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1. Általános piaci trendek 

1.1. Nemzetközi Részvénypiacok 
 

Mozgalmas időszakon vannak túl a tőkepiacok. Az elmúlt évek emelkedő piaca megtört 
2018-as évben. A februári esések emlékét felelevenítően zuhantak ismét októberben a 
piacok, a vezető amerikai indexek 10 százalék körüli mínuszokban is voltak egy pár nap 
leforgása alatt. A szeptemberi tetőzési szinteken további lendület híján profitot 
realizálhattak a befektetők, mely egy erőteljesebb eladói hullámot indított el. Végül, hogy 
negatívban zárták a tengerentúli indexek a december hónapot kevésszer fordult elő. A 
legutóbbi pont 10 éve. 
 
Alig maradt eszközosztály, amely pozitívan tudott teljesíteni 2018-ban. Az amerikai időközi 
választásokon a Republikánusoké lett a Szenátus és a Demokraták nyerték meg a 
Képviselőházat (melynek feladata a törvényjavaslatok előterjesztése, illetve az elnök 
lemondtatását is kezdeményezhetik). A legjobb kimenet a piacnak, az lett volna, ha 
mindkettő republikánus lesz, ekkor a Trump által beígért további adókedvezmények 
bevezetése, illetve az infrastruktúra fejlesztések véghezvitele lett volna várható.  

 

A pozitív novemberi zárás után az indexek lefordultak a folyamatosan kijövő G20-as 
találkozót követő hírek után. Az első információk alapján sikeresen zajlott Donald Trump és 
Xi Jinping között a tárgyalás, ám az ezt követő napokban eltérő kommunikációt folytatott a 
két kormány, melynek nem örültek a befektetők. A további tárgyalások újabb fordulója 
január második hetében fog kezdődni. Amennyiben ismét eltérő kommunikáció jön a két 
féltől, az megint megingathatja a befektetők bizalmát.  
 
December 19-én volt az utolsó 2018-as Fed kamatdöntés, illetve sajtótájékoztató, melyen 
további emelésről döntöttek.  Az elkövetkezendő időszakra a kamatpolitika, illetve a 
kamatpálya felől érkező új információk meghatározók lesznek a következő negyedév 
mozgásaira. Az eddiginél egy kevésbé meredek kamatpályát illető kommunikáció kiválthat 
egy ralit a kötvény és részvénypiacokon.  
 
Decemberben gyenge kínai adatok jöttek ki, amelyekkel ismét a növekedési kilátásokra 
helyeződött a fókusz. Ezzel megint a sáv aljára kerültek az amerikai indexek. A dollárerő is 
visszatért a piacokra, a régiós devizák ismét gyengülő pályára álltak. Fontos technikai 
támaszoknál voltak az amerikai indexek. Az ünnepek előtti szinkronizált kockázatcsökkentés 
a befektetőktől ismét jelentősebb eséseket hozott. Ezt az év végi amerikai 
nyugdíjbefektetések átrendezései korrigálták csak ki, melyek több milliárd dollárnyi 
részvényeket vettek az átsúlyozások következtében. Ennek hatását láthattuk a tavalyi utolsó 
kereskedési napokon. 
 
Az olasz kormány ellen november 21-én túlzottdeficit-eljárást kezdeményezett a 
költségvetési tervezet miatt az Európai Bizottság, melyet végül nem indított el miután 
december végén lecsökkentette a kormány a hiánycélt 2,04%-ra.  
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December közepén érdekes hír jött a Brexit tárgyalásokról. Bizalmatlansági szavazást 
tartottak 12-én este a brit parlamentben Theresa May ellen, miután összegyűlt a szükséges 
aláírás. A fontot az esemény hullámvasútra tette, eleinte jelentősen gyengült az árfolyam, 
majd mikor eldőlt, hogy nem kell lemondania, vissza is dolgozta az esését. Ugyanakkor ez az 
esemény további aggodalmakat vetett fel a „hard-Brexit” szcenárió megvalósulására. A 
2019.március 29-ei végső dátum egyre közelebb kerül, így az eddigi hírek.  
 
A legutóbbi brit kamatdöntő ülés óta jelentősen nőttek a Brexittel kapcsolatos kockázatok, a 
font árfolyama év eleje óta több, mint 5%-kal gyengült, a volatilitás emelkedett, a hektikus 
mozgás a következő időszakban is fennmaradhat. A hosszabb távú gazdasági kilátásokat 
befolyásolja a Brexit végrehajtása, a jegybank figyelemmel kíséri a pénzügyi piacok, a 
lakosság és a vállalatok reakcióit, és ennek megfelelően fog lépni, mely nem lesz 
automatikus, és mindkét irányba lehetséges. 
 

