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1. Általános piaci trendek 

1.1. Nemzetközi Részvénypiacok 
 

Az amerikai indexek lassan már 10% körüli, egy átlagos korrekciós tartományba értek a 
mindenkori csúcsaikhoz képest. A technológiai részvényeket tömörítő indexeket pedig egy 
pár százalék választotta már csak el május végén a rekordmagasságokból. Mindezen szintek 
márciusban nehezen voltak elképzelhetők. A vírus terjedésének megfékezése és ezáltal a 
gazdaságok fokozatos újra nyitása sikeresen zajlik Európában és Észak-Amerikában. Ezen 
régiókban a szalagcímek már a nyitással kapcsolatos előkészületekkel és 
elővigyázatosságokkal foglalkoznak. A dél-amerikai országokban (elősorban Brazíliában) és 
Oroszországban, illetve Indiában romlott a helyzet a legnagyobbat májusban. A március 
végén bevezetett szigorú korlátozó intézkedések miatt az indiai munkaképes lakosság 27,1 
százaléka lett munkanélküli május elejére. 
 
Az USA-beli helyzet javulását a számokon felül jelezheti, hogy ismét előtérbe kerültek a kínai 
kereskedelmi tárgyalásokkal kapcsolatos események. Az amerikai kormány például 
megtiltotta, hogy az állami alkalmazottak nyugdíj-megtakarítását kezelő alap kínai 
részvényekbe fektessen. Az elmúlt hetekben azóta több fronton feszült egymásnak a két 
ország ugyanakkor több amerikai szakértő arra figyelmeztetett, hogy ebből a harcból egyik 
fél sem fog győztesen kikerülni. A vészhelyzet elültével pedig újabb tüntetések kezdődtek 
Hong Kongban, ami korábban is érzékeny pont volt a két nagyhatalom között egyeztetések 
során. 
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2020. május Elmúlt 3 hónap 2020-ban 2019-ben 2018-ban 2017-ben 2016-ban 2015-ben

USA irányadó blue chip S&P 500 4,53% 3,05% -5,77% 28,88% -6,24% 19,42% 9,54% -0,73%

USA kis kapitalizáció Russell 2000 6,36% -5,58% -16,45% 23,72% -12,18% 13,14% 19,48% -5,71%

Németország DAX 6,68% -2,55% -12,55% 25,48% -18,26% 12,51% 6,87% 9,56%

Egyesült-Királyság FTSE 100 2,97% -7,66% -19,43% 12,10% -12,48% 7,63% 14,43% -4,93%

Franciaország CAC40 2,70% -11,57% -21,46% 26,37% -10,95% 9,26% 4,86% 8,53%

Japán Nikkei 225 8,34% 3,48% -7,52% 18,20% -12,08% 19,10% 0,42% 9,07%
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A kínai gazdasági aktivitás felfutásával megjelent a keresleti nyomás az olaj piacán. Az 
Egyesült Államokban működő olajfúró kutak száma 10 éve nem látott alacsony szintre esett 
vissza, miközben a kereslet oldalon is élénkülés jeleli mutatkoznak. Ennek köszönhetően az 
oklahomai Cushing tárolójában lévő készletek mennyisége is csökkenésnek indult február óta 
először. Emellett az exportáló országok kitermelési csökkentései is támaszt tudott nyújtani a 
fekete arany árfolyamának, mely 20 dollár/hordó hó eleji szintekről közel duplájára tudott 
emelkedni. Az arany a risk-on üzemmód ellenére megmaradt 1700 dollár fölött, mely 
elsősorban a rendkívüli mértékű fiskális és monetáris lazítások következménye. Ugyanezen 
okok következtében került gyengülőpályára a dollár is, mely szintén kedvezett a 
nemesfémek és a fejlődő piaci devizák árfolyamainak. 
 

