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1. Általános piaci trendek 

1.1. Nemzetközi Részvénypiacok 
 

A két nagy kapitalizációjú amerikai vállalatokat tömörítő és az időközben magára találó 
Nasdaq index is új csúcsra futottak áprilisban, ezzel erős lendületet adva a második 
negyedévnek. A Russel 2000 bár nem állított be új csúcsot, de szintén pluszban zárta a 
hónapot. Hasonlóan jól teljesítettek az öreg kontinens indexei is. A pozitív részvénypiaci 
hangulatot segítette a kötvényhozamok lefele történt korrekciója, stabilizálódása. A 
világszerte kijövő inflációs adatokban még lehet további növekedés az elkövetkező 
hónapokban, melyek újabb eladókat hozhatnak. Ezt a töretlenül emelkedő nyersanyag és 
agrártermények áremelkedése mellett a fokozatos nyitásokkal felpörgő gazdaságok fogják 
fűteni várakozásaink alapján. 

 
Az elmúlt hónapban is tovább emelkedtek a napi esetszámok a világban, meghaladva az év 
eleji 844 ezer fős rekordot. Az első negyedéves folyamatoktól eltérően az emelkedés nem 
általános jelenség volt, hanem nagyrészt 2-3 fejlődő piaci ország adta. Indiában egy új 
variáns terjedése is nehezíti a vírus megfékezését, míg Törökországban április végétől 
kezdődően két és fél hetes országos lezárással igyekeznek kordában tartani a harmadik 
hullámot. Az oltási programban élen járó Izraelben 100 körüli értékre mérséklődtek a napi 
esetszámok. Az Egyesült-Királyságban szintén kedvezően alakultak a folyamatok.  
 

2021. április Elmúlt 3 hónap 2021-ben 2020-ban 2019-ben 2018-ban 2017-ben 2016-ban

USA irányadó blue chip S&P 500 5,24% 12,57% 11,32% 16,26% 28,88% -6,24% 19,42% 9,54%

USA kis kapitalizáció Russell 2000 2,07% 9,30% 14,77% 18,36% 23,72% -12,18% 13,14% 19,48%

Németország DAX 0,85% 12,68% 10,33% 3,55% 25,48% -18,26% 12,51% 6,87%

Egyesült-Királyság FTSE 100 3,82% 8,78% 7,88% -14,34% 12,10% -12,48% 7,63% 14,43%

Franciaország CAC40 3,33% 16,12% 12,93% -7,14% 26,37% -10,95% 9,26% 4,86%

Japán Nikkei 225 -1,25% 4,15% 4,99% 16,01% 18,20% -12,08% 19,10% 0,42%
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Az ázsiai régióktól eltekintve a világ többi részén a lazítási irányba fordultak a vírusellenes 
intézkedések. Az oltási programok áprilisban pedig átlépték az 1 milliárdos adagot. Ezeknek 
közel egynegyede az USA-ban került beoltásra, mellyel a lakosságuk 31%-a teljesen védetté 
is vált. Több államban fel is oldottak minden korlátozó intézkedést.  

 
2021. április Elmúlt 3 hónap 2021-ben 2020-ban 2019-ben 2018-ban 2017-ben 2016-ban

MSCI EM Index MXEF 2,37% 1,36% 4,36% 15,84% 15,42% -16,63% 34,35% 8,58%

Kína SHCOMP 0,14% -1,04% -0,75% 13,87% 22,30% -24,59% 6,56% -12,31%

India Nifty -0,41% 7,31% 4,64% 14,90% 12,02% 3,15% 28,65% 3,01%

Mexikó MEXBOL 1,62% 11,69% 8,95% 1,21% 4,56% -15,63% 8,13% 6,20%

Brazília IBOV 1,94% 3,33% -0,10% 2,92% 31,58% 15,03% 26,86% 38,93%
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A nyersanyagoknak is kedveztek a piaci folyamatok, a réz az áprilisi konszolidációját 
követően mindenkori csúcsok közelébe emelkedett. A nemesfémek szintén jól tudtak 
teljesíteni a hónapban. Az olaj pedig továbbra is a 60 dolláros szintek fölött tartja magát, 
mely pozitív folyamatokról ad jelzést. 
 

