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1. Általános piaci trendek 

1.1. Nemzetközi Részvénypiacok 
 

A rendkívüli decemberi mozgásokat, mintha az újév beköszöntével el is felejtették volna a 
piacok. A borús hangulatú évzárás után a januári pozitív mozgások több évtizedes rekordokat 
döntöttek. Januárban szinte töretlen emelkedés zajlott a legtöbb piacon, az amerikai 
részvényindexekben 1987 óta nem láttunk ilyen kedvező évindítást. Ugyanakkor érdemes 
hozzátenni, hogy 1987. októberében volt a hírhedt fekete hétfő, amikor a Dow Jones 
Industrial index egy nap alatt 22,6 százalékot zuhant. Tehát a valóban briliáns évkezdet még 
nem garancia arra, hogy egész évben jól teljesítsenek a részvénypiacok. 
 
A pozitív korrekciót az USA-Kína reláció kapcsán felröppenő újabb várhatóan kedvező 
kimenetelű hírek és a Fed kamatpolitikával kapcsolatos kommunikációja okozták. Mindezek 
ellenére a Nemzetközi Valutaalap az elmúlt három év leggyengébb növekedését várja, 
Európa lassulásának köszönhetően. Figyelmeztet a nemzetközi szervezet, hogy a friss 
kereskedelmi feszültségek további problémákat okozhatnak. Fő okként a gyengülő keresletet 
és a pénzügyi piacok 2018 negyedik negyedévében tapasztalt turbulenciáját említik. Az 
eurózóna gazdasági növekedése 2017 vége óta folyamatosan lassul, a tavalyi harmadik 
negyedévben mindössze 1,6 százalékos volt éves bázison. A globális növekedési aggodalmak 
miatt folyamatosan csökken a külső kereslet, és a belső fogyasztás is meglehetősen 
visszafogott.  
 
2019-re a globális növekedést az októberi 3,7%-os előrejelzéséről 3,5%-ra mérsékelték. A 
tanulmányban a legnagyobb revízió Németországot érinti, melyben a korábbi 1,9%-hoz 
képest 1,3%-ra csökkentette az IMF a növekedési várakozásait. 
 

Davosban megtartották a 49. Világgazdasági Fórum, a rendezvényen nem vesz részt Donald 
Trump, a kormányzati leállás miatt, Theresa May brit miniszterelnök a Brexit miatt, illetve 
Emmanuel Macron francia államfő a bizonytalan belpolitikai helyzet miatt. Az USA állami 
apparátusainak leállása az eddigi leghosszabb volt, összesen 35 napig tartott (december 22-
től január 25-ig). Nagyságrendileg 800 ezer munkavállaló nem tudott dolgozni és közel két 
hónapig nem is kaptak bért. A Kongresszusi Költségvetési hivatal közel 11 milliárd dollárra 
becsülte a leállás költségeit a gazdaság számára.  
 

Vádat emeltek a Huawei ellen, hogy kereskedelmi titkokat lopott egy amerikai riválisától (T-
Mobile USA), illetve csalást követett el az iráni szankciók megsértésével. Az is a vádak között 
szerepel, hogy az általa értékesített telekommunikációs eszközöket kémkedésre használta a 
kínai kommunista párt javára. Ez az intézkedés újabb feszültségeket hozhat a kereskedelmi 
tárgyalások során. Kína szerint az egész ügy egy provokáció, melyben az USA meg akarja 
állítani az ázsiai ország technológiai fejlődését, és követeli, hogy az USA vonja vissza 
letartóztatási parancsát a Huawei pénzügyi igazgatójával szemben. 
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Januárban szavazott a brit parlament a Theresa May által benyújtott Brexit-
javaslatcsomagról, a miniszterelnök asszony számára nagyarányú vereséggel zárult a 
szavazás, 202 képviselő voksolt a javaslat elfogadására, míg 432-en elutasították azt. Az ezt 
követő napokban szavaztak a Munkáspárt által benyújtott bizalmatlansági indítványról, 
melyet azonban a miniszterelnök asszony „túlélt”. 
 