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

USA irányadó blue chip S&P 500 -9,18% -13,97% -6,24% 19,42% 9,54% -0,73% 11,39%

USA kis kapitalizáció Russell 2000 -12,05% -20,51% -12,18% 13,14% 19,48% -5,71% 3,53%

Németország DAX -6,20% -13,78% -18,26% 12,51% 6,87% 9,56% 2,65%

Egyesült-Királyság FTSE 100 -3,61% -10,41% -12,48% 7,63% 14,43% -4,93% -2,71%

Franciaország CAC40 -5,46% -13,89% -10,95% 9,26% 4,86% 8,53% -0,54%

Japán Nikkei 225 -10,45% -17,02% -12,08% 19,10% 0,42% 9,07% 7,12%
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Tavaly őszig az év egyik legjobban teljesítő eszköze az olaj volt. A WTI jegyzése októberben a 
75 dolláros, 3 éve nem látott szinteken is járt. Az említett szintről való hó eleji fordulása után 
gyakorlatilag folyamatosan csökkent és a hónapot 10 dollárral lentebbi szinteken zárta. 
Ebben közrejátszhatott októberben a szaúdi konzulátuson meggyilkolt Dzsamál Hasogdzsi 
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szaúdi ellenzéki újságíró híre. Ugyanakkor ez önmagában nem indokolt ilyen mértékű esést 
az árfolyamban.  
 
Novemberben és decemberben tovább folytatta előző havi lejtmenetét és végül 42 dollár 
körüli szintekről tudott fordulni, amely közel 45 százalékkal alacsonyabb az éves csúcshoz 
képest. Ez mind a nemzetközi, mind pedig a hazai inflációs várakozásokat jelentősen 
átírhatja, ami pedig az eddigi kamatpályák meredekségét enyhítheti, ha a következő 
negyedévben is az 50 dollár környéki a szinteken marad. 
 

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

MSCI EM Index MXEF -2,92% -7,85% -16,64% 34,35% 8,58% -16,96% -4,63%

Kína SHCOMP -3,64% -11,61% -24,59% 6,56% -12,31% 9,41% 52,87%

India Nifty -0,13% -0,62% 3,15% 28,65% 3,01% -4,06% 31,39%

Mexikó MEXBOL -0,22% -15,89% -15,63% 8,13% 6,20% -0,39% 0,98%

Brazília IBOV -1,81% 10,77% 15,03% 26,86% 38,93% -13,31% -2,91%

Korea Kospi -2,66% -12,89% -17,28% 21,76% 3,32% 2,39% -4,76%
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A nyár egyik fontos eseménye volt a török helyzet. A líra rendkívüli mértékben gyengült, az 
év végére sem érte el a korábbi szinteket. Némileg ugyan mérséklődött a török infláció 
novemberben, az októberi 25,2 százalékról 21,6 százalékra csökkent éves bázison, ebben a 
líra erősödése, illetve az olaj világpiaci árának jelentős csökkenése játszott szerepet. 
Ugyanakkor továbbra is rendkívül magas a pénzromlás üteme, egyelőre nincs túl nagy 
mozgástere a jegybanknak a kamatcsökkentésre, mely adósságproblémákat is felvethet. 
Egyelőre más események nagyobb hangsúlyt kapnak a médiában. 
 
Az októberi brazil választásokat a piac számára kedvező jelölt, Jair Bolsonaro nyerte, így 
kimagasló teljesítményt nyújtott az index a fejlődő részvénypiacok közül éves szinten is. 
2019-ben két távol-keleti országban, Indiában és Indonéziában is választások lesznek.  
 
A kínai központi bank (PBOC) gazdasági lassulásra figyelmeztetett a legfrissebb monetáris 
politikai jelentésében. Kína GDP-növekedése a harmadik negyedévben - éves bázison - 6,5%-
ra esett vissza, mely a 2008-as válságot követő leggyengébb érték. A kínai gazdasági 
növekedés lassulásától való félelem továbbra is erőteljesen jelen van a befektetőkben, 
melynek elsődleges oka a kereskedelmi háború negatív hatása. A kínai statisztikai hivatal 
mérését decemberben ismerhettük meg, a feldolgozóipari BMI 50 pontra süllyedt, mely 
tavaly augusztus óta nem látott alacsony érték.  
 

