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Általános piaci trendek
1. Nemzetközi Részvénypiacok
2017 novemberét a geopolitikai kockázatok és a váratlan makrogazdasági események
elkerülték, így a lassan már végtelennek tűnő részvénypiaci trendek tovább folytatódtak.
Természetesen az amerikai részvényindexek, mind az SP500, mind a Nasdaq 100 az ősz
utolsó hónapjában is új, történelmi csúcsra tudott emelkedni. Az indexek novemberi
teljesítménye ezzel példátlan, hiszen korábban egyetlen évben sem sikerült 11 hónapon át
magasabb árfolyamértéken zárniuk.
Az amerikai szárnyalás mellett, a német tőzsde is tovább dübörgött. A DAX index szeptember
elején rakéta rajtot vett, ami októberben, majd november elején is folytatódott az
emelkedés. Sőt, november első hetében a német tőzsdeindex is új történelmi csúcsot ért el,
a kurzus 13.500 szinten is járt. Amint várható volt, a két hónapos töretlen emelkedés után
Európa vezető indexének ereje elfogyott és az árfolyammozgás megpihent. November
második felében a német index lejtmenetre váltott, amit talán nem meglepő az ázsiai
árfolyammozgások fényében.
2017 novemberében a japán tőzsdeindex, a Nikkei árfolyammozgása elérte a 1996-ban
kialakult árfolyamszintet, ahonnan egy 12 éves csökkenő trend indult el, anno. Technikai
elemzés szemszögéből, a Nikkei ezen árfolyamszintje komoly megállót vetített előre, sőt így
idővel egy kisebb-nagyobb tőzsdei lejtmenet is kialakulhat ki. Hasonlóan a 2015-ös
mozgásokhoz, az ázsiai piacokról induló tőzsdei lejtmenet hatással lett az európai indexre is,
és véleményünk szerint ezért kanyarodott le a német tőzsde index, valamint zárta eséssel
magyar és régiós piacok a novemberi hónapot.

vezető ázsiai
piacok

2017 november Utolsó negyedév

2017-ben

2016-ban

2015-ben

2014-ben

Japán

Nikkei 225

3,24%

15,67%

18,89%

0,42%

9,07%

7,12%

Kína

SHCOMP

-2,24%

-1,30%

6,88%

-12,31%

9,41%

52,87%

India

Nifty

-1,05%

3,11%

24,93%

3,01%

-4,06%

31,39%

Korea

Kospi

-1,86%

4,79%

22,20%

3,32%

2,39%

-4,76%

Összességében elmondható, hogy november hónapban a fejlett piaci tőzsdék vegyes képpel
zártak, ami akár egy finom utalás is lehet a jövőre illetően. A japán és az amerikai tőzsdék jól
teljesítettek, amíg néhány jelentősebb tőzsde, mint a kínai, a német, a francia a rövidtávú
árfolyam csúcsosodás jeleit mutatja. Modellünk alapján továbbra is tőzsdei emelkedésben
bízunk, azonban a következő hónapok árfolyammozgása igencsak rögös lehet, ahol le-föl
cikkázó mozgások tanúi lehetünk.
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főbb fejlett
részvénypiacok

2017 november Utolsó negyedév

2017-ben

2016-ban

2015-ben

2014-ben

USA irányadó blue chip

S&P 500

2,81%

7,12%

18,26%

9,54%

-0,73%

11,39%

USA kis kapitalizáció

Russell 2000

2,75%

9,88%

13,78%

19,48%

-5,71%

3,53%

Németország

DAX

-1,55%

8,03%

13,44%

6,87%

9,56%

2,65%

Egyesült-Királyság

FTSE 100

-2,22%

-1,40%

2,57%

14,43%

-4,93%

-2,71%

Franciaország

CAC40

-2,37%

5,65%

10,50%

4,86%

8,53%

-0,54%

Japán

Nikkei 225

3,24%

15,67%

18,89%

0,42%

9,07%

7,12%

2. Hazai és regionális részvénypiac
Novemberben a régiós tőzsdék kifejezetten gyengén teljesítettek, például a cseh
részvényindex közel 0,6%-kal, amíg a lengyel tőzsde 4,60%-kal értékelődött le. A Budapesti
Értéktőzsde indexe sem csillogott 2017 novemberében és közel 2,4%-kal csökkent az értéke.
A hónapokon át töretlenül száguldó MOL és az OTP árfolyama november megpihent és
enyhe árfolyamveszteséget könyvelhettek le a papírok, ahogy a nagy emelkedés utáni
korrekció kezdetét vette.

