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Általános piaci trendek 

1.1. Nemzetközi Részvénypiacok 

A júliusi medvepiaci ralit követően, augusztusban már kevésbé voltak optimisták a piaci 
szereplők minek hatására kifulladt a tőkepiaci emelkedés. Az aggodalom növekedése a 
részvénypiaci teljesítményekben is meglátszott. Az S&P 500 közel 4%-os leértékelődést 
szenvedett, míg a Nasdaq 4,5%-kal csökkent. A pesszimizmus a globális piacokra is hatással 
volt, így a Sanghaji index közel 2%-kal, míg az európai Euro Stoxx 600 index több, mint 5%-kal 
értékelődött le.  
 

 
 
Amerikában a gazdasági kilátások továbbra is erősek, viszont számtalan kockázat lebeg a 
piacok felett. Ugyan a Fed indikátora még mindig egy erős harmadik negyedéves gazdasági 
bővülést, 2,6%-ot, vár, láthatók a repedések a falon. A Jackon Hole-i jegybankár találkozó 
után, Jerome Powell elmondta, hogy a monetáris szigort egy jó ideig tartani fogják, hogy 
leverjék a magas inflációt. Ezt követően a piacok nagyot estek, hiszen az összes elképzelés, 
ami azt támogatta, hogy a Fed hamarosan csökkentheti a kamatemelések mértékét 
szertefoszlott és a hónap alulteljesítése nagy részben ennek tudható be. Az infláció 
tetőzhetett júniusban, hiszen a júliusi adat 8,5%-ra csökkent a júniusi 9,1%-os szintről. Az 
inflációs jelentésben arról is olvashattunk, hogy hó/hó alapon változatlan volt az árak 
emelkedése, illetve a maginfláció 5,9%-os szintje is alacsonyabb volt, mint a 6,1%-so 
várakozás. Ugyan az infláció tetőzhetett, mégis azt látjuk, hogy ragadós marad, így további 
kamatemelések kellenek, ahhoz, hogy 2023-ban egy elfogadhatóbb szintre csökkenjenek az 
árak. Jelenleg a határidős árazások alapján további öt kamatemelést vár a piac egészen a 
3,75% - 4%-os szint környékére és majd csak a jövő év közepén várható a monetáris lazítás. A 
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kamatemelések hatását az ingatlanpiacon látjuk a legjobban, hiszen mind az emelkedő 
jelzáloghitel kamatok miatt, mind pedig az emelkedő ingatlanárak miatt csökkent a kereslet 
az ingatlanok iránt. Jelenleg 3,5 hónapnyi kínálatnak megfelelő eladó ingatlan van a piacon, 
ami még mindig nagyon alacsony, ha azt nézzük, hogy egy egészséges piacon 5-6 hónapnyi 
kínálat szokott lenni, viszont ha azt nézzük, hogy januárban 1,8 hónapnyi kínálat volt, akkor 
érzékelhetjük a lassulást. 
 

 

 
 
A hónap során a vállalati teljesítmények előrejelzései is csökkentek, viszont valószínűleg ezek 
is túl optimisták a jelenlegi környezetben, ami további nyomást helyezhet a kockázatosabb 
eszközök értékeltségeire. Az S&P 500 17-es P/E értékeltsége kedvezőnek mondható a tízéves 
átlaghoz képest, illetve az elmúlt hetek esése következtében a túladott szintet közelíti. Ezek 
ellenére további csökkenés várható az árfolyamokban, hiszen még mindig túl optimisták a 
befektetők, amit jól mutat az is, hogy a Fear & Greed index még mindig semleges, annak 
ellenére, hogy további kamatemelések várhatók, sőt szeptemberben további 75 bázispontot 
áraz a piac. Az ellátási lánc okozta problémák tovább javultak, illetve a konténer szállítási 
index szerint a 40 lábas konténerek szállítása 5.600 dollárra csökkent, ami egy 43%-os 
csökkenést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest. 
 

 
 
Európában továbbra is az infláció, illetve az energiakrízis tartja lázban a piacokat. Az öreg 
kontinensen még nem láthatók a tetőzés jelei és a júliusi infláció 8,5% lett, felülmúlva mind a 
8,1%-os várakozást, mind pedig a 8,2%-os júniusi adatot. A második negyedévben az EU 
gazdasága 2%-kal bővült éves bázison, viszont hó/hó alapon 0,4%-os csökkenést 
figyelhettünk meg. Az EKB szeptemberben tovább emeli az irányadó kamatszintet és ezúttal 
akár 75 bázispontot is emelhet.  
 

