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1. Általános piaci trendek 

1.1. Nemzetközi Részvénypiacok 

 
Hol van már a tavalyi nyár és a 2017-es nyár geopolitikai kockázatai, amikor az észak-koreai 
diktátor atom fenyegetése borzolta a kedélyeket?  A tavalyi események fényében az idei 
nyár és az augusztus pénzpiaci és geopolitikai eseményei némileg nyugodtabb hangulatot 
teremtettek a pénz és tőkepiacok számára. A világ gazdasági és politikai vezető inkább a 
közös megoldásra és kompromisszumra törekedtek a nyár utolsó hónapjában, így igazán 
csendes hónapot tudhatunk magunk mögött.   
 
Németországban találkozott augusztus közepén Angela Merkel és Vlagyimir Putyin. Az orosz 
elnöknek ez volt az első bilaterális találkozója Németországban az elmúlt öt évben, ez jól 
mutatja a változó hangulatot. Merkel szeretne Európa vezetőjeként fellépni és előrelépést 
elérni Szíriában, Ukrajnában, vagy az energia ügyekben. Az orosz kormány szeretné magát 
úgy prezentálni, mint egy megbízható tárgyalópartner, szemben az Egyesült Államok 
egyoldalú és hektikus politikájával. Egy esetleges megállapodás Szíriáról vagy az EU-s 
szankciók jövőjéről a német kancellár népszerűségének is jót tenne, nemcsak Németország 
vezető szerepének. 
 
A NAFTA tárgyalások folytatódtak augusztusban, mert az Egyesült Államok hamar le akarja 
zárni a szomszédjaival vívott kereskedelmi egyeztetéseket. Donald Trump engedékenyebb 
hangot ütött meg, mert leginkább a kereskedelmi háború fő célpontjára, Kínára akar 
koncentrálni. Mexikóval már körvonalazódik a megállapodás, mely vámmentesség fejében 
fix 16 dolláros óradíjat kér az autóiparban dolgozóknak, az autógyártásnál pedig a 
gépjárműalkatrészek 75 százalékának kell NAFTA országból származnia, valamint az 
ágazatban használt alumínium, acél és műanyag meghatározott százalékának szintén a 
három országból kell származnia.  

2018. augusztus Utolsó negyedév 2018-ban 2017-ben 2016-ban 2015-ben 2014-ben

USA irányadó blue chip S&P 500 3,03% 7,25% 8,52% 19,42% 9,54% -0,73% 11,39%

USA kis kapitalizáció Russell 2000 4,19% 6,56% 13,37% 13,14% 19,48% -5,71% 3,53%

Németország DAX -3,45% -1,91% -4,29% 12,51% 6,87% 9,56% 2,65%

Egyesült-Királyság FTSE 100 -4,08% -3,20% -3,32% 7,63% 14,43% -4,93% -2,71%

Franciaország CAC40 -1,90% 0,16% 1,77% 9,26% 4,86% 8,53% -0,54%

Japán Nikkei 225 1,38% 2,99% 0,44% 19,10% 0,42% 9,07% 7,12%
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Washington cserébe lemond arról, hogy az amerikai zöldség és gyümölcstermelők 
versenyjogi eljárást indíthassanak az olcsó szezonális mexikói termékek miatt, és a viták 
rendezésére az korábbi, 1994-ben aláírt egyezmény rendelkezései irányadók. Egy dologban 
nincs egyezség, sem Mexikó, sem Kanada nem hajlandó tárgyalni arról a Washington által 
bevezetendő új pontról, a megszüntetési záradékról, miszerint 5 év után automatikusan 
elévül a NAFTA, ha azt a felek nem újítják meg. Kanadával még nincs egyezség, de várhatóan 
hamarosan folytatódnak a háromoldalú tárgyalások. Az amerikai tőzsdeindexek értékelték a 
javuló hangulatot Mexikó, Kanada és az Egyesült Államok között és jelentős emelkedést 
könyveltek el az év legmelegebb hónapjában. 
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Argentína az IMF-hez fordult, hogy segítséget kérjen a devizájának elértéktelenedésének a 
megállítására, valamint a magas infláció miatt. Mauricio Macri a korábbi megállapodásban 
szereplő 50 milliárd dolláros hitelkeret egy részének korai lehívását kezdeményezte, hogy az 
argentin gazdaság biztosan meg tudjon felelni az idei és a 2019-es költségvetési céloknak. 
Macri szerint ez csak óvatosság és a hitelért cserébe pénzügyi szigorító lépéseket fognak 
tenni. A peso augusztus végén megközelítette a történelmi mélypontját a dollárral szemben. 
Meglepő módon a dél-amerikai eseményeknek semmi jele nem mutatkozott a nemzetközi 
tőzsdéken, és inkább maradt a jó hangulat. 
 
