
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár részére 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2021. június 09. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
HAVI JELENTÉS 2021 május hónap  
 

 

  

 

EQUILOR ALAPKEZELŐ Zrt. 



 
2021 május havi jelentés – Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár 

 

 

1 

 

1. Általános piaci trendek 

1.1. Nemzetközi Részvénypiacok 
 

Az oltási programok felfutása és a járványgörbék csökkenése kontinensünkön, illetve Észak-
Amerikában a részvénypiacokat tovább fűtötték az egymást országonként követő - egyelőre 
még csak határokon belüli - utazási korlátozások fokozatos eltörlésével párhuzamosan. A 
Dow Jones és az S&P 500 index idei szokásukhoz híven ismét új csúcsot állítottak be a 
hónapban. A Russel 2000 és a technológiai vállalatokat tömörítő Nasdaq oldalazással zárják 
várhatóan a hónapot. Az európai indexek is csúcsközeli állapotban vágnak neki a nyár első 
hónapjának. A hangulat nagyon kedvező, talán túl optimista is a nyárra vonatkozóan. A 
nemzetközi turizmus beindulása még mindig nem körvonalazódott teljesen, bár az EU-n 
belüli utazási feltételek harmonizációja várhatóan a következő hónapban meg fog történni 
és ezzel az adminisztratív oldala hamarosan megoldódhat. 

 
A május megtörte a február közepe óta tartó emelkedési trendet a globális napi esetszámok 
tekintetében. A halálesetek napi legmagasabb értéke a téli hullám csúcsértékei alatt tudott 
maradni, mely az oltások hatásosságának köszönhető. A beadott dózisok a Bloomberg adatai 
alapján meghaladták az 1,8 milliárd adagot. Itt különösen jelentős emelkedést Kína tudott 
felmutatni, ahol májusban 300 millió dózis fölött jártak. Időközben az indiai variáns bejutott 
Angliába és vélhetően a többi országban is jelen lesz. A napi új esetek egyre nagyobb 
hányadát adja ez a vírusváltozat a szigetországban. Több tanulmányt is végeztek ezzel 
kapcsolatban az elmúlt két hónapban, melyek kimutatták, hogy a második dózist követően 
(bár nem akkora mértékben, mint az eredeti változattal szemben) szintén hatásosak az 
oltások. Az egyedüli aggodalomra adó ok, hogy a nyugat-európai országok le vannak 
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maradva a teljes átoltottsági mutatókban, ugyanis míg Anglia lakosságának 35%-a teljesen 
be van oltva, addig ez az arány 16% körül szóródik az EU tagok között.  
 

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

USA irányadó blue chip S&P 500 0,55% 10,31% 11,93% 16,26% 28,88% -6,24% 19,42% 9,54%

USA kis kapitalizáció Russell 2000 0,11% 3,09% 14,89% 18,36% 23,72% -12,18% 13,14% 19,48%

Németország DAX 1,88% 11,86% 12,41% 3,55% 25,48% -18,26% 12,51% 6,87%

Egyesült-Királyság FTSE 100 0,76% 8,32% 8,70% -14,34% 12,10% -12,48% 7,63% 14,43%

Franciaország CAC40 2,83% 13,04% 16,14% -7,14% 26,37% -10,95% 9,26% 4,86%

Japán Nikkei 225 0,16% -0,37% 5,16% 16,01% 18,20% -12,08% 19,10% 0,42%
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Az ázsiai régiók és a dél-amerikai országok továbbra is az esetszámok döntő hányadát adják. 
Ugyanakkor pozitív, hogy Indiában a napi esetszámok közel harmadára tudtak csökkenni a hó 
eleji rekordokhoz képest. Indiában is elkezdődött az oltás felfutása, május végére, a lakosság 
12%-a kapott már legalább egy oltást.   
 