2020. május Elmúlt 3 hónap 2020-ban 2019-ben 2018-ban 2017-ben 2016-ban 2015-ben

MSCI EM Index MXEF 0,58% -7,48% -16,54% 15,42% -16,63% 34,35% 8,58% -16,96%

Kína SHCOMP -0,27% -0,97% -6,48% 22,30% -24,59% 6,56% -12,31% 9,41%

India Nifty -2,84% -14,47% -21,27% 12,02% 3,15% 28,65% 3,01% -4,06%

Mexikó MEXBOL -0,95% -12,59% -17,04% 4,56% -15,63% 8,13% 6,20% -0,39%

Brazília IBOV 8,57% -16,10% -24,42% 31,58% 15,03% 26,86% 38,93% -13,31%

Korea Kospi 4,21% 2,14% -7,65% 7,67% -17,28% 21,76% 3,32% 2,39%
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Áprilisban fokozatosan beindult a kínai gazdaság, ez látszik a külkereskedelmi adatokból is. 
Az export – éves bázison – a várt 15,7 százalékos visszaeséssel szemben 3,5 százalékkal 
bővült, míg az import 14,2 százalékkal esett vissza.  
 

2020. május Elmúlt 3 hónap 2020-ban 2019-ben 2018-ban 2017-ben 2016-ban 2015-ben

Japán Nikkei 225 8,34% 3,48% -7,52% 18,20% -12,08% 19,10% 0,42% 9,07%

Kína SHCOMP -0,27% -0,97% -6,48% 22,30% -24,59% 6,56% -12,31% 9,41%

India Nifty -2,84% -14,47% -21,27% 12,02% 3,15% 28,65% 3,01% -4,06%

Korea Kospi 4,21% 2,14% -7,65% 7,67% -17,28% 21,76% 3,32% 2,39%ve
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1.2. Hazai és regionális részvénypiac 

 
Bár Európa és a régió lemaradó volt áprilisban az emelkedésben, május során itt is kitörtek 
az indexek a kiéptett bázisukból. Úgy véljük a hazai és a régiós piacra ismét visszatérhetnek a 
vevők a kockázati étvágy növekedésével és a dollár gyengülésével párhuzamosan. A 
részvényeket továbbra is támogatják a monetáris intézkedések, illetve egyes elemzések 
szerinti intézményi alulpozícionáltságok is. Az osztrák és a hazai piac volt a lemaradó a 
hónapban, legjobban pedig a románok teljesítettek +9,06%-kal. 
 

2020. május Elmúlt 3 hónap 2020-ban 2019-ben 2018-ban 2017-ben 2016-ban 2015-ben

Lengyelország WIG 20 4,49% -2,62% -19,88% -5,56% -7,50% 26,35% 4,77% -19,72%

Csehország PX Index 2,56% -8,35% -19,73% 13,08% -8,50% 16,99% -3,63% 1,02%

Magyarország BUX 1,97% -10,82% -22,15% 17,74% -0,61% 23,04% 33,79% 43,81%
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A hónapban jelentett mind a négy hazai blue-chip, a sort a MOL nyitotta. Vártnál nagyobb 
veszteséget okoztak a készletátértékelési és pénzügyi ráfordítások, de javultak az 
értékesítések májusban a lezárások miatti kieséseket követően. A készlethatásoktól tisztított 
CCS EBITDA 191,4 milliárd forintot tett ki, ami 33 százalékkal haladja meg a tavalyi első 
negyedév eredményét. A pozitív meglepetés a finomítás- kereskedelem üzletág várt feletti 
teljesítményének köszönhető, míg a kutatás-termelés szegmens kissé alulteljesített. Adózott 
eredmény soron vártnál nagyobb veszteséget könyvelt el a vállalat, amit a forint gyengülése 
következtében elszámolt pénzügyi ráfordítás, és a készletátértékelési hatás okozott.  
Áprilisban 70-75 százalékos kihasználtság mellett működtek a finomítók, ez májustól 
növekedhet a korlátozó intézkedések feloldásával párhuzamosan. A benzinkutak 
üzemanyagforgalma 35-40 százalékkal csökkent áprilisban, ám az elmúlt hetekben már 
fokozatos javulás volt megfigyelhető. Az idei évre továbbra sem fogalmazott meg 
eredményvárakozást a vezetőség, az osztalék kifizetésének újratárgyalására pedig a külső 
környezet stabilizálódását követően kerülhet sor.  
 