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

Japán Nikkei 225 -10,45% -17,02% -12,08% 19,10% 0,42% 9,07% 7,12%

Kína SHCOMP -3,64% -11,61% -24,59% 6,56% -12,31% 9,41% 52,87%

India Nifty -0,13% -0,62% 3,15% 28,65% 3,01% -4,06% 31,39%

Korea Kospi -2,66% -12,89% -17,28% 21,76% 3,32% 2,39% -4,76%ve
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A UBS elemzése szerint a kínai exportvállalatok árcsökkentéssel, a dolgozói létszám 
szűkítésével és a beruházások elhalasztásával reagálnak a kereskedelmi háborúra. Az 
Egyesült Államok által kivetett vámokkal érintett kínai vállalatok 86 százaléka számolt be a 
megrendelések csökkenéséről, így kénytelenek voltak a negatív folyamatokat költségoldalon 
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ellensúlyozni. A termékek árainak csökkentésével, elbocsátásokkal, a beruházások 
visszafogásával, vagy akár bércsökkentéssel reagáltak. 
 
 A kormány számos intézkedést hozott a negatív folyamatok visszafordítása, a gazdaság 
további élénkítése érdekében. Adócsökkentésekkel, infrastrukturális beruházásokkal, a 
finanszírozási lehetőségek kiterjesztésével próbálják szinten tartani a növekedést, bár 
elismerték, hogy a jelentősen változó külső környezet ezt rendkívül nehézzé teszi. A kínai 
jegybank is próbálja ösztönzi a pénzügyi intézeteket, hogy növeljék a hitelezési volument a 
kisvállalati szektorban, mivel ezen vállalatok adják a gazdasági teljesítmény 60 százalékát, 
ugyanakkor a teljes hitelforrások csupán negyedét veszik igénybe.  
Érezhetően minden megtesznek állami oldalról, hogy ellensúlyozzák a Trump-féle politika 
hatásait, ám ha a mutatók 2019 első negyedévében sem tudnak javulást felmutatni, az 
komoly aggodalmakat jelenthet a piacokra nézve. 

1.2. Hazai és regionális részvénypiac 

 
A nemzetközi pénzügyi piaci hangulat meglehetősen negatív volt. Az amerikai indexek 
kiléptek a novemberi sávozós mozgásukból és egy nagyobb lejtmenet után se tudtak 
visszazárni a letörési szintek fölé. Ezzel összhangban a régiós piac is vegyesen teljesített az 
utolsó negyedévben.  
 

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

Lengyelország WIG 20 -0,63% -0,37% -7,50% 26,35% 4,77% -19,72% -3,54%

Csehország PX Index -7,68% -10,47% -8,50% 16,99% -3,63% 1,02% -4,28%

Magyarország BUX -2,42% 5,29% -0,61% 23,04% 33,79% 43,81% -10,40%
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A közép-európai tőzsdék közül a magyar börze 5% emelkedést, míg a varsói index -0,5% 
alatti csökkenést ért el az utolsó negyedévben. A cseh 10%, míg a román parkett szintén 10% 
fölötti csökkenéssel zárta a negyedévet.  
 
Utóbbi piac teljesítményében nagyban közrejátszott a december végén kijött hír. A romániai 
Pénzügyminisztérium a költségvetési hiánycél érdekében különböző intézkedések tervezetét 
jelentette be, melyek közt a korábbi magyar mintát követő bizonyos ágazati különadók 
bevezetése is szerepelt. Ilyenek például a dohánytermékek adóemelése, a 
telekommunikációs- és energiacégek különadója, illetve a „kapzsisági illeték” kivetése a 
bankszektorra. Ennek mértéke a román bankközi rátához kapcsolódna, mely egy emelkedő 
kamatkörnyezetben még több terhet ró a bankokra. A hírre a bukaresti index – mely nagy 
részét az említett szektorokban működő cégek teszik ki – 10% körüli eséssel reagált. A 
különadók tényleges bevezetése negatív hatással lenne a román részvényekre.  
 
Az októberi hullámvasutak után beigazolódott a sejtésünk és egy emelkedés következett a 
magyar részvénypiacon. Az idei évi sávozó mozgásából november elején kitört a BUX. A 
lendület megmaradt a hónap végéig, ám decemberben valamennyit visszaadott az 
emelkedésből. Az évet végül a januári 39 000 pontos szint körül, 1% alatti csökkenéssel zárta, 
mely mindenképp pozitívan értékelendő mind régiós, mind globális viszonylatban.  
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A magyar jelentési szezont a MOL nyitotta október végén. A csökkenő olajár ellenére a papír 
megmaradt az emelkedő trendjében, melyet a kedvező gyorsjelentés is támogatott. 
Novemberben első felében jelentett a maradék három blue chip. A Magyar Telekom bevételt 
tekintve felülmúlta az elemzői konszenzust, azonban a főbb eredmények terén enyhén 
gyengébb értékeket közölt a vállalat. Az osztalék kérdésében továbbra is részvényenkénti 25 
forintos kifizetéssel számolhatnak a befektetők. A Richter a vártnál gyengébb eredményekről 
jelentett, bevétele több mint 7%-kal esett vissza a harmadik negyedévben éves bázison, 
amely egyfelől a jelentősen csökkenő Esmya bevétellel, a romániai nagyker tevékenység 
felfüggesztésével, másfelől számos piac, így a nyugat- és kelet-európai piacok, valamint Kína 
és Oroszország visszaesésével indokolható.  
 
