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1. Általános piaci trendek 

1.1. Nemzetközi Részvénypiacok 
 

Február utolsó hetének híreit az orosz-ukrán háború összecsapásai dominálták. Az S&P500 
index járt -14%-kal lejjebb is az év eleji értékéhez képest, a Nasdaq pedig megközelítette a -
20%-os esést is. A hétvége során több személyi szankciót is bejelentettek orosz katonai és 
politikai vezetők ellen. A legsúlyosabb általános gazdasági szankciók között a SWIFT 
rendszerről való lekapcsolás és az orosz jegybanki tartalékok befagyasztása volt. Ezen 
lépések miatt jelenleg is bankroham zajlik Oroszországban, kígyózó sorokkal az automaták 
előtt. A szankciók további részeként a különböző állami alapok és nyugati vállalatok (például: 
BP-nek a Rosneft vállalatban lévő részesedésének eladása, Equinor orosz beruházásainak 
megszűntetése) orosz befektetéseinek eladása is zajlik. Ezzel párhuzamosan az EU és az USA 
pénzügyi segítséget is nyújt Ukrajnának a katonai eszközökkel együtt. Értelemszerűen kevés 
visszhangot kapó, de mindenképpen pozitív fejlemény volt februárban a vírushelyzet 
alakulása, a napi esetszám globálisan lefeleződött és a halálozások is csökkentek. Ezzel 
párhuzamosan a korlátozások is folyamatosan enyhültek/enyhülnek Európa-szerte, ennek 
következtében egy kimondottan pozitív hangulatból rázkódott meg a világ a múlt héten. 
 

 
 
Értelemszerűen kevés visszhangot kapó, de mindenképpen pozitív fejlemény volt februárban 
a vírushelyzet alakulása, a napi esetszám globálisan lefeleződött és a halálozások is 
csökkentek. Ezzel párhuzamosan a korlátozások is folyamatosan enyhültek/enyhülnek 
Európa-szerte, ennek következtében egy kimondottan pozitív hangulatból rázkódott meg a 
világ a február végén. 
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2022. február Elmúlt 3 hónap 2022-ben 2021-ben 2020-ban 2019-ben 2018-ban 2017-ben

USA irányadó blue chip S&P 500 -3,14% -4,23% -8,23% 26,89% 16,26% 28,88% -6,24% 19,42%

USA kis kapitalizáció Russell 2000 0,97% -6,86% -8,78% 13,70% 18,36% 23,72% -12,18% 13,14%

Németország DAX -6,53% -4,23% -8,96% 15,79% 3,55% 25,48% -18,26% 12,51%

Egyesült-Királyság FTSE 100 -0,08% 5,65% 1,00% 14,30% -14,34% 12,10% -12,48% 7,63%

Franciaország CAC40 -4,86% -0,93% -6,91% 28,85% -7,14% 26,37% -10,95% 9,26%

Japán Nikkei 225 -1,76% -4,65% -7,87% 4,91% 16,01% 18,20% -12,08% 19,10%
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A Világbank csökkentette a globális növekedési prognózisát. Az idei évben 4,1 százalékos, 
jövőre 3,2 százalékos globális bővülést várnak, és egyre több országban kezdődhet meg a 
monetáris, illetve fiskális szigorítás. Felhívták a figyelmet, hogy a koronavírus-járvány 
súlyosbította a jövedelmi egyenlőtlenségeket. Az elsősorban alacsony jövedelműeket sújtó 
infláció 2008. óta nem látott erősségű, a jegybankoknak a kilábalás befejeződése előtt 
szigorítani kell a monetáris politikán, ez a folyamat több országban már be is indult.  
 

2022. február Elmúlt 3 hónap 2022-ben 2021-ben 2020-ban 2019-ben 2018-ban 2017-ben

