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1. Általános piaci trendek 

1.1. Nemzetközi Részvénypiacok 
 

November vége felé lendületes esés bontakozott ki a piacokon, ezzel felelevenítve a 2020 
márciusi mozgásokat. Szinte minden eszközosztály esett az amerikai Hálaadás napját követő 
rövidített pénteki kereskedésben. A három vezető amerikai index ismét új rekordokra futott 
a hónapban, ám a korrekció mértékét jól jelzi, hogy a Dow Jones a nyári szintekre hullott 
vissza egy nap alatt. A Russel 2000-nek sikerült kitörnie az idei sávozó mozgásából, melybe 
vissza is tért hó végével. Mindezt a Dél-Afrikában azonosított új variáns váltotta ki, amely 
azóta az omikron nevet kapta. Jelenleg a tőzsdéknek legrosszabb bizonytalansággal teli 
állapot van ezzel kapcsolatban, miképpen nincs még hivatalos vizsgálat a jelenlegi vakcinák 
hatásosságáról ezzel a változattal szemben. A repülőforgalom pár napon belül leállt a dél-
afrikai országokból, ám ennek ellenére egyre több európai országban is már kimutattak 1-2 
esetet. Ezeken felül a hatóságok más országok közötti utazások tekintetében is újabb 
korlátozásokat vezettek be. 

 
 
Jelenleg többféle szcenárióról írnak a nagy elemzőházak, a Goldman Sachs például az 
alábbiakat vázolta fel:  

I. nagyon pesszimista: gyorsabb terjedés és súlyosabb tünetek esetén újabb gazdasági 
visszaesés, újabb oltások kifejlesztése (ennek ideje nagyságrendileg 100 nap körüli 
a Pfizer vezérigazgatójának egyik hétvégi nyilatkozata alapján) ismét szigorú 
korlátozások bevezetését teszi szükségessé 
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II. pesszimista: a terjedés gyorsabb a deltánál, a betegség lefolyása közel hasonló, 
melynek hatására a korlátozások miatt még a következő negyedévre az eddig várt 
növekedés is alacsonyabb lesz. 

III. optimista: az első indikációk alapján (például az örökítőanyag szennyvízmintákban 
látott hirtelen növekedése Pretoria-ban) az omikron gyorsan terjed. Ám ebben a 
szcenárióban a betegség lefolyása kevésbé súlyos, így a gazdasági normalizáció 
egy rövidebb, a kutatói vizsgálatok biztonságos lefolyásához szükséges, időt 
követően tovább folytatódhat. 

IV. „téves riasztás”: a deltánál lassabb terjedés és kevésbé súlyos lefolyású, ekképpen 
nincs szignifikáns hatással a világgazdasági folyamatokra. Egyelőre az elérhető 
információk alapján ennek van a legkisebb esélye. 

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

USA irányadó blue chip S&P 500 -0,83% 0,98% 21,59% 16,26% 28,88% -6,24% 19,42% 9,54%

USA kis kapitalizáció Russell 2000 -4,28% -3,29% 11,35% 18,36% 23,72% -12,18% 13,14% 19,48%

Németország DAX -3,75% -4,64% 10,07% 3,55% 25,48% -18,26% 12,51% 6,87%

Egyesült-Királyság FTSE 100 -2,46% -0,85% 9,27% -14,34% 12,10% -12,48% 7,63% 14,43%

Franciaország CAC40 -1,60% 0,61% 21,07% -7,14% 26,37% -10,95% 9,26% 4,86%

Japán Nikkei 225 -3,71% -0,95% 1,38% 16,01% 18,20% -12,08% 19,10% 0,42%
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Aláírta Joe Biden az infrastruktúrafejlesztési törvényjavaslatot. Bár a szenátus már 
augusztusban jóváhagyta a törvényjavaslatot, a demokrata párton belül kialakult 
nézeteltérések miatt hosszú hetek vitái után csak november közepén szavazta meg az 
alsóház a törvényjavaslatot. Az 1 200 milliárd dolláros javaslat 550 milliárd dollárnyi új 
forrást tartalmaz, melyből utak, hidak, repülőterek építését és felújítását valósítanák meg.  
 