Minden soron felültejesítette a várakozásokat a Richter. A Vraylar-bevételek stagnálása 
ellenére is jelentősen nőtt az árbevétel, melyhez javuló profitmarzsok társultak. A vállalat 
bevétele 141,4 milliárd forintot ért el az első negyedév során, ami 16,3 százalékkal, múlja 
felül az egy évvel korábbi értéket. A Vraylar értékesítése után elszámolt royalty bevételek 
48,3 millió dollárt (14,9 milliárd forintot) tettek ki, ami év/év alapon 74 százalékos 
növekedést jelent, az előző negyedévhez képest, viszont 16 százalékkal csökkent. A 
bevételek emelkedéséhez legnagyobb mértékben az EU-n belüli értékesítés növekedése 
járult hozzá.  
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Minimális növekedésről számolt be a Telekom bevétel, EBIT és EBITDA soron és az elemzők 
profitcsökkenési várakozásait is alulmúlva váratlan veszteséget jelentett a 
telekommunikációs cég az első negyedévben. A menedzsment nem vonta vissza a korábbi 
2020-as és 2021-es pénzügyi terveket és megerősítették a 20 forintos osztalékfizetési 
terveket. A részvény visszavásárlási programról nem írtak a negyedéves jelentésben. Az RI/IT 
bevételek 14 százalékkal csökkentek éves alapon, mindössze 18,4 milliárd forint volt. 
Beigazolódni látszik, hogy a közszféra megrendelései jelentősen csökkennek a cég felé, de a 
vállalati szektor projektjei is csökkentek. Ezt csak részben tudta ellensúlyozni a külföldi 
operáció javuló eredménye. A gyengülő forint negatív hatása a vártnál is magasabb volt, éves 
alapon a nettó pénzügyi eredmény 5,3 milliárd forinttal csökkent és 11 milliárd forint 
veszteségre romlott. A cég sikeresen vett részt a frekvencia aukciókon és a vártnál enyhén 
magasabb, 54,2 milliárd forintot fizetett a sávok 2040-ig tartó használatáért.  
 
2020 első negyedévében az OTP tovább tudta növelni a hitelkihelyezéseit és éves alapon a 
működési eredmény 17 százalékkal tudott növekedni. Azonban a bizonytalanság miatt a 
vezetőség visszavonta a várakozásait az idei évre és a szabályozói változások miatt 
szeptemberig tolta az osztalékról való döntést. A koronavírus árnyékában is képes volt a 
bank növekedni az első negyedévben, még nem éreztette a hatását, azonban ez változhat az 
év további részében. Az előremutató kockázati költségek növekedése nélkül az igazított 
profit 25 százaléknál is nagyobb mértékben emelkedhetett volna, míg a számviteli profit 10 
százalék fölött emelkedhetett volna. A működési eredmény 17 százalékos éves növekedése 
is pozitív volt a negyedévben.  
 
A bank vezetősége óvatosságra int a jövővel kapcsolatban és megemelték a hitelköltségeket. 
A vállalati hitelek egy részét átminősítették, miképpen az IFRS 9 szabályoknak megfelelően az 
előretekintő várakozások alapján jelentősen romolhat a gazdasági környezet a bank számára.  
A Bubor szintek csak áprilisban kezdtek jelentősebben emelkedni, így ennek pozitív hatása 
még nem érződött a negyedévben. Az előremutató kockázati költség növekedés, valamint a 
negatív szabályozói környezet változása nélkül az OTP jó negyedévet zárt volna a koronavírus 
ellenére. A hitelportfolió tovább javult a negyedévben, azonban kérdéses, hogy ez meddig 
folytatódhat. A vezetőség óvatos hozzáállása érthető a jelenlegi bizonytalan környezetben és 
még mindig nem látjuk a vírus teljes negatív hatásait. Ha a nemzetközi turizmus nem tud a 
nyárra újra indulni az az OTP csoport több leányának is visszavetheti az eredményét. 
 
Jövőre egyesülhet az MKB és a Takarékbank. A Világgazdaság információi szerint már 2021-
ben megvalósulhat a két bank fúziója, melynek előkészítési munkálatait a szinergiák 
feltérképezésével már megkezdte a két fél által közösen létrehozott Magyar Bankholding 
Zrt., az együttműködéshez harmadikként csatlakozik a Budapest Bank, a távlati cél a 3 
pénzintézet egyesülésével egy új bankcsoport létrehozása, mely az OTP mögött a második 
legnagyobb szereplő lenne. A Takarékbank és az MKB együttvéve 1,3 milliós ügyfélbázissal, 
840 bankfiókkal, 4300 milliárd forintos mérlegfőösszeggel rendelkezik, és jól kiegészítik 
egymást mind ügyfélkör, mind tevékenységek tekintetében.  
 
