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1. Általános piaci trendek 

1.1. Nemzetközi Részvénypiacok 
 

A három nagy kapitalizációjú vállalatokat tömörítő amerikai index mindegyike új rekord 
beállításával kezdte az idei év második felét. A tovább eső hozamok júliusban is segítették a 
növekedésorientált technológiai papírok szárnyalását. A Russel 2000 egy kisebb korrekció 
után ugyan vissza tudott dolgozni valamennyit, ám a csúcsdöntéshez nem tudott csatlakozni. 
Ennek egyik oka lehet, hogy az amerikai esetszámok emelkedése a befektetők 
megítélésében érzékenyebben érintheti a kisvállalatokat. Európa is megtorpanni látszik, a 
mediterrán országok börzéi az esetszámok emelkedésével párhuzamosan nulla körül vagy 
enyhe mínuszban zárták a júliust. 

 
A delta variáns ahogy átveszi a dominanciát úgy figyelhető meg az esetszámok emelkedése 
is. A nyugat-európai országokban úgy véljük az újabb korlátozásoktól tartózkodnak a 
kormányok, erre jó példa Anglia, ahol magas esetszámok mellett nyitottak ki. Egyelőre úgy 
tűnik, hogy ott 50 ezer napi esetnél tetőzött ez a hullám július közepén. Az Európai Únióban 
átlagosan 50% körül alakul a teljes átoltottság, de láthattuk a brit példán, hogy ettől még 
felfuthatnak a számok. Egyelőre a kórházi kezelésre szorulók és a súlyos esetek nem 
emelkedtek olyan ütemben, mint a korábbi hullámokban, mely mindenképp pozitív és az 
oltások hatásosságát is alátámasztja. A várakozásoknak megfelelően a mediterrán 
országokban az üdülők számával együtt az esetszámok is emelkedtek. Egyelőre ezekre 
szigorúbb visszautazási feltételekkel reagálnak. A német hatóságok például a 
Spanyolországból visszatérők esetében hoztak új feltételeket. Amerikában, elsősorban a 
korábban is nehéz helyzetbe került déli államokban (Texas, Kalifornia, Louisiana, Florida) 
emelkednek az esetszámok. Az utolsó pillanatig kétséges volt az ötkarikás játékok 
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megrendezése, mely a fokozott elővigyázatosságok ellenére is hozzájárulhatott a japán 
vírushelyzet romlásához. Várakozásoknak megfelelően Tokió területén van a legtöbb eset 
regisztrálva, melyre a szórakozóhelyek korábbi bezárásával reagált egyelőre a kormány. 
 

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

USA irányadó blue chip S&P 500 2,27% 5,12% 17,02% 16,26% 28,88% -6,24% 19,42% 9,54%

USA kis kapitalizáció Russell 2000 -3,65% -1,77% 12,73% 18,36% 23,72% -12,18% 13,14% 19,48%

Németország DAX 0,09% 2,70% 13,31% 3,55% 25,48% -18,26% 12,51% 6,87%

Egyesült-Királyság FTSE 100 -0,07% 0,90% 8,85% -14,34% 12,10% -12,48% 7,63% 14,43%

Franciaország CAC40 1,61% 5,48% 19,12% -7,14% 26,37% -10,95% 9,26% 4,86%

Japán Nikkei 225 -5,24% -5,31% -0,59% 16,01% 18,20% -12,08% 19,10% 0,42%
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Ugyan bíztató, hogy Indiában sikerült megfékezni a felfutást és egyelőre 50 ezer alatt tudott 
maradni a napi esetszámok, de ehhez szigorú korlátozások bevezetésére volt szükség. 
Indonézia és leginkább Malajzia továbbra is aggasztó trajektóriát mutat, még Dél-Korában is 
meghaladták a napi esetszámok a téli hullámét. 
 

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

MSCI EM Index MXEF -7,04% -5,18% -1,04% 15,84% 15,42% -16,63% 34,35% 8,58%

Kína SHCOMP -5,40% -1,44% -2,18% 13,87% 22,30% -24,59% 6,56% -12,31%

India Nifty 0,26% 7,74% 12,74% 14,90% 12,02% 3,15% 28,65% 3,01%

Mexikó MEXBOL 1,15% 5,95% 15,43% 1,21% 4,56% -15,63% 8,13% 6,20%

Brazília IBOV -3,94% 2,45% 2,34% 2,92% 31,58% 15,03% 26,86% 38,93%

fő
b

b
 f

e
jlő

d
ő

 

ré
sz

vé
n

yp
ia

co
k

 
 

Esett az olaj, miután az OPEC+ végül hosszasabb huzavona után megegyezett, hogy növeli 
kitermelését. Ezen kívül 2022 májusától Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emirátusok, Irak, 
Kuvait és Oroszország még magasabb termelési kvótákat is kapnak, mely az előírt 
termeléscsökkentések bázisául szolgálnak. Az sem tesz jót az olajáraknak, hogy a világszinten 
egyre jobban terjedő delta variáns fenyegeti a globális gazdaság fokozatos kilábalását.  
 