2021. április Elmúlt 3 hónap 2021-ben 2020-ban 2019-ben 2018-ban 2017-ben 2016-ban

Japán Nikkei 225 -1,25% 4,15% 4,99% 16,01% 18,20% -12,08% 19,10% 0,42%

Kína SHCOMP 0,14% -1,04% -0,75% 13,87% 22,30% -24,59% 6,56% -12,31%

India Nifty -0,41% 7,31% 4,64% 14,90% 12,02% 3,15% 28,65% 3,01%

Korea Kospi 2,82% 5,77% 9,55% 30,75% 7,67% -17,28% 21,76% 3,32%ve
ze

tő
 á

zs
ia

i 

p
ia

co
k

 
 
Mivel tavaly márciusban még dúlt a járvány Kínában - alacsony bázisról indultak az adatok - 
így márciusra is egészen elképesztő számokat közölt a kínai statisztikai hivatal. Az import 
38,1 százalékkal bővült éves bázison, míg az export 30,6 százalékkal. Összességében a 
külkereskedelmi mérleg a várt 52,05 milliárd dolláros többlettel szemben mindössze 13,8 
milliárd dolláros többletet mutatott, de itt érdemes megemlíteni az előző havi 103 milliárd 
dolláros többletet, ami minden eddigi rekordot megdöntött. Az adatok megerősítik a kínai 
gazdaság rendkívül gyors kilábalását, mind a külső, mind a belső kereslet rendkívül élénk. A 
kínai kormány az idei évre 6 százalékos gazdasági növekedést tűzött ki célként, azonban több 
nagy elemzőház is ennél jóval nagyobb, 8 százalék körüli bővülést vár. 
 

1.2. Hazai és regionális részvénypiac 

A régiónkban a csökkenő lengyel-cseh-magyar esetszámokat tekintve tetőzni látszik a 
járvány. Hazánkban májusig pedig a lakosság 40%-a megkapta legalább az egyik dózisát, 
ezzel további korlátozások eltörlését eredményezve. A többi szomszédunknál is hasonló 
intézkedések várhatók, melyek már a turizmus-vendéglátás szektornak a nyitását is jelenteni 
fogják. A dollárerő visszafordult, mely a fejlődő piaci devizák erősödését eredményezte. Az 
idei évben gyengélkedő hazai és régiós piac viszont magára találhat a második negyedévben. 
A magyar piac volt az egyedüli, mely csökkenéssel indította a második negyedévet, legjobban 
a szintén lemaradó lengyel piac teljesített, melyet elsősorban a pénzügyi szektor húzott. 
 

2021. április Elmúlt 3 hónap 2021-ben 2020-ban 2019-ben 2018-ban 2017-ben 2016-ban

Lengyelország WIG 20 5,09% 4,60% 2,70% -7,73% -5,56% -7,50% 26,35% 4,77%

Csehország PX Index 0,89% 8,15% 7,12% -7,93% 13,08% -8,50% 16,99% -3,63%

Románia BET Index 1,36% 10,05% 15,67% -1,72% 35,13% -4,77% 9,44% 1,15%

Ausztria ATX Index 2,14% 11,76% 16,07% -12,76% 16,07% -19,72% 30,62% 9,24%

Magyarország BUX -2,58% -0,77% 2,70% -8,76% 17,74% -0,61% 23,04% 33,79%
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Szlovéniában terjeszkedhet az OTP, a bankot az Apollo-tól vásárolhatja, mellyel erősítheti a 
piaci pozícióját az országban. A bankért az OTP-nek 1 milliárd euró körül kellene fizetnie, 
mely nagyjából a könyvkörüli értéket jelenthetne. A két cég egyelőre nem kommentálta az 
értesüléseket. 
 
Fontos bejelentés érkezett az Opustól. Adásvételi szerződést írtak alá az E-on Hungáriával a 
Titász megvásárlásáról, valamint a MET-től megvásárolták a Titász 49,57 százalékát. A Titász 
tranzakció a harmadik negyedévben zárulhat, ezzel mind a két cégben irányító jogkört 
szerezhet az Opus. Ezekkel a lépésekkel újra fontos pozíciókat építenek ki az energetika 
területén, mely divízió korábban kiüresedett. 
 
Benyújtotta a Pénzügyminisztérium a költségvetés módosítását, a javaslat értelmében 
növelnék az egészségügyi ellátások, a családtámogatások, és az önkormányzati rendszer 
finanszírozását. A költségek növekedése miatt az idei évi hiánycél a GDP 7,5 százaléka, mely 
lehetővé tenné, hogy az államadósság 80,4 százalékról 79,9 százalékra csökkenjen. A 
gazdasági növekedés 4,3 százalékos lehet a frissített előrejelzés szerint. Jelentősen javult a 
GKI index áprilisban a márciusi -32,6-ról. A GKI elemzői kiemelték, hogy pozitív trendeket 
látnak és a fogyasztók egyre magabiztosabbak, akár nagy vásárlások terén is. A 
munkanélküliségtől való félelem is jelentősen csökkent, míg a megtakarításokhoz való 
hozzáállás nem változott. 
 