MSCI EM Index MXEF -3,06% -3,39% -4,93% -4,59% 15,84% 15,42% -16,63% 34,35%

Kína SHCOMP 3,00% -2,85% -4,88% 4,80% 13,87% 22,30% -24,59% 6,56%

India Nifty -3,15% -1,11% -3,23% 14,90% 14,90% 12,02% 3,15% 28,65%

Mexikó MEXBOL 4,03% 7,45% 0,24% 20,89% 1,21% 4,56% -15,63% 8,13%

Brazília IBOV 0,89% 11,02% 7,94% -11,93% 2,92% 31,58% 15,03% 26,86%
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A nyersanyagok közül mind az olaj, mind a nemesfémek nagyot emelkedtek. A fekete arany 
árfolyama átlépte a 100 dollárt is, idei évben pedig több, mint 20%-kal került feljebb. A 
geopolitikai konfliktusok nélkül is küzd a világ az olajkínálat szűkösségével, több elemzőház is 
100 dollár fölé várta év végére a fekete arany árfolyamát, ám ez lehet jóval hamarabb 
megvalósul. A Biden kormány a szövetségeseivel együtt kilátásba helyezte a stratégiai 
készleteinek piacra dobását is, hogy tompítsa az orosz-ukrán válság olajárakra gyakorolt 
hatásait. A jelenleg magas inflációs környezetnek sem tesz jót az olajárak elszállása, nem is 
beszélve a gabona és alumínium árakról, mely piacon Oroszország szintén jelentős termelő. 
Az OPEC+ szabad kapacitásának mértéke pedig egyre bizonytalanabb, mely igen sebezhetővé 
teszi a világ olajellátását, amennyiben valamelyik termelőmező bármilyen okból kiesne.   
 

2022. február Elmúlt 3 hónap 2022-ben 2021-ben 2020-ban 2019-ben 2018-ban 2017-ben

Japán Nikkei 225 -1,76% -4,65% -7,87% 4,91% 16,01% 18,20% -12,08% 19,10%

Kína SHCOMP 3,00% -2,85% -4,88% 4,80% 13,87% 22,30% -24,59% 6,56%

India Nifty -3,15% -1,11% -3,23% 14,90% 14,90% 12,02% 3,15% 28,65%

Korea Kospi 1,35% -4,93% -9,35% 30,75% 30,75% 7,67% -17,28% 21,76%ve
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A hétvégén az Európai Unió rendkívül erős szankciókról döntött, számos orosz pénzintézetet 
kizártak a SWIFT-rendszerből, és befagyasztották az orosz jegybank eszközeit. Így a jegybank 
nem fog tudni interveniálni a devizapiacon, pedig ma reggelre a rubel közel 30 százalékot 
gyengült a dollárral szemben. Arról is döntött az Európai Bizottság, hogy 
fegyverszállítmányokkal segíti Ukrajnát.  
 

Nem biztos, hogy Kína segít Oroszországnak a szankciók kijátszásában. A kínai fejlesztésű 
CIPS fizetési rendszeren jelenleg 50 milliárd dollárnyi tranzakciót bonyolítanak naponta, és 
segítségével Kína és Oroszország ki tudná játszani a szankciókat. Az egyik megszólaló kínai 
akadémikus szerint azonban erre nem fog sor kerülni, mert válaszlépésként az Egyesült 
Államok a kínai bankok ellen is szankciókat hozna, mely katasztrofális következményekkel 
járhat a kínai gazdaságra nézve. A Die Welt szerint amennyiben Kína lehetőséget adna erre, 
azt más autoriter államok is kihasználhatnák, és fennállna a veszélye, hogy az Egyesült 
Államok elveszíti a kontrollt a pénzügyi piacok felett.  
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1.2. Hazai és regionális részvénypiac 

Érzékenyen reagáltak a háború megindulására a kelet európai országok eszközei, mind a 
részvénypiacok, mind a kötvénypiacok. A régiós CETOP index több, mint 10%-kal esett 
csütörtökön, a BUX index pedig 9,8%-kal került lejjebb. Különösen drámai esést mutattak 
azon részvények, amelyek az árbevételük tekintetében közvetlen kitettséggel rendelkeznek 
az orosz- illetve az ukrán piac felé. Véleményünk szerint a nyugat hathatós gazdasági választ 
adott az orosz agresszióra, amely minden nemzetközi megállapodást/szabályt/törvényt 
felrúgott. 
 

2022. február Elmúlt 3 hónap 2022-ben 2021-ben 2020-ban 2019-ben 2018-ban 2017-ben

Lengyelország WIG 20 -9,49% -8,86% -11,78% 14,26% -7,73% -5,56% -7,50% 26,35%

Csehország PX Index -4,44% -0,28% -5,09% 38,84% -7,93% 13,08% -8,50% 16,99%

Románia BET Index -3,59% 4,27% -2,64% 33,20% -1,72% 35,13% -4,77% 9,44%

Ausztria ATX Index -11,81% -7,44% -12,23% 38,87% -12,76% 16,07% -19,72% 30,62%

Magyarország BUX -18,17% -15,03% -13,78% 20,63% -8,76% 17,74% -0,61% 23,04%
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A Magyar Telekom közzétette a tavalyi negyedik negyedéves gyorsjelentését. A vállalat 
árbevétele éves bázison 2,5 százalékkal 193,6 milliárd forintra emelkedett a negyedév során, 
mely elmaradt az elemzők által jósolt 3 százalékos bővüléstől. Az EBITDA éves bázison 4 
százalékkal bővült, míg az EBIT 1 százalékkal esett vissza az egy évvel korábbi bázishoz 
képest. A folytatódó tevékenységből származó eredmény jelentősen 26 százalékkal 
emelkedett. Jelentősebb változás az osztalékpolitika terén volt, ugyanakkor idén még nem 
emelkedik a kifizetett osztalék mértéke.  

