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1. Általános piaci trendek 

1.1. Nemzetközi Részvénypiacok 
 

A vezető amerikai indexek a félév lezárása után új mindenkori rekordmagasságokat állítottak 
be. Ennek egyik katalizátora a G20-as csúcstalálkozón történt enyhülés a két nagyhatalom 
között. Trump felfüggesztette a kilátásban lévő további 300 milliárd dollárnyi kínai 
importtermékre kivetendő vámot. Ezen felül a Huawei elleni szankciók tekintetében is az 
enyhítésről állapodtak meg, cserébe Kína agrártermékek vásárlására tett ígéretet. Ezeket 
követően ismét elindultak az egyeztetések.  
 
A Peking elleni kemény fellépés egyre inkább támogatott mindkét pártban. Az utóbbi időben 
a demokrata elnökjelöltek is igyekeznek óvatosan fogalmazni ennek kapcsán. Joe Biden 
visszavett a korábbi negatív kommunikációjából és mostanra már csak Trump vámszabási 
taktikáját kritizálja. Bernie Sanders hangsúlyozza, szükség van a Kína elleni határozott 
fellépésre, azonban nem ért egyet azzal, ahogyan ezt az elnök végrehajtotta. Összességében 
egyértelműen látható, hogy a 2020-as elnökválasztási kampányok fő kérdése lehet a 
kereskedelmi háború. Akár történik megegyezés, akár nem, a billegő államokat kiemelten 
érintik a vámtarifák, ezért sorsuk nagyban függ majd attól, hogy az ott élő választók 
mennyire lesznek elégedettek a jelenlegi kormány kereskedelmi háborúban elért 
eredményeivel. 

 
 
Júliusban kiderült, hogy Boris Johnson követi Theresa May-t a miniszterelnöki poszton. A 
politikusról közismert, hogy Brexit támogató és akár a „no-deal” szcenáriót sem kerüli el, ha 
arra terelődik a folyamat. Vélhetően kemény tárgyalások lesznek az ősz beköszöntével. Több 
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magas rangú politikus jelezte, hogy Johnson győzelme esetén lemond tisztségéről, David 
Gauke Lordkancellár már be is jelentette lemondását. Johnson beavató beszédében újra 
kihangsúlyozta, hogy október 31-ig kilépteti az Egyesült királyságot az EU-ból. A másik fontos 
cél számára, hogy az Ír-Angol határon ne álljon vissza az ellenőrzés, amit egy megállapodás 
nélküli Brexit esetén azonban várhatóan nem lehet elkerülni. 
 

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

USA irányadó blue chip S&P 500 1,31% 1,17% 18,89% -6,24% 19,42% 9,54% -0,73% 11,39%

USA kis kapitalizáció Russell 2000 0,51% -1,04% 16,76% -12,18% 13,14% 19,48% -5,71% 3,53%

Németország DAX -1,69% -1,26% 15,44% -18,26% 12,51% 6,87% 9,56% 2,65%

Egyesült-Királyság FTSE 100 2,17% 2,27% 12,76% -12,48% 7,63% 14,43% -4,93% -2,71%

Franciaország CAC40 -0,36% -1,21% 16,66% -10,95% 9,26% 4,86% 8,53% -0,54%

Japán Nikkei 225 1,15% -3,31% 7,53% -12,08% 19,10% 0,42% 9,07% 7,12%
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Újabb vámokat vezethet be az USA Európával szemben. 4 milliárd dollár értékű árura 
terveznek vámokat bevezetni, ezzel tovább bővül a vámolandó áruk köre. Augusztus 5-én 
lesz egy nyilvános meghallgatás, és akkor véglegesíthetik az áruk körét is. Áprilisban már 21 
milliárd értékű árura kivetettek vámokat, most ez tovább szélesedhet. Ennek ellenére fontos 
lépést tenne az EU, a német gazdasági miniszter szerint az Európai Unió hajlandó lenne 
megszüntetni az Egyesült Államokból importált személygépjárművekre kivetett vámot. 
Jelenleg 10 és 25 százalékos vámtarifa van érvényben ezekre a termékekre, míg az Egyesült 
Államok 2,5 százalékos vámot tart érvényben az Európai Unióból érkező autókra. Bíznak 
abban, hogy a lépést követően meg tudnának egyezni Donald Trumppal, és csökkenne a 
kereskedelmi feszültség. 
 

