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1. Általános piaci trendek 

1.1. Nemzetközi Részvénypiacok 
 

A vezető amerikai indexek augusztusban visszább húzódtak a csúcsközeli tartományokból. 
Vélhetően az uborkaszezonban nem volt elég vételi erő a piacokon, hogy új csúcsra fussanak. 
Ezt az ismét felmerülő negatív hangulat se segítette a kereskedelmi háború körül. A hónap 
utolsó heteiben elsőként kínai bejelentéssel indult az eseménysorozat. 75 milliárd dollár 
értékű, az Egyesült Államokból érkező árura terveztek kivetni pótvámot, többek között 
agrártermékekre, nyersolajra. Ez válasz volt Donald Trump, nemrég bejelentett, szeptember 
1-től, illetve december 15-től hatályba lépő, újabb vámjaira. Ezt követően jött az újabb 
bejelentés az amerikai elnöktől, 250 milliárd dollár értékű kínai árucikkre megemeli a 
vámtarifát 25-ről 30 százalékra, és a szeptembertől, illetve decembertől bevezetendő, 300 
milliárd dollár értékű árura kivetendő terhet 10-ről 15 százalékra emeli. 
 
A hónap utolsó napján viszont érkezett egy összességében barátságos nyilatkozat Kína 
részéről. Gao Feng, a kínai kereskedelmi minisztérium szóvivője elmondta, hogy Kínának 
bőven van eszköze a megtorlásra az Egyesült Államokkal szemben, azonban nem ez a céljuk, 
és nyitottak a tárgyalásra az új vámtarifák eltörlésével kapcsolatban. Emiatt egyelőre nem is 
vezetik be a belengetett vámokat, és nagyon fontosnak nevezte a további tárgyalások 
feltételeinek megteremtését. Ez valamelyest megnyugvást hozott a piacokon, ám kérdéses 
meddig tart ki. 
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Boris Johnson több uniós tagállam vezetőjével is találkozott a kilépés esetleges 
módosításával kapcsolatban. Egyenként azonban egy tagállam se tud ígéretet adni, így ez 
vélhetően egy feltérképezés lehetett az egyes vezetők nyitottságára az ügyben. 
 

2019. augusztus Elmúlt 3 hónap 2019-ben 2018-ban 2017-ben 2016-ban 2015-ben 2014-ben

USA irányadó blue chip S&P 500 -1,81% 6,34% 16,74% -6,24% 19,42% 9,54% -0,73% 11,39%

USA kis kapitalizáció Russell 2000 -5,07% 2,00% 10,85% -12,18% 13,14% 19,48% -5,71% 3,53%

Németország DAX -2,05% 1,81% 13,07% -18,26% 12,51% 6,87% 9,56% 2,65%

Egyesült-Királyság FTSE 100 -5,00% 0,63% 7,12% -12,48% 7,63% 14,43% -4,93% -2,71%

Franciaország CAC40 -0,70% 5,24% 15,85% -10,95% 9,26% 4,86% 8,53% -0,54%

Japán Nikkei 225 -3,80% 0,50% 3,45% -12,08% 19,10% 0,42% 9,07% 7,12%
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A No-Deal Brexit egyik elszenvedője az autóipar lehet. A német autógyártók legfontosabb 
exportcélja tavaly Nagy-Britannia volt, 666 ezer autót szállítottak ide, jelentősen többet, 
mint az USA-ba, amely a második legnagyobb felvevőpiac volt 470 ezer autóval. Egyes 
elemzések szerint 100 ezer német autóipari munkavállaló veszítheti el állását, a legsúlyosabb 
érintett Volkswagen lehet, melynek részvényárfolyama több mint 9 százalékot esett az 
utóbbi hónapban. A brit exportot is érzékenyen érintheti a megállapodás nélküli kilépés, a 
híres brit autómárkák mint a Mini, a Jaguar, a Land Rover és a Bentley napjainkban már 
külföldi tulajdonban vannak, de még jelentős gyártókapacitással rendelkeznek a 
szigetországban. Az itt gyártott autók 80 százaléka exportálásra kerül, az export mennyiségét 
azonban jelentősen visszavethetnék az életbe lépő vámtarifák. A brit autóipar ráadásul 
nemzetgazdasági szempontból is igen jelentős, az ország teljes exportjának 14,4 százalékát 
teszi ki. A légitársaságok működését szintén negatívan érintheti a britek megállapodás nélküli 
kilépése. 
 