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

MSCI EM Index MXEF -4,14% -7,35% -6,11% 15,84% 15,42% -16,63% 34,35% 8,58%

Kína SHCOMP 0,47% 0,56% 2,61% 13,87% 22,30% -24,59% 6,56% -12,31%

India Nifty -3,90% -0,87% 21,47% 14,90% 12,02% 3,15% 28,65% 3,01%

Mexikó MEXBOL -3,14% -6,76% 12,78% 1,21% 4,56% -15,63% 8,13% 6,20%

Brazília IBOV -1,53% -14,20% -14,37% 2,92% 31,58% 15,03% 26,86% 38,93%
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A nyersanyagok közül közel az olaj az illikvidebb „Black Friday”-kor az egyik legnagyobb 
esését szenvedte el, mintegy 13%-kal került lejjebb, ezzel a június/júliusi 70 dollár körüli 
szinteken tartózkodik. Az arany a dollár egyelőre töretlen ereje (DXY index +2,3% 
novemberben) ellenére fokozatosan kapaszkodott fel a hónap során egészen 1870-ig, 
ahonnan visszakorrigált ugyan, de továbbra is összességében inkább támogatók a 
fundamentumok a nemesfém tekintetében. 
 

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

Japán Nikkei 225 -3,71% -0,95% 1,38% 16,01% 18,20% -12,08% 19,10% 0,42%

Kína SHCOMP 0,47% 0,56% 2,61% 13,87% 22,30% -24,59% 6,56% -12,31%

India Nifty -3,90% -0,87% 21,47% 14,90% 12,02% 3,15% 28,65% 3,01%

Korea Kospi -4,43% -11,26% -1,20% 30,75% 7,67% -17,28% 21,76% 3,32%ve
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Biden és Hszi Csinping a kooperáció szükségességéről egyeztettek a vártnál hosszabb 
virtuális csúcstalálkozón. Mindketten az USA-Kína kapcsolatok stabilizálásának fontosságát 
hangsúlyozták, azonban nagyobb áttörések a vártnak megfelelően nem születtek. Biden 
amint arra számítani lehetett, emberi jogi aggályait vetette fel, Kína nem fair kereskedelmi 
gyakorlatait és elkötelezettségét Taiwan függetlensége irányában. Azonban a kereskedelmi 
érdekekről, ellentétekről nem esett túl sok szó.  
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1.2. Hazai és regionális részvénypiac 

Az új variáns által kiváltott intézkedéseket megelőzően már a novemberi esetszám 
emelkedéseket látva több EU-s ország (Németország, Ausztria) is a korlátozó intézkedések 
szigorításáról döntött. Az európai részvénypiacok (DAX, CAC40) új csúcsokról jöttek lentebb a 
hírekre. Régiónkban most zajlik a negyedik hullám felfutása, melyre várhatóan ismét újabb 
szigorítások lesznek, ám a teljes lezárást a legtöbb kormány továbbra is igyekszik elkerülni.  
 

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

Lengyelország WIG 20 -8,76% -7,33% 10,60% -7,73% -5,56% -7,50% 26,35% 4,77%

Csehország PX Index 2,35% 5,69% 32,14% -7,93% 13,08% -8,50% 16,99% -3,63%

Románia BET Index -3,25% 0,15% 24,37% -1,72% 35,13% -4,77% 9,44% 1,15%

Ausztria ATX Index -1,61% 1,15% 31,69% -12,76% 16,07% -19,72% 30,62% 9,24%

Magyarország BUX -5,04% -0,97% 22,40% -8,76% 17,74% -0,61% 23,04% 33,79%
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Újabb rekord erős negyedéves eredmények a MOL-tól. Az összes fontosabb eredménysoron 
felülteljesítette az ambiciózus elemzői várakozásokat. Minden divízió esetén jobb eredményt 
született, mint amire számítani lehetett. A 2021-es éves EBITDA előrejelzésnek több mint 86 
százalékát szállította a vállalat az első kilenc hónapban, ezért a menedzsment 3 milliárd 
dollárról 3,2 milliárd dollárra emelte a célkitűzését.  
 