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

MSCI EM Index MXEF 2,12% 2,76% 6,58% 15,84% 15,42% -16,63% 34,35% 8,58%

Kína SHCOMP 4,89% 3,03% 4,10% 13,87% 22,30% -24,59% 6,56% -12,31%

India Nifty 6,50% 7,25% 11,45% 14,90% 12,02% 3,15% 28,65% 3,01%

Mexikó MEXBOL 5,99% 14,11% 15,47% 1,21% 4,56% -15,63% 8,13% 6,20%

Brazília IBOV 6,16% 14,70% 6,05% 2,92% 31,58% 15,03% 26,86% 38,93%
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A dollárindex tovább gyengült, ezzel hátszelet adva a nyersanyagoknak. Az arany és az ezüst 
folytatta az áprilisban elkezdődött emelkedését, a réz viszont visszább vett a dinamikájából. 
Utóbbi esetében közre játszhattak a kínai hatóságok nemrég tett nyilatkozatai a nyersanyag 
árakra vonatkozóan. Az olaj is visszaerősödött az idei csúcsokhoz. Az Egyesült Államokban a 
kedvező járványhelyzet miatt megnövekedett a mobilitás, mely serkentőleg hat az 
olajtermékek felhasználására. A felnőtt lakosság már több mint 61 százaléka megkapta 
legalább az oltás első dózisát, és nemsoká elkezdődik az úgynevezett vezetési szezon, mely 
ciklikusan nagyobb kőolajkeresletet szokott jelenteni. 
 

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

Japán Nikkei 225 0,16% -0,37% 5,16% 16,01% 18,20% -12,08% 19,10% 0,42%

Kína SHCOMP 4,89% 3,03% 4,10% 13,87% 22,30% -24,59% 6,56% -12,31%

India Nifty 6,50% 7,25% 11,45% 14,90% 12,02% 3,15% 28,65% 3,01%

Korea Kospi 1,78% 6,34% 11,50% 30,75% 7,67% -17,28% 21,76% 3,32%ve
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A kínai statisztikai hivatal által mért feldolgozóipari BMI 51 pontra csökkent májusban, mely 
azt mutatja, hogy a kilábalás lendülete alábbhagyott. A szolgáltatási szektor és az építőipar 
továbbra is erősödik, ezeknél az alindexeknél a vártnál nagyobb emelkedést mértek. A külső 
kereslet továbbra is erős maradhat, köszönhetően a járvány globális visszaszorulásának, 
ugyanakkor a nyersanyagárak emelkedése jelentősen csökkenti a feldolgozóipari vállalatok 
jövedelmezőségét. Az HSBC vezető elemzője a Bloomberg TV-nek adott nyilatkozatában 
aláhúzta, hogy a kínai gazdaság túl van a kilábalás csúcsán, a fellendülés üteme lassul. 

1.2. Hazai és regionális részvénypiac 

Az európai átoltottsági szintek az említett variáns tükrében alacsonynak tűnhetnek. Nehéz 
helyzetben lesznek a döntéshozók a közelgő turistaszezon tekintetében. A piac túltekintett 
az idei első negyedévre várt GDP növekedések későbbre tolódásán (a francia első 
negyedéves felülvizsgált GDP negyedév/negyedév alapú változása például negatív 
tartományba csúszott), ám kérdéses, hogy az év elején sokat emlegetett nyári nyitásokon 
alapuló fellendülés várt alatti teljesítményét hogyan értékelnék a befektetők. A DAX és a 
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Eurostoxx 600 indexek csúcsközeli értékei vélhetően ezzel a szcenárióval nem nagy 
valószínűséggel számolnak. A régiónkban a részvénypiacok elkezdték a felzárkózásukat a 
nyugati társaikhoz, a hazai és a lengyel piac kimondottan erős hónapot zárt.  
 