Az OTP 2018 harmadik negyedévében bevételek 12 százalékkal emelkedtek éves 
összehasonlításban. Kiemelkedett a magyar, az orosz, az ukrán, a szerb és a bolgár operációk 
hiteldinamikája. A hiteleken belül a nagyvállalati portfolió bővült a legdinamikusabban, ezt 
követte a fogyasztási és a jelzáloghitelek növekedése. A függőben lévő romániai 
szabályozások negatívan hathatnak az ottani leányvállalatok teljesítményére, de melyet 
valamelyest ellensúlyozhat a decemberben engedélyezett Société Générale ottani 
érdekeltségének a felvásárlása.  
 
December végén a MOL bejelentette, hogy be fogja zárni az egyik finomítóját és az üzemet 
átalakítja. A lépés már korábban is tervben volt, ám a horvátok nem mentek bele. A hír 
pozitív, miképpen a Sisak-i üzem veszteségesen működött, így értékteremtő az átalakítás.  
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Egy kedvező nemzetközi hangulatban elképzelhető további emelkedés is a magyar piacon, a 
fő komponensek közül az OTP és a MOL vannak mindenkori csúcsai közelében. Mindkét cég 
pozitív jelentései támogathatják ezt a lemaradók felzárkózása mellett.  
 
December eleji rendkívüli közgyűlésen hagyták jóvá a részvényesek a Konzum Nyrt. 
beolvadását az Opus Nyrt-be. Az MKB 2019. január 17-én tart hasonló eseményt, melyen a 
működési forma megváltoztatásáról, a nyilvánosan működő részvénytársasággá alakulásáról 
dönthetnek. Amennyiben a napirendi pontokat megszavazzák, úgy a következő lépés a 
tőzsdei bevezetés előkészítésének megkezdése lehet. Ha ez megtörténik akkor változatlan 
lenne a BUX komponensek darabszáma. 

1.3. Nemzetközi és hazai állampapírpiac és hozamkörnyezet 

 
2018 negyedik negyedéve a négy idei amerikai kamatemelés ellenére a kötvényhozamok 
csökkenéséről szólt. 2007 óta először vált inverzzé az amerikai hozamgörbe egyes része. 
Több, mint 10 éve nem volt negatív a különbség az amerikai 3 és 5 éves állampapír hozama 
között. Ez azt jelezheti, hogy a piaci szereplők bizalma megrendült az Egyesült Államok 
gazdaságának növekedésében, és akár egy kamatcsökkentést is előre jelezhet 2021-re. A 2 és 
a 10 éves papír hozama közötti különbség is csökkent, de a 10 éves papír hozama még 
magasabb. Az előző három válságot körülbelül egy évvel előzte meg a hozamgörbe 
megfordulása, melyre egyre nagyobb az esély.  
 
A korábban említett olajárzuhanás ugyan az inflációt átmenetileg visszafoghatja, ám ez nem 
akadályozta meg az idei éve utolsó kamatemelését Amerikában. Ugyan a legutóbbi 
kamatdöntési ülést követő beszédében keményebb hangnemet ütött meg Jerome Powell 
Fed elnök és a jegybank politikai függetlenségére tett utalása is egyértelműen Trumpnak 
szóló válaszüzenet volt az előző napok kommentjeire, ám ne feledjük a november végi 
sajtótájékoztatójakor elhangozott kijelentését, mely szerint már nincsenek olyan messze az 
egyensúlyi kamatszinttől. A piac ezt úgy értelmezte, hogy a kamatemelési ciklus a vártnál 
hamarabb érhet véget, 2019-ben egy megállót elképzelhetőnek tart. Ekkor bevárhatja a 
jegybank az intézkedéseknek a hatását a gazdaságra. 2019-es évben az egyik Fed-jegybankár 
szerint idén 2 szigorítás várható.  