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

MSCI EM Index MXEF -1,69% -3,91% 7,38% -16,63% 34,35% 8,58% -16,96% -4,63%

Kína SHCOMP -1,56% -4,74% 17,59% -24,59% 6,56% -12,31% 9,41% 52,87%

India Nifty -5,69% -5,36% 2,35% 3,15% 28,65% 3,01% -4,06% 31,39%

Mexikó MEXBOL -5,32% -8,37% -1,87% -15,63% 8,13% 6,20% -0,39% 0,98%

Brazília IBOV 0,84% 5,67% 15,84% 15,03% 26,86% 38,93% -13,31% -2,91%

Korea Kospi -4,98% -8,12% -0,81% -17,28% 21,76% 3,32% 2,39% -4,76%
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Vámokkal sújtja Kína az acélimportot. Július 23-i hatállyal a jelenlegi 18,1 százalékról 103,1 
százalékra emelte a kínai kormány az EU-ból, Japánból és Dél-Koreából érkező, egyes 
rozsdamentes acéltermékekre kivetendő vámokat. A döntés azt követően született, hogy 
tavaly júliusban egy kínai acélgyártó bejelentését követő vizsgálat eredménye azt mutatta, 
hogy a kínai acélipart súlyosan károsítja az említett országok dömpingárazási gyakorlata. 
 

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

Japán Nikkei 225 1,15% -3,31% 7,53% -12,08% 19,10% 0,42% 9,07% 7,12%

Kína SHCOMP -1,56% -4,74% 17,59% -24,59% 6,56% -12,31% 9,41% 52,87%

India Nifty -5,69% -5,36% 2,35% 3,15% 28,65% 3,01% -4,06% 31,39%

Korea Kospi -4,98% -8,12% -0,81% -17,28% 21,76% 3,32% 2,39% -4,76%ve
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Hazai és regionális részvénypiac 
 
A tengerentúli piacok továbbra is erősek, ám ennek ellenére Nyugat-Európa nem tudott 
jelentősen hozzájuk emelkedni az év elejéhez képest. A régiós és a hazai piacok is vegyes 
képet mutatnak. Az idei évben is erősödő dollár visszafogja egyelőre a fejlődő piaci 
részvényeket.  
 

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

Lengyelország WIG 20 -2,16% -2,44% 0,03% -7,50% 26,35% 4,77% -19,72% -3,54%

Csehország PX Index 1,44% -1,13% 7,11% -8,50% 16,99% -3,63% 1,02% -4,28%

Magyarország BUX 1,21% -4,12% 4,16% -0,61% 23,04% 33,79% 43,81% -10,40%

ré
gi

ó
s 

p
ia

co
k

 
 
A közép-európai tőzsdék vegyesen zárták a júliust. A prágai és a budapesti börze valamelyest 
vissza tudta dolgozni az előző havi eséseit. A bécsi parkett enyhe plusszal zárt, míg a román 
index tovább folytatta a remek formáját, a tárgyhónapban 4,42%-kal került feljebb. 
 

 
Júliusban a Richter 15 millió dollár értékben jegyzett le újonnan kibocsátott Evestra 
részvényt, ezzel 30,44 százalékra emelkedik a tulajdoni hányada. A két vállalat 
együttműködése elsősorban nőgyógyászati kutatási-fejlesztési tevékenységre összpontosít. 
Pozitív hír, hogy új országokban jelenik meg a cariprazine hatóanyag. A vállalat kizárólagos 
licensz megállapodást kötött a Hikma Pharmaceuticals-szal a gyógyszer közel-keleti és észak-
afrikai térség egyes országaiban történő forgalmazására. A megállapodás értelmében a 
Richter szállítja a terméket, míg a törzskönyveztetési és értékesítési feladatok a Hikmára 
hárulnak. A szerződés aláírásakor egyszeri fizetésben részesül a Hikma részéről, a termék 
bevezetését követően pedig további, forgalomhoz kötött mérföldkő-bevételekre is jogosult 
lesz. 
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A 4iG megvásárolja a Magyar Telekomtól a T-Systemset, a vállalat júliusban közzé is tette a T-
System-re vonatkozó felvásárlási szándéknyilatkozatát. A tranzakciót még 2019 folyamán 
tervezik lezárni, az összeget egyelőre nem tették nyilvánossá. A tranzakciót megelőzően a T-
Systems Magyarország kis-és középvállalati értékesítési üzletága leválasztásra kerül, az nem 
képezi az ügylet tárgyát. A megállapodás alapján a felek a tranzakció zárását követően 
hosszú távú stratégiai együttműködési megállapodást kötnek, amelynek értelmében a T-
Systems Magyarország továbbra is értékesíti a Magyar Telekom távközlési szolgáltatásait a 
nagyvállalati és a közszféra szegmensekben. A 4iG a tranzakció zárását követően három évig 
a megállapodás feltételei szerint Magyarországon használhatja a T-Systems márkanevet. Az 
idén már összesen 40 milliárd értékben nyert el megbízást a 4iG. 
 