Helytállt a MOL a magas elvárások ellenére. Az összes fontosabb eredménysoron 
felülteljesítette az ambiciózus elemzői várakozásokat, kivéve az adózott eredményt. Minden 
divízió esetén jobb számok születtek, mint amire számítani lehetett. 10 százalékkal 
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teljesítette felül a Mol a 2021-es megemelt CCS EBITDA célkitűzését, és 2022-re is 
ambiciózus, 2,8 milliárd dolláros CCS EBITDA-t jelezett előre. Történt mindez a hónap végén 
megjelenő hír előtt, mely jelentős változásokat eredményezett az üzemanyagárakban. A 
Kormány rendelete szerint az üzemanyagok nagykereskedelmi árát is 480 forintban 
rögzítették, a rendelkezés május 15-ig van érvényben. Emellett csökkentették az 
üzemanyagok jövedéki adóját is. A lépésekre a töltőállomások folyamatosan termelődő 
veszteségének elkerülése érdekében volt szükség.  Ez negatív hír a MOL számára, mely 
aznapi értékek alapján literenként 20 Forintra becsülte a veszteségét. Ez az érték az olaj 
árának emelkedésével és a hazai fizetőeszköz további gyengülésével tovább nőhet. 

Szintén kiváló eredményekről számolt be a Richter. A hazai gyógyszergyártó minden soron 
felülteljesítette a konszenzus várakozását, és éves alapon is szép növekedést tudott 
felmutatni. Az Evra felkapaszkodott a Top10 terméklista 8. helyére. A Vraylar royalty 
bevétele a vártnál nagyobb lett a negyedévben. A Richter nagy fontosságúnak tekinti a kínai 
piacot. Az amerikai partnere, az AbbVie februárban beterjesztette a kérelmét, hogy 
kiterjesszék a Vraylar használatát major depressziós betegek számára. A kérelem korábbi 
klinikai vizsgálatokon alapszik és ha elfogadják, akkor jelentősen emelkedhet a Richter 
royalty bevétele a következő időszakban. A várakozások szerint idén év vége előtt nem fog az 
amerikai gyógyszerfelügyelet (FDA) döntést hozni a kiterjesztett kérelem befogadásáról. 
Sajnos pozitív teljesítményeket a geopolitikai fejlemények egyelőre beárnyékolják és a 
vállalat jövőbeli számai is nagy bizonytalanságot hordoznak.  
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1.3. Nemzetközi és hazai állampapírpiac és hozamkörnyezet 

 
Jerome Powell Fed elnök a Kongresszus előtti meghallgatása során kiemelte, hogy a 
gazdasági tevékenység tavaly erőteljes ütemben bővült, ami a védőoltások terén elért 
eredményeket és a gazdaság újraindulását, a költségvetési és monetáris politikai támogatást, 
valamint a háztartások és a vállalkozások egészséges pénzügyi helyzetét tükrözi. Az Omicron-
változat gyors terjedése az év elején a gazdasági tevékenység némi lassulásához vezetett, de 
mivel január közepe óta az esetek száma jelentősen csökkent, úgy tűnik, hogy a lassulás 
rövid ideig tartott. 
 
Az amerikai munkaerőpiac rendkívül feszes. A foglalkoztatottak száma 2021-ben 6,7 millióval 
nőtt, és januárban is erőteljes volt a munkahelyek számának növekedése. A 
munkanélküliségi ráta jelentősen csökkent az elmúlt évben, és januárban 4,0%-on állt, elérve 
a Szövetségi Nyíltpiaci Bizottság (FOMC) résztvevőinek a hosszabb távú normális szintre 
vonatkozó becsléseinek mediánját. A munkaerő-piaci feltételek javulása széles körű volt, 
beleértve a béreloszlás alsó végén lévő munkavállalókat, valamint a spanyolajkúakat is. A 
munkaerő-kereslet nagyon erős, és bár a munkaerő-piaci részvétel emelkedett, a munkaerő-
kínálat továbbra is visszafogott. Ennek eredményeképpen a munkaadóknak nehézséget okoz 
az üres álláshelyek betöltése.  
 
