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1. Általános piaci trendek 

1.1. Nemzetközi Részvénypiacok 
 

Szinte már szokássá vált az elmúlt hónapokban az amerikai részvényindexeknek az új csúcsra 
futása, ezt februárban sem halasztották el. Az európai indexek is emelkedtek velük. A pozitív 
hangulatot elsősorban a napi új esetek és az elhunytak számának csökkenése támogatta. Az 
egyes gyártók is a kapacitásaik bővítéseiről adtak ígéretet, a két úttörő (Moderna és Pfizer) 
március végére összesen 220 millió adag szállítását vállalta az USA számára. Eközben az 
Amerikai Élelmiszer- és gyógyszerfelügyelet (FDA) a Johnson & Johnson vakcináját is 
biztonságosnak ítélte, különösen kedvező hír, hogy ebből elég egy dózis is a védettség 
megszerzéséhez. Amerikában amint meglesz a kormányzat által biztonságosnak ítélt arány, 
úgy várhatóan az export szállítmányok is emelkedni fognak az említett gyártóktól. 

 
Az oltási programban élen járó Izraelben a lakosság több, mint 40%-a már kapott két teljes 
dózist, a dobogó második fokára tudtak felkapaszkodni a szerbek az orosz és kínai vakcina 
szállítmányokkal. Déli szomszédunknál a lakosság 8%-a kapott már két oltást. Az USA-ban 
7,8%, az EU-ban pedig 2-3,5% között mozog az arány. A program sebessége továbbra is 
lassabban halad a várakozásoknál. A szintén éllovas Egyesült Királyság egy másik utat jár(t), 
ott a kormányzat célja, hogy a teljes lakosság minél hamarabb kapjon legalább egy oltást, 
ekképpen náluk több, mint 30%-a az embereknek meg is kapta (a teljes dózist kapottak 
aránya cserébe mindössze 1,2%).  Egyelőre ez az út is sikeresnek bizonyul, miképpen az aktív 
fertőzöttek száma egyharmaddal csökkent az elmúlt hónapban.  
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2021. február Elmúlt 3 hónap 2021-ben 2020-ban 2019-ben 2018-ban 2017-ben 2016-ban

USA irányadó blue chip S&P 500 2,61% 5,23% 1,47% 16,26% 28,88% -6,24% 19,42% 9,54%

USA kis kapitalizáció Russell 2000 6,14% 20,95% 11,45% 18,36% 23,72% -12,18% 13,14% 19,48%

Németország DAX 2,63% 3,73% 0,49% 3,55% 25,48% -18,26% 12,51% 6,87%

Egyesült-Királyság FTSE 100 1,19% 3,47% 0,35% -14,34% 12,10% -12,48% 7,63% 14,43%

Franciaország CAC40 5,63% 3,35% 2,73% -7,14% 26,37% -10,95% 9,26% 4,86%

Japán Nikkei 225 4,71% 9,58% 5,55% 16,01% 18,20% -12,08% 19,10% 0,42%
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Az angol kormány tette közzé elsőnek a korlátozások feloldásának tervezett sorrendjét, 
melyben június közepére fokozatosan megnyitják a gazdaságot. Ennek tükrében a kérdés, 
hogy vajon a lassabban haladó kontinensünkön mikorra érhető el a kellő átoltottság. A piac 
az első negyedév gyengébb teljesítményén úgy tűnik túltekintett, és az utazással kapcsolatos 
részvények megindultak a hónapban várva a nyári szezont. Ehhez az oltási folyamatoknak be 
kell gyorsulniuk, mely az eddigi számok alapján kérdésesnek tűnik. A túlzott optimizmus 
átlagon felüli pozícionáltságot eredményezett a kockázatos eszközökben, mely óvatosságra 
intő jel.  

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

MSCI EM Index MXEF 0,73% 11,14% 3,72% 15,84% 15,42% -16,63% 34,35% 8,58%

Kína SHCOMP 0,75% 3,46% 1,04% 13,87% 22,30% -24,59% 6,56% -12,31%

India Nifty 6,56% 12,03% 3,92% 14,90% 12,02% 3,15% 28,65% 3,01%

Mexikó MEXBOL 3,74% 6,74% 1,19% 1,21% 4,56% -15,63% 8,13% 6,20%

Brazília IBOV -4,37% 1,05% -7,55% 2,92% 31,58% 15,03% 26,86% 38,93%

Korea Kospi 1,23% 16,27% 4,85% 30,75% 7,67% -17,28% 21,76% 3,32%

fő
b

b
 f

e
jlő

d
ő

 

ré
sz

vé
n

yp
ia

co
k

 
 