Már jó ideje folynak a tárgyalások az INA visszavásárlása körül, aminek 49,08 százalékát a 
MOL birtokolja. A horvát kormány új tanácsadója a Lazard lesz, míg korábban a Morgan 
Stanley-vel működtek együtt. Zdravko Maric horvát pénzügyminiszter egy lapinterjúban 
elmondta, hogy a kormánynak megvan a pénze az INA visszavásárlására és 2020. első 
negyedévében szeretné a horvát kormány előterjeszteni az ajánlatot. 
 
BÉT Xbond néven hozott létre új platformot, mellyel azt szeretné elérni, hogy a 
kötvénykibocsátást tervező vállalatok könnyített feltételekkel léphessenek ki a nyilvános 
piacra. A kevesebb adminisztráció mellett az első másfél évben 50 százalékkal csökkentett 
költségekkel lehetnek jelen a cégek, illetve IFRS szabvány alkalmazása sem kötelező 
számukra. 

1.3. Nemzetközi és hazai állampapírpiac és hozamkörnyezet 

 
A második negyedéves előzetes amerikai GDP a vártnál kedvezőbben alakult, ám ezt 
nagyrészt a fogyasztói kiadások hajtották. Ez egyelőre csökkentheti a további kamatvágási 
spekulációkat. Jelenleg minden feltétel kedvező amerikában a fogyasztók számára. A 
részvényindexeket ezen történések támogatták még a további emelkedésben. 
 
Júliusban a kongresszus előtt tartott beszédet Jerome Powell, melynek a főbb üzenetei az 
alábbiak voltak: 
 

• A jegybank továbbra is támogatja a foglalkoztatási és árstabilitási célokat, és 
egyértelmű üzeneteket, iránymutatásokat ad.  

• A munkaerőpiac egészséges, a bérnövekedés az alacsonyabb képzettségűeknél is 
kézzelfogható, ugyanakkor jelentős területi és etnikai különbségek vannak a 
bérekben, melyeket még le kell küzdeni.  

• Az üzleti beruházások növekedése jelentősen lelassult, mely összefüggésben van a 
globális növekedési aggodalmakkal.  

• Az első negyedévben csökkent az ingatlanpiaci befektetések és a feldolgozóipar 
volumene, majd a második negyedévben is.  

• A növekedési kilátásokkal kapcsolatos bizonytalanság nőtt az elmúlt hónapokban. 

• Fennáll a veszélye, hogy az alacsony infláció tartósan fennmarad.  
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• A kereskedelmi háború kockázatai és a globális növekedési aggodalmak továbbra is 
fennállnak.  

• Tart a monetáris politikai eszközrendszer felülvizsgálata 
 

A hónap végét a Fed kamatdöntési ülése zárta, melyen az előzetes várakozásoknak 
megfelelően 25 bázispontos kamatvágásról határozott a Szövetségi Nyíltpiaci Bizottság 
(FOMC). A közlemény szövege azonban nem változott, tehát nem lengettek be további 
kamatvágásokat, adatvezérelt üzemmódban marad a Fed. A sajtótájékoztatóan Jerome 
Powell elmondta, hogy lényegében "megelőző" kamatvágásról van szó, mellyel a gazdasági 
növekedés ütemét szeretnék fenntartani, és az inflációt is élénkíteni. 
 

