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1. Általános piaci trendek 

1.1. Nemzetközi Részvénypiacok 
 

A havi rendszerességű csúcsdöntési szériát egy kivétellel megtartották az amerikai 
részvényindexek. Egyedül a technológiai szektort tömörítő Nasdaq nem tudott új csúcsra 
futni, a kis kapitalizációjú vállalatokat tömörítő Russel 2000 bár új csúcsot állított be, de 
utána éles korrekcióba kezdett. A Dow Jones és az S&P 500 továbbra is jól teljesít, főként a 
pénzügyi szektor húzza az indexeket. A februári hozamemelkedés nem állt meg, mely 
kedvező a bankszektornak, ám nyomás alá helyezi a tavalyi év közkedvelt technológiai 
papírjait. Részben ennek köszönhetően március közepe óta erőteljes divergencia alakult ki a 
Dow Jones és a Nasdaq között. 

 
Az elmúlt 5 hétben emelkedtek a napi esetszámok a világban, átlépve a 130 millió regisztrált 
esetszámot. Indiában és Brazíliában a legmagasabbak a napi esetszámok az USA mellett, a 
távol keleti országban tavaly októberi szintekre emelkedve. Kontinensünkön a régiónkban a 
legrosszabb a helyzet, hazánk pedig az elmúlt hetekben a legmagasabb halálozási rátával 
rendelkezik.  
 

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

USA irányadó blue chip S&P 500 4,24% 5,77% 5,77% 16,26% 28,88% -6,24% 19,42% 9,54%

USA kis kapitalizáció Russell 2000 0,88% 12,44% 12,44% 18,36% 23,72% -12,18% 13,14% 19,48%

Németország DAX 8,86% 9,40% 9,40% 3,55% 25,48% -18,26% 12,51% 6,87%

Egyesült-Királyság FTSE 100 3,55% 3,92% 3,92% -14,34% 12,10% -12,48% 7,63% 14,43%

Franciaország CAC40 6,38% 9,29% 9,29% -7,14% 26,37% -10,95% 9,26% 4,86%

Japán Nikkei 225 0,73% 6,32% 6,32% 16,01% 18,20% -12,08% 19,10% 0,42%
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Az oltási programok összesen 535 millió beadott adagnál járnak. Az élen továbbra is Izrael és 
az Egyesült Királyság áll, ahol az esetszámok is erős csökkenést mutattak az elmúlt 
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hónapban, őket követi az USA, ahol három héten belül a felnőtt lakosság 90%-a meg fogja 
tudni kapni az oltást Joe Biden amerikai elnök nyilatkozata alapján. A hónapban ezúttal egy 
antivirális szerről jött kedvező hír, melyet a Merck és a Ridgeback Biotherapeutics fejleszt. A 
molnupiravir névre hallgató tabletta kedvező hatásokkal bírt az 5 napos kezdeti tesztek 
során, csökkentette a tovább fertőzést és segítette a gyógyulást. A gyógyszer, ha sikeresen 
végigmegy a vizsgálati folyamatokon nagyban segíteni fogja a vírus visszaszorítását olyan 
helyeken is a világban, ahol például az oltások alacsony hőmérsékleten való tárolása 
kimondottan nagy kihívásokat jelent. 

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

MSCI EM Index MXEF -1,70% 1,95% 1,95% 15,84% 15,42% -16,63% 34,35% 8,58%

Kína SHCOMP -1,91% -0,90% -0,90% 13,87% 22,30% -24,59% 6,56% -12,31%

India Nifty 1,11% 5,07% 5,07% 14,90% 12,02% 3,15% 28,65% 3,01%

Mexikó MEXBOL 5,95% 7,21% 7,21% 1,21% 4,56% -15,63% 8,13% 6,20%

Brazília IBOV 6,00% -2,00% -2,00% 2,92% 31,58% 15,03% 26,86% 38,93%
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A szaúdi olajminiszter a hónapban tartott OPEC+ találkozón óvatosságra intett a kínálat 
növelésével kapcsolatban. Alexander Novak orosz miniszterelnökhelyettes szerint az olajpiac 
még nem teljesen talált magára, azonban már sokkal jobb állapotban van. Végül hatalmas 
meglepetésre nem emelték a kitermelést, a piaci szereplők előzetesen napi 500 ezer hordós 
kitermelésbővítésre számítottak. Szaúd-Arábia továbbra is tartja a napi 1 millió hordós, 
önkéntesen vállalt kitermeléscsökkentést.  
 

