
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár részére 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2021. szeptember 09. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
HAVI JELENTÉS 2021 augusztus hónap  

 
 

  

 

EQUILOR ALAPKEZELŐ Zrt. 



 
2021 augusztus havi jelentés – Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár 

 

 

1 

 

1. Általános piaci trendek 

1.1. Nemzetközi Részvénypiacok 
 

A három nagy kapitalizációjú vállalatokat tömörítő amerikai index mindegyike ismét új 
rekordra futott. A kis kapitalizációjú vállalatokat tömörítő Russel 2000 is emelkedni tudott a 
tovább emelkedő amerikai esetszámok ellenére. A hónap egyik kiemelt eseménye a Fed 
Jackson Hole-ban tartott szimpóziuma volt. Az előzetesen nyilatkozó jegybankárok közül 
többen is az eszközvásárlási program kivezetésének megkezdését támogatták. Hozzájuk 
képest Jerome Powell végül nem jelentette be, mely kevésbé várt esemény volt a piac 
számára, még annak ellenére is, hogy egyébként a jegybankelnök kimondottan galamb 
beállítottságú. Kiemelte, hogy az elmúlt hónapok munkaerőpiaci folyamatai kedvezőek, de a 
delta-változat terjedése olyan bizonytalanságot hozott, melyre válaszul egyelőre kivár a 
jegybank. Így továbbra sincs biztos idővonal a „tapering” -re, mely meglátásunk szerint ősszel 
elkezdődhetett volna, ugyanakkor a fontosabb kérdés a leépítés mértékének ütemezése. 
Másik fontos bejelentés volt, hogy a kamatemelési ciklus kezdete nem fog egybeesni az 
említett eszközprogram kivezetésével, hanem az az új keretrendszer szerinti feltételek 
alapján lesz megállapítva. A piacok pozitívan fogadták az üzeneteket, és elfeledtették egy 
darabig a befektetőkkel a többi kockázatot. 

 
A Pfizer-BioNTech által gyártott vakcinát engedélyezte az amerikai Szövetségi Élelmiszer- és 
Gyógyszerügyi Hivatal (FDA), melyre az esetszámok ismételt felfutása is egyre inkább 
szükséget teremtett. Nem sokkal a bejelentést követően pedig a Moderna is benyújtotta a 
hatóságnak a szükséges dokumentumokat. A világon eddig 5,1 milliárd dózist adtak be, 
bizonyos országokban pedig már a harmadik oltást beadását is elkezdték, egyelőre az elsők 
között kapott veszélyeztetett korosztály részére, mely fokozatosan bővülni fog az eddig 
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látott menetrendek alapján. Az USA-ban a harmadik adagok beadásának kezdése 
szeptember végére várható Joe Biden elnök nyilatkozata alapján. Ugyanis a delta variáns a 
legmagasabb átoltottsággal rendelkező országoknak is kihívást ad az esetszámok 
megfékezésében. Egyelőre Izraelben és Amerikában sem fordult meg az emelkedő trend. 
Angliában bár volt egy megtorpanás, de ismét növekvő napi esetszámokat láthatunk a 
statisztikákban. Ázsiában összesítve stagnálás figyelhető meg Japánt kivéve. Ausztrália és Új-
Zéland továbbra is szigorú lezárásokat alkalmaz az esetszámok megfékezésére.  
 

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

USA irányadó blue chip S&P 500 2,90% 7,58% 20,41% 16,26% 28,88% -6,24% 19,42% 9,54%

USA kis kapitalizáció Russell 2000 2,13% 0,21% 15,14% 18,36% 23,72% -12,18% 13,14% 19,48%

Németország DAX 1,87% 2,68% 15,43% 3,55% 25,48% -18,26% 12,51% 6,87%

Egyesült-Királyság FTSE 100 1,24% 1,38% 10,20% -14,34% 12,10% -12,48% 7,63% 14,43%