A kilépési dátum kitolásáról az Európai Tanács egy rendkívüli csúcson dönthet, egyhangú 
döntéshozatallal, tehát minden bent maradó tagállamnak bele kell egyeznie. Hó végén a brit 
parlament alsóházában May ismertette az új Brexit-tervét. Ígéretet tett rá, hogy folytatja a 
tárgyalásokat a szakszervezetekkel, képviselőkkel, de sem az új népszavazás kiírását, sem a 
kilépési határidő kitolását nem támogatja. Mivel korábban már elvetették az új népszavazás 
lehetőségét, így csak a megállapodásos kilépés marad. 
 

2019. január Elmúlt 3 hónap 2019-ben 2018-ban 2017-ben 2016-ban 2015-ben 2014-ben

USA irányadó blue chip S&P 500 7,87% -0,28% 7,87% -6,24% 19,42% 9,54% -0,73% 11,39%

USA kis kapitalizáció Russell 2000 11,19% -0,79% 11,19% -12,18% 13,14% 19,48% -5,71% 3,53%

Németország DAX 5,82% -2,40% 5,82% -18,26% 12,51% 6,87% 9,56% 2,65%

Egyesült-Királyság FTSE 100 3,58% -2,23% 3,58% -12,48% 7,63% 14,43% -4,93% -2,71%

Franciaország CAC40 5,54% -1,98% 5,54% -10,95% 9,26% 4,86% 8,53% -0,54%

Japán Nikkei 225 3,79% -5,23% 3,79% -12,08% 19,10% 0,42% 9,07% 7,12%
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Dél-Amerikában sem nyugodt a politikai helyzet. A Trump adminisztráció eddigi 
legkeményebb csapását mérte Venezuelára, miszerint megtiltotta a nyersolaj importját 
Maduro rezsimjétől. Az amerikai lépés fokozza a nyomást Maduro-n, hogy mondjon le, és 
adja át a helyét Guaido-nak, mivel ezzel jelentős pénzösszegtől fosztja meg a venezuelai 
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államot. Az USA és egyéb országok már Guaido-t fogadták el Venezuela miniszterelnökének. 
A bolívar rendkívüli mértékben elértéktelenedett a politikai instabilitások következtében, az 
egyetlen számottevő bevételi forrásuk az olajexport, melynek az említett korlátozások 
nehézségek elé állítják az ország egyébként sem stabil gazdaságát. 
 

2019. január Elmúlt 3 hónap 2019-ben 2018-ban 2017-ben 2016-ban 2015-ben 2014-ben

MSCI EM Index MXEF 8,71% 9,83% 8,71% -16,63% 34,35% 8,58% -16,96% -4,63%

Kína SHCOMP 3,64% -0,70% 3,64% -24,59% 6,56% -12,31% 9,41% 52,87%

India Nifty -0,29% 4,28% -0,29% 3,15% 28,65% 3,01% -4,06% 31,39%

Mexikó MEXBOL 5,64% 0,10% 5,64% -15,63% 8,13% 6,20% -0,39% 0,98%

Brazília IBOV 10,82% 11,40% 10,82% 15,03% 26,86% 38,93% -13,31% -2,91%

Korea Kospi 8,03% 8,63% 8,03% -17,28% 21,76% 3,32% 2,39% -4,76%
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A fekete arany ára is sikeresen dolgozta le a 2018-as utolsó negyedév eséseit. Idén több, 
mint 10 százalékot emelkedett, ami szintén támogatta a tőzsdék szárnyalását.  
 
Az októberi brazil választásokon Jair Bolsonaro győzelme óta jól teljesít az index, januárban 
több, mint 10%-kal emelkedett úgy, hogy decemberben jelentősen nem esett vissza. 
 