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

Lengyelország WIG 20 9,61% 17,10% 12,57% -7,73% -5,56% -7,50% 26,35% 4,77%

Csehország PX Index 5,68% 9,94% 13,20% -7,93% 13,08% -8,50% 16,99% -3,63%

Románia BET Index 0,79% 12,05% 16,58% -1,72% 35,13% -4,77% 9,44% 1,15%

Ausztria ATX Index 6,33% 13,95% 23,42% -12,76% 16,07% -19,72% 30,62% 9,24%

Magyarország BUX 7,38% 5,89% 10,28% -8,76% 17,74% -0,61% 23,04% 33,79%
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A hónap során jelentettek a hazai blue chipek. A Telekom növekedésről számolt be bevétel 
soron azonban az elemzők várakozásaitól minimálisan elmaradt a cég. A klasszikus 
telekommunikációs szegmensek mind Észak-Makedóniában, mind Magyarországon tudták 
növelni a bevételeiket ezt azonban részben ellensúlyozta az, hogy a T-Systems csökkenésről 
számolt be. Beigazolódni látszik, hogy a közszféra megrendelései jelentősen csökkennek a 
cég felé, melyet csak részben kompenzáltak a privát szféra emelkedő megrendelései. A 
negyedéves nyereség a tavalyi egyszeri tételek elmaradása miatt ismét visszatérve a 
normalitáshoz 8,9 milliárd forint volt. Bejelentette továbbá a cég, hogy ismét aukción 
keresztül fogja lebonyolítani a részvényvisszavásárlását, melyre június 10-én kerül sor. 
 
A várakozásoknál gyengébb árbevételt tudott felmutatni a hazai gyógyszerpapír, mely 
elsősorban a bázis időszaki, világjárványhoz kapcsolódó felvásárlásoknak tudható be. A 
Vraylarnak köszönhetően az Egyesült Államok lett a Richter legnagyobb forgalmú piaca, 2021 
első negyedéve során a termék utáni royalty árbevétele 69,2 millió dollárt tett ki, mellyel 
éves alapon 28 százalékos növekedést, viszont negyedéves bázison 9,3 százalékos 
csökkenést tudott produkálni. A cariprazine hatóanyagot tartalmazó másik termék, a Reagila 
nem szerepelt túl erősen, éves alapon 21 százalékkal esett a gyógyszer bevétele. A pénzügyi 
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tevékenység eredménye pozitív lett az időszakban, mely segítségével az adózott eredmény 
26,9 milliárd forintot ért el, ami így 7,3 százalékot csökkent éves alapon. 
 

Erős első negyedéves eredmények jöttek a MOL-tól a vírus harmadik hulláma ellenére. Az 
újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA 664 millió dollár lett, mely arányaiban 
felülteljesíti a 2021 egészére kitűzött 2,3 milliárd dolláros célt. A nettó adósság/EBITDA 
mutató értéke 1,5-re mérséklődött. A Kutatás-termelés szegmens EBITDA-ja 63,2%-kal 
növekedett éves alapon, mely elsősorban a magasabb olaj és gázáraknak és az ACG mező 
volumen hozzájárulásának volt köszönhető. A poliol projekt 79 százalékos készültségi szintet 
is meghaladta a negyedév végén. A Fogyasztói Szolgáltatások szegmens értékesítési 
volumene bár 6 százalékkal csökkent éves szinten, de a magasabb marzsoknak köszönhetően 
még így is növekedni tudott a profittömeg.  
 
A vártnál jobb eredményt szállított az OTP 2021 első negyedévében a teljes bevétel és a 
kamatbevételek is minimálisan bár, de emelkedtek éves alapon, a kockázati költségek 
jelentős zsugorodása miatt az adózás utáni eredménytételek jelentősen emelkedtek 2020 
első negyedévéhez képest. Még a koronavírus miatti lezárások sem törték meg a lendületet. 
A legerősebb növekedési dinamika Magyarországon, Ukrajnában és Romániában volt, míg az 
orosz leánybanknál továbbra is csökkenés jellemző. A gazdaságok újraindításával akár még 
fel is gyorsulhat a hitelkihelyezés, főleg annak tudatában, hogy a betétállomány dinamikusan 
növekszik. A konszolidált nettó kamatmarzs javult negyedéves alapon döntően a 
magyarországi tevékenységnek köszönhetően, valamint az ukrán és orosz 
alapkamatemelések is segítették az OTP-t.  Pozitívum a működési költségek 2 százalékos 
csökkenése. Az integrációs folyamat részeként a fiókhálózat 13 százalékkal csökkent, mely 
tartós megtakarításokkal is jár majd a jövőben. A legtöbb fiókot Bulgáriában zárták be.  
 