 
 
Kínában továbbra is a koronavírus, illetve az ingatlanpiaci problémák tartják víz alatt a 
tőkepiacokat és jelenleg nem is várható ezeknek a problémáknak a megoldódása. Ismét több 
megavárost kellett lezárniuk a kínai hatóságoknak, ami persze további gazdasági lassuláshoz 
vezet majd. Az új építésű ingatlanárak 1%-kal csökkentek augusztusban, illetve a kereslet 
pedig több, mint 25%-kl esett vissza. Mivel az ingatlanszektor a kínai gazdaság negyedét, 
illetve a lakosság vagyonának kétharmadát teszi ki, nagy gondokat okozhat a jövőben is ha 
csak a kormány nem tudja megoldani. Ugyan már több, mint 200 országban hoztak 
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ingatlanszektor segítő intézkedéseket még odébb lehet a stabilizáció. Az elemzők várakozása 
szerint csak jövőre javulhat a helyzet, amikor az új lakások ára akár 2% emelkedhet, de az 
eladások további 15%-kal eshet vissza.  
 

1.2. Hazai és regionális részvénypiac 

A regionális részvényindexeket tekintve a július hónapot követően ismét a BUX index 
teljesített a legjobban augusztus folyamán, 0,17 százalékos emelkedést volt képes 
felmutatni, mellyel egyedüliként teljesített a pozitív tartományban. Az összes egyéb régiós 
piac veszített az értékéből a hónap folyamán. Augusztusban nem mozdultak el jelentősen a 
régiós devizák, azonban közel egy százalékot tudott erősödni a forint az euróval szemben, 
mellyel maga mögé utasította a cseh és lengyel devizát is. A magyar blue-chipek közül a 
Telekom teljesített a legjobban a hónap során a 8 százalékos emelkedésével, míg a Mol volt a 
leggyengébb 5 százalékos zuhanásával. 
 

 
 

 

 

Európa egyre inkább úgy tűnik, h beleáll az orosz-ukrán háborús konfliktusba, nem hagyja 
magát zsarolni, ezáltal kezd az összes fél egyirányú utcába kerülni. Ezt jól támasztja alá 
Ursula von der Leyen egy pár napja tett nyilatkozata: „Putyin el fog bukni, Európa lesz a 
helyzet nyertese.” Kezdetben még úgy volt, hogy az oroszok újraindítják az Északi Áramlat-1 
vezetéket a tervszerű három napos karbantartás után, azonban az Oroszországgal szembeni 
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G7 olajár és EU gázár-plafon pár órával későbbi hírére rendkívül gyorsan reagált Moszkva, és 
végtére nem indították újra szeptember 3-án a szállításokat. A dráguló energiaárak 
leküzdését célzó, hamarosan bemutatni tervezett európai bizottsági javaslatok célja a 
csővezetékeken Európába szállított orosz gáz árának korlátozása. Források szerint az EU 
energiapiaci javaslatai között szerepel a tőzsdei határidős áramkereskedés átmeneti 
felfüggesztése, illetve a gázárak maximálása és a különbség állami forrásból való támogatása. 
Dmitrij Peszkov, Vlagyimir Putyin elnök szóvivője azt nyilatkozta, hogy az orosz gázszállítás 
Európába az Északi Áramlat-1 gázvezetéken keresztül addig nem indul újra teljes mértékben, 
amíg a Nyugat fel nem oldja a Moszkva ellen alkalmazott szankciókat. 
 
Powell Jackson Hole-i beszédét követően az amerikai indexek is esésbe kapcsoltak, sőt a FED 
egyik regionális elnöke, Kashkari kifejezetten örült a beszédet követő negatív részvénypiaci 
reakciónak, hogy a piac végre komolyan veszi a FED infláció elleni harcát. Egyúttal 
kijelentette, hogy szomorúan látta, amikor a júliusi FOMC ülés után a szándékolttal 
ellentétesen emelkedés következett be. Viszonylag ritka, hogy egy jegybankár ilyen 
kijelentést tesz, mutatva azt, hogy a fogyasztás eszközárak lehűtésén keresztüli csökkentése 
is cél az infláció mérséklése érdekében. 
 