Nagy valószínűséggel Mario Draghi szeptember 12-én meg fogja indítani az újabb monetáris 
lazítást, a betéti kamatszint csökkentével és/vagy egy újabb eszközvásárlási program 
bejelentésével. Ezt követően Lagarde is fenntarthatja a laza monetáris politikát, 
mindenképpen enyhébb jegybankelnöki hozzáállás várható így, mintha Jens Weidmann-t 
nevezték volna ki az EKB élére. Ugyanakkor a hosszabb távú monetáris politika kérdéses, a 
Nordea Bank elemzői nem biztosak Lagarde kellő kreativitásában, ami az IMF élén nem is 
hiányzott, ugyanakkor az EKB vezetőjeként szüksége lehet rá egy újabb válság esetén. 
 

Először fordult elő, hogy a 10 éves papír hozama egy ilyen fontos szint alatti hozamon 
kereskedjen. Jelenleg -0,4 százalék a betéti kamat és a 10 éves német állampapír hozama -
0,41 százalék is volt a hónap során. A kockázatosabb európai állampapírok is jól teljesítettek, 
tovább csökkent az olasz és német papír közötti különbség, kevesebb mint 200 bázispont is 
volt. A tíz éves lejáratú állampapírok közül már a holland és a belga is negatív hozammal 
kereskedik. Több elemző is azt várja, hogy a hozamok tovább fognak csökkeni, és a Lagarde 
vezetésével felálló új jegybank további monetáris lazítást fog végrehajtani. 
 
Az EKB 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 monetáris politika hosszú távon rugalmas lesz, mivel az inflációs 
folyamatok továbbra is visszafogottak. A közlemény utolsó bekezdésében szerepeltek a 
lehetséges lépések: többszintű betéti rendszer bevezetése, illetve a nettó eszközvásárlások 
újraindítása, azonban ezekről egyelőre nem tudtunk meg semmilyen konkrétumot. 
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Irányadó fejlett piaci és a hazai tízéves generikus hozamok alakulása 

 
 
Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa, és a várakozásoknak megfelelően nem változtak a 
kamatszintek. Az MNB Monetáris Tanácsa változatlanul tartotta a monetáris kondíciókat. 
Ennek megfelelően az alapkamatot, az egynapos jegybanki fedezett hitel kamatát és az 
egyhetes jegybanki fedezett hitel kamatát 0,9 százalékon, az egynapos jegybanki betét 
kamatát pedig -0,05 százalékon hagyta.  
 
A megjelent közleményben a döntéshozók kiemelik, hogy a világgazdaság növekedési 
kilátásait övező bizonytalanság következtében a globálisan meghatározó jegybankok 
monetáris politikáját továbbra is fokozott óvatosság jellemzi. Az európai konjunktúrát és az 
eurozónát övező lefelé mutató inflációs kockázatokkal, illetve az Európai Központi Bank (EKB) 
kommunikációjával összhangban a piaci szereplők rövid távon a monetáris kondíciók 
lazítását árazzák.  
 
Összességében látható, hogy az Európai Központi Bank és a Fed monetáris lazítás felé hajló 
álláspontja miatt az MNB még jó ideig fenntarthatja a jelenlegi kondíciókat, a külső 
környezet nem sürgeti a változásokat. 
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Magyar generikus államkötvény-piaci hozamszintek és a jegybanki alapkamat alakulása 

 
 

Hazai állampapír-piaci összhozamindexek alakulása 
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A vártnál alacsonyabb lett az infláció. A fogyasztói árindex 3,4 százalékkal emelkedett éves 
bázison, mely jelentősen alulmúlta az előzetes várakozásokat. A maginfláció 3,8 százalékos, 
míg a jegybank által kiemelten figyelt, indirekt adóktól szűrt maginflációs mutató pedig 3,5 
százalékos volt. Az előző hónaphoz képest az infláció 0,5, míg a maginfláció és az adószűrt 
maginfláció egyaránt 0,2 százalékponttal csökkent. Az infláció esetében a mérséklődést 
elsősorban az üzemanyagárak-, míg a maginfláció esetében az alkohol, dohány termékkör 
árindexének csökkenése okozta.  
 

Infláció és jegybanki alapkamat alakulása napjainkig 

 