Jelentett az OTP is, a harmadik negyedévben a bevételek várakozások felett bővültek, míg az 
emelkedő kockázati költségek miatt az eredmény soron enyhén az alatti volt az emelkedés. A 
nettó kamatmarzs enyhe romlása mindenképpen negatív volt a negyedévben, különösen az 
emelkedő kamatkörnyezet ismeretében. Amennyiben a kamatköltségekkel igazított 
eredményt nézzük, akkor a bank az elemzői konszenzust meghaladó negyedévről számolt be 
és a külföldi leányok hozzájárulása továbbra is 50 százalék feletti.  
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A pénzügyi eredménnyel sikerült a várakozásokat felülteljesítenie a Richternek. A bruttó 
fedezet és üzemi eredmény soron minimálisan elmaradt a Richter a konszenzustól, azonban 
a bevételek tekintetében kisebb, míg az adózott eredmény soron jókora pozitív meglepetést 
szállított. Továbbra is az Evra és a Bemfola húzta a nőgyógyászati bevételeket. A Vraylar 
royalty bevétele a vártnál nagyobb lett a negyedévben. A legnagyobb meglepetés a nagyot 
ugró pozitív pénzügyi eredmény a jelentésben 
 
Jelentős növekedésről számolt be a Telekom bevétel soron és a felfokozott várakozásokat is 
meghaladta az éves alapon 6 százalékos emelkedés. Az eredmény sorokon még nagyobb volt 
a növekedés, ráadásul itt is felülteljesített a cég. Az EBITDA 9, míg az EBIT 16 százalékkal 
tudott növekedni 2020 harmadik negyedévéhez képest. Folytatódó tevékenységből 
származó adózott eredmény enyhén, 1 százalékkal csökkent, hála a pénzügyi tételek 
csökkenésének, azonban így is jóval az elemzői várakozások felett alakult a negyedévben. 
Várhatóan jóval a megemelt éves tervek felett alakulhat az idei éve a telekommunikációs 
cégnek, melynek eredménye akár jelentősen emelt teljes részvényesi kifizetés is lehet.  
 

Levelet küldött az Európai Bizottság. A Financial Times értesülései szerint november utolsó 
péntekén kérdéseket küldtek a lengyel és a magyar kormánynak. A magyar kormány a 
közbeszerzésekkel, az összeférhetetlenséggel és korrupcióval kapcsolatos kérdéseket kapott, 
melyre két hónapon belül kell válaszolni. Ezzel még hivatalosan nem indult meg a 
jogállamisági eljárás, csupán informálódik az Európai Unió, és a válaszok függvényében 
döntenek az eljárásról. 
 

 



 
2021 november havi jelentés – Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár 

 

 

5 

 

1.3. Nemzetközi és hazai állampapírpiac és hozamkörnyezet 

 
A kamatdöntő ülés közleményében az amerikai jegybank bejelentette, hogy még idén 
megindítják az eszközvásárlási program fokozatos leépítését. Havi 15 milliárd dollárral fogják 
csökkenteni a vásárlásokat, ebből 10 milliárdos csökkenés a kincstárjegyeket, 5 milliárdos 
pedig a jelzálogfedezetű értékpapírokat fogja érinteni. Amennyiben minden a tervek szerint 
halad, a jövő év közepére kivezetik a programot.  
 
Jerome Powell újabb ciklust kapott. Joe Biden amerikai elnök biztos benne, hogy Powell és 
Brainard az új ciklusban mindent meg fog tenni az infláció kordában tartása és a teljes 
foglalkoztatottság elérése érdekében, melyre szükség is lesz, ugyanis 21 éve nem látott 
inflációt mértek az Egyesült Államokban. Októberben 6,2 százalékkal emelkedtek éves 
bázison a fogyasztói árak, a maginfláció pedig 4,6 százalékos volt. Mindkét érték jelentősen 
meghaladta az előzetes várakozásokat. Egyre nehezebb helyzetbe kerülhet a Fed, hiszen bár 
az eszközvásárlási program szűkítését bejelentették, a kamatemelési spekulációkat 
igyekeztek hűteni. A hivatalos kommunikáció szerint 2022 év végén vagy 2023 elején 
indulhat a kamatemelési ciklus, de több döntéshozó szerint már a jövő év közepén szükség 
lehet a szigorításra.  
 