Franciaország CAC40 1,02% 3,61% 20,33% -7,14% 26,37% -10,95% 9,26% 4,86%

Japán Nikkei 225 2,95% -2,67% 2,35% 16,01% 18,20% -12,08% 19,10% 0,42%
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Augusztus végén törölte el a legfelsőbb bíróság a kilakoltatási moratóriumot, továbbá ősszel 
kerül kivezetésre Amerikában a munkanélküli segélyek folyósítása. Ezzel az eddig 
mesterséges plafon a bérleti díjaknál megszűnik, illetve a munkanélküli ráta is várhatóan 
csökkenni fog, melyek, ha átmenetileg is de ismét inflatorikus hatást tudnak gyakorolni. A 
fejlett piaci hozamok csökkenése megtorpant és mind az amerikai, mind a német hozamok 
ugyan visszafogott mértékben, de emelkedni tudtak a várakozásainknak megfelelően. A 
mértékben nagyban közrejátszott az említett galamb hangvételű Jackson-Hole-i nyilatkozata 
Powell-nek. 
 

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

MSCI EM Index MXEF 2,42% -4,91% 1,35% 15,84% 15,42% -16,63% 34,35% 8,58%

Kína SHCOMP 4,31% -1,98% 2,04% 13,87% 22,30% -24,59% 6,56% -12,31%

India Nifty 8,69% 9,94% 22,53% 14,90% 12,02% 3,15% 28,65% 3,01%

Mexikó MEXBOL 4,79% 4,75% 20,96% 1,21% 4,56% -15,63% 8,13% 6,20%

Brazília IBOV -2,48% -5,89% -0,20% 2,92% 31,58% 15,03% 26,86% 38,93%
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A nyersanyagok vegyesen teljesítettek. Az olaj a delta hullám okozta csökkenő aktivitás és a 
félelmek miatt ismét délnek vette az irányt.  Az arany egy erőteljes leszúrás után sikeresen 
visszakapaszkodott 1800 dollár fölé, ezzel jelentősen elmozdulást nem mutatva a hóvégi 
értékeket tekintve.  
 

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

Japán Nikkei 225 2,95% -2,67% 2,35% 16,01% 18,20% -12,08% 19,10% 0,42%

Kína SHCOMP 4,31% -1,98% 2,04% 13,87% 22,30% -24,59% 6,56% -12,31%

India Nifty 8,69% 9,94% 22,53% 14,90% 12,02% 3,15% 28,65% 3,01%

Korea Kospi -0,10% -0,15% 11,34% 30,75% 7,67% -17,28% 21,76% 3,32%ve
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Kína a koronavírus kezelésében is különutat választott. A nagy ázsiai ország a zéró covid 
stratégiájával azt kockáztatja, hogy akár évekig elszigetelheti magát a többi országtól. A 
szigorú határellenőrzések ellenére 31 kínai tartományban felbukkant már a delta variáns, 
mely újabb célzott lezárásokhoz, tömeg tesztelésekhez és utazási korlátozásokhoz vezetett. 
A kínai kikötők zárása a Delta variáns miatt jelentős fennakadásokat okozhat a 
világkereskedelemben. Akár a tavalyihoz hasonló ideiglenes ellátási problémák is lehetnek, 
amennyiben a delta variáns miatt újabb kikötőket kell bezárni. A Yantian kikötő zárása már a 
Los Angeles-i kikötő júniusi forgalmi adatain is meglátszott és most kiadott közlemény 
alapján a Ningbo-Zhoushan kikötő zárása is negatívan hathat a forgalmi adatokra.  
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1.2. Hazai és regionális részvénypiac 

A részvényindexek folytatták a jó teljesítményt, melyhez a régiónk is csatlakozni tudott. A V4 
országokban egyelőre alacsonyak az esetszámok értékei, ám a környező tendenciákat 
megfigyelve itt is várható lesz egy felfutás. A nyugatra lévő országokban (Ausztria, Szlovénia, 
Németország, Belgium) mind emelkedő pozitivitási ráta figyelhető meg az elvégzett tesztek 
között, illetve a reprodukciós ráta is 1 fölé emelkedett. Mindezek mellett a következő 
hónapban kezdődő tanítási időszakok várhatóan szintén emelni fogják a számokat, ahogy azt 
Amerikában láthatjuk (ott ugyanis már augusztusban elindult az oktatás néhány államban). A 
hazai index is új csúcsra futott, mellyel az idei teljesítménye átlépte a 20%-ot. 
 