 

2018. augusztus Utolsó negyedév 2018-ban 2017-ben 2016-ban 2015-ben 2014-ben

MSCI EM Index MXEF -2,90% -5,78% -8,85% 34,35% 8,58% -16,96% -4,63%

Kína SHCOMP -5,25% -11,96% -17,60% 6,56% -12,31% 9,41% 52,87%

India Nifty 2,85% 8,80% 10,92% 28,65% 3,01% -4,06% 31,39%

Mexikó MEXBOL -0,30% 10,94% 0,39% 8,13% 6,20% -0,39% 0,98%

Brazília IBOV -3,21% -0,10% 0,36% 26,86% 38,93% -13,31% -2,91%

Korea Kospi 1,20% -4,13% -5,86% 21,76% 3,32% 2,39% -4,76%
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Fontosabb európai esemény volt még, hogy Michael Barnier, az EU fő Brexit felelőse azt 
nyilatkozta, hogy az EU kész egy olyan partnerséget kötni a britekkel, amire a történelemben 
eddig még nem volt példa. Ez egy pozitív elmozdulás az EU korábbi álláspontjáról, miszerint a 
britek választhatnak a már létező harmadik országos modellek közül egyet. Ez azt jelenti, 
hogy a britekkel szemben kedvezőbb megállapodás jöhet létre, mint a korábbi EU-s 
partnerekkel szemben. Azonban Barnier hozzátette, hogy az egységes piac nem egy á la 
carte választás, hogy valami kell, valami meg nem kell belőle. Mindenesetre az angol font a 
jó hírre hosszú hónapok óta nem látott magas szintjét érte el a dollárral szemben.  

2018. augusztus Utolsó negyedév 2018-ban 2017-ben 2016-ban 2015-ben 2014-ben

Japán Nikkei 225 1,38% 2,99% 0,44% 19,10% 0,42% 9,07% 7,12%

Kína SHCOMP -5,25% -11,96% -17,60% 6,56% -12,31% 9,41% 52,87%

India Nifty 2,85% 8,80% 10,92% 28,65% 3,01% -4,06% 31,39%

Korea Kospi 1,20% -4,13% -5,86% 21,76% 3,32% 2,39% -4,76%ve
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Bár jelentős piaci árfolyammozgást nem váltott ki, de az amerikai elnök kommunikációja akár 
zavart is okozhatott volna a pénzpiacokon. Donald Trump nyár közepén élesen bírálta a Fed 
kamatpolitikáját és nyilatkozatával a jegybank függetlenségét tette kockára. A Bloomberg 
cikke szerint egy magánrendezvényen az amerikai elnök elmondta, hogy a túlzottan erős 
dollárt a FED kamatemelési ciklusa okozza, és ez az elsődleges oka a külkereskedelmi 
hiánynak. Ha ez a megszólalás nem csupán kommunikációs trükk, és elterelő hadművelet 
Trump belpolitikai válságáról, akkor úgy tűnhet, hogy az elnök mellől hiányozhatnak a 
gazdasági tanácsadók. A laza fiskális politika, a masszív gazdasági növekedés, és az emelkedő 
infláció miatt fennáll az amerikai gazdaság túlhevülésének veszélye, ezt a folyamatot 
próbálja fékezni a Fed. 
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1.2. Hazai és regionális részvénypiac 

 
A regionális tőzsdék vegyes képet mutattak 2018 augusztusában. A lengyel és a magyar 
börze követni tudta az amerikai részvénypiacok emelkedését, amíg a prágai parkett 
részvényei estek. A közép-európai tőzsdék közül a magyar börze szárnyalt és egy erős 4%-ot 
emelkedett, amíg a varsói index 1,6%-ot. A cseh parkett nem tudta követni a regionális 
részvénypiacok emelkedését és -1,8% eséssel zárta az év nyolcadik hónapját. 
 

2018. augusztus Utolsó negyedév 2018-ban 2017-ben 2016-ban 2015-ben 2014-ben

Lengyelország WIG 20 1,56% 8,39% -5,01% 26,35% 4,77% -19,72% -3,54%

Csehország PX Index -1,78% -0,30% -0,49% 16,99% -3,63% 1,02% -4,28%

Magyarország BUX 4,17% 5,31% -5,44% 23,04% 33,79% 43,81% -10,40%
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A forint árfolyama rövid távon leginkább a Törökországból érkező hírekre volt érzékeny, és a 
többi feltörekvő piaci devizához hasonlóan, azonban az elmúlt hetekben jól láthatóan 
csökkent a reakció nagysága, masszív eladói nyomás esetén is visszafogottnak mondható volt 
a forint gyengülése. Az MNB laza monetáris politikája a szeptemberi Fed kamatemelést 
követően kerülhet ismét előtérbe, illetve egy nagyobb, amerikai hozamemelkedés esetén. 
Összességében az euró-forint árfolyama – rövid távon – a 318-325-ös, míg középtávon a 318-
330-as sávban mozoghat. 
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1.3. Állampapírpiac és hozamkörnyezet 