 
 



 
2020 május havi jelentés – Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár 

 

 

5 

 

1.3. Nemzetközi és hazai állampapírpiac és hozamkörnyezet 

 

Májusban a fejlett piaci kötvényhozamok további csökkenése megállt. Európában a turizmus 
visszaesésének különösen kitett országok hozamai is stabilizálódtak az EKB műveleteinek 
következtében. A hónapban megkezdődtek az MNB mennyiségi lazításai is, elsősorban a 
hosszabb lejáratokban jelent meg a jegybank vevőként.  
 
Éles, de rövid visszaesésre számít a Morgan Stanley. Mivel a recesszió kiváltó oka külső 
tényezőben keresendő, nem pedig az egyensúlyhiány okozta, a 2008-as pénzügyi válságnál 
mélyebb, de rövidebb kiterjedésű válságra számít a bankház. Aláhúzzák, hogy a 
bankrendszer sokkal jobb állapotban van, mint 2007-ben volt, és a jelenlegi visszaesés a 
legnagyobb összehangolt, fiskális és monetáris intézkedéscsomagot váltotta ki a 
döntéshozókból. Az előremutató indikátorok alapján arra számítanak, hogy a globális 
gazdaság elérte a mélypontját, a fogyasztók jövőbeli várakozásai javultak, és a fogyasztói 
kiadások lassabban csökkennek, mint a járvány kitörésekor volt tapasztalható. 
 
A Fed bejelentése szerint olyan tőzsdén jegyzett befektetési alapokat is vásárol, melyek 
széles körű kötvénypiaci kitettséget biztosítanak. A portfolió nagyobb része befektetési 
kategóriájú vállalati kötvénykitettségből fog állni, míg kisebb része magas hozamú 
kitettségből, az úgynevezett „bukott angyalokból”. A tervek szerint összesen 37,5 milliárd 
dollárt költenek majd el, és a későbbiekben az elsődleges piacon is megjelenhet vevőként a 
jegybank. 
 

Hiába mondta azt a német legfelsőbb bíróság, hogy az EKB kötvényvásárlási programjának 
egyes elemei a német alkotmánnyal ütköznek, a bank vezetői azt nyilatkozták, hogy továbbra 
is mindent meg fognak tenni a gazdaságélénkítésért. A bank vezetői azért is nyilatkoztak 
pozitívan, mert korábban az európai bíróságok már kimondták, hogy a mennyiségi lazítás 
legális és az EKB jogilag az európai bíróságok alá tartozik. Ráadásul a német bíróság is 
mindössze arra kérte az EKB-t, hogy három hónapon belül indokolja meg a legalitását a 
lazításnak, addig minden változtatás nélkül folytathatják a programokat. 
 
Francois Villeroy szerint az alacsony infláció mellett van tere a gyors és erőteljes 
beavatkozásnak. Az Európai Központi Bank jegybankára leszögezte, hogy a mandátumuknak 
megfelelően, valószínűleg további lépéseket kell tenniük. A következő kamatdöntő üléskor 
frissítik az előrejelzéseiket is. Még egy fontos kérdésről beszélt a döntéshozó, megemlítette, 
hogy a jövőben az EKB hajlandó lesz esetenként túllépni a 2 százalékos inflációs célját, és 
továbbra is nyitott kérdés, hogy áttérjenek-e az átlagos inflációs célkövetésre a jelenlegiről. 
Az inflációs cél esetleges túllövése a világgazdaság talpra állását követően lehet aktuális 
kérdés, hiszen az olajárfolyam, és a fogyasztás normalizálódása esetén jelentős felfelé 
mutató kockázatok jelentkezhetnek, optimális esetben ez lehet a 2021-es év egyik fő 
problémája. 
 
Az eredeti, 500 milliárdos javaslatnál magasabb összeget szán az Európai Bizottság a 
koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásainak ellensúlyozására. Az összegből 500 milliárd 
euró vissza nem térítendő támogatás, míg 250 milliárd euró kedvező kamatozású hitel lenne 
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a tagállamok számára. A forrásoldal továbbra is jelentős vitákat generálhat, bár több 
tagállam is üdvözölte a javaslatot. A problémát az okozza, hogy közös kötvénykibocsátásból 
finanszíroznák az alapot, a befizetések aránya megegyezne a költségvetési befizetések 
arányával, ugyanakkor a kifizetések értelemszerűen eltolódnának Olaszország és 
Spanyolország felé, mivel ezt a két országot sújtotta leginkább a koronavírus. Emiatt 
Ausztria, Hollandia, Dánia és Svédország kifejezte nemtetszését, Ausztria csak hiteles 
konstrukciót javasolt. Mivel minden tagállamnak bele kell egyeznie, parázs vitákra lehet 
számítani a további tárgyalásokon. Magyarország az új helyreállítási alapból mintegy 15 
milliárd eurót kaphat, nettó értelemben minimálisan kedvezményezett lehet. 
 