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

Japán Nikkei 225 0,73% 6,32% 6,32% 16,01% 18,20% -12,08% 19,10% 0,42%

Kína SHCOMP -1,91% -0,90% -0,90% 13,87% 22,30% -24,59% 6,56% -12,31%

India Nifty 1,11% 5,07% 5,07% 14,90% 12,02% 3,15% 28,65% 3,01%

Korea Kospi 1,61% 6,54% 6,54% 30,75% 7,67% -17,28% 21,76% 3,32%ve
ze
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6 százalék feletti növekedési célt tűzött ki az idei évre Kína. A miniszterelnök egy parlamenti 
ülésen beszélt a kormány gazdasági terveiről, ebben kiemelt néhány kockázatot is a belső 
fogyasztással, illetve a kisvállalkozások nehéz helyzetével kapcsolatban. A nagyvárosokban 
5,5 százalékos munkanélküliségi rátával számolnak, több mint 11 millió új munkahely 
létrehozása szerepel a tervekben. Az infláció 3 százalékos lehet, a növekedés pedig 6 
százalék feletti. A kínai-amerikai kapcsolatokról elmondta, hogy az egyenlőség és a kölcsönös 
tisztelet elve alapján bővülhetnek a mindkét fél számára előnyös üzleti kapcsolatok. Japánnal 
és Dél-Koreával szabadkereskedelmi megállapodást szeretnének kötni, és megfontolják a 
csatlakozást a Csendes-óceáni Partnerség (CPTPP) szabadkereskedelmi csoporthoz. A sors 
érdekessége, hogy a csoportot annak idején azért szervezték, hogy csökkentsék Kína 
befolyását a térségben. 
 
Márciusban a kínai feldolgozóipari beszerzési menedzser-index 50,6 pontról 51,9 pontra 
emelkedett, a szolgáltatási szektorban pedig 51,4 pontról 56,3 pontra ugrott a mutató. Az 
állami statisztikai hivatal elsősorban a közepes- és nagyvállalatok körében elvégzett 
felmérése azt mutatja, hogy a Holdújév után a termelés bővülése felgyorsult, ugyanakkor 
több helyről jelezték, hogy a koronavírus-járvány miatt egyes alapanyagok importja 
akadozott, emiatt áremelkedések voltak. 
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1.2. Hazai és regionális részvénypiac 

Az angol és izraeli járványgörbe bizakodásra ad okot, ám az európai országok még messze 
járnak az ehhez szükséges átoltottsági szintekhez. A legtöbb ország meghosszabbította április 
hónapra is a korlátozásokat, így a második negyedév elejének gazdasági teljesítménye is 
mérsékelt lehet, melyet jelentős felpattanás fog követni a május végére várt nyitásokkal. Az 
erősödő dollár eladói nyomás alá helyezte a fejlődő piacokat, ám ez a régiónk teljesítményét 
nem fogta vissza. Az első negyedévben a lengyelek kivételével pozitív tartományban zártak 
az országok, legjobban a románok és az osztrákok teljesítettek kétszámjegyű hozamokkal. 
 

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

Lengyelország WIG 20 1,65% -2,28% -2,28% -7,73% -5,56% -7,50% 26,35% 4,77%

Csehország PX Index 3,11% 6,17% 6,17% -7,93% 13,08% -8,50% 16,99% -3,63%

Románia BET Index 9,68% 14,11% 14,11% -1,72% 35,13% -4,77% 9,44% 1,15%

Ausztria ATX Index 4,92% 13,64% 13,64% -12,76% 16,07% -19,72% 30,62% 9,24%

Magyarország BUX 1,22% 5,42% 5,42% -8,76% 17,74% -0,61% 23,04% 33,79%
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Jelentett az OTP is a hónapban, 2020 negyedik negyedévében a teljes bevétel és a 
kamatbevételek is minimálisan bár, de emelkedtek éves alapon, azonban a kockázati 
költségek megugrása miatt az adózás utáni eredménytételek már jelentősen csökkentek 
2019 negyedik negyedévéhez képest. A korábbi negyedévekhez hasonlóan az adózott 
eredményt az utolsó negyedévben alapvetően a kockázati költségek nagysága alakította. 
Még mindig nem romlott a portfólió minősége, azonban amíg a moratóriumok fennállnak, 
addig nem is tudunk pontos képet kapni. 2020-ban a korrigált profiton belül a külföldi 
leánybankok eredmény-hozzájárulása az előző évi 46%-ról 41%-ra mérséklődött, a negyedik 
negyedévet tekintve pedig 21%-ra esett, mivel a horvát, szerb és román leányvállalatok 
veszteséget generáltak. 
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A járványhelyzet továbbra is jelentős bizonytalanságot hordoz a menedzsment szerint, ezért 
a 2021-es évre való konkrét várakozások prezentálását a vezetés még korainak tartja, 
azonban annyit elárultak, hogy a korrigált tőkearányos megtérülés magasabb lehet, mint 
2020-ban, a nettó kamatmarzs tovább csökkenhet, és az összes kockázati költség 
alacsonyabb lehet, mint tavaly. 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. 
Mindemellett a biztonságos tőkehelyzet lehetővé teszi, hogy a menedzsment stratégiai 
céljainak megfelelően továbbra is keressen akvizíciós lehetőségeket. 
 