A negyedévben nem romlott a portfólió minősége, azonban amíg a moratóriumok 
fennállnak, addig nehéz pontos képet kapni. A járványhelyzet továbbra is jelentős 
bizonytalanságot hordoz, ezért a 2021-es évre való konkrét várakozásokat továbbra sem 
prezentáltak. A bank az MNB tiltása miatt nem fizethet osztalékot a részvényeseknek 2021 
szeptember 30-ig, illetve sajátrészvény-visszavásárlásba sem kezdhet, azonban szeptember 
30-át követően osztalékelőleg kifizetését az Igazgatóság mérlegelheti, a negyedévben is 
történt osztaléktartalékolás. 
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1.3. Nemzetközi és hazai állampapírpiac és hozamkörnyezet 

 
Az első negyedéves évesített GDP első felülvizsgálata megerősítette az előzetes adatokat, 6,4 
százalékos volt a növekedés. A jegybank által kiemelten figyelt Core PCE index 2,5 százalékos 
volt, mely 0,2 százalékkal haladta meg az előzetes várakozásokat. Ez megerősítette az 
élénkülő árnyomást. Richard Clarida, a Federal Reserve alelnöke nem aggódik az infláció 
miatt, annak gyorsulása szerinte csak átmeneti, és nem változtatja érdemben az 
alapfolyamatokat. Megerősítette a jegybank hivatalos előrejelzését, mely szerint az idei 
évben 2,4 százalékos lehet az infláció, és jövőre visszatérhet a 2 százalékos célszint közelébe. 
Az inflációval kapcsolatban megszólalt a jegybank elemzési központjának igazgatója is, és 
kiemelte, hogy amíg az inflációs várakozások horgonyzottak, nem kell számítani tartós 
túllövésre, így a várakozások alakulása kritikus része a folyamatnak.  
 

Az elmúlt hetekben több döntéshozó is nyilatkozott, Esther George leszögezte, hogy a 
jegybanknak résen kell lennie, mivel a fiskális ösztönzés megváltoztatta az árdinamikát, a 
gazdaság újraindulásával a megtakarítások egy része a fogyasztásban csapódhat le. Emiatt 
nem szabad mereven megközelíteni a monetáris politikai eszközöket, és nem lehetünk 
biztosak benne, hogy az infláció élénkülése átmeneti lesz. Hasonló véleményen van James 
Bullard is, aki a Yahoo Finance-nak adott interjút. A következő hónapokban meg kell vitatni 
az eszközvásárlási program további sorsát, de érdemi módosításokra csak azután kerítenek 
sort, miután a gazdaság teljesen maga mögött hagyta a járványt, illetve a válságot. Látható, 
hogy a Fed-en belül a döntéshozók között sincs egyértelmű álláspont egyelőre. 
 
Az USA kormánya sem aggódik a növekvő infláció miatt. Joe Biden 6000 milliárd dolláros 
költségvetési terve a következő évre vonatkozóan erősen felpörgetheti a belföldi 
fogyasztást, illetve az adóemelések hátrányosan érinthetik a vállalatokat és a gazdag 
amerikaiakat. A belengetett csomag tartalma alapvetően nem okozott meglepetést, 
hatalmas infrastruktúra és klímavédelmi beruházások, jelentős egészségügyi kiadások és a 
szegényeket támogató programok találhatóak meg benne többek között. Az adóemelések 
ellenére is tervezetten 1800 milliárd dolláros deficit lenne várható jövőre, azt azonban külön 
kihangsúlyozta a Biden adminisztráció, hogy az évi 400 000 dollárt keresőkre nem vetnének 
ki pótlólagos adókat. A kormány hasonlóan a jegybankhoz csak rövid távon megugró 
inflációval számol. Összehasonlításképpen Donald Trump utolsó költségvetési javaslata még 
a pandémia kirobbanása előtt 4800 milliárd dolláros volt. 
 