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

Lengyelország WIG 20 5,08% 6,03% 19,36% -7,73% -5,56% -7,50% 26,35% 4,77%

Csehország PX Index 6,18% 10,44% 25,02% -7,93% 13,08% -8,50% 16,99% -3,63%

Románia BET Index 2,77% 6,53% 24,19% -1,72% 35,13% -4,77% 9,44% 1,15%

Ausztria ATX Index 3,99% 5,48% 30,18% -12,76% 16,07% -19,72% 30,62% 9,24%

Magyarország BUX 6,91% 12,07% 23,60% -8,76% 17,74% -0,61% 23,04% 33,79%
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A konszenzushoz mérten minden soron pozitív meglepetést okozott a Richter a második 
negyedéves gyorsjelentésében, és éves alapon is az összes fontos eredményszám növekedni 
tudott, az adózott eredmény kivételével. Az Evra és a Bemfola húzta a nőgyógyászati 
bevételeket. Továbbra is az USA az első számú piac, a Vraylar és a Reagila is jól teljesített. A 
gyengébb bruttó fedezeti marzsot az árbevétel növekedése kompenzálta. A második 
negyedév során elkönyvelt bevételek 155,9 milliárd forintot értek el, ami 13,6 százalékkal 
haladja meg az egy évvel korábbit, és 6,5 százalékkal több, mint amennyit az elemzők 
prognosztizáltak.  
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Rekord erős negyedéves eredmények jöttek a Moltól. Az újrabeszerzési árakkal becsült 
„tiszta” EBITDA 1,56 milliárd dollár lett az első félévben, mely arányaiban felülteljesíti a 2021 
egészére kitűzött 2,3 milliárd dolláros célt (67,8%), ezért a menedzsment 3 milliárd dollárra 
emelte az éves CCS EBITDA várakozását. A nettó adósság/EBITDA mutató értéke 0,9-re 
mérséklődött. A Kutatás-termelés (upstream) szegmens EBITDA-ja 178,5 százalékkal 
növekedett éves alapon, mely elsősorban a magasabb olaj és gázáraknak volt köszönhető. 
111,2 ezer hordó/napra csökkent negyedéves alapon a termelés, mely a kisebb ACG 
kontribúciónak, illetve a Közép-Kelet Európában és az Egyesült Királyságban lévő mezők 
természetes termeléscsökkenésének és karbantartásainak volt betudható. A Feldolgozás és 
kereskedelem (downstream) divízió újrabeszerzési árakkal becsült tiszta EBITDA-ja 260,6 
százalékkal ugrott éves szinten. A szárnyaló eredményeket a rendkívül erős petrolkémiai 
árrések és a fokozatosan javuló finomítói marzskörnyezet támogatta. A poliol projekt 84 
százalékos készültségi szintet is meghaladta a negyedév végén, a szegmens teljes értékesítési 
volumene pedig 7 százalékkal emelkedett éves összehasonlításban. A Fogyasztói 
Szolgáltatások szegmens EBITDA-ja 36,1 százalékkal gyarapodott éves alapon. A Fresh 
Cornerek száma pedig átlépte a lélektani 1000-es határt. A gáz üzletág EBITDA-ja 21,4 
százalékkal maradt alul az elemzők által vártnál, és éves szinten 52,2 százalékot esett. 
 
A Magyar Telekom a bevétel soron a felfokozott várakozásokat is meghaladta az éves alapon 
6 százalékos emelkedésével. Az eredmény sorokon is jelentős az éves növekedés, az EBITDA 
6, míg az EBIT 9 százalékkal emelkedett. A folytatódó tevékenységből származó bevétel 26 
százalékkal emelkedett éves alapon és több, mint 10 százalékkal haladta meg a 
várakozásokat. A jó eredmények miatt a vezetőség emelte az idei évre adott várakozásait, 
már 3 százalékos bevétel és legalább 3 százalékos EBITDA növekedést várnak, míg a CAPEX 
és szabad pénzáram várakozások nem változtak, továbbra is stabilnak látják a 2020-as évhez 
képest.  
 

