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1. Általános piaci trendek 

1.1. Nemzetközi Részvénypiacok 

 
Ha itt a nyár, akkor jön az „uborka szezon”, tehetjük fel a kérdést. A válaszunk erre a 
felvetésre akár igen is lehet, hiszen jelentős geopolitikai események és gazdasági döntések 
léptek érvénybe júniusban, azonban a nemzetközi részvénypiacok szereplői nem 
tulajdonítottak jelentősebb figyelmet ennek, és az árfolyammozgás alacsony kilengés mellett 
folyt nyár első hónapjában. Voltak tőzsdék ahol inkább a vevők domináltak, nyilván az 
Egyesült Államokban, hol máshol. És természetesen voltak börzék, ahol szerény mértékben, 
de az eladók diktáltak, és ezt leginkább a feltörekvő piacokon láttuk.  
 
2018 júniusától Donald Trump döntése nyomán a vámmentesség ideje lejárt, így Európa, 
Kanada és Mexikó sem mentesül tovább a márciusban kivetett USA alumínium és acél 
importvámok alól. Az indoklás szerint sem az EU-val folyó kereskedelmi tárgyalások, sem a 
NAFTA ügyében Kanadával és Mexikóval folytatott tárgyalások nem állnak elég jól ahhoz, 
hogy az USA meghosszabbítsa a mentességet. Londoni elemzők szerint elhanyagolható a 
védővámok hatása az EU gazdaságára, mivel az EU-tagországok egyikét sem érinti 
hátrányosabban a GDP 0,1 százalékánál. Luxemburg, Szlovénia és Ausztria esetén lesz 
egyáltalán mérhető hatása. Ugyanakkor a kereskedelmi feszültségeket jelentősen fokozta, 
ami a beruházási kedvet ronthatja és vele együtt a befektetői hangulatot.  
 
Véleményünk szerint az igazi gazdasági problémákat az érintett országok esetleges 
válaszlépései okozhatják, amelyek eszkalálhatják a konfliktust. Ismert tény, hogy Kanada 
hasonló mértékű vámot kíván kivetni az USA-ra, az EU pedig elutasítja a vámokat, 
jogszerűtlennek tartja, és a WTO-nál kíván jogorvoslatot szerezni. Emellett természetesen ők 
is az amerikaiakkal arányos válaszlépést készítik elő. Ha minden így marad, hosszan elhúzódó 
gazdasági súrlódás elé nézhetünk a világ vezető gazdasági hatalmai között, ami akár 
negatívan érintheti a befektetői hangulatot. Azonban, ha sikerülne gyors megoldást találni az 
érintett feleknek, az akár tőzsdei hurrá-optimizmust is okozhat, hiszen egy újabb problémát 
rendeződött a világban.   
 
 

2018. június Utolsó negyedév 2018-ban 2017-ben 2016-ban 2015-ben 2014-ben

USA irányadó blue chip S&P 500 0,48% 2,93% 1,67% 19,42% 9,54% -0,73% 11,39%

USA kis kapitalizáció Russell 2000 0,58% 7,43% 7,00% 13,14% 19,48% -5,71% 3,53%

Németország DAX -2,37% 1,73% -4,73% 12,51% 6,87% 9,56% 2,65%

Egyesült-Királyság FTSE 100 -0,54% 8,22% -0,66% 7,63% 14,43% -4,93% -2,71%

Franciaország CAC40 -1,39% 3,02% 0,21% 9,26% 4,86% 8,53% -0,54%

Japán Nikkei 225 0,46% 5,41% -2,02% 19,10% 0,42% 9,07% 7,12%
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Június közepén tartott kamatdöntő ülést az Európai Központi Bank és a várakozásoknak 
megfelelően nem változtak a kamatszintek. A megjelenő közleményből ugyanakkor kiderült, 
hogy az eszközvásárlási programot meghosszabbítják, várhatóan csökkentett, 15 milliárd 
eurós havi keretösszeggel december végéig. Ezt követően azonban megszűnne a QE 
program, de a lejáró tőkét hosszú ideig újra befektetnék, így szinten tartanák a jegybanki 
mérleg főösszegét. A döntéshozók várakozása szerint a jelenlegi kamatszintek legalább jövő 
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nyár végéig fennmaradnának, de mindaddig, amíg erre szükség van az infláció alakulása 
szempontjából. Az ülést követő sajtótájékoztatón Mario Draghi elmondta, hogy jelentős 
előrelépés történt az eurózónában az inflációs célszint megközelítésében. A jegybank az idei 
évre vonatkozó GDP-növekedési prognózist 2,4%-ról 2,1%-ra csökkentette, jövőre 1,9%-os, 
2020-ban 1,7%-os bővülést várnak. Az inflációs előrejelzéseket viszont felfelé módosították, 
az idei évre, és 2019-re vonatkozóan 1,4%-ról 1,7%-ra, 2020-ban változatlanul 1,7%-os 
inflációt várnak. Az euró árfolyama egy átmeneti erősödést követően jelentős mértékben 
gyengült a dollárral szemben, mivel bár a jegybank meghatározta az eszközvásárlási program 
végét, leszögezte, hogy a monetáris kondíciók hosszú ideig lazák maradnak. 
 