A nyersanyagok vegyesen teljesítettek, az ipari fémek tovább erősödtek a réz vezetésével, 
míg a nemesfémek közül az ezüst nem mozdult jelentősen, addig az arany a novemberi aljak 
(1770 dollár) közelébe jött vissza. Ez részben a hozamemelkedésnek, illetve a risk-off 
hangulatnak volt köszönhető. Az olaj töretlenül tovább emelkedett, a nyitási optimizmus 
hátán. Nagy kérdőjel ugyanakkor, hogy 60 dollár fölötti olajárnál mennyivel növekedhet az 
amerikai palaolajtermelés. A piac megosztott a kérdésben, egyesek szerint nem fog még egy 
magasabb olajár környezetben sem hamar visszapattanni az amerikai palaolajtermelés, mivel 
ezek a cégek nehezen jutnak forráshoz, mert nem zöldek, és viszonylag nagy 
hitelállománnyal üzemelnek már most is. Ráadásul az olajszolgáltató szektort is megtizedelte 
a kemény 2020-as év, így nehéz lehet a növekedés. Ami tény, hogy az amerikai termelők 17 
százalékkal, azaz 2 millió hordó/nappal kevesebb olajat hoznak felszínre, mint a pandémia 
előtt. Azonban néhányan attól tartanak, hogy tartósan nem fog tudni 60 dollár felett 
maradni az olaj jegyzése, ugyanis ilyen árszinten a palaolajtermelők növelhetik a kínálatukat 
már, és amennyiben ez megtörténik, Oroszország is sürgetni fogja a termelésének a 
növelését, mely újabb feszültséghez vezethet az olajkartellen belül.  

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

Japán Nikkei 225 4,71% 9,58% 5,55% 16,01% 18,20% -12,08% 19,10% 0,42%

Kína SHCOMP 0,75% 3,46% 1,04% 13,87% 22,30% -24,59% 6,56% -12,31%

India Nifty 6,56% 12,03% 3,92% 14,90% 12,02% 3,15% 28,65% 3,01%

Korea Kospi 1,23% 16,27% 4,85% 30,75% 7,67% -17,28% 21,76% 3,32%ve
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A kínai szolgáltatási szektorban is csökkent az optimizmus. A tavaly decemberi 56,3 pontról 
52 pontra süllyedt januárban a Caixin által felmért beszerzsési menedzser-index, mely 9 
hónapja nem látott alacsony érték. Az input költségek jelentősen emelkedtek, az 
áremelkedést csak részben hárították át a fogyasztókra, ugyanakkor a következő 
hónapokban további növekedés várható, mely erősítheti az inflációs folyamatokat Kínában. 
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1.2. Hazai és regionális részvénypiac 

Több európai országban elindult a harmadik hullám. Az év elején tapasztalható, jelentős 
javulást követően több európai országban ismét emelkedni kezdett a járványgörbe, mely 
nagy valószínűséggel az új vírusvariánsok terjedésének tudható be. A szakemberek szerint 
további emelkedés várható. Csehországban az egészségügy komoly terhelés alatt áll, és a V4 
országokban is hasonlóan felfutottak a számok, melyre válaszul a kormányok ismét 
szigorítottak az intézkedéseken. 
 

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

Lengyelország WIG 20 -2,09% 4,22% -3,87% -7,73% -5,56% -7,50% 26,35% 4,77%

Csehország PX Index 3,96% 9,43% 2,97% -7,93% 13,08% -8,50% 16,99% -3,63%

Románia BET Index -1,02% 9,86% 4,04% -1,72% 35,13% -4,77% 9,44% 1,15%

Ausztria ATX Index 4,29% 17,93% 8,31% -12,76% 16,07% -19,72% 30,62% 9,24%

Magyarország BUX 0,63% 12,91% 4,14% -8,76% 17,74% -0,61% 23,04% 33,79%
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Összességében hozta a Mol a tőle elvártakat, amennyiben az upstream technikai 
korrekciójától eltekintünk. A fogyasztói szolgáltatások és a downstream CCS EBITDA-ja 
felülteljesítette a konszenzust, az upstream és a gáz szegmens alul. A 2021-es EBITDA 
előrejelzést 2,3 milliárd dollárra emelte a menedzsment. 2020 egészét tekintve a 2,05 
milliárd dolláros eredmény meghaladja a célul kitűzött 1,9 milliárd dollárt. A Nettó 
adósság/EBITDA mutató 1,61-es értéke és a 27 százalékos gearing alig változott az előző 
negyedévhez képest. 
 