Az OTP esetében 2021 második negyedévében a teljes bevétel és a kamatbevételek is 
jelentősen emelkedett éves alapon, a kockázati költségek jelentős zsugorodása miatt az 
adózás utáni eredménysorok dinamikusan emelkedtek 2020 második negyedévéhez képest. 
Az elemzői várakozásokat is sikerült felülmúlni, azonban, ha kiigazítjuk a kockázati költségek 
felülbecslésével, akkor minimális a felülteljesítés. A második negyedévben valamennyi 
leánybank nyereséges volt, köszönhetően a jelentősen csökkenő kockázati költségeknek. A 
legerősebb növekedési dinamika Magyarországon, Ukrajnában és Romániában volt, míg az 
orosz leánybanknál sikerült megállítani a zsugorodást. Kiemelkedő az első hat hónapban a 
magyar hitelkihelyezés 10 százalékos bővülése. A csoport szinten több negyedév után 
abszolút értéken ismét meghaladta a hitelkihelyezés a betéti állomány növekedését, mely 1 
százalékkal emelkedett negyedéves alapon. 
 
Az év egészére 10 százalékot meghaladó állománynövekedést várnak, míg a pozitív kockázati 
trendek folytatódása esetén 18-20 százalékos sajáttőkére vetített megtérülést. Azonban ki 
kell emelni, hogy egy esetleges negyedik hullám, illetve az arra adott politikai reakciók miatt 
vannak még kockázatok a második félévben. A bank továbbra is elkötelezett, hogy a 
felfüggesztett 2019-es és 2020-as osztalékot, 119 milliárd forintértékben, kifizesse a 
részvényeseknek.  
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1.3. Nemzetközi és hazai állampapírpiac és hozamkörnyezet 

Az előzetesen nyilatkozott jegybankárok beszédeiből következően meglepő módon elmaradt 
a nagy bejelentés a Jackson Hole szimpóziumon. Jerome Powell jegybankelnök kifejtette, 
hogy az inflációs célokat véleménye szerint elérték, azonban a delta-variáns terjedése miatt 
jelentős kockázatok vannak a rendszerben. A foglalkoztatottsági adatokra és a járvány fog 
figyelni a Fed a következő időszakban, és gondosan értékelik a folyamatokat. A 
jegybankelnök előtt több döntéshozó is megszólalt, Loretta Mester szerint most az 
eszközvásárlási program van a jegybank fókuszában, majd a megfelelő időben a 
kamatemelés lesz. Patrick Harker támogatja az eszközvásárlási program leépítését, de 
véleménye szerint továbbra is kockázatot jelent a delta-variáns terjedése. Az inflációs 
folyamatok erősek, és nem biztos, hogy átmenetiek lesznek. Kamatemelés előtt teljesen ki 
kell vezetni az eszközvásárlási programot.  

Raphael Bostic szerint októberben meg kell kezdeni az eszközvásárlási program leépítését, 
ha továbbra is erős foglalkoztatottsági adatok érkeznek. 2022. március végére ki kellene 
vezetni a programot, és jövőre megkezdeni a kamatemelési ciklust. Robert Kaplan szerint 
minél hamarabb meg kell kezdeni az eszközvásárlási program leépítését. A kérdés tehát még 
nem dőlt el, a következő kamatdöntő ülésre szeptember 21-22-én kerül sor, a vita addig is 
folytatódik, és az addig beérkező adatoktól, illetve a járvány alakulásától tehetik függővé a 
bejelentést. Amennyiben az idei évben meg szeretnék kezdeni a program leépítését, be 
kellene jelenteni szeptemberben, mivel ezt követően már csak november elején, és 
december közepén lesz ülés. Powell korábban megígérte, hogy jóval a lépések előtt 
tájékoztatják a piaci szereplőket.  