Mindeközben a lengyel infláció a várt 15,4% helyett 16,1%-on alakult augusztusban, azonban 
csupán 25 bázispontot emelt a lengyel jegybank, ezzel 6,75 százalékra módosítva az irányadó 
rátát. Tovább paprikázta a hangulatot, hogy a lengyel igazságügy-miniszter szerint az EU 
Ursula von der Leyen vezetésével euró milliárdokat "lopott el" a lengyelektől. Egyre nő a 
vélemény Lengyelországban a Bloomberg szerint, hogy az EU újjáépítési alapból várt pénz 
nem fog megérkezni, mely rossz fényt vet a magyar EU-s források ügyére is, bár 
véleményünk szerint Lengyelország és Magyarország is várhatóan meg fogja kapni az Uniós 
támogatásokat. 
 
Viszont a várt 100 bázispontnál kisebb mértékben, 75 bázisponttal 5,5%-ra emelte az 
alapkamatot pénteken a román jegybank. Vagyis a háttérfolyamatokban már megjelenni 
látszanak azok a jelek, amik optimizmusra adhatnak okot, az indok a mérsékeltebb szigorítás 
mellett a fogyasztás visszafogása, élelmiszer és árupiaci termékek, szállítási tarifák 
csökkenése volt. 
 
Összességében továbbra sem vagyunk optimisták a régió részvénypiacaival kapcsolatban.  

1.3. Nemzetközi és hazai állampapírpiac és hozamkörnyezet 

Az Egyesült Államok augusztusi inflációja 8,5% lett, mely pozitív meglepetésként hatott az 
elemzők által várt 8,7%-os prognózishoz képest. A maginfláció is enyhén alulmúlta a piaci 
várakozásokat, 5,9% lett a 6,1%-os előrejelzéssel szemben. Az USA-ban az infláció akár túl 
lehet a tetőzésen, azonban a FED részéről a további szigorítás mellett érveltek az adatot 
követően. Neel Kashkari szerint irreális az a várakozás, hogy jövőre majd elkezdenek kamatot 
csökkenteni. A döntéshozókat vélhetően zavarja a monetáris kondíciók lazulása, nem akarják 
viszontlátni a nyolcvanas évek elején látott inflációs mintát. 
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A FED elnöke a Jackson Hole-i beszédében megerősítette azt a már több más FOMC tag által 
is kommunikált álláspontot, hogy az infláció elleni harc a legfontosabb és nem lesz fordulat, 
azaz a kamatszint csúcsának elérése után nem kamatcsökkentés, hanem kivárás jön majd. 
Illetve még azt is burkoltan közölte, hogy a recesszió és a munkanélküliségi ráta emelése 
egyaránt a várt, sőt megcélzott mellékhatások közé tartozik. Jerome Powell Fed-elnök 
beszédében továbbra is növekvő alapkamatról, illetve annak hosszantartó állapotáról 
beszélt, amivel jelentősen szembement a már hamarosan monetáris fordulatot váró 
befektetők optimizmusával. Jerome Powell Fed-elnök már korábban kijelentette, hogy 
nagyobb hiba lenne nem visszaállítani az árstabilitást, mint a gazdaságot recesszióba 
taszítani. Egyre több elemző gondolja azt, hogy a fogyasztói árak negyven éve nem látott 
ütemű emelkedéséből fakadó nyomást csak egy recesszió és magasabb munkanélküliségi 
ráta mellett lehet enyhíteni. 
 
Ha mindez még nem lenne elég, a Fed szeptembertől az általa birtokolt kötvények 
lejáratának függvényében havi 95 milliárd dollárnyira duplázza a mennyiségi szigorítás (QT) 
volumenét. Az amerikai részvényindexek hónapok óta nem látott mértékű eséssel reagáltak 
Powell iránymutatására, mely szerint hosszabb időszakon át magasabb kamatokra lesz 
szükség. Az USA-ban pedig tovább emelkedtek mind a rövid, mind a hosszú oldali hozamok. 
 
Könnyen elképzelhető, hogy a Fed ezúttal túlszigorítja a gazdaságot. A PwC amerikai 
cégvezetők körében végzett felmérése alapján már a vállalatok fele megvált vagy tervezi, 
hogy megválik bizonyos mennyiségű munkavállalójától, és ezzel egyidejűleg korlátozza vagy 
éppen befagyasztja azok pótlását. Emellett összeomlottak a konténerszállítási díjak az 
egyébként csúcsidőszaknak számító ősszel, a standard 40 lábas konténer most 5400 dollárért 
kerül át a Csendes-óceánon, ez idén 60 százalékos esésnek felel meg. További esés várható, 
miután számos új hajó készül el és áll üzembe a következő egy évben. A kapacitás évente 9 
százalékkal nő majd, miközben a volumen enyhén csökkenhet.   
 