A magyar olajcég legújabb stratégiája felgyorsítaná a korábbi tervet és szeretnék elérni, hogy 
mielőbb karbonsemlegessé váljon a vállalat. A cég növekedési stratégiájának fókuszában a 
petrokémiai termékek és a kiskereskedelem lesz. A cég 2050-re válna karbonsemlegessé és 
2030-ig minden második dollárt fenntarthatósági projektekbe fognak fektetni. 2021 és 2025 
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között 3,5 milliárd dollárt tervez befektetni a cég, melyből egymilliárd dollár mehet 
karbonsemleges beruházásokra. A vállalat 2021 és 2025 között 40-60 dollár közé várja az 
olajárat és csökkentették a finomítói árrés prognózisukat is az időtávra. A cég várhatóan 100 
forint körüli osztalék kifizetését tervezi a jövőben, azonban extra osztalékra csak akkor 
kerülhet sor, ha sikerül rendkívüli eredményt elérni a jövőben. 
 

Minden soron emelkedett és a vártnál jobb eredményt közölt a Telekom, de az osztalék 
csalódáskeltő. Jelentősebb volt a felülteljesítés a profit sorokon, az EBIT 6 százalékkal volt 
jobb, mint várták, míg a folytatólagos tevékenységből keletkezett nyereség 15 százalékkal 
emelkedett éves alapon, amely növekedés még az elemzői várakozást is jelentősen 
meghaladta. A vezetőség bejelentette, hogy 15 forintos részvényenkénti osztalékot javasol, 
valamint részvényenként 10 forintnyi részvényvisszavásárlást. A menedzsment szerint a 
mostani részvényárak mellett jobb stratégia a részvényvisszavásárlás. 
 

Felemás teljesítményt mutatott a Richter a negyedik negyedévben, a konszenzushoz képest 
jobb bevétel és üzemi eredmény került publikálásra, de a bruttó profit és az adózott 
eredmény elmaradt a várakozástól. Éves alapon viszont minden soron bővülést tudott 
felmutatni a gyógyszercég. Továbbra is az USA az első számú piac, jól húztak a nőgyógyászati 
termékek, a Vraylar értékesítések tovább gyarapodtak a negyedik negyedévben, mellyel éves 
alapon 32,9 százalékkal, negyedéves bázison 11,9 százalékkal nőttek. Az értékesítési és 
marketing költségek jelentősen csökkentek a bázis negyedévhez képest a világjárvány miatt 
kényszerűen lecsökkent promóciós kiadások miatt. Az üzemi eredmény 32,8 milliárd forintot 
tett ki, mellyel közel 15 százalékkal múlta felül a konszenzust, és jelentősen meghaladta az 
egy évvel korábbi negatív értéket is.  
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1.3. Nemzetközi és hazai állampapírpiac és hozamkörnyezet 
 

Az amerikai gazdaság újraindításának üteme nagyban függ a lakosság átoltottságától, de 
jelenleg több tényező párhuzamosan abba az irányba mutat, hogy a gazdaság felépülése 
viszonylag gyors lesz, ennek hatására tovább erősödhetnek a felfelé mutató inflációs 
kockázatok. Az amerikai jegybank decemberben kismértékben felfelé módosította az 
inflációs várakozásait, a CORE PCE index idén 1,8 százalékkal, jövőre 1,9 százalékkal, 2023-
ban 2 százalékkal emelkedhet. Érdemes azonban hozzátenni, hogy az inflációs célkövetési 
rendszer módosítása miatt átmenetileg tolerálni fogják a 2 százalék feletti (jegybankári 
jelzések alapján akár 2,4-2,5 százalékos) inflációt is, tehát emiatt nem fogják szigorítani a 
monetáris politikai keretrendszert.  
 
Az idei évben 4,2 százalékos gazdasági növekedésre számít az amerikai jegybank, mely jövőre 
3,2 százalékra, majd 2023-ban 2,4 százalékra mérséklődhet. A Bloomberg konszenzus szerint 
idén 4,8 százalékos, jövőre 3,6 százalékos, 2023-ban 2,5 százalékos lehet a növekedés az 
Egyesült Államokban. A munkanélküliségi ráta jelenleg 6,3 százalékon áll, a Fed szerint jövőre 
megközelítheti a teljes foglalkoztatottságot jelentő 4 százalékos szintet. A jegybank jelenleg 
összesen havi 120 milliárd dollár értékben vásárol értékpapírokat, ebből 80 milliárd dollárt 
állampapírok tesznek ki. A hozamgörbe az elmúlt időszakban meredekebbé vált, amit 
természetesen önmagában a gazdasági kilátások javulása is okozhat. Korábban többször 
felmerült a hozamgörbe-kontroll program bevezetése, azonban egyelőre elzárkóztak ettől a 
döntéshozók. Ezzel az intézkedéssel tudnák stabilizálni, rögzíteni a hosszú hozamokat, 
azonban ezzel nehéz helyzetbe is kerülhetne a jegybank, hiszen korlátlan mennyiségben 
kellene megvásárolnia a kötvényeket, ezzel pedig még inkább felduzzasztaná a jegybanki 
mérleget.  
 