Az EKB nem tervez monetáris szigorítást. Olli Rehn, a finn központi bank elnöke jelezte, az 
Európai Központi Bank rendkívüli óvatossággal fog eljárni az ösztönző programok 
visszavonása terén, nem szabad abba a hibába esni, mint 2011-ben, amikor túl korán kezdték 
meg a kamatemelést. A következő kamatdöntő ülésen várhatóan megvitatják az 
eszközvásárlási program jövőjét, és a Kormányzótanács kiadja a frissített makrogazdasági 
előrejelzéseket is. Rehn véleménye szerint a középtávú inflációs kilátások nagyjából 
megegyeznek a júniusi előrejelzéssel, ami indokolja a jelenlegi monetáris politika folytatását. 
A döntéshozó szerint még korai lenne a pandémiás-vészhelyzeti eszközvásárlási program 
(PEPP) sorsáról is dönteni, mivel még mindig sok a bizonytalanság a világgazdaságban. 
Hozzátette, hogy amennyiben az amerikai jegybank a következő időszakban megkezdi az 
eszközvásárlási programjának leépítését, és ezzel esetleg zavarokat okoz a pénzügyi 
piacokon, az EKB kész beavatkozni. Ugyanakkor figyelmeztette is az eurózóna tagállamait, 
hogy amennyiben a következő néhány évben nem ragadják meg a lehetőséget a mély 
gazdasági reformokra, a digitális és zöld átalakulásra, valamint a foglalkoztatás növelésére, a 
beruházások ösztönzésére, a későbbiekben ismét szétnyílhatnak az állampapírpiaci hozamok 
közötti különbségek, mely különösen a magasan eladósodott országokban fog problémát 
okozni, itt külön kiemelte Olaszországot. Az államadósságok refinanszírozási költségei 
emelkedni fognak, a kormányoknak pedig fel kell erre készülniük. 
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Irányadó fejlett piaci és a hazai tízéves generikus hozamok alakulása 

 
 
 
Az előzetes várakozásoknak megfelelően a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa újabb 
30 bázispontos szigorítást jelentett be, ezzel 1,5 százalékra emelkedett az alapkamat. A 
megjelent közleményben a döntéshozók jelezték, hogy megkezdik az állampapír-vásárlási 
program óvatos és fokozatos kivezetését. Első lépésben a heti 60 milliárd forintról 50 milliárd 
forintra mérséklődnek az MNB vásárlásai, amelytől a jegybank a kínálat és egyéb piaci 
kondíciók függvényében rugalmasan eltérhet. Ezt követően a Monetáris Tanács a 
negyedévek végén, először 2021 szeptemberében értékeli átfogóan a programot.  
 
Az MNB a vásárlások mérséklését a rövidebb lejáratú állampapírok körében kezdi meg, 
amelynek következtében a heti vásárlásokon belül emelkedik a hosszabb lejáratú 
állampapírok részaránya. A jegybank nem értékesíti a mérlegében lévő állampapír-
állományt, a megvásárolt állampapírokat lejáratig tartja. Emellett a Növekedési 
Kötvényprogram keretösszegét 400 milliárd forinttal 1550 milliárd forintra emelték.  
 
A Fitch Ratings és az S&P is megerősítette Magyarország adósbesorolását. A hitelminősítők 
közzétett felülvizsgálatai változatlan adósbesorolást tartanak fenn, stabil kilátással. 
Felminősítés abban az esetben várható, ha az államháztartás a vártnál gyorsabban 
konszolidálódik. 
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Magyar generikus államkötvény-piaci hozamszintek és a jegybanki alapkamat alakulása 

 
 

Hazai állampapír-piaci összhozamindexek alakulása 
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2021. júliusban a fogyasztói árak átlagosan 4,6%-kal magasabbak voltak az egy évvel 
korábbinál. 2021. január–júliusban az előző év azonos időszakához képest pedig átlagosan 
4,2 százalékkal emelkedtek. A következő fontos mérföldkő a szeptemberi inflációs jelentés 
lesz, melyből a további kamatemelések pályájára is lehet majd következtetni. 
 

Infláció és jegybanki alapkamat alakulása napjainkig 


