyeken már jelentős eredményt
értünk el köszönhetően az FDA jóváhagyásának és a kiemelkedő negyedéves jelentésének. A
felülsúly további okát az október 29-i OTP vásárlásunk okozza, ugyanis indultunk az állam által
meghirdetett aukción, ahol 5305 forintos árfolyamon sikerült OTP részvényeket jegyeznünk a
portfolió 0,6-1,1 százalékáért.
A kötvényportfoliókban minimális változás történt az átlagidő tekintetében. Jelenleg 5, illetve
10%-kal rendelkezik magasabb átlagidővel a két portfolió.
Az ingatlanpiaci befektetésekhez nem nyúltunk a hónap folyamán.

Budapest, 2015. november 10.

Equilor Alapkezelő Zrt.
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