A hónap során begyorsultak az oltási programok és elérte hazánk a 4 millió beoltottat, mely 
aránnyal továbbra is a „mezőny” elejéhez tartozunk. Orbán Viktor a Kossuth Rádióban pár 
nappal korábban történt interjúja alapján számos szolgáltató (mozik, színházak, 
konditermek, szállodák) ki is nyitott.  
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1.3. Nemzetközi és hazai állampapírpiac és hozamkörnyezet 

 
Optimistább lett a Nemzetközi Valutaalap. A szervezet egy kiadott előrejelzése szerint az idei 
évben 6 százalékkal bővülhet a világgazdaság, jövőre pedig 4,4 százalékkal. Ugyanakkor 
aláhúzták, hogy a fellendülés rendkívül egyenetlen lehet, emiatt pedig nőnek az 
életszínvonalbeli különbségek. Azokban az országokban, ahol lassan halad az oltási folyamat, 
elhúzódhat a járvány, így a gazdasági fellendülés is lassabb lehet. Kínában 8,4 százalékos 
növekedést várnak idén, jövőre 5,6 százalékost, az Egyesült Államokban 6,4, majd 3,5 
százalékos bővülés lehet. Az eurózónára vonatkozóan idén 4,4 százalékos, jövőre 3,8 
százalékos növekedés szerepel a frissen kiadott prognózisban.  
 
Ismertette újabb gazdaságélénkítő programját Joe Biden. A 2 250 milliárd dolláros 
infrastruktúra programot 8 év alatt szeretné megvalósítani melyből szánnak 
közlekedésfejlesztésre, közműfejlesztésekre és az amerikai feldolgozóipar fejlesztésére is. Az 
elnök hiába szeretné, ha mindenki támogatná javaslatát, a republikánusok várhatóan nem 
tetszésüket fejezik ki, mert adóemelésekből szeretnék finanszírozni a programot, köztük a 
társasági nyereségadó 21 százalékról 28 százalékra emelkedne.  
 
A Federal Reserve a legutóbbi kamatdöntő ülésen nem jelentettek be semmilyen 
módosítást, a megjelent közlemény sem tartalmazott új információt. A jegybank jelezte, 
hogy az oltási folyamat, illetve az erőteljes fiskális és monetáris támogatás miatt erősödtek a 
gazdasági aktivitási és foglalkoztatottsági mutatók, de a leginkább érintett ágazatok továbbra 
is gyengélkednek. Az infláció emelkedik, de a folyamat nagyrészt átmeneti hatásoknak 
köszönhető. A sajtótájékoztatón Jerome Powell elmondta, hogy egyelőre nem tárgyaltak az 
eszközvásárlási program szűkítéséről, még hosszú út áll az amerikai gazdaság előtt a teljes 
felépülésig. Lael Brainard úgy látja, hogy a szűk keresztmetszetet az infláció átmeneti 
emelkedése fogja jelenteni, ezt követően azonban valószínűbb, hogy az visszatér a hosszabb 
távú trendhez, tehát nem számít rá, hogy tartósan és nagymértékben emelkednének a 
fogyasztói árak. A döntéshozó hozzátette, hogy még mindig 9 millió munkahely hiányzik az 
amerikai gazdaságból a járvány előtti helyzethez képest.  
 
Kedvező, de vártnál némileg gyengébb makroadatok érkeztek a hónap végén az Egyesült 
Államokból, az évesített GDP-növekedés 6,4 százalékos volt az első negyedévben, szemben a 
6,7 százalékos várakozással. A GDP-deflátor ugyanakkor erősödő árnyomásról tanúskodik, a 
várt 2,6 százalék helyett 4,1 százalékkal emelkedett, ez szintén évesített érték. A jegybank 
által kiemelten figyelt Core PCE index 2,3 százalékos emelkedést mutatott. A tartósan 
munkanélküliek száma 3,66 millió főt számlál jelenleg. A gazdasági növekedés üteme 2003. 
óta a második legerősebb, ezzel a teljes GDP már csak 5 százalékkal marad el a koronavírus-
járvány előtti értéktől. A növekedés fő hajtóereje a fogyasztás bővülése volt, melyet a fiskális 
csomag támogatott, és várhatóan ennek hatása a következő negyedévekben is kifejti pozitív 
hatását. A személyes fogyasztás éves bázison 10,7 százalékkal emelkedett, erre a 60-as évek 
óta nem volt példa az Egyesült Államokban. 
 