Az amerikai jegybank a várakozásoknak megfelelően nem változtatott irányadó 
kamatrátáján, mely 1,75-2% között helyezkedik el. A Fed kiemelte az előző negyedévben 
megfigyelt erős gazdasági növekedést és a munkaerőpiacról is pozitív véleményt fogalmazott 
meg. A befektetők körében ez megerősítette a feltételezést, hogy idén szeptemberben és 
decemberben várható még 1-1 kamatemelés. A piacok már mintegy 90%-os valószínűséggel 
beárazták a szeptemberi szigorítást. A jegybank nem adott arra jelet, hogy figyelembe vette 
volna Donald Trump amerikai elnök alacsonyabb kamatszintről szóló kívánságát, lévén nem 
változott az iránymutatás sem. A munkanélküliségi ráta folyamatosan csökkent az elmúlt 
években és tartósan a 4,5%-os medián hosszú távú vagy más néven nem-inflatórikus mutató 
alatt alakult. Ezek alapján a döntéshozók többsége fokozatosan szigorítani akar a még mindig 
laza monetáris kondíciókon. 

Az EKB Kormányzótanácsa is ülésezett a periódus végéhez közeledve, a júliusi alkalom 
azonban nem tartogatott sok meglepetést a júniusi jelentős bejelentések után. A 
várakozásoknak megfelelően változatlanul hagyták az irányadó refinanszírozási műveletek 
0%-os kamatlábát, valamint az aktív oldali és a betéti rendelkezésre állás kamatlábának 
0,25%-os, illetve −0,40%-os szintjét is. A Kormányzótanács arra számít, hogy az EKB irányadó 
kamatai legalább 2019 őszéig jelenlegi szintjükön maradnak, szeptember végéig a jelenlegi 
30 milliárd eurós havi ütemben folytatja a nettó eszközvásárlást, ezt követően 2018. 
december végéig 15 milliárd euróra csökkenti, majd pedig kivezeti a mennyiségi lazítás havi 
vásárlásait. Megvitatták az időközben beérkezett adatokat, de ezek nagy vonalakban követik 
az előrejelzést, melyre leginkább a kereskedelmi háborús fejlemények jelenthetnek lefelé 
mutató kockázatokat. 

Irányadó fejlett piaci és a hazai tízéves generikus hozamok alakulása 
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Az MNB is ülésezett az elmúlt periódusban, de a várakozásoknak megfelelően nem 
változtatott a kamatokon. A Monetáris Tanács megítélése szerint a belső kereslet 
élénkülésével párhuzamosan a hazai kibocsátás a potenciális szintje közelében alakul. A 
magyar gazdaság növekedése 2018-ban tovább élénkül, majd az aktuális előrejelzés 
feltevései mellett 2019-től fokozatosan lassul. Az olajár-változás átmeneti inflációt emelő 
hatásainak kifutásával az inflációs cél fenntartható elérése továbbra is 2019 közepétől 
várható. A piaci hangulat javulásával az MNB sem ment tovább a korábbi kissé szigorúbb 
hangvételű közlemény esetleges folytatásával. 

 
Magyar generikus államkötvény-piaci hozamszintek és a jegybanki alapkamat alakulása  
 

 
 

Magyarországon a nemzetközi, de főleg a feltörekvő piaci hangulat javulása játszotta a fő 
szerepet. A forint vissza tudott erősödni, majd egy – végül átmenetinek bizonyuló – 
megtorpanás után egészen 320-ig kapaszkodott vissza. Ennek hatására tovább raliztak a 
kötvényhozamok is, sőt még az egészen rövid DKJ-kra is megnőtt a kereslet. Volt olyan 3hós 
DKJ aukció, amire rég nem látott kereslet mutatkozott, amit ki is használt az adósságkezelő: 
maximális ráemelés és nagyobb kibocsátás formájában. Ugyanakkor érdekes fejlemény, hogy 
továbbra sincs hír az EU-s pénzek beérkezését illetően, ami a GDP 7%-át meghaladó 
készpénzforgalmi hiány miatt kiemelt jelentőségű.  Sőt, az állam megint fogytán lehet kissé a 
likviditás tekintetében, lévén újra meghirdetésre kerül a likviditási aukció. Mi több, a 
lakossági állampapírok népszerűségének megőrzése érdekében a Féléves Magyar Állampapír 
(FMÁP), az Egyéves Magyar Állampapír (1MÁP), a Kétéves Magyar Állampapír és a Postán 
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értékesített állampapírok esetén 50 bázispontot emel a kamaton az ÁKK. Ezzel vélhetően a 
mostanság csökkenő értékesítési számokon akar javítani a döntéshozó, illetve a magas 
állomány (de egyébként rövid lejáratú adósság) megtartása is kulcsfontosságú és akkor még 
nem beszéltünk az előfinanszírozott EU pénzekről. 

Hazai állampapír-piaci összhozamindexek alakulása 

 
 

 