2019. január Elmúlt 3 hónap 2019-ben 2018-ban 2017-ben 2016-ban 2015-ben 2014-ben

Japán Nikkei 225 3,79% -5,23% 3,79% -12,08% 19,10% 0,42% 9,07% 7,12%

Kína SHCOMP 3,64% -0,70% 3,64% -24,59% 6,56% -12,31% 9,41% 52,87%

India Nifty -0,29% 4,28% -0,29% 3,15% 28,65% 3,01% -4,06% 31,39%

Korea Kospi 8,03% 8,63% 8,03% -17,28% 21,76% 3,32% 2,39% -4,76%ve
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Telefonon egyeztetett Donald Trump amerikai, és Hszi Csin-ping kínai elnök az új év 
alkalmából. Mindkét fél a kétoldalú kapcsolatok javítását és a kereskedelmi egyeztetések 
folytatását tűzte ki célul. Emlékezetes, hogy az Egyesült Államok 90 napra felfüggesztette a 
további büntetővámok kivetését Kínával szemben. Kína több ponton is engedett a korábbi 
feltételekből, és többek között amerikai mezőgazdasági termények vásárlására tett ígéretet.  
 
A jelenlegi tárgyalásokon az látszott, hogy a felek szeretnének megállapodni a március 2.-i 
határidő előtt, amikor is az amerikaiak megemelnék a vámokat (10 százalékról 25 százalékra) 
$200 milliárd értékű kínai árura. A Reuters egy cikkében arra hívta fel a figyelmet, hogy a 
kínai kormány a tavalyinál alacsonyabb, 6-6,5 százalékos növekedési célt tűzhet ki az idei 
évre. Tavaly nagyjából 6,6 százalékkal bővült a kínai gazdaság, mely a leggyengébb adat 1990 
óta. 
 

1.2. Hazai és regionális részvénypiac 

 
Januárban jelent meg az Európai Központi Bank helyzetértékelése, melyben kiemelik, hogy a 
globális gazdasági növekedés lassulni kezdett, Japánban és egyes feltörekvő piaci 
országokban ennek már látható jelei is vannak, de az Egyesült Államokban egyelőre még 
kitart a lendület. Az elemzés kitért a Kelet-Közép-Európára is, továbbra is erős növekedést 
várnak a régiónkban, melyet a részben uniós finanszírozású beruházások és az élénk 
lakossági fogyasztás is támogat majd.  
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A nemzetközi pénzügyi piaci hangulat támogató volt. Az amerikai indexek szinte teljesen 
visszadolgozták a decemberi lejtmenetüket és ezzel összhangban a régiós piacok is jól 
indították az évet. 
 

2019. január Elmúlt 3 hónap 2019-ben 2018-ban 2017-ben 2016-ban 2015-ben 2014-ben

Lengyelország WIG 20 4,55% 10,61% 4,55% -7,50% 26,35% 4,77% -19,72% -3,54%

Csehország PX Index 5,78% -2,16% 5,78% -8,50% 16,99% -3,63% 1,02% -4,28%

Magyarország BUX 4,39% 9,96% 4,39% -0,61% 23,04% 33,79% 43,81% -10,40%
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A közép-európai tőzsdék közül egyedül a román piac nem tudott emelkedni. A magyar börze 
enyhe plusza azzal indokolható, hogy az év végi esésekből sem részesedett úgy, így relatíve 
továbbra is jó a teljesítménye. A környező országok mind igyekeztek becsatlakozni az 
emelkedésbe, a varsói és a cseh index is 5% feletti emelkedéssel zárta az év első hónapját. 
 

A MOL a tavalyi csúcsok fölé tudott emelkedni januárban a Telekom pedig az 
osztalékszelvény levágása előtti szinteket vette ismét célba. Az olajcég legutóbbi norvég 
fúrása nem lett sikeres sajnos. Nagyságrendileg 100 millió barrel olajegyenértékes volt a 
becsült készlet, ami jelentős mérték a MOL életében, mert jelenleg 356 millió barrel a 
készlete. Az árfolyam nem reagált különösebben az információra. 
 