A 4iG bejelentette be, hogy megvásárolná a román RCS & RDS magyar érdekeltségét, a DIGI 
csoportot. Az akvizíció egyébként egybevág a 4iG céljával, mely stratégiai pozíció kiépítése a 
távközlési piacon. A DIGI hazai méreteit tekintve több mint 1,1 millió előfizetőt szolgál ki, és 
több mint 2,5 millió előfizetéssel rendelkezik. A NMHH januári adatai alapján a vezetések 
hangszolgáltatások piacán a Magyar Telekom mögött a második legnagyobb szereplő 22 
százalékos piaci részesedéssel. A szélessávú internet piacán szintén 22,8 százalékos 
részesedéssel a második helyet foglalja el, míg a televíziós piacon 28,2 százalék a 
részesedése. Az eladás pontos oka egyelőre nem publikus, de az tudható, hogy a DIGI-nek 
jelentős tervei voltak a hazai mobilpiacon, ami nem sült el kimondottan jól, főleg miután a 
vállalatot kizárták az 5G frekvenciaárverésekből. 
 
Végh Richárd, a magyar értéktőzsde vezérigazgatója azt nyilatkozta, hogy májusban kerülhet 
majd szóba a BÉT igazgatósági ülésén egy potenciális tőzsdére menetel. 2015 óta a BÉT 
többségi tulajdonosa a Magyar Nemzeti Bank, azonban már 2005-ben is szó volt róla, hogy a 
magyar tőzsde is belépne a parkettre. A piacra lépéssel a BÉT a profitabilitás növelésére 
tenné a hangsúlyt, mivel az elmúlt évek fókuszában főleg komolyabb technológiai 
fejlesztések voltak. Ezen kívül Végh 6 egyéb cég tőzsdére-jövetelét várja idén. 
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1.3. Nemzetközi és hazai állampapírpiac és hozamkörnyezet 
 

Az idei évre vonatkozó növekedési előrejelzést jelentősen emelték, 4,2 százalékról 6,5 
százalékra, jövőre 3,3, majd 2023-ban 2,2 százalékos növekedést vár a Fed. Az inflációs 
kilátásokat is felfelé módosították, idén 2,4 százalékos, jövőre 2, 2023-ban 2,1 százalékos 
drágulást várnak. Miután tavaly áttértek egy új inflációs célkövetési rendszerre, ez nem okoz 
gondot, ugyanakkor Jerome Powell jegybankelnök hangsúlyozta, hogy csak átmenetileg fog 2 
százalék fölé emelkedni. A szintén megjelenő Dot Plot ábra mediánja nem változott, azonban 
emelkedett a kamatemelést váró jegybankárok száma. Decemberben még csak 1 jegybankár 
gondolta azt, hogy 2022-ben kamatemelés lesz, ez a szám 4-re emelkedett. Ötről hétre 
emelkedett azon döntéshozók száma, akik azt gondolják, hogy 2023-ban magasabb kamat 
lesz érvényben a jelenleginél.  

1966 óta nem voltak ilyen alacsonyak a kötvénypiaci hozamok a gazdasági növekedési 
várakozásokhoz képest, mint most az Egyesült Államokban. Pedig az elmúlt időszakban igen 
jelentősen emelkedett a 10 éves állampapír hozama, ezzel elérve az 1,7 százalékot. Ritka az 
ilyen méretű különbség a nominális GDP növekedési becslések és a 10 éves állampapír 
hozama között, az előző évtizedben 2 százalék alatt volt ez a differencia, ami most 5 százalék 
körüli. 

Biden és csapata egy újabb 3000 milliárd dolláros gazdasági terven dolgozik. A hónap elején 
került elfogadásra az 1900 milliárd dolláros gazdaságélénkítő csomag. Az infrastruktúrális 
beruházások és a zöldbefektetések kerülhetnek fókuszba az új tervezetben, az utóbbi 
önmagában 400 milliárd dollárt érhet el. Az oktatási rendszert is támogatná az új stimulus a 
tandíjak csökkentése formájában, gyermek és idősgondozásra is jutna pénz. Azonban ezt a 
csomagot már bevétel növelésből fedezheti az amerikai kormányzat, mellyel a kilencvenes 
évek óta a legnagyobb adóemelés következhet be az Egyesült Államokban. Elsősorban a 
vállalati adók növekednének, és a gazdagabb rétegeket sújtó terhek. A republikánusok nem 
támogatják az adóemelési törekvéseket, és a zöldenergetikai beruházásokra sem költenének 
ennyit. 

