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1. Tőkepiaci környezet
1.1

Nemzetközi Részvénypiacok

2015 nyara sem telik eseménytelenül a világ tőkepiacain. Július hónapot Európában
leginkább a görög népszavazás, majd annak utórezgései, a tárgyalások, az egyezkedések
határozták meg. Egymás után jöttek a hírek, sokszor napon belül egymásnak teljesen
ellentmondó interjúk, reakciók uralták a piacokat. Ami miatt az egyik nap a befektetők
örültek a másik nap már kiderült nem igaz és a teljes letargia lett úrrá a tőzsdéken. Az viszont
egyértelműen látszódott, hogy a mediterrán ország problémája már nem annyira széles körű,
mint 2011-ben volt. A legnagyobb kitettségei Európai intézményeknek vannak, és a bankok
megtisztították a mérlegeiket a veszélyes kötvényektől. Ennek megfelelően nagy esés nem
látszódott a piacokon, sőt, inkább az emelkedés volt mérvadó, hiszen a német tőzsdeindex
3,33%-al, sőt a francia index több mint 6%-al került feljebb. Inkább csak a napon belüli
volatilitás nőtt meg.
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Nem a görög csődhelyzet volt azonban az egyetlen. Az USA-ban Puerto Rico tűnt úgy, hogy
nem tudja visszafizetni az adósságait. Nos, azóta kiderült tényleg nem tudta, és bár a Wall
Street-i bankoknak fizetett az állam, a helyi hitelezőknek nem. Ennek oka, hogy a Wall Streeti bankok bírósági érdekérvényesítő képessége sokkal erősebb, mint a helyi hitelezőké, így
kisebb retorzióra számíthat az állam kormányzása. Európából nézve ez talán nem olyan
fontos esemény, de azt tudni kell, hogy sok hedge fund fektetett be Puerto Ricó-i
kötvényekbe, lévén, hogy azok jóval magasabb hozamot fizettek, mint az állami, vagy
vállalati kötvények.
A Távol-Keleten a Japán Jegybank folytatta a „pénznyomtatást”, így támasztva a piacokat.
Ennek megfelelően a Nikkei 225 folyamatosan csúcsokat dönt az elmúlt hetekben,
hónapokban, azonban a makrogazdasági adatok nem a sikerről tanúskodnak. Az egyik fontos
cél az infláció 2% feletti szinten tartása volt. Ez tavaly májusban hirtelen el is érte az ország,
köszönhetően az ÁFA emelésének, azonban ez az egyszeri hatás lassan „kiárazódott” az
adatsorból, így újból nulla közeli értékkel küzd a gazdaság. A gyenge jen segítette az ország
vállalatait, melyek leginkább exportra termelnek, így ez mindenképpen indokolta a tőzsde
felülteljesítését.
A szomszédos Kína azonban sokkal nagyobb gonddal küzd. A 2014 év végén elindult
részvénypiaci rally őrületes méreteket öltött, az index a 2500-3000 körüli szintről hónapok
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alatt 5000 fölé emelkedett, majd ugyanilyen gyorsasággal visszazuhant 3500-4000 közé. Az
emberek többsége természetesen nem akart kimaradni a jóból, tőkeáttételes pozíciókat
nyitottak, és emiatt sokan tönkre is mentek. Ez már csak azért is aggasztó, mert sokan a
költekezéseiket halasztották el a részvénypiaci emelkedés miatt. A kínai gazdaság pedig
éppen abban az állapotban van, amikor egy exportorientált állapotból belső fogyasztásra
fókuszáló gazdasággá szeretne átalakulni. A részvénypiaci mánia miatt visszaesett a
luxusautók értékesítése is, amely szignifikánsan érintette például az Európai prémium
márkákat is, így már látható, hogy milyen elképesztő hatása lehet a tőzsdei mániának.
2015 július
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A nyár közepén elkezdődött a gyorsjelentési szezon is, mely keretében a fontosabb vállalatok
adnak számot többnyire a második negyedéves eredményeikről. Alapvetően az mondható el,
hogy az erős dollár és az olajár esés miatt az amerikai cégek enyhe mínuszt könyvelhetnek el
a március-június közötti időszakban, a gyenge euró és jen miatt, viszont jelentősen
növekedett az eredményessége az európai és japán vállalatoknak, előző esetében 6%, míg
utóbbinál több mint 10%-os mértékben.