2019. augusztus Elmúlt 3 hónap 2019-ben 2018-ban 2017-ben 2016-ban 2015-ben 2014-ben

MSCI EM Index MXEF -5,08% -1,37% 1,92% -16,63% 34,35% 8,58% -16,96% -4,63%

Kína SHCOMP -1,58% -0,43% 15,73% -24,59% 6,56% -12,31% 9,41% 52,87%

India Nifty -0,85% -7,54% 1,48% 3,15% 28,65% 3,01% -4,06% 31,39%

Mexikó MEXBOL 4,31% -0,30% 2,36% -15,63% 8,13% 6,20% -0,39% 0,98%

Brazília IBOV -0,67% 4,23% 15,07% 15,03% 26,86% 38,93% -13,31% -2,91%

Korea Kospi -2,80% -3,62% -3,59% -17,28% 21,76% 3,32% 2,39% -4,76%
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Sikerült Japánnak és az Egyesült Államoknak kidolgozni egy új kereskedelmi megállapodás 
alapjait. Az egyezség szerint Japán csökkenti a jelenleg érvényben levő vámokat az 
Amerikából behozott marha, sertés és további mezőgazdasági termékekre, növeli a búza és 
kukorica exportot, és továbbra is viseli az amerikai vámot az autóexportjára. A japán fél 
nyeresége az üzleten egyelőre annyi, hogy a belengetett fájdalmasabb autóvámokat elkerüli 
az egyezménnyel. 
 

2019. augusztus Elmúlt 3 hónap 2019-ben 2018-ban 2017-ben 2016-ban 2015-ben 2014-ben

Japán Nikkei 225 -3,80% 0,50% 3,45% -12,08% 19,10% 0,42% 9,07% 7,12%

Kína SHCOMP -1,58% -0,43% 15,73% -24,59% 6,56% -12,31% 9,41% 52,87%

India Nifty -0,85% -7,54% 1,48% 3,15% 28,65% 3,01% -4,06% 31,39%

Korea Kospi -2,80% -3,62% -3,59% -17,28% 21,76% 3,32% 2,39% -4,76%ve
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Egyre kisebb ütemben bővül a kínai szolgáltatási szektor. A Caixin augusztusban közzétett 
jelentése szerint a szolgáltatóipari beszerzési menedzser-index 51,6 pontra süllyedt 
júliusban, ez sorozatban a negyedik hónapban mért csökkenés. Az új megrendelések 
bővülést mutatnak, és alapvetően továbbra is optimisták a vállalatok a jövőbeni kilátásokat 
illetően, azonban mindenképpen figyelmeztető jel az index fokozatos csökkenése. Eközben a 
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feldolgozóipari index az 50-es határérték alá süllyedt, mely jól mutatja a kereskedelmi 
háborúval kapcsolatos bizonytalanságokat. 
 
A Kínai Nemzeti Bank hivatalos közleménye szerint a jüan árfolyamának esését a 
protekcionista gazdaságpolitika és a vámtarifák emelése okozta, az árfolyamot 2008 óta 
először 7 dollár alatt rögzítették. A gyengébb kínai fizetőeszköz versenyképesebbé teszi az 
ország árucikkeit a világpiacon, megvásárlásuk olcsóbbá válik külföldi devizákban, ez a 
folyamat erősen támogathatta a váratlan exportnövekedést. A jüan gyengülése kedvez a 
kínai exportnak, viszont a nyersanyagok importján keresztül emeli a termelői árakat. Donald 
Trump folyamatosan azzal vádolja a kínai kormányt és a jegybankot, hogy szándékosan 
gyengítik a devizájukat, azonban ezt a kínai fél nem ismeri el. 

1.2. Hazai és regionális részvénypiac 

A tengerentúli piacok megtorpanásával a régiós és a hazai piacok is negatív képet festettek.  
 

2019. augusztus Elmúlt 3 hónap 2019-ben 2018-ban 2017-ben 2016-ban 2015-ben 2014-ben

Lengyelország WIG 20 -6,24% -4,65% -6,21% -7,50% 26,35% 4,77% -19,72% -3,54%

Csehország PX Index -1,84% -0,65% 5,14% -8,50% 16,99% -3,63% 1,02% -4,28%

Magyarország BUX -2,39% -2,71% 1,67% -0,61% 23,04% 33,79% 43,81% -10,40%
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A közép-európai tőzsdék veszteséggel fejezték be az augusztust. A prágai és a budapesti 
börze jobban teljesített ugyan, mint a varsói, de még így is negatív tartományban zárták a 
tárgyhónapot. A bécsi parkett szintén mínusszal zárt, egyedül a román index tudott 
emelkedni, 0,34%-kal került feljebb. 