Powell szerint az omikron variáns gazdasági kockázatokat és inflációs bizonytalanságot okoz 
az Egyesült Államokban. A jegybankelnök véleménye szerint az intézmény mindkét 
mandátumára veszélyt jelent az új variáns, azaz az árstabilitásra és a maximális 
foglalkoztatás elősegítésére is. Utóbbira nyilván lefele mutató kockázatot jelent, előbbire 
pedig leginkább bizonytalanságot. Az új vírusvariáns továbbá rosszabbíthatja az ellátási lánc 
problémákat, azonban arra nem tért ki, hogy bármit is tervezne változtatni a jelenlegi 
monetáris politikán, mint például az eszközvásárlási program kivezetésének az ütemén. Janet 
Yellen is nyilatkozott szenátusi meghallgatása előtt, mely során Biden szociális csomagjának 
elfogadását sürgette, és emlékeztetett az adósságlimit hamarosan szükségessé váló 
emelésére is, december 15. után a kincstár kifogyhat a pénzből ennek meglépése nélkül. A JP 
Morgan közgazdászai 5 százalékról 7 százalékra emelték az Egyesült Államok növekedési 
kilátását az idei negyedik negyedévre. 
 

Jövő szeptemberben leállhat az EKB eszközvásárlási programja. Erről Robert Holzmann, az 
osztrák központi bank elnöke beszélt. A szakember szerint amennyiben az inflációs tartósan 
visszatér a jegybanki célszint közelébe, befejezhetik a programot, mivel azt az infláció 
élénkítésének céljával vezették be 2015-ben, és jelenleg havi 20 milliárd euró a keretösszege. 
Azt is hozzátette, hogy véleménye szerint jövőre a célzott, hosszabb lejáratú refinanszírozási 
műveletek (TLTRO) programot is be kell fejezni, mivel annak korlátozott a gazdasági 
növekedésre gyakorolt hatása. Christine Lagarde szerint kizárt, hogy jövőre kamatot emeljen 
az EKB, ugyanakkor a piaci árazások jövő szeptemberre 10 bázispontos szigorítást várnak. 
Amennyiben az EKB jövőre kivonul a kötvénypiacról, a magas infláció mellé egy újabb 
problémával szembesülhetnek az európai kormányok, a magas államadósság 
refinanszírozásának drágulásával. 
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Irányadó fejlett piaci és a hazai tízéves generikus hozamok alakulása 

 
 
Nagyobb kamatemelés és számos intézkedés az MNB-től. A novemberi kamatdöntő ülésen a 
konszenzussal összhangban, 30 bázispontos kamatemelést hajtott végre a hazai jegybank, a 
közleményben több új intézkedést jelentettek be. Az alapkamat emelési üteme 15 helyett 30 
bázispontos lesz, továbbra is havi ütemezésben. Ismét szerepet kap az egyhetes betéti 
eszköz kamatszintje, azt már e hét csütörtökön az alapkamat fölé emelhetik. Novemberben 
kivezetik a forintlikviditást nyújtó swapeszközt, ezzel szűkítik a bankrendszerben lévő 
likviditást. Bevezetnek egy korlátos idejű, eseti jellegű jegybanki diszkontkötvényt. Az év 
végén ismét aktívan, mennyiségi korlát nélkül alkalmazzák a devizalikviditást nyújtó 
swapeszközt.  
 
A kamatemelési ciklust addig folytatják, ameddig az inflációs kilátások fenntartható módon a 
jegybanki célon stabilizálódnak, és az inflációs kockázatok kiegyensúlyozottá válnak. A külső 
inflációs hatások tartós megemelkedése és a másodkörös inflációs kockázatok erősödése 
nagyobb mértékű és hosszabb ideig tartó monetáris politikai szigorítást tesznek szükségessé. 
Az utolsó novemberi egyhetes betéti tenderen 2,5 százalékról 2,9 százalékra emelte az 
irányadó kamatot az MNB, az összes beérkezett ajánlatot elfogadták. A bejelentett 
intézkedések, és a korábbinál jóval szigorúbb hangvételű üzenetek erősítették a forint 
árfolyamát. 
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Magyar generikus államkötvény-piaci hozamszintek és a jegybanki alapkamat alakulása 

 
 

Hazai állampapír-piaci összhozamindexek alakulása 
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2021. októberében a fogyasztói árak átlagosan 6,5%-kal magasabbak voltak az egy évvel 
korábbinál. 2021. január–októberben az előző év azonos időszakához képest pedig átlagosan 
4,6 százalékkal emelkedtek. 
 
 

Infláció és jegybanki alapkamat alakulása napjainkig 
 