Az Eurozóna inflációja tovább növekedett augusztusban év/év alapon. 9,0%-os várakozásnál 
rosszabb, 9,1% lett a tényleges árnövekedés. A maginfláció a várt: 4,1% helyett 4,3%-ra nőtt. 
Emiatt egyre héjábbá válnak az EKB döntéshozói, azonban kérdéses, meddig emelhetik a 
kamatokat a közelgő téli energiaválság árnyékában. 
 
Az augusztusi magyar infláció a várt 15,9%-nál jobb lett, és 15,6%-on alakult, míg a külker 
mérleg viszont jelentősen romlott az előző havi értékhez viszonyítva, elsődlegesen a magas 
energiaárak miatt.  
 
Azonban az jól látszik, hogy a magyar kormány próbál minél többet megtenni, hogy 
mihamarabb hozzájuthasson az ország az Uniós forrásokhoz. A Magyar Közlöny hétfői 
számában megjelent határozat értelmében a kormány egy független hatóságot hoz létre, 
amely beavatkozik azokban az esetekben, ahol nem tettek eleget a korrupció megelőzése 
érdekében. Úgy tűnik, a kormány nagyon komolyan gondolja az EU felé tett gesztust: még 
ebben a hónapban beterjeszti az erről szóló törvényjavaslatát és az új hatóság november 21. 
előtt megkezdheti a működését. Emellett Korrupcióellenes Munkacsoportot is felállít, 
amelyben nem kormányzati szereplők is helyet kaphatnak. Navracsics Tibor felelős miniszter 
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egy interjúban elmondta, hogy amennyiben sikerül megegyezni az Európai Bizottsággal, a 
legkorábban jövő év első negyedévében érkezhetnek Magyarországra az uniós források. 
 
Mindeközben a magas kamatok és az elszálló energiaárak miatt nagy valószínűséggel óriásit 
fékezett a magyar gazdaság. Az igazán sokkoló a magas frekvenciájú adatokból számított 
éves GDP növekedés volt, ami a harmadik negyedév első felében nulla környékére csökkent.  
 
A forint újabb gyengülési hullámát az MNB 2022.08.30-i kamatdöntő ülésén bejelentett 
intézkedések törték meg. A kamatdöntő ülésen a várakozásoknak megfelelően 100 
bázisponttal emelte a jegybank az alapkamatot, illetve a kamatfolyosót. Emellett több 
likviditás-szűkítő intézkedést is hoztak, köztük megemelték a bankok kötelező tartalékolási 
rátáját. Ezen kívül rendszeres jegybanki diszkontkötvényt vezetnek be, és egy hosszú lejáratú 
betéti eszközt, melybe átáramolhat az egyhetes betéti eszközben lévő likviditás fele. A 
háttérbeszélgetésen Virág Barnabás elmondta, hogy a jegybank számításai szerint az 
augusztusi infláció 15-16 százalék között alakulhat.  
 
A hónap során emelkedtek az amerikai, német, brit és magyar hosszú hozamok, mely a 
jegybankok egyre szigorodó monetáris politikájának volt betudható. 

Irányadó fejlett piaci és a hazai tízéves generikus hozamok alakulása 

 
 
Az elmúlt hónapban tovább tolódott felfele a magyar hozamgörbe egésze, melyet a jegybank 
augusztus 30-i kamatdöntő ülése csak tovább katalizált.  
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Magyar generikus államkötvény-piaci hozamszintek és a jegybanki alapkamat alakulása 

 

 
 
A hónap során közel másfél százalékkal csökkent a MAX index értéke, míg a rövid futamidejű 
állampapírokat tömörítő ZMAX és RMAX indexek közel 1 százalékot tudtak emelkedni. 
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Hazai állampapír-piaci összhozamindexek alakulása 

 

 
A vártnál jobb augusztusi infláció ellenére a hónap során továbbra sem mérséklődött az 
inflációs nyomás Magyarországon, így továbbra is igen szigorú monetáris lépésekre volt 
szükség a hazai jegybanktól. 
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A magyar Infláció és jegybanki alapkamat alakulása napjainkig 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