A hosszú hozamszintek további emelkedése mellett szól:  
 
• nyersanyagárak emelkedése, erősödő inflációs félelmek 
• az oltási folyamat gyorsítása, közelgő nyitás, gazdasági kilátások javulása 
• a fiskális csomag okozta kínálati többlet az állampapírpiacon 
 
Kockázatok:  
 
• hozamgörbe-kontroll program (YCC) bevezetése 
• olyan vírusmutációk kialakulása, melyek ellen nem védenek a jelenleg elérhető vakcinák 

A JPMorgan is az amerikai kötvényhozamok további emelkedésére számít. A bank stratégája 
a folyamat mögött meghúzódó okok kérdésére kereste a választ. Megfogalmazása szerint 
amennyiben ez egy jó hozamemelkedés, tehát elsősorban a GDP-várakozások javulása áll a 
háttérben, nem kell komolyabb részvénypiaci reakcióra számítani. Ugyanakkor amennyiben 
az amerikai állampapírok iránti kereslet csökkenése az okozó, komoly nyomás alá 
kerülhetnek a részvények a következő időszakban, amint a 10 éves hozamszint átlépi a 2 
százalékot.  
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Irányadó fejlett piaci és a hazai tízéves generikus hozamok alakulása 

 
 
A várakozásoknak megfelelően nem változtatott a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa. 
Az elmúlt időszakban a nemzetközi trendekkel megegyezően hozamemelkedés volt a hazai 
állampapírpiacon is, különösen a 3 éves, és annál hosszabb lejáratokon, emellett a 
hozamgörbe meredeksége is nőtt. A megjelent közleményben a jegybank kiemelte, hogy az 
állampapír-vásárlási program heti vásárlásainak összegét 60 milliárd forintra emelte. 2020 
májusa óta a jegybank mérlegében lévő állampapírok állománya több mint 1300 milliárd 
forinttal nőtt. Az elmúlt hónapban az MNB kiterjesztette az állampapír-vásárlásokat a 
tízévesnél rövidebb lejáratú állampapírokra is, ezzel biztosítva a folyamatos állampapírpiaci 
likviditást a hozamgörbe középső szakaszán. Az MNB az állampapír-vásárlási programot 
tartós piaci jelenlét mellett, a szükséges mértékben és a szükséges ideig fogja használni és 
továbbra is kiemelt fontosságúnak tekinti a hosszabb futamidők súlyának növelését az 
államadósság lejárati szerkezetében. 

Megerősítette a Moody’s Magyarország adósbesorolását. Továbbra is Baa3-as osztályzat van 
érvényben pozitív kilátással, mely ugyanakkor egy osztályzattal alacsonyabb a Fitch Ratings 
és a Standard&Poor’s jelenlegi, egy héttel korábban megerősített besorolásával. A kiadott 
jelentés szerint megtorpant ugyan a gazdasági növekedés és az adósságcsökkenés a 
koronavírus-járvány miatt, ám e folyamatok az idei évtől ismét beindulhatnak. A GDP-
arányos államadósság a minősítő várakozása szerint 2024-re 72 százalék alá csökkenhet. 
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Magyar generikus államkötvény-piaci hozamszintek és a jegybanki alapkamat alakulása 

 
 

 
Hazai állampapír-piaci összhozamindexek alakulása 
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2021. januárban a fogyasztói árak átlagosan 2,7%-kal magasabbak voltak az egy évvel 
korábbinál és 0,9 százalékkal nőttek az előző hónaphoz képest. A várakozásoknak 
megfelelően visszafogott áremelkedési ütemmel indult az idei év, ez részben a magas 
bázishatásnak volt köszönhetően, mely áprilisban fog eltűnni. A tartós folyamatokat 
megragadó maginflációs mutató emelkedése továbbra is 4 százalék körüli, és folyamatosan a 
jegybanki célszint toleranciasávjának tetején maradhat, azonban az egyszeri adóhatásoktól 
szűrt index 3,5-3,8 százalék között alakulhat. A második negyedévben minden inflációs 
mutató élénkülhet, a nyersanyagárak emelkedésén túl a lakossági kereslet bővülése, illetve a 
korábban elhalasztott áremelések realizálódása is felfelé mutató kockázatként jelentkezik. 
 
 

Infláció és jegybanki alapkamat alakulása napjainkig 

 

 