2018. június Utolsó negyedév 2018-ban 2017-ben 2016-ban 2015-ben 2014-ben

MSCI EM Index MXEF -4,57% -8,53% -7,68% 34,35% 8,58% -16,96% -4,63%

Kína SHCOMP -8,01% -9,91% -13,90% 6,56% -12,31% 9,41% 52,87%

India Nifty -0,20% 5,94% 1,74% 28,65% 3,01% -4,06% 31,39%

Mexikó MEXBOL 6,72% 3,34% -3,43% 8,13% 6,20% -0,39% 0,98%

Brazília IBOV -5,20% -14,76% -4,76% 26,86% 38,93% -13,31% -2,91%

Korea Kospi -4,00% -4,52% -5,73% 21,76% 3,32% 2,39% -4,76%
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2018 júniusában Szingapúrban lezajlott az amerikai-észak-koreai csúcstalálkozó. Elsőként 
Donald Trump és Kim Dzsong Un tárgyalt tolmácsok társaságában, majd a második körben a 
tanácsadói delegációk is részt vettek az egyeztetésen. A két tárgyalás között Donald Trump 
optimistán nyilatkozott, de részleteket nem árult el. Kim Dzsong Un is pozitív üzenetet 
fogalmazott meg: „a közös munka nem lesz egyszerű, de mindketten eltökéltek a folytatást 
illetően”. A tárgyalások első, és legfontosabb témaköre a Koreai-félsziget nukleáris 
leszerelése, de szóba került Észak-Korea gazdaságának fejlesztése is. Véleményünk szerint a 
megállapodás újabb hosszú távú lendületet adhat az ázsiai részvénypiacoknak és azon 
keresztül a világpiacoknak is. 
 

2018. június Utolsó negyedév 2018-ban 2017-ben 2016-ban 2015-ben 2014-ben

Japán Nikkei 225 0,46% 5,41% -2,02% 19,10% 0,42% 9,07% 7,12%

Kína SHCOMP -8,01% -9,91% -13,90% 6,56% -12,31% 9,41% 52,87%

India Nifty -0,20% 5,94% 1,74% 28,65% 3,01% -4,06% 31,39%

Korea Kospi -4,00% -4,52% -5,73% 21,76% 3,32% 2,39% -4,76%ve
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Hónap végén jelent meg a Magyar Nemzeti Bank friss inflációs jelentése. A döntéshozók 
szerint a jelentős olajár emelkedés miatt a következő hónapokban átmenetileg enyhén 3 
százalék fölé emelheti a hazai inflációt, de a közvetlen hatások kifutásával az inflációs cél 
fenntartható elérése csak 2019 közepére várható. A kiadványban megjelent egy alternatív 
forgatókönyv, amennyiben folytatódik a feltörekvő piacokról való tőkekiáramlás, és a 
devizák gyengülése, az alappályánál szigorúbb monetáris politikára lehet szükség. Mivel 
azonban ez csak egy halvány jelzés volt, nem okozott forinterősödés. 
 
 

1.2. Hazai és regionális részvénypiac 

 
A hazai és a regionális tőzsdék szembementek az amerikai részvénypiacok emelkedésével 
2018 júniusában. A közép-európai tőzsdék közül a lengyel börze 1%-ot esett, amíg a prágai 
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index 1,11%-ot. Sajnos a budapesti parkettet sem kerülte el a regionális részvénypiaci 
gyengélkedés és -2,2% eséssel zárta az év hatodik hónapját. 
 