 
 
A magyar jelentési szezont a MOL nyitotta. Vártnál jobb negyedéves számokat közölt. A 
második negyedévben 182,4 milliárd forintos tisztított EBITDA-t könyvelt el a hazai olajcég, 
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ami 2,2 százalékos bővülést jelent éves összehasonlításban, szemben az elemzők által várt 3 
százalékos csökkenéssel. Adózott eredmény soron is felülteljesítette a várt eredményt, 6,7 
százalékos növekedést érve el éves alapon. Az eredmény a finomítási üzletág remek 
teljesítményének köszönhető, ami a nyomott finomítói marzsok ellenére 4 százalékos 
növekedést tudott felmutatni a magas nagykereskedelmi árrésnek és a javuló petrolkémiai 
marzsoknak köszönhetően. A kitermelési üzletág számai elmaradnak a tavalyitól, miután a 
kedvező devizahatás és a kitermelési mennyiség növekedése nem tudta ellensúlyozni a 
csökkenő olajár és a magasabb fajlagos kitermelési költség negatív hatását. A fogyasztói 
szegmens is hozta a tőle elvárt növekedést.  
 
A hónap végén adott számot a vállalat, hogy sikerrel zárult a négy hónapja Pakisztánban 
kezdődött fúrás, és a vállalat az első tesztek alapján napi 1844 hordó olaj és félmillió 
köbméter gáz kitermelésére alkalmas mezőre bukkant. Ezen azonban a konzorcium többi 
négy tagjával osztozik, így a MOL közel 200 hordónyival növelheti napi olajkitermelését, ami 
napi 112 ezer hordó környékén alakult az előző negyedévben. 
 

Egyedül a bevétel soron maradt el a várakozásoktól a Magyar Telekom, melyet az RI/IT 
bevételek 10 százalék feletti visszaesése okozott. Az EBITDA jelentősen emelkedett, és jobb 
lett, mint azt az elemzők várták. Azonban ezt részben ellensúlyozza, hogy a számviteli 
szabályok változása is segítette az eredményt.  
 
Rekordnyereséget ért el az OTP. A bankcsoport 23 százalékos éves eredménynövekedést ért 
el, melyet a 18 százalékos bevétel növekedés segített. Különösen erős volt a horvát leány, 91 
százalékos növekedést ért el a részleg, de az ukrán 42 százalékos, illetve a bolgár 29 
százalékos éves eredmény növekedés is kimagasló volt. A költségek lassabb ütemben 
növekedtek, mint a bevételek, így költség bevétel arány csökkent a tavalyihoz viszonyítva. A 
Trend szlovák gazdasági lap értesülése szerint a bank eladná szlovákiai hálózatát, amelyre 
három jelentkező is akad: a Tatra Banka, a CSOB és a Penta pénzügyi befektetői csoport. Az 
OTP mérlegének csupán 3 százalékát teszi ki a szlovák egység, ami a kilencedik legnagyobb 
bank Szlovákiában, és az elmúlt öt évben összesen 10,4 millió euró veszteséggel zárt. Szlovák 
információk szerint az OTP már 2008-ban is megvált volna a banktól, de a pénzügyi válság 
miatt elhalasztotta az értékesítést. 
 

1.3. Nemzetközi és hazai állampapírpiac és hozamkörnyezet 

A hónapban az amerikai 3 hónapos és a 10 éves kötvények hozama közt a legnagyobb volt a 
különbség 2007 óta a rövidebb papír javára. Sokan a hozamgörbe invertálódását recessziós 
indikátorként is értelmezik (ez a múltban többször is előzetesen jelezte a visszaeséseket), ám 
most más okok is lehetnek ennek a hátterében. Az egyik a kamatok további csökkenésével 
kapcsolatos várakozások. Jelenleg az amerikai jegybank alapkamat tűnik ki még mindig a 
sorból a fejlett országok között és egyre nagyobb a nyomás a politikai oldal felől rajta, hogy a 
csökkenés irányába lépjenek a jövőben. Jelenleg széles skálán mozognak a várakozások, 
szeptemberre 25 ám év végéig akár 50 bázispontos vágást is áraznak a piaci szereplők. 
 
Tim Duys, az Oregoni Egyetem Fedszakértője szerint a jegybank nem fog reagálni a 
hozamgörbe alakulására, a ténylegesen beérkező adatokat, és saját elemzéseiket veszik 
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figyelembe döntéseik során. A 2008-as példához nyúl vissza, akkor 2006-ban megtörtént a 
hozamgörbe invertálódása, azonban a recesszió csak 2007. végén indult. Jelentős különbség 
mutatkozik abban, hogy a korábbi invertálódások egy kamatemelési ciklus közben 
jelentkeztek, míg legutóbb már lazított a jegybank.  
 
