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Általános piaci trendek
1. Nemzetközi Részvénypiacok
2017 októberében jelentősebb gazdasági és pénzügyi sokk nem történt a világban,
mindössze kisebb fajsúlyú európai politikai események korbácsolták fel a befektetők
hangulatvilágát. Azonban bátran kijelenthető, hogy sem a brit sem a török, sem a spanyol
belpolitikai válság kockázata nem volt olyan összetett, hogy jelentősebb hatással legyen a
világgazdaság, valamint a pénzpiacok működésére.
Októberben Theresa May a Konzervatív Párt éves kongresszusán kijelentette, hogy 2019
márciusában a britek mindenképpen kilépnek az Európai Unióból. May bízik abban, hogy
sikerül olyan megállapodást kötni, mely mindkét félnek kedvező lesz. Az Egyesült
Királyságban élő uniós állampolgároknak is üzent az elnök asszony, az ország a kilépést
követően is szívesen látja majd őket. A brit miniszterelnök szavaira a piacok vegyesen
reagáltak, hiszen a megállapodásra való hajlandóság az EU-val, valamint a szabad munkaerő
áramlás fenntartása mindenképpen pozitívan értékelhető, azonban a konkrétumok hiánya
komoly aggodalom forrása lett.
Mindeközben Spanyolországban, Barcelona utcáin elszabadult a pokol, ahogy a katalán
függetlenséget kijelentették. Természetesen Madrid nem tárgyal a katalán függetlenségi
népszavazás eredményéről, mivel azt továbbra is törvénytelennek tartja. A kiadott
közlemény szerint a párbeszédhez először a katalán elnöknek vissza kellene térnie a
törvényesség útjára. Charles Puigdemont katalán elnök a spanyol királynak üzent, és
erőteljesen bírálta, amiért párbeszéd helyett a spanyol kormány retorikáját vette át. VI.
Fülöp a televíziós beszédében kijelentette: a katalán kormány ismétlődően, tudatosan, és
szándékosan megsértette a törvényeket, aláásta az együttélést, és a harmóniát.
Jelentősen gyengült október második hetében a török líra, miután az Egyesült Államok
ankarai nagykövetsége felfüggesztette a vízumkiadásokat. A diplomáciai képviselet jelezte,
hogy a közelmúlt eseményei miatt a nem bevándorló vízumok kiadását azonnali hatállyal
felfüggesztik. Az ügy előzménye, hogy a török hatóságok letartóztattak egy, az amerikai
konzulátuson dolgozó török állampolgárt, a tavalyi puccsban való részvétel gyanújával. A
török események hatása igen kedvezőtlenül érintették a feltörekvő piacok tőzsdéit, köztük a
magyart is. Azonban a török belpolitikai turbulencia mindössze rövidtávon okozott árfolyam
kilengését a tőzsdéken, és hatása idővel minimalizálódott.

vezető ázsiai
piacok

2017 október

Utolsó negyedév

2017-ben

2016-ban

2015-ben

2014-ben

Japán

Nikkei 225

8,13%

10,47%

15,16%

0,42%

9,07%

7,12%

Kína

SHCOMP

1,33%

3,68%

9,33%

-12,31%

9,41%

52,87%

India

Nifty

5,59%

2,56%

26,26%

3,01%

-4,06%

31,39%

Korea

Kospi

5,39%

5,02%

24,52%

3,32%

2,39%

-4,76%

1

Október havi jelentés – Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár

Összességében elmondható, hogy október hónapban a fejlett piaci tőzsdék remek
eredményt értek és valószínűbbnek tartjuk, hogy ez a tendencia novemberben is folytatódni
fog. Optimizmusunk megalapozott, hiszen mind az árfolyammozgások grafikon szerkezet,
mind a nemzetközi makragazdasági folyamatok az árfolyammozgások emelkedését
valószínűsítik. Természetesen, mint mindig, egy-kisebb nagyobb korrekció bármikor
kirajzolódhat a piacokon, azonban a hosszú távú trendek töretlenek.

főbb fejlett
részvénypiacok

2017 október

Utolsó negyedév

2017-ben

2016-ban

2015-ben

2014-ben

USA irányadó blue chip

S&P 500

2,22%

4,25%

15,03%

9,54%

-0,73%

11,39%

USA kis kapitalizáció

Russell 2000

0,80%

5,45%

10,73%

19,48%

-5,71%

3,53%

Németország

DAX

3,12%

9,17%

15,23%

6,87%

9,56%

2,65%

Egyesült-Királyság

FTSE 100

1,63%

1,64%

4,90%

14,43%

-4,93%

-2,71%

Franciaország

CAC40

3,25%

8,04%

13,18%

4,86%

8,53%

-0,54%

Japán

Nikkei 225

8,13%

10,47%

15,16%

0,42%

9,07%

7,12%

2. Hazai és regionális részvénypiac
Októberben a régiós tőzsdék kiválóan teljesítettek, például a cseh részvényindex közel
2%-kal, amíg az osztrák 2,72%-kal értékelődött fel. Azonban, ahogy idén sokadszorra, a
Budapesti Értéktőzsde indexe nyújtotta 2017 októberében a legjobb teljesítményt.
A töretlenül száguldó MOL és az OTP árfolyama magával ragadta a pesti parkett index
árfolyamát, ami újabb történelmi magasságokba emelkedett októberben.
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régiós
piacok

2017 október

Utolsó negyedév

2017-ben

2016-ban

2015-ben

2014-ben

Lengyelország

WIG 20

2,91%

6,35%

29,62%

4,77%

-19,72%

Csehország

PX Index

1,96%

5,61%

15,62%

-3,63%

1,02%

-3,54%
-4,28%

Magyarország

BUX

6,22%

10,74%

23,77%

33,79%

43,81%

-10,40%

3. Magyar állampapírpiac és hozamkörnyezet
A nemzetközi pénz- és kötvénypiaci helyzet átalakulóban van. A kockázatvállalási
hajlandóságot októberben 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. 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 Kormányzótanács továbbra is arra számít, hogy az EKB irányadó kamatai tartósan
a mostani szinteken maradnak. 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. Addig biztosan, amíg a testület az inflációs pályának az inflációs céljával összhangban
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álló, tartós korrekcióját nem tapasztalja. Ha viszont a kilátások kedvezőtlenebbé válnak, az
EKB készen áll rá, hogy a programot terjedelem, illetve időtartam tekintetében kibővítse.
Hosszabb időtávot tekintve elmondható, hogy az elmúlt évtizedre jellemző alapkamat
mérséklési trend, az elmúlt három év során érezhetően belassult, s Amerikában már a