2018. június Utolsó negyedév 2018-ban 2017-ben 2016-ban 2015-ben 2014-ben

Lengyelország WIG 20 -1,00% -3,39% -13,23% 26,35% 4,77% -19,72% -3,54%

Csehország PX Index -1,11% -5,31% -1,29% 16,99% -3,63% 1,02% -4,28%

Magyarország BUX 2,18% -3,04% -8,25% 23,04% 33,79% 43,81% -10,40%
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A budapesti értéktőzsde legfiatalabb sztár papírja, a Konzum, a tőkeemelés sorozat végéhez 
ért. A cég megvásárolja Ligetfürdő Kft 100 százalékos üzletrészét, mely két osztrák szálloda, 
egy montenegrói wellness hotel, a szegedi Hotel Forrás és a Napfényfürdő Aquapolis 
kizárólagos tulajdonát eredményezi. Ezzel a Konzum a közép-kelet-európai régió 
meghatározó turisztikai befektetőjévé vált, a cég turisztikai érdekeltségeit működtető 
Hungest Hotels Zrt. pedig a régió jelentős szállodaüzemeltetője lett.  
 
Az ügylet kivitelezése a Konzumnál már ismert módon történik: az ellenértékét a Konzum PE 
Magántőkealap egyenlíti ki a tőzsdei társaság helyett, majd az eladók felé teljesített vételár-
követeléssel tőkét emel a Konzumban. A Konzum PE Magántőkealap követelését a Konzum 
új részvények zártkörű forgalomba hozatalával egyenlíti ki, az ügylet bejelentésekor 
rögzített, 3141 forintos árfolyamon. Az apport lezárja a tőkeemelés sorozatot, mellyel 
összességében 60 milliárd forint fölé növekedett a társaság saját tőkéje. 
 

 
 



2018 június havi jelentés  – Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár 
 

 

4 

 

A román gyógyszeripari hatóság felfüggesztette a Richter Gedeon román nagykereskedelmi 
cégének, a Pharmafarmnak a működési engedélyét. A bejelentés szerint a cég megsértette a 
Good Distribution Practicet, és a felfüggesztés érvényben marad, amíg a Richter meg nem 
teszi a szükséges és a felügyelet által jóváhagyott- változtatásokat. A Richter szerint ez havi 
20 millió eurós kiesést jelent és legalább 2 hónapig nem lesz változás az ügyben. 
A Mol magyarországi operációs vezetője a Bloombergnek azt nyilatkozta, hogy a vállalat 
fogyasztói szolgáltatások szegmense, mely tavaly már 12 százalékát adta a cég EDITDA-jának, 
fontos a cég jövőbeli stratégiájában. A MOL előnye, hogy közvetlenül a fogyasztási cikkek 
gyártóival állapodik meg, nem pedig nagyobb élelmiszerláncokkal, ezzel is javítva a divízió 
nyereségességét. Jövőre 250 elektromos töltőállomást telepít a cég, és az elektromos autók 
népszerűségének növekedését kihasználva a Mol Limonál is növelik az elektromos 
megosztható autók számát, sőt a rendszert a régió egyéb nagyvárosaiba, Prágába, 
Pozsonyba, Belgrádba és Zágrábba is tervezik bevezetni 
 
 
 

1.3. Magyar állampapírpiac és hozamkörnyezet 
 

2018 első félévben a nemzetközi pénzügyi piaci hangulat erősen változó volt. A 
kockázatvállalási hajlandóságot a globálisan meghatározó jegybankok monetáris politikájával 
kapcsolatos várakozások, az európai belpolitikai események, illetve a nemzetközi 
kereskedelempolitikával kapcsolatos fejlemények befolyásolták. A Fed folytatta a monetáris 
kondíciók fokozatos szigorítását. Az elmúlt hónapokban a dollár jelentősen felértékelődött, 
az USA hosszú hozamai tovább emelkedtek. Ennek hatására romlott a feltörekvő piaci 
kockázatvállalási hajlandóság, ami a volatilitás általános emelkedése mellett egyes országok 
esetében heves reakciót váltott ki és hatással volt a kelet-közép-európai régió piacaira is. Az 
EKB decemberben leállítja az eszközvásárlási programját, így a hozamgörbe hosszú oldalára 
kisebb közvetlen hatást fog gyakorolni. Ugyanakkor az irányadó kamatok legalább 2019 
nyaráig változatlanok maradnak, így a monetáris politikai környezet az euroövezetben 
továbbra is laza maradhat. Az EKB döntése jelentős hatást gyakorolhat a Magyar Nemzeti 
Bank monetáris politikájára. 
 