Több amerikai kamatvágást vár idén a Morgan Stanley. Módosították korábbi álláspontjukat 
a Morgan Stanley elemzői, előzőleg csak októberre várták az újabb kamatvágást, a 
kereskedelmi háború elmérgesedése miatt most azt várják, hogy szeptemberben és 
októberben is lazításról fog dönteni a Fed, és jövőre is folytatódhat az enyhítés. Az UBS 
elemzője ennél is tovább ment, 2020. végére 1,00-1,25 százalékos kamatszintet vár, mely azt 
jelentené, hogy addig 4-5, egyenként 25 bázispontos kamatvágás jöhet. A határidős és 
opciós árazások alapján is hasonló mértékű lazításra lehet számítani, azonban ne feledjük, 
hogy az árazással a befektetők hajlamosak előreszaladni. Várakozásunk szerint az idei évben 
mindenképpen várható még egy kamatvágás, de nem számítunk ilyen gyors ütemű 
csökkentésre, mivel a beérkező adatok egyelőre nem indokolják. 
 
Komolyan fontolgatja az amerikai államkincstár az extra hosszú lejáratú kötvények 
kibocsátását. Mnuchin, az amerikai pénzügyminiszter, azt nyilatkozta, hogy még nincs 
eldöntve, hogy lesz 50 vagy 100 éves lejáratú kibocsátás, de komolyan megfontolják a 
lehetőséget. Szerinte amennyiben a körülmények megfelelőek, és továbbra is lapos marad a 
hozamgörbe, akkor érdemes lehet az új kötvényeket kibocsátani. Eközben már rekord 
alacsony, 2 százalék alatti hozamokkal kereskedett a 30 éves amerikai kötvény.  
 
Az EKB változatlanul hagyta az irányadó refinanszírozási műveletek 0,00%-os kamatlábát, 
valamint az aktív oldali és a betéti rendelkezésre állás kamatlábának 0,25%-os, illetve -
0,40%-os szintjét. Olaf Scholz pénzügyminiszter 50 milliárd eurós keretösszegű 
élénkítőcsomagot javasol, és Angela Merkel is jelezte, hogy a német gazdaságban „nehéz 
időszak” jöhet, a kormány a helyzet alakulásának függvényében reagálni fog. A Bundesbank 
figyelmeztette a kormányt, hogy jó esély van a recesszió kialakulására, ez segítheti a fiskális 
ösztönzés bevezetését. Összehasonlításban 0,1 százalékkal zsugorodott a GDP. Amennyiben 
a harmadik negyedévben is visszaesést mérnek, technikailag recesszióba kerül a német 
gazdaság. 
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Irányadó fejlett piaci és a hazai tízéves generikus hozamok alakulása 

 
 
Az MNB Monetáris Tanácsa változatlanul tartotta a monetáris kondíciókat. Ennek 
megfelelően az alapkamatot, az egynapos jegybanki fedezett hitel kamatát és az egyhetes 
jegybanki fedezett hitel kamatát 0,9 százalékon, az egynapos jegybanki betét kamatát pedig -
0,05 százalékon hagyta.  
 
A megjelent közleményben a döntéshozók kiemelik, hogy a gazdasági növekedés az idei év 
közepétől fokozatosan lassul, ugyanakkor továbbra is élénk marad. A visszafogott európai 
konjunktúra az év második felétől a magyar növekedés mérséklődésében is érzékelteti 
hatását. A hazai gazdaság 2019-ben várhatóan 4,3 százalékkal, 2020-ban pedig 3,3 
százalékkal növekszik. A hitelpiacok folytatódó dinamikus bővülésével a beruházási ráta idén 
tovább emelkedik és a következő években is magas szinten stabilizálódik.  
 
Varga Mihály szerint is 4,3-4,4 százalékos növekedés várható az idei évben. A 
pénzügyminiszter a kockázatok között kiemelte az Egyesült Királyság kilépését az Európai 
Unióból, illetve a világgazdasági növekedés lassulását, ugyanakkor aláhúzta, hogy a hazai 
autóipar költségszintjei miatt egyelőre nem érezhető a német gazdasági lassulás. 
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Magyar generikus államkötvény-piaci hozamszintek és a jegybanki alapkamat alakulása 

 
 

Hazai állampapír-piaci összhozamindexek alakulása 
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Az MNB várakozásainak megfelelően az éves fogyasztóiár-index a nyári hónapokban 
csökkenésnek indult. 2019 júliusában az infláció 3,3, a maginfláció 3,7, míg az indirekt 
adóktól szűrt maginfláció 3,2 százalékra mérséklődött. Mind az iparcikkek, mind a piaci 
szolgáltatások inflációja lassult a megelőző hónaphoz képest. A tartósabb inflációs 
folyamatok összességében a vártnál is alacsonyabban alakultak. 
 

Infláció és jegybanki alapkamat alakulása napjainkig 

 