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

Japán Nikkei 225 -5,24% -5,31% -0,59% 16,01% 18,20% -12,08% 19,10% 0,42%

Kína SHCOMP -5,40% -1,44% -2,18% 13,87% 22,30% -24,59% 6,56% -12,31%

India Nifty 0,26% 7,74% 12,74% 14,90% 12,02% 3,15% 28,65% 3,01%

Korea Kospi -2,86% 1,73% 11,44% 30,75% 7,67% -17,28% 21,76% 3,32%ve
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7,9 százalékkal nőtt a kínai gazdaság a második negyedévben, mely kissé elmarad az elemzők 
által jósolt 8,1 százaléktól. Az elmaradást a nyersanyagárak drasztikus emelkedésével, 
valamint kisebb járvány gócpontok kialakulásával magyarázzák a szakértők. A koronavírust 
követő jelentős export növekedés az adatok alapján elérhette már a csúcsát, így várhatóan a 
növekedési kihívásokat tekintve a második félév kihívásokkal telibb lehet a kínai gazdaság 
számára. A kiskereskedelmi forgalom 12,1 százalékkal nőtt júniusban, ami 1,1 százalékkal 
haladta meg az elemzők várakozását, míg az ipari termelés szintje 8,3 százalékkal nőtt, fél 
százalékponttal meghaladva a prognózist. 
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1.2. Hazai és regionális részvénypiac 

A régiós indexek és a bennük lévő ciklikus papírok is sokat emelkedte az idén. A régiónkban a 
cseh részvénypiac kimondottan erősen teljesített a hónapban, de a többi index is jól indította 
a második félévet. 
 

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

Lengyelország WIG 20 1,58% 10,59% 13,58% -7,73% -5,56% -7,50% 26,35% 4,77%

Csehország PX Index 4,91% 9,93% 17,75% -7,93% 13,08% -8,50% 16,99% -3,63%

Románia BET Index -0,21% 4,47% 20,84% -1,72% 35,13% -4,77% 9,44% 1,15%

Ausztria ATX Index 2,32% 7,86% 25,19% -12,76% 16,07% -19,72% 30,62% 9,24%

Magyarország BUX 2,91% 12,57% 15,61% -8,76% 17,74% -0,61% 23,04% 33,79%
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Az áprilisban bejelentett MOL-Új Európa alap létrehozása megtörtént és a MOL és a magyar 
állam is átadta a részvényeit, ezzel a teljes pakk 10,4 százaléka felett rendelkezik az alap, 
melynek célja a MOL által korábban végzett társadalmi felelőségvállalási tevékenység 
jelentős részének átvétele. 
 
Az Európai Bizottság engedélyezte a Ryeqo forgalmazását a Richter számára. Nem nagy 
meglepetés a gyógyszer európai jóváhagyása, a Relugolix tartalmú szert a menedzsment 
várakozása szerint ősztől kezdheti el értékesíteni a társaság. 2025-re 40 millió eurós csúcs-
értékesítést érhet el a készítmény, és terv szerint még az endometriózis indikációra is 
kibővítésre kerülhet a gyógyszer.  
 
Magyarország nem támogatja az EU klímavédelmi javaslatcsomagját. A magyar kormány 
szerint az új javaslat túl nagy terhet róna a háztartásokra és a járműiparra, ezért nem 
támogatja a javaslatot. A tiltások helyett forrásokat kellene biztosítani a zöld átalláshoz, így 
az energia árak sem szállnának el és a magyar ipar is versenyképes maradhatna. 
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1.3. Nemzetközi és hazai állampapírpiac és hozamkörnyezet 

 
Jelentősen megugrott az infláció az Egyesült Államokban. A hónap során közölték a júniusi 
számokat, a fogyasztói árindex a meglehetősen magas várakozásokat is jelentősen 
meghaladva, 5,4 százalékkal emelkedett éves bázison. A maginflációs mutató is tovább 
emelkedett, 4,5 százalékon állt. A teljes árnövekedés harmadát a használt autók és a 
teherautók árának markáns emelkedése tette ki, de az élelmiszer- és energiaárak is 
lendületesen emelkedtek. A Wells Fargo vezető elemzője arra hívta fel a figyelmet, hogy 
számos olyan terület látható, ahol tartósan fennmaradhat az inflációs nyomás. Mary Daly a 
CNBC-nek elmondta, hogy az idei év végén megkezdődhet az eszközvásárlási program 
szűkítése, de az erőteljes inflációs folyamatokat továbbra is átmenetinek tartja a 
döntéshozó. A Fed elnöke továbbra is nyugtatni próbálja a piaci szereplőket, folyamatosan 
azt hangsúlyozza, hogy az inflációs túllövés csak átmeneti, és az alacsony bázishatások, 
illetve az ellátási lánc szűk keresztmetszeinek megszűntével visszaesik a drágulás üteme. 
Ugyanakkor a jegybankon belül sem mindenki ért ezzel egyet, melyet jól mutat a 
döntéshozók kamatvárakozásainak egyértelmű változása. A gyorsjelentési szezonban is fő 
téma az infláció, több kiskereskedelmi vállalat jelezte, hogy az előállítás költségeinek 
emelkedése miatt tartós lehet az áremelkedés.  
 