 
 
 

A gyógyszerpapírunk felől több hír is érkezett a hónap során. Az amerikai partnere, az 
Allergan, megemelheti a Vraylar árát. A cég szerint az emelés bevételsoron csak a második 
negyedévtől fog látszani, mert addigra futnak ki az élő partneri szerződések. Amennyiben a 
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Vraylar is az emelt árú gyógyszerek listáján lesz, az jó hír a Richternek, 2018-ban a cég 62,5 
millió dollár royalty-t kapott, és ez jelentősen emelkedhet 2019-re. 
 
Az Allergan jelentésében a Vraylar értékesítési számai a vártnak megfelelően alakultak, a 
negyedik negyedévben 150,5 millió dolláros bevételt sikerült elérni, mely éves alapon 71,6 
százalékos növekedés. További jó hír, hogy Világgazdaság cikke szerint az említett gyógyszer 
májustól akár a bipoláris depresszióban szenvedő betegeknek is adható lehet. Ez tovább 
növelhetné az Allergan bevételét a készítményből, illetve ebből következően a Richterhez 
jutó royalty nagyságát is. 
 
Az MKB megtartotta január 17-én a bejelentett közgyűlését, melyen megszavazták, hogy 
megkezdik az A sorozatú részvények tőzsdei bevezetésének előkészületeit. Ezzel egy időben 
természetesen Nyrt-vé alakul a vállalat. 
 
 

1.3. Nemzetközi és hazai állampapírpiac és hozamkörnyezet 

 

A Fed, a várakozásoknak megfelelően nem változtatott a kamatszinten és a közlemény a 
korábbinál óvatosabb hangnemet ütött meg. A jegybank jelezte, hogy türelmes lesz és 
kikerült a közleményből, hogy néhány további kamatemelés megfelelő lenne az idei évben. A 
legutóbb megjelent, decemberi Dot Plot ábra mediánja szerint 2019-ben további 2 
kamatemelést vártak a jegybankárok, azonban a piaci árazások az januári első hetekben 
jelentősen megváltoztak és nagyobb eséllyel áraznak idénre kamatvágást, mint 
kamatemelést, mely éles fordulat a pár hónappal ezelőtti állapotokhoz képest.  
 

Ugyanakkor nem jelentették be a jegybanki mérlegleépítés szüneteltetését, csak jelezték, 
hogy fel vannak készülve az esetleges korrekciókra. A piaci szereplők komoly érdeklődéssel 
figyelik az ezzel kapcsolatos bejelentéseket, mivel a mérleg csökkentése egyfajta monetáris 
szigorításnak fogható fel, annak felfüggesztése pedig jelentős dollárgyengítő tényező 
lehetne. 
 
Az Európai Központi Bank (EKB) Kormányzótanácsa legutóbbi ülésén továbbra is 
változatlanul hagyta az irányadó refinanszírozási műveletek 0,00%-os kamatlábát, valamint 
az aktív oldali és a betéti rendelkezésre állás kamatlábának 0,25%-os, illetve -0,40%-os 
szintjét. A megjelent a közleményben, annyi új információ van benne, hogy a lejáró 
értékpapírokért kapott tőkét még a kamatemeléseket követően is újra befekteti a jegybank, 
de mindenesetre addig, ameddig szükséges ahhoz, hogy fennmaradjanak a kedvező 
likviditási feltételek és a meglehetősen laza monetáris politika. 
 