Az EKB a várakozásoknak megfelelően decemberben sem módosított az irányadó rátán, 
valamint megerősítették, hogy az alacsony kamatkörnyezet legalább 2019 nyaráig 
fennmaradhat. Emellett a korábban előre jelzett menetrenddel párhuzamosan 2018 
december végével leállították az eszközvásárlási programjukat (APP - Asset Purchasing 
Program) ugyanakkor lejárt eszközök újra befektetése még hosszabb ideig fennmarad, 
ahogyan azt korábban is kommunikálták.  

A sajtótájékoztatón Mario Draghi jegybankelnök kiemelte, hogy a beérkező adatok  
elmaradtak a várttól, amely gyengébb külső keresletet és visszafogottabb növekedési 
várakozásokat tükröz. A geopolitikai kockázatokat, a fejlődő piacok sérülékenységét, a 
protekcionizmust és a pénzügyi piacokon tapasztalt volatilitást továbbra is jelentős kockázati 
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tényezőnek látják, ugyanakkor a kockázatok kiegyensúlyozottak. Ezeknek köszönhetően a 
monetáris politikai stimulus továbbra is indokolt.  

A következő években is visszafogott infláció várható az eurózónában. Az EKB a 2018-as évre 
1,8 százalékot vár, szemben a szeptemberi 1,7 százalékkal, míg 2019-re a prognózist lefelé, 
1,6 százalékra módosították, mely az olajárfolyam alakulásával van összefüggésben. A 2018-
as és a 2019-es évi GDP előrejelzésüket lefelé módosították (2018: 2-ről 1,9%, 2019: 1,8-ról 
1,7%). 
 
Irányadó fejlett piaci és a hazai tízéves generikus hozamok alakulása 

 
 
Az MNB a várakozásoknak megfelelően továbbra sem változtatott, a laza monetáris 
kondíciók fenntartása érdekében az alapkamatot, az egynapos jegybanki fedezett hitel 
kamatát és az egyhetes jegybanki fedezett hitel kamatát 0,9 százalékon, az egynapos 
jegybanki betét kamatát pedig -0,15 százalékon hagyta.  
 
A nemzetközi kötvénypiaci hozamemelkedést a hazai is lekövette. Habár év végi 
hozamcsúszás valamelyest szépített képen, a kötvénybefektetések egész éves viszonylatban 
negatívummal zártak. Az 1 éves lejáratnál hosszabb papírokat reprezentáló index éves 
hozama így is meghaladta az 1%-os csökkenést éves szinten. 
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Magyar generikus államkötvény-piaci hozamszintek és a jegybanki alapkamat alakulása  

 
 
Az októberben indult hozamcsökkenés erőteljesen begyorsult novemberben, minthogy a 
befektetők vették a magyar kötvényeket. A portfolio.hu egyik cikke alapján főként külföldiek 
részéről nőtt meg a kereslet, vélhetően a magasabb hozamok, illetve a forint stabilitása 
következtében. A forint erősödött az utolsó negyedévben a turbulens időszak ellenére. Ez 
pozitívan értékelendő, csökkent a gazdaság sérülékenysége az elmúlt évekhez képest. Egy 
esetleges forintgyengülést is jól tudna tolerálni a korábbi évekhez viszonyítva, az 
alacsonyabb vállalati és lakossági devizaállomány következtében. Emiatt nem is gyengült 
jelentősen a hazai fizetőeszköz az októberi, illetve decemberi piaci esésekkor. Az euró-forint 
árfolyama középtávon továbbra is a 315-330-as sávban mozoghat. 

 
Hazai állampapír-piaci összhozamindexek 

alakulása
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2018 őszi hónapjaiban a volatilis, világpiaci nyersanyagárak mozgására érzékeny tételek az 
infláció szokásosnál nagyobb mértékű változékonyságát okozták. Ennek következtében a 
fogyasztóiár-index októberre 3,8 százalékra emelkedett, majd novemberben jelentős 
mértékben, 3,1 százalékra csökkent. Az infláció novemberi mérséklődését főként az 
üzemanyagárak csökkenése okozta. Ugyanakkor folytatódott a tartós tendenciákat 
megragadó alapfolyamatok emelkedése. Novemberben az adószűrt maginfláció 2,7 
százalékra nőtt. 
 
A 2018-as évre továbbra is 2,8 százalékos inflációt vár az MNB, jövőre pedig 2,9 százalékot, 
majd 2020-ban 3 %-ot. 2019-2020-as előrejelzést tehát csökkentették a többi jegybankkal 
összhangban, elsősorban az olajárfolyam változása miatt.  A GDP növekedés 2018-ban 4,7 
százalékos lehet, majd 2019-ben 3,5 százalékos. Korábban 4,4 és 3,5 százalék szerepelt az 
előrejelzésben.  
 
 

 

 