Az Európai Központi Banknál sem változtak a kamatszintek. A kamatdöntést követő 
sajtótájékoztatón Christine Lagarde hangsúlyozta, hogy az infláció felgyorsult, az idei évben 
átlépheti a 2 százalékot is, de elsősorban átmeneti tényezők miatt, az alapfolyamatok nem 
változtak. A jelenlegi piaci folyamatok, főként a kötvényhozamok emelkedése kockázatot 
jelentenek a finanszírozási feltételek szempontjából. Rövid távon továbbra is lefelé mutató 
növekedési kockázatok állnak fenn, de nem csökkentették az idei év egészére vonatkozó 
prognózist, sőt a decemberi előrejelzéshez képest emelték is. Idén 4, jövőre 4,1, 2023-ban 
2,1 százalékos bővülést vár a jegybank. Az idei évre vonatkozó inflációs előrejelzést 
jelentősen, 1,5 százalékra emelték, jövőre 1,2, majd 2023-ban 1,4 százalékos inflációt várnak. 
A korábbi előrejelzésben az első negyedévre 0,6 százalékos GDP-növekedést várt a jegybank 
a tavalyi negyedévhez képest, ez bizonyosan nem fog teljesülni. Az év egészére 3,9 
százalékos növekedést jelzett előre az EKB, míg jövőre 4,2 százalékost. 
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Irányadó fejlett piaci és a hazai tízéves generikus hozamok alakulása 
 

 
 
A várakozásoknak megfelelően márciusban sem változtatott a Magyar Nemzeti Bank 
Monetáris Tanácsa. Az alapkamat 0,6 százalékon, az overnight jegybanki betét kamatszintje -
0,05 százalékon, míg az overnight és az egyhetes fedezett hitel kamatszintje 1,85 százalékon 
maradt. A megjelent közleményt egyértelműen az inflációs folyamatok uralják. Az MNB 
jelentősen felfelé módosította az idei évre vonatkozó inflációs prognózist, a decemberben 
közzétett 3,5-3,6 százalékról 3,8-3,9 százalékra. A koronavírus-járvány harmadik hulláma 
miatt elrendelt hatósági korlátozások ugyanakkor visszafoghatják a keresleti oldalt, ennek 
mind az inflációs, mind a növekedési hatása jócskán átnyúlhat a második negyedévbe.  
 
A közelgő nyitás fényében a gazdasági növekedési előrejelzést 3,5-6,0 százalékról 4,0-6,0 
százalékra módosították. A döntéshozók továbbra is hangsúlyozzák, hogy az inflációs 
kockázatok erősödése esetén készek a szükséges eszközök alkalmazására.  
 
A globális hozamemelkedéssel párhuzamosan a hazai állampapír-piaci hozamok is felfelé 
tartottak az első negyedév során. A 10 éves állampapír hozama 2,08 százalékról 2,5 százalék 
fölé is emelkedett.  Márciusban a korábban megfogalmazott céloknak megfelelően már 5 
éves állampapírokat is vásárolt a jegybank összesen 36 milliárd forint értékben. Így már a 
hozamgörbe közepén is beavatkozik a jegybank, nem kizárólag a hozamgörbe 
meredekségének csökkentése a cél. A forint ismét eljutott a 370-es sávszéli szintekre, 
ahonnan élesen korrigált a hó végére. 
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Magyar generikus államkötvény-piaci hozamszintek és a jegybanki alapkamat alakulása 

 
 

Hazai állampapír-piaci összhozamindexek alakulása 
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2021. februárban a fogyasztói árak átlagosan 3,1 százalékkal magasabbak voltak az egy évvel 
korábbinál és 0,7 százalékkal nőttek az előző hónaphoz képest. Az MNB inflációs jelentése 
alapján a fogyasztóiár-index 2021 második negyedévében – elsősorban az üzemanyagokhoz 
kapcsolódó – bázishatások, jövedékiadó-változások, illetve a gazdaság újraindításához 
kötődő átárazások és a megugró kereslet következtében átmenetileg megközelítheti az 5 
százalékos szintet, amelynek mintegy felét az üzemanyagok áremelkedése és az 
adóváltozások magyarázzák. Az éves átlagos inflációt a decemberi előrejelzéshez képest 
magasabbra várják, 3,8-3,9 százalék lehet 2021-ben, míg az adószűrt maginfláció a 3 
százalékos szint körül alakulhat.  
 
 

Infláció és jegybanki alapkamat alakulása napjainkig 

 