A Reuters felmérése szerint csúszhat az Európai Központi Bank első kamatemelése, mivel 
ismét feléledtek a recessziós félelmek az eurózónában. A konszenzus szerint legkorábban az 
utolsó negyedévben kerülhet sor valamilyen monetáris szigorításra, valószínűleg a betéti 
ráta emelésére. A megkérdezett elemzők októberhez képest csökkentették Németország, 
Franciaország és Olaszország növekedési kilátásait is, ugyanakkor nem várnak az idei évre 
recessziót.  
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Az idei évre vonatkozóan az Európai Bizottság és a Nemzetközi Valutaalap 1,9 százalékos, 
míg az OECD 1,8 százalékos növekedést vár az eurózónában, jövőre pedig 1,6-1,7 százalék 
között szóródnak a prognózisok. Az Európai Központi Bank a decemberi előrejelzésekhez 
képest az előrejelzési horizont egészére lefelé módosította (0,1-0,2%-kal) az inflációs és 
növekedési előrejelzéseket, melyeket az alábbi táblázatban foglaltunk össze: 
 

 2019 2020 2021 

HICP (december→január) 1,6% vs. 1,5% 1,7% vs. 1,6% 1,8% vs. 1,7% 

Maginfláció (december→január) 1,4% vs. 1,3% 1,6% vs. 1,5% 1,7% vs. 1,6% 

GDP növekedés (december→január) 1,7% vs. 1,5% 1,7% vs. 1,5% 1,5% vs. 1,4% 

  

 
Irányadó fejlett piaci és a hazai tízéves generikus hozamok alakulása 

 
A Moody's Investors Service januárban kiadott előrejelzése szerint a magyar gazdaság az idei 
évben is az Európai Unió átlagát meghaladó mértékben fog növekedni, de az ütem 
jelentősen lassulhat, 3,4 százalékos lehet. A hitelminősítő kiemelte, hogy a gazdasági 
teljesítmény nagyban függ az export volumenétől. A hazai export csaknem 28 százaléka 
áramlott a német piacra, így a német gazdasági növekedés mértéke erőteljesen befolyásolja 
majd a hazai folyamatok alakulását.  
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.  
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 Magyar generikus államkötvény-piaci hozamszintek és a jegybanki alapkamat alakulása  

 
 
Nagy Márton MNB alelnök január közepén a Bécsben megrendezett Euromoney 
konferencián tartott beszédében elmondta, hogy a jegybank az adóhatásoktól megtisztított 
maginflációs mutatót követi figyelemmel, és amennyiben az eléri a 3 százalékos szintet, 
megkezdődhet a monetáris politika normalizálása. Nagy szerint ez akár már az idei év első 
negyedévében bekövetkezhet. Természetesen elsőként nem kamatemelésre kerül sor, 
hanem a nemkonvencionális intézkedések visszavonására. Várakozásunk szerint az első 
kamatemelést legkorábban a második negyedévben fogja megtenni az MNB.  
 

Hazai állampapír-piaci összhozamindexek 
alakulása
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A beszédet követően jelentősen erősödött a forint és a magyar kötvényhozamok is 
emelkedésnek indultak. Bár új információt nem hallhattunk, a decemberi kommunikáció 
megerősítésre került, így a piaci szereplők realizálták, hogy elsősorban nem az Európai 
Központi Bank lépéseit veszi figyelembe a hazai jegybank, hanem a hazai inflációs 
folyamatokat. 
 
2018. decemberben a fogyasztói árak átlagosan 2,7%-kal magasabbak voltak az egy évvel 
korábbinál. Az elmúlt egy évben a szeszes italok, dohányáruk és az élelmiszerek ára nőtt 
jelentős mértékben. Összességében 2018-ban a fogyasztói árak átlagosan 2,8%-kal 
emelkedtek az előző évhez képest. 
 
Az MNB megemlíti, hogy a globális konjunktúra tartós romlása lefelé mutató kockázatot 
jelenthet a külső inflációs környezetre, de ezt a hazai inflációs tendenciák szempontjából 
értékelik. Az inflációs kilátásokat lefelé szorítja az olaj világpiaci árának csökkenése, mely 
ellensúlyozza a feszes munkaerőpiacok, és az élénkülő fogyasztás felfelé mutató hatásait. Az 
eurózónában tovább csökkenhet a munkanélküliségi ráta, bár ennek üteme is lassulhat, 
mivel egyes országokban és ágazatokban mérséklődött a munkaerőhiány. 
 

 

 