1.2

Hazai és regionális részvénypiac

A Kelet-közép Európai régióban továbbra is a lengyel tőzsde alulteljesítése a mérvadó. A
hónap folyamán júniushoz hasonlóan szintén esett a lengyel piac, míg a Bux és a prágai
tőzsde emelkedni tudott. A lengyeleknél továbbra is a nem piacbarát kormányzó, a
megoldatlan devizahiteles ügy, ami rányomja a bélyegét a kereskedési napokra.
Itthon szép eredményekkel örvendeztette meg a befektetőket a négy blue-chip, hiszen erős
negyedévről számolt be a Richter, és a Mol is, és alapvetően elmondható, hogy a június végi,
július eleji görög események miatt bekövetkezett általános részvénypiaci esésből szépen
tudtak emelkedni a magyar papírok.
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A BUX index és fő összetevői 2013-tól 2015 júliusig:
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A 2015-ös évben továbbra is országunk tőzsdéje a vezető, hiszen ebben az évben több mint
30%-ot tudott emelkedni, míg a prágai tőzsde ennek töredékét, a varsói pedig negatív évvel
áll a sor végén.
Kérdés azonban hogy az elkövetkezendő időszakban milyen eredményt tud a magyar piac
felmutatni, hiszen a legutóbbi felmérések szerint a vállalati hitelezési aktivitás gyenge az
országban, valamint jövőre az EU-ból érkező támogatások összege is csökkeni fog, így ha
gyengébb GDP adatra számolhatunk jövőre az nem feltétlenül lesz pozitív a vállalatokra
nézve.
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Magyar állampapírpiac és hozamkörnyezet

Az elmúlt időszakot nem csak a világban, de Magyarországon is az ultra laza monetáris
politika jellemezte. Ennek megfelelően az MNB legutóbbi ülésén 1,35%-ra csökkentette az
irányadó kamatlábat, azonban a kommunikáció kicsit megváltozott akkor, hiszen az MNB
elnökének elmondása szerint további kamatcsökkentésre nem kell számítani. Azaz
kijelenthetjük, hogy az irányadó rátában elértük a minimumot.
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A világ kötvénypiacain a görög események hatására a menedék keresés volt a jellemző, arra
pedig a legjobb módszer az, ha a befektetők tartanak valamennyi kötvénykitettséget, így
mind az európai, mind az amerikai környezetben kis hozamcsökkenés volt megfigyelhető. A
Európai Központi Bank havi, 60 milliárdos kötvényvásárlási programja továbbra is tart, így a
monetáris hatóság vagyonmérlege továbbra is hízik. Körülbelül 2500 milliárd eurónyi eszközt
tart az ECB, a cél 3000 milliárd illetve a feletti érték, és ha ezzel az ütemmel halad a bank,
akkor jövő év elejére elérhető a cél. Persze a fontos az, hogy vajon ezzel együtt az infláció is
növekszik-e. Jelen helyzetben ugyanis bár deflációról nincs szó, a fogyasztói árindex
mindössze +0,2%-on áll az Eurozónában.
Irányadó fejlett piaci és a hazai tízéves generikus hozamok 2013-tól 2015 júliusig:

A képet árnyalja, hogy az utóbbi hetekben az infláció előrejelzésére szolgáló piaci adatok
alacsonyabb pénzromlás jeleznek előre 5 és 10 éves időtávon is, ez pedig továbbra is
alacsonyabb kamatokat, és a laza monetáris politika fenntartását indokolja.
Az USA-ban a jegybank szerepét betöltő FED továbbra is kitart a szeptemberi kamatemelés
mellett, igaz néhány gazdasági mutató egyáltalán nem indokolja a monetáris szigorítást. Az
ipari termelés, a munkaerő költségek, az infláció mind olyan szinten vannak, hogy a
szigorításnak nem sok értelme lenne, ettől függetlenül a piaci szereplők egy szeptemberi
egyszeri 25 bázispontos kamatemelésnek az esélyét 35-40%-ra teszik. Ez természetesen a
dollár erősödését indikálja, és az amerikai fizetőeszköz túl is van egy közel 20%-os
emelkedésen az elmúlt egy évben.
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Magyar generikus államkötvény-piaci hozamszintek és a jegybanki alapkamat alakulása
2013-tól 2015 júliusig:

A magyar hozamokban a rövid oldalon további csökkenés volt megfigyelhető. Az MNB
ugyanis jelentősen átalakította eszköztárát, így a pénzügyi intézmények bizonyos része már
nem tud elhelyezni felesleges likviditást a monetáris hatóságnál, hanem kötvényt kell
vásárolnia. Ezzel is szorgalmazzák az államadósság finanszírozását, valamint ez a rövid
oldalon a többletkereslet miatt alacsonyabb kamatokat is indikál.
Az egyértelműen látszik, hogy az MNB nem aggódik az esetlegesen gyenge forint miatt, ami
akár tovább is gyengülhet, ha a FED kamatemelésbe kezd. Ennek megfelelően, az alapkamat
alját elértük, de nem számítunk innen emelésre, így ez gyengébb forintot és az alacsonyabb
kamatokat is indokolhat.
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Hazai állampapír-piaci összhozamindexek alakulása 2013-tól 2015 júliusig:
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2. Befektetési tevékenység
2015 júliusában mindkét portfólióban megtörtént a vagyon átadása, és ennek megfelelően a
portfólió kialakítása.
Az átvett értékpapírok közül értékesítettük a Danubius részvényeket mindkét portfólióból.
Mivel a részvényekre vételi ajánlat van érvényben, így igazából nincs indok arra, hogy tartsuk
a részvényt. Ennek a tételnek a hatása azonban marginális, hiszen rendkívül alacsony
részesdése volt a teljes portfolióból.
Július közepén a Növekedési portfólióban eladtuk a Concorde Nemzetközi Részvényalapot, a
Pioneer USA Alapot valamint a Pioneer Selecta Alapot és Equilor Noé Nemzetközi
Részvényalapra váltottunk. Ennek köszönhetően sokkal biztosabbá vált a részvény és
kötvény kitettség kezelése, hiszen a fent említett három, nem Equilor által kezelt alap
kötvényekbe is fektetett, melyek mértéke csak utólag, a hónap végén válhatott ismertté, így
sokkal világosabb képünk van a tényleges piaci kitettségről.
A Növekedési portfólió további változtatása a Közép-európai kitettséget érintette, hiszen a
CIB Közép Európai Részvényalapot felváltotta a Concorde Közép-európai Részvényalap.
A Concorde Nemzetközi Részvényalap a Kiegyensúlyozott portfólióban is eladásra került,
helyére szintén az Equilor Noé Nemzetközi Részvénylap került.
A portfóliók ingatlankitettsége nem változott a hónap folyamán.
A kötvénykitettség enyhe felülsúlyban volt a hónap folyamán. Bár az ECB márciusi
kötvényvásárlási programjának megindítása után a hirtelen hozamesés, enyhe
hozamemelkedésbe csapott át az európai piacokon, ez a trend megfordult a nyár közepén.
Egyrészt a görög bizonytalanság miatt ismét egyre több befektető kereste a biztos
kötvényeket, másrészt az infláció alakulása sem azon a pályán halad, amit a jegybankok
elképzeltek, és meg-megszellőztették azt is (többek között az IMF és a Világbank is), hogy a
FED-nek el kéne halasztania a kamatemelés elindítását, ami azt jelenti, hogy tovább lehetnek
érvényben a nyomott kamatok.
A magyar piacon a rövid oldal egyértelmű hozamesést mutatott be, köszönhetően a fentebb
tárgyalt jegybanki eszközökről szóló intézkedéseknek. Azonban ha nem lesz elég mennyiség,
és a bankoknak esetleg hosszabb lejáratot is megéri tartani, akkor további csökkenő
hozamokat is láthatunk, akár a 3 éven felüli lejáratoknál is.
A nemzetközi részvénypiacokon figyelemmel kísértük az aktuális gyorsjelentési szezont, mely
keretében bizonyos szektorokat és részvényeket felülsúlyoztunk, így leginkább a
kiskereskedelem és az egészségügy papírjait. Alapvetően elmondható, hogy az erős
dollárból jól jött ki az európai és a japán régió, hiszen itt nyereségbővülést tudtak elérni a
vállalatok, az amerikai cégek viszont inkább csak stagnáltak.
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Az amerikai piac már év eleje óta egy nagy sávban oldalazik, melyből bármely oldalra történő
kitörés jelentős mozgást indíthat el. Az európai piacok, beleértve a fejletteket és fejlődőket
is, az ECB márciusi intézkedése után megiramodtak, de azóta folyamatos, csökkenő trend
figyelhető meg. A piacokon azonban nem látunk semmi olyan tényezőt, ami jelentős félelmet
válthatna ki a befektetőkből (a görög események sem tettek ilyet, és a kínai piac esése és
megnövekedett volatilitása is elszigetelt eseménynek tűnik), azonban azt fontos
megjegyezni, hogy augusztus és szeptember általában az év legrosszabb hónapjai szoktak
lenni (június mellett) történelmi átlagban.
Ennek megfelelően folyamatosan monitorozzuk a piacokat és a portfóliókat, a biztos és
egyenletes hozam érdekében.
Az ingatlanpiaccal kapcsolatban továbbra is optimisták vagyunk. A hazai lakáspiac egyre
inkább felpörögni látszik, és egy-két helyen már-már a válságot megelőzően kialakult árakat
is el lehet érni. Ebben nagy szerepe lehet az alacsony kamatkörnyezetnek, valamint annak,
hogy nem látni nagyobb építkezéseket, és így megnövekedett kínálatot, ami mindenképpen
az áremelkedés táptalaja.

Budapest, 2015. augusztus 10.

Equilor Alapkezelő Zrt.
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