régiós
piacok

2017 november

Utolsó negyedév

2017-ben

2016-ban

2015-ben

2014-ben

Lengyelország

WIG 20

-4,60%

-4,27%

23,65%

4,77%

-19,72%

Csehország

PX Index

-0,59%

3,62%

14,94%

-3,63%

1,02%

-3,54%
-4,28%

Magyarország

BUX

-2,37%

1,53%

20,84%

33,79%

43,81%

-10,40%
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3. Magyar állampapírpiac és hozamkörnyezet
Novemberben a kockázatvállalási hajlandóságot továbbra is a makrogazdasági adatok, a
geopolitikai események, de legfőképp az inflációs folyamatokra fókuszáló globálisan
meghatározó jegybankok monetáris politikájával kapcsolatos várakozások határozzák majd
meg.
Az európai gazdasági feltételek javulása és az enyhén növekvő infláció ellenére az Európai
Központi Bank részéről továbbra sem történt radikális változtatás eszközvásárlási
programjának szűkítésére tekintetében, azonban a Fed részéről már bejelentésre került
jegybanki mérleg havi 10 milliárd dollárral történő leépítése, s az aktuális határidős árak
alapján decemberben megvalósulhat még egy 25 bázispontos kamatemelés. Az EKB
legutóbbi ülésén változatlanul hagyta az irányadó refinanszírozási műveletek 0,00%-os
kamatlábát, valamint az aktív oldali és a betéti rendelkezésre állás kamatlábának 0,25%-os,
illetve −0,40%-os szintjét. A monetáris politikai intézkedéseket, úgymint az eszközvásárlási
program a mostani 60 milliárd eurós havi ütemben 2017. december végéig folytatódnak.
Azonban 2018 januárjától a nettó eszközvásárlások a tervek szerint 30 milliárd eurós havi
ütemben folytatódnak 2018. szeptember végéig, illetve szükség esetén ennél is tovább, ha a
gazdasági kondíciók ezt megkívánják a program terjedelem, illetve időtartam tekintetében
kibővítésre kerülhet.
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Irányadó fejlett piaci és a hazai tízéves generikus hozamok 2013-2017:

Összességében elmondható, hogy az elmúlt évtizedre jellemző alapkamat mérséklési trend a
világ meghatározó gazdaságaiban az elmúlt három év során érezhetően belassult, s
Amerikában s egyes közép-európai országokban már a trendforduló is bekövetkezett.
A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa a novemberi kamatdöntő ülésen a kamatok
változatlanul hagyása mellett két új eszközt jelentett be. 2018. január 1-től bevezetnek egy 5
és 10 éves futamidejű kamatcsere-eszközt (IRS), melyhez az első negyedévre vonatkozóan
300 milliárd forintos keretösszeget rendeltek. Ennek segítségével a kereskedelmi bankok a
jelenlegi alacsony szinten tudják stabilizálni forrásköltségeiket, mely ösztönzőleg hathat a
hosszabb lejáratú állampapírok vásárlására, hiszen egy későbbi hozamemelkedés nem okoz
veszteséget. A másik eszköz egy célzott program lesz, melynek keretén belül 3 éves vagy
annál hosszabb futamidejű jelzálogleveleket vásárol az MNB, ezzel is plusz likviditást biztosít
a kereskedelmi bankok részére, illetve csökkenti a bankok kockázatát. Mindkét eszköz segíti
a fix kamatozású hitelek arányának növekedését, melyet a jegybank a korábbi jelzései
alapján a jelenlegi 35-40%-ról 80%-ra szeretne emelni. A programok operatív részleteire
vonatkozó döntést az MNB decemberben hozza meg.
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A jegybank mozgásterét a visszafogott inflációs folyamatok növelik. Az infláció az MNB
várakozásai szerint csak 2019 közepére érheti el az árstabilitásnak megfelelő, 3 százalékos
szintet. A foglalkoztatás bővülése és a feszes munkaerőpiac a bérek általános, dinamikus
növekedését okozták, azonban a bérek oldaláról érdemi inflációs hatás egyelőre nem
azonosítható. A jegybank prognózisa alapján az idei évben 2,4 százalékos lehet az infláció,
majd jövőre 2,7 százalékra, 2019-ben pedig 2,8 százalékra emelkedhet.
Magyar generikus államkötvény-piaci hozamszintek és a jegybanki alapkamat alakulása
2013-2017:

A fentiek hatásaként a hazai kötvényhozamok tovább csökkentek november során,
különösen a hozamgörbe hosszú végén, ahol 40 bázisponttal került lejjebb a hozamszint.
A hazai kötvényeket jelenleg már drágának tartjuk nem csak a régiós országokkal-, hanem
globális összehasonlításban is.
Az euró-forint árfolyama meghatározó 315-ös szintek közelében jár. Mely szint fölé nem
várjuk tartósan, minthogy forinterősítő oldalon számos hosszabb távú, fundamentális
tényező sorakozik: a folyamatosan beáramló uniós források átváltásából adódó hatások, a
tartósan többletes folyó fizetési mérleg, a csökkenő államadósság, és a javuló hitelminősítői
megítélés.
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Hazai állampapír-piaci összhozamindexek alakulása 2013-2017:

Budapest, 2017. december 12.

Equilor Alapkezelő Zrt.
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