A várakozásoknak megfelelően változatlanul maradtak az USA-ban a kamatok, a 
közleményben egy apró változtatás volt, melyben rögzítették, hogy a gazdaságban 
előrelépés történt a jegybanki célok felé, a bizottság a következő üléseken folytatja a 
gazdasági fejlődés értékelését. Jerome Powell a sajtótájékoztatón jelezte, hogy egyelőre nem 
tudja megmondani, mikor kezdődik az eszközvásárlási program szűkítése, de talán a Jackson 
Hole szimpóziumon már többet tud mondani. A jegybankelnök leszögezte, hogy a 
munkaerőpiacon követik az etnikai és korcsoportok szerinti folyamatokat is, és összesen még 
közel 7 millió új munkahelyre van szükség a járvány előtti állapot eléréséhez. Az infláció a 
következő hónapokban is a cél felett alakulhat, a Fed folyamatosan vizsgálja, hogy mennyire 
lehet tartós a folyamat. Összességében tett egy nagyon apró lépést a jegybank a 
normalizálás felé, de határozott bejelentések csak augusztus-szeptemberre várhatóak. 
 
Kamatdöntő ülést tartott az Európai Központi Bank, a várakozásoknak megfelelően nem 
változtak a monetáris kondíciók. A közleményben a döntéshozók kiemelték, hogy az új 
inflációs célkövetési rendszer szerint a 2 százalékos szint tartós elérésére törekednek, így 
átmenetileg mérsékelten meg is haladhatja a célszintet a drágulás üteme. Amíg ezt nem 
sikerül elérni, az irányadó kamatlábak a jelenlegi vagy alacsonyabb szinten maradnak. A 
korábbi eszközvásárlási program (APP) továbbra is havi 20 milliárd eurós keretösszeggel 
folytatódik, a pandémiás-vészhelyzeti eszközvásárlási program (PEPP) változatlanul legalább 
2022 március végéig fut 1 850 milliárd eurós keretösszeggel, de addig mindenképpen, amíg 
nem ér véget a járvány okozta válsághelyzet. A sajtótájékoztatón Christine Lagarde 
hangsúlyozta, hogy a gazdasági kilábalás jó úton halad, de a koronavírus delta-variánsa 
nagyfokú bizonytalanságot okoz, különösen a szolgáltatási szektorban. Az inflációs 
folyamatok felgyorsultak, az energiaárak és az alacsony bázis hatása miatt. Az EKB készen áll 
minden monetáris politikai eszköz újra kalibrálására, amennyiben szükségesnek ítéli meg.  
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Irányadó fejlett piaci és a hazai tízéves generikus hozamok alakulása 

 
 
 
A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa újabb 30 bázispontos szigorítást jelentett be, 
ezzel 1,2 százalékra emelkedett az alapkamat, a kamatfolyosó továbbra is szimmetrikus, a 
betéti kamatszint 0,25 százalékra, a hitelkamat 2,15 százalékra módosult. A kamatemelés 
mértéke enyhén nagyobb volt az előzetes konszenzusnál, így azonnal erősödéssel reagált a 
forint árfolyama. Az egyhetes betéti eszköz kamata is 1,2 százalékra emelkedett. A 
közleményben megerősítették a korábbi nyilatkozatot, mely szerint a kamatemelés mértéke 
irányadó lehet, havi ütemben, határozott lépésekkel fogják folytatni a kamatemelést. 
Amennyiben a negyedik hullám nem jár súlyos gazdasági hatással, az idei évben 6 százalék 
körüli, jövőre 5,5 százalékos, majd 2023-ban 3,5 százalékos növekedést várt.  
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Magyar generikus államkötvény-piaci hozamszintek és a jegybanki alapkamat alakulása 

 
 

Hazai állampapír-piaci összhozamindexek alakulása 
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Nem csillapodott az áremelkedés üteme Magyarországon, júniusban 5,3 százalékos drágulást 
mértek a fogyasztói kosárban, míg az alapfolyamatokat megragadó maginflációs mutató is 
3,8 százalékot mutatott. 2021. január–júniusban az előző év azonos időszakához képest 
pedig átlagosan 4,2 százalékkal emelkedtek. A gazdaság újraindulása miatt a szolgáltatások 
inflációja is megjelent, mely tovább erősödhet a következő hónapokban. Ugyanakkor az 
alacsony bázis felfelé mutató hatása a harmadik negyedévben halványulhat, majd a negyedik 
negyedévben ismét visszatérhet. A jegybank várakozása szerint a jövő év elején az infláció 
visszasüllyed a toleranciasávba, majd év közepére a monetáris szigorítási ciklusnak 
köszönhetően stabilizálódik.  
 

Infláció és jegybanki alapkamat alakulása napjainkig 