A magyar gazdaságot változatlanul stabil fundamentumok jellemzik. Dinamikus gazdasági 
növekedés mellett az ország külső adóssága jelentősen csökkent, finanszírozási képessége 
tartósan magas. A fiskális folyamatok fenntarthatóak, a költségvetés hiánya alacsony, a GDP-
arányos államadósság folyamatosan zsugorodik. A devizaadósság aránya jelentősen 
csökkent. Az ősszel bevezetésre kerülő adósságfék-szabályozás elősegíti a lakáshitelezés 
egészséges szerkezetben történő, fenntartható növekedését. 
2018 első negyedévében a hazai gazdaság dinamikusan, 4,4 százalékkal bővült az előző év 
azonos időszakához képest. A növekedéshez felhasználási oldalon a fogyasztás mellett 
elősorban a beruházások járultak hozzá. Áprilisban nőtt az ipari termelés, az építőipari 
termelés volumene az utóbbi időszak kiugró adatait követően némileg lassabb ütemben 
emelkedett. A kiskereskedelmi forgalom érdemben nőtt. A szolgáltató szektor teljesítménye 
az ágazatok széles körében bővült és egyre nagyobb mértékben járult hozzá a gazdaság 
növekedéséhez. A munkaerő iránti kereslet változatlanul erős. A munkanélküliségi ráta 
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historikus mélypontra csökkent. Áprilisban a vállalati és a háztartási hitelezés bővülése 
egyaránt folytatódott. 
A gazdasági növekedés kiegyensúlyozott szerkezetben tovább folytatódik. Előretekintve a 
kibocsátás alakulásában továbbra is markáns szerepe lesz a belső kereslet általános 
erősödésének. Az új exportkapacitások kiépülése és a szolgáltatásexport gyorsulása 
hozzájárul a kivitel bővüléséhez és ezzel az exportpiaci részesedésünk emelkedéséhez. A 
folyó fizetési mérleg GDP-arányos egyenlege hosszabb távon is pozitív tartományban marad. 
Az idei gazdasági növekedést a költségvetés és az európai uniós források beruházásokat 
élénkítő hatása is támogatja.  
 
 
Irányadó fejlett piaci és a hazai tízéves generikus hozamok alakulása 

 
A nagyobb, nemzetközi jegybankok monetáris politikájában nincs érdemi változás, az 
Egyesült Államokban a Fed végrehajtotta az idei második kamatemelését júniusban, és még 
1-2 szigorító lépés várható az év végéig. Az Európai Központi Bank pedig bejelentette, hogy 
december végéig meghosszabbítja az eszközvásárlási programját, ugyanakkor az év végén 
befejeződik. A kamatszint legkorábban 2019. második felében emelkedhet elsőként, tehát 
belátható időn belül az EKB is a monetáris szigorítás útjára lép. 
 
 
 
Magyar generikus államkötvény-piaci hozamszintek és a jegybanki alapkamat alakulása  
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A fentiek alapján az idei évben megfordulni látszik a hozamtrend. Az elmúlt fél év során 
hozamemelkedés volt tapasztalható minden lejáraton. A három és 12 hónapos lejáratoknál 
december vége óta 0-ról 0,15%-ra, a 3 éves futamidő esetében 0,5%-ról 1,5%-ra, az 5 éves 
szegmensben 1%-ról 2,2%-ra, míg a 10 éves állampapírok hozamszintje 2%-ról 3,5%-ra 
emelkedett június közepére.       
 
 

Hazai állampapír-piaci összhozamindexek alakulása 

 

 

A nemzetközi turbulencia hatására a hazai pénzpiacokon is megemelkedett az eszközárak 
volatilitása. Legfrissebb Inflációs jelentés sarokszámai szerint a jegybank felfelé módosította 
mind az inflációs, mind a GDP-növekedési várakozásait is. Az idei évre vonatkozóan 2,5%-ról 
2,8%-ra, a jövő évit 2,9%-ról 3,1%-ra módosították, a 2020-as várakozás továbbra is 3,0%. A 
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GDP-növekedés idén a korábban várt 4,2% helyett 4,4% lehet, jövőre 3,3% helyett 3,5%, míg 
2020-ban 2,7% helyett 2,8%. Véleményünk szerint a forint tartós, és további gyengülése, 
illetve az olajárfolyam esetleges további emelkedése esetén fokozódhat a felfelé irányuló 
inflációs nyomás, és ez a későbbiekben átírhatja a várt inflációs pályát. 
A Monetáris Tanács megítélése szerint az inflációs cél fenntartható eléréséhez a laza 
monetáris kondíciók fenntartása szükséges. Ennek érdekében a Monetáris Tanács 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 legutóbbi júniusi döntése során. A Monetáris Tanács ezen kívül fenntartja a három 
hónapos betétállomány 75 milliárd forintos mennyiségi korlátját.  

 

Infláció alakulása 

 

 
 