Mivel az infláció jóval 2% felett van, és a munkaerőpiac erős, Powell arra számít, hogy a 
márciusiban tartandó ülésükön helyénvaló lesz emelni a szövetségi alapkamat célsávját. A 
jelenlegi körülmények között a monetáris politikai alkalmazkodás megszüntetésének 
folyamata a szövetségi alapkamat célsávjának emelését és a Federal Reserve mérlegének 
csökkentését egyaránt magában foglalja. 
 
Február elején tartott kamatdöntő ülést az Európai Központi Bank, a várakozásoknak 
megfelelően nem változtak a kamatszintek, és a megjelenő közleményben sem olvashattunk 
újdonságot, megerősítették a decemberi intézkedéseket. A sajtótájékoztatón viszont 
jelentősen változtak Christine Lagarde üzenetei. Az első negyedévben visszafogott maradhat 
a gazdasági növekedés az eurózónában, de a munkaerőpiaci feltételek folyamatosan 
javulnak. Az inflációs nyomás fő okaként a magas energiaárakat teszi felelőssé a jegybank. 
Többször hangsúlyozta a jegybankelnök, hogy az inflációs kockázatok felfelé tolódtak, és 
sokkal közelebb kerültek az inflációs célok eléréséhez. Az emelkedő árak miatt egyöntetűen 
aggódnak a jegybankárok, a következő üléseken adatvezéreltek lesznek a döntések. A 
monetáris szigorítás során a jegybank nem fog kapkodni, de késlekedni sem a szükséges 
lépések meghozatalával. Az első kamatemelés csak a nettó eszközvásárlások kivezetése után 
fog következni. A sajtótájékoztató végén Lagarde nem mondta el, hogy az idei évi 
kamatemelés valószínűtlen.  
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Irányadó fejlett piaci és a hazai tízéves generikus hozamok alakulása 

 
 
A Magyar Nemzeti Bank az előzetes várakozásoknak megfelelően az alapkamatot 50 
bázisponttal 3,40 százalékra emelkedte. Az O/N betéti kamatot 50 bázisponttal emelve 3,40, 
míg az O/N és egyhetes fedezett hiteleszköz kamatát 50 bázisponttal emelve 5,40 
százalékban határozta meg. A február végi tenderen az egyhetes betéti kamatszintet 4,6 
százalékra módosította. Az előző kamatdöntés óta az inflációs kockázatok erősödtek. Az 
inflációs ráta csökkenésének megindulása a korábban várthoz képest kitolódik. Előre 
tekintve a maginfláció a következő hónapokban tovább emelkedhet. Az erős belső kereslet 
mellett a vállalkozások viszonylag rövid idő alatt beépítik áraikba a megemelkedett 
nyersanyag- és bérköltségeket. A következő hónapok átárazásai mind az infláció, mind a 
maginfláció idei évi dinamikájában meghatározóak lesznek.  
 
A beérkező adatok alapján növekedett a magasabb külső inflációra vonatkozó alternatív 
pálya megvalósulásának kockázata. A tartósan magas nyersanyag-, termény-, élelmiszer- és 
energiaárak, valamint a magas nemzetközi szállítmányozási költségek tartós külső inflációs 
nyomás irányába mutatnak. Eközben a feszes munkaerőpiac az élénkülő bérdinamikával és a 
magasabb inflációs környezettel párosulva az inflációs várakozások további emelkedését és a 
másodkörös inflációs kockázatok erősödését eredményezheti. 
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Magyar generikus államkötvény-piaci hozamszintek és a jegybanki alapkamat alakulása 

 
 

Hazai állampapír-piaci összhozamindexek alakulása 
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2022. januárban a fogyasztói árak átlagosan 7,9%-kal magasabbak voltak az egy évvel 
korábbinál. Utoljára 2007. augusztusban volt ennél nagyobb az infláció. Az elmúlt egy évben 
az üzemanyagok és az élelmiszerek ára emelkedett a leginkább. A fogyasztói árak egy hónap 
alatt pedig átlagosan 1,4%-kal nőttek. Az elmúlt hetek geopolitikai eseményei és a pénzpiaci 
mozgások az inflációs kockázatokat növelik, így az eleve átlag feletti infláció korábban várt 
mérséklődése még jobban kitolódott időben. 
 

Infláció és jegybanki alapkamat alakulása napjainkig 
 