Francois Villeroy határozottan egy nyilatkozatában jelezte, hogy puszta spekulációk azon 
várakozások, melyek szerint az EKB a harmadik és negyedik negyedévben csökkentené az 
eszközvásárlások volumenét. A pandémiás-vészhelyzeti eszközvásárlási program (PEPP) 2022 
márciusáig folytatódik, és az eurózónában tapasztalható inflációs folyamatok alapján bőven 
van idő dönteni a PEPP utáni lépésekről a júniusi ülést követően is. Ugyanakkor hozzátette, 
hogy elmozdulhatnak a rugalmasság irányába az allokáció és a volumen tekintetében. Ez a 
jelzés arra vonatkozhat, hogy a nyári hónapokban - likviditási okok miatt - átmenetileg 
csökkenthetik a vásárlások volumenét, de a későbbiekben a kieső volument pótolhatják. 
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Irányadó fejlett piaci és a hazai tízéves generikus hozamok alakulása 

 
 
A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa a kamatszinteken a várakozásoknak megfelelően 
nem változtatott, de héja üzenetet küldtek a döntéshozók. A megjelent közleményben a 
jegybank jelezte, hogy az inflációs kilátásokat övező felfelé mutató kockázatok általánosan 
erősödtek. A hazai gazdaság gyors újraindulásával átmenetileg ismét fellépő keresleti-
kínálati súrlódások, az egyes ágazatokban várhatóan újból szűkössé váló munkapiaci 
kapacitások az élénk bérdinamikával párosulva az inflációs kockázatok növekedését okozzák. 
A Monetáris Tanács megerősítette Virág Barnabás nyilatkozatát, miszerint az árstabilitás 
biztosítása és az inflációs kockázatok csökkentése érdekében proaktív módon készen állnak a 
monetáris kondíciók szükséges mértékű szigorítására. Hozzátették, hogy a júniusi inflációs 
jelentés lesz kiemelt fontosságú, tehát a következő ülésen várható bejelentés.  
 
A Központi Statisztikai Hivatal közlése szerint a várt 3,8 százalékos éves csökkenés helyett 
csupán 2,3 százalékkal esett vissza a hazai GDP, a tavalyi negyedik negyedévhez képest 1,9 
százalékos volt a bővülés. A növekedéshez leginkább az ipar, a pénzügyi, biztosítási 
tevékenység, valamint az információ, kommunikáció nemzetgazdasági ág járult hozzá. 
 
Erőteljes növekedést vár a Pénzügyminisztérium a második negyedévben. Varga Mihály egy 
konferencián elmondta, hogy 12-14 százalékos lehet a bővülés a jelenlegi negyedévben, az 
egész évet tekintve pedig 4,3 százalékos növekedést vár a Kormány. A második negyedévben 
várható magasabb érték részben az alacsony bázisnak, részben pedig a gazdaság újra 
indulásának köszönhető. 
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Magyar generikus államkötvény-piaci hozamszintek és a jegybanki alapkamat alakulása 

 
 

Hazai állampapír-piaci összhozamindexek alakulása 
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2021. áprilisban a fogyasztói árak 5,1%-kal magasabbak voltak az egy évvel korábbinál, 
január–áprilisban az előző év azonos időszakához képest pedig átlagosan 3,6%-kal 
emelkedtek. A maginfláció és az indirekt adóktól szűrt maginfláció 3,1 százalékon alakult. Az 
előző hónaphoz képest az infláció 1,4 százalékponttal, míg a maginfláció 0,3 százalékponttal 
emelkedett. A maginflációs mutató értéke azzal indokolható, hogy a KSH megváltoztatta a 
módszertant, ebből a kosárból kikerültek a szeszes italok és a dohányáruk, mely a 
különbséget okozta.  
 
Az alacsony bázis hatása május-júniusban is fennmaradhat, és azt követően tisztulhat a kép, 
hogy az inflációs nyomás növekedése átmeneti lesz-e, vagy esetleg tartósan számíthatunk rá. 
Ugyan a piac magas értékekre számított, de a publikált infláció már bőven az MNB 
toleranciasávján kívülre esett, így egyre nagyobb a figyelem júniusban megjelenő adatok 
alakulásán, melyre akár a kamatkondíciók módosításával is reagálhat a jegybank. 
 

Infláció és jegybanki alapkamat alakulása napjainkig 