A Destatis közzétette az első negyedévre vonatkozó, végleges GDP adatokat, melyek 
megerősítették az előzetesen közölt számokat. Éves bázison 1,9 százalékkal esett vissza a 
GDP, míg a tavalyi negyedik negyedévhez képest 2,2 százalékkal. A koronavírus-járvány 
miatti korlátozások csak márciusban érintették a német gazdaságot, így jóval izgalmasabbak 
lesznek a második negyedéves adatok, melynek előzetes számait augusztus közepén 
ismerhetjük majd meg. 
 
 

Irányadó fejlett piaci és a hazai tízéves generikus hozamok alakulása 
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Az MNB az elmúlt hónapokban bevezetett intézkedéseinek több célja volt. Egyrészt a 
március végén bejelentett, fedezett hiteleszközzel a hozamgörbe laposítását tűzték ki célul, 
mely teljesült. Az 5 és 10 éves referenciahozam is csökkent. A pozitív folyamathoz 
hozzájárult a nemzetközi befektetői hangulat javulása, illetve az időközben beindított 
eszközvásárlási program is. A jegybank az első aukcióján 50 milliárd forint értékben vásárolt 
2030, 2031 és 2038-ban lejáró állampapírokat bankoktól és befektetési alapoktól. Korábban 
heti 100 milliárd forintban maximalizálták a heti vásárlások összegét. 
A hitelkamatok április 8-i emelésével pedig a forint volatilitását próbálták letörni, mely 
szintén sikerült, azóta a forint árfolyama visszaerősödött, majd sávozni kezdett az euróval és 
a dollárral szemben. A jelenlegi folyamatok tehát nem indokolnak további lépéseket. 
 
A Költségvetési Tanács nyilvánosságra hozott számai alapján az idei visszaesést követően 
2021-ben 4,8 százalékos növekedéssel számolnak, az infláció pedig 3 százalékon maradhat. 
Az idei évben 3,8 százalékos, jövőre 2,9 százalékos lehet a költségvetési hiány a tervek 
szerint, ezzel szemben az elemzői konszenzus idén 5 százalékos deficitet vár. 
 
Lemondott Nagy Márton. A hivatalos közlemény szerint az MNB alelnöke más fontos vezetői 
megbízatása miatt lemondott tisztségéről. A monetáris politikával kapcsolatos feladatokat 
Virág Barnabás, míg az NHP és NKP programok vezetését Patai Mihály veszi át. Nagy Márton 
dolgozta ki többek között a lakossági devizahitelek forintra váltásának konstrukcióját, illetve 
gyakran reagált a piaci folyamatokra a nyilvánosság előtt. Megszólalásai általában 
piacmozgató hatással bírtak, mivel a szereplők meghatározó stratégaként tekintettek rá a 
jegybankon belül. 



 
2020 május havi jelentés – Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár 

 

 

8 

 

Magyar generikus államkötvény-piaci hozamszintek és a jegybanki alapkamat alakulása 

 
 

Hazai állampapír-piaci összhozamindexek alakulása 
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2020. áprilisban a fogyasztói árak átlagosan 2,4%-kal magasabbak voltak az egy évvel 
korábbinál, január–áprilisban az előző év azonos időszakához képest pedig átlagosan 3,9%-
kal nőttek. A maginfláció 4,3 százalékon alakult. Az indirekt adóktól szűrt maginfláció 3,8 
százalékos értéket mutatott. Az előző hónaphoz képest az infláció 1,5 százalékponttal 
csökkent, míg a maginfláció nem változott. Az infláció csökkenését az üzemanyagárak érdemi 
– előző év azonos időszakához képest 22,7 százalékos – mérséklődése magyarázta. A 
következő hónapokban az infláció várhatóan tovább mérséklődik, amihez az alacsonyabb 
üzemanyagárak mellett a tartósabb folyamatok fokozatos lassulása is hozzájárul. 
 

Infláció és jegybanki alapkamat alakulása napjainkig 

 