Az Európai Központi Bank döntéshozója, Klaas Knot egy a Reutersnek adott interjúban 
jelezte, hogy amennyiben az eurózóna gazdasága az alap-forgatókönyv szerint alakul, a 
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harmadik negyedévben megkezdhetik a Pandémiás-vészhelyzeti eszközvásárlási program 
(PEPP) fokozatos leépítését. Ehhez robosztus gazdasági növekedésre és erőteljesebb inflációs 
folyamatokra lesz szükség. A jegybankár ugyanakkor hozzátette, hogy a program fokozatos 
kivezetése nem jelent monetáris szigorítást, a normál eszközvásárlások (APP) folyatódnak, 
így fennmarad a jelenlegi, alkalmazkodó jegybanki politika. 
 
A kamatdöntő ülésen változatlanul hagyták a monetáris kondíciókat, bejelentésre sem került 
sor. A sajtótájékoztatón Christine Lagarde jelezte, hogy a rövid távú kilátások borúsak, mivel 
a fertőzések magas száma és a hatósági korlátozások akadályozzák a kilábalást. Középtávon 
ugyanakkor már kedvezőbbek a kilátások, az idei évben gazdasági fellendülést várnak az 
eurózónában. Egyelőre nem került szóba a pandémiás-vészhelyzeti eszközvásárlási program 
(PEPP) fokozatos kivezetése, erről még korai lenne tárgyalni. Lagarde jelezte azt is, hogy az 
EKB nem fog tudni „együtt mozogni” az amerikai jegybankkal, nem ugyanazok a 
mandátumok, illetve rengeteg eltérés van az eurózóna és az Egyesült Államok gazdasági 
folyamatai között. Várhatóan 2022. közepére érheti el az eurózóna gazdasága a járvány előtti 
szintet. 
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Irányadó fejlett piaci és a hazai tízéves generikus hozamok alakulása 

 
 
A kamatdöntő ülésen a várakozásoknak megfelelően nem történt bejelentés, és új, 
monetáris politikát érintő üzenetet sem fogalmaztak meg a döntéshozók. A korábbi 
üzeneteket megerősítették, emellett felülvizsgálták az állampapír-vásárlási programot, 
melyet sikeresnek ítéltek, a következő felülvizsgálatra 3 ezer milliárd forintos állomány 
elérésekor kerül majd sor. A közleményben megjelent, hogy 31,5 tonnáról 94,5 tonnára 
emelkedett az aranytartalék, mely hozzájárul az országgal szembeni bizalom további 
erősítéséhez. Magyarországon idén 4,3, jövőre 5,9 százalékos növekedést vár az IMF. Az 
infláció idén 3,6 százalékos, jövőre 3,5 százalékos lehet hazánkban a szervezet szerint. 
 
30 éves zöld kötvényt bocsátott ki Magyarország 20 milliárd forint értékben, mely egyszerre 
lovagolt meg két trendet is. A mostani hozamkörnyezetben egyre népszerűbbek a hosszú 
lejáratok, valamint egyre nagyobb az igény a környezettudatos kötvények iránt is, melynek 
szintén megfelel a kötvény. Korábban csak Hongkong és Lengyelország bocsátott ki ilyen 
hosszú lejáratú zöld kötvényt. A mostani kibocsátás csak az első lesz a sorban, az 
Államkincstár összesen 90 milliárd forintértékben értékesítene összesen a kötvényből. 
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Magyar generikus államkötvény-piaci hozamszintek és a jegybanki alapkamat alakulása 

 
 

Hazai állampapír-piaci összhozamindexek alakulása 
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2021. márciusban a fogyasztói árak átlagosan 3,7%-kal magasabbak voltak az egy évvel 
korábbinál. Az MNB által kiemelten figyelt, indirekt adóktól szűrt maginfláció 3,1 százalékos 
volt márciusban, ami nem tekinthető kiugrónak. Az inflációs folyamatokban azonban több 
tényező is felfelé mutató kockázatot jelent a következő hónapokban. Ezekre a folyamatokra 
egyelőre nem fog érdemben reagálni a jegybank, mivel átmenetinek tartja. Nagyobb 
változásokra a június 22-én esedékes kamatdöntő ülésen számíthatunk majd, akkor jelenik 
meg a friss inflációs jelentés a jegybanki prognózisokkal, és már tisztábban lehet látni a 
gazdaság újraindításának várható inflációs és növekedési hatásaival kapcsolatban is. 
 
 

Infláció és jegybanki alapkamat alakulása napjainkig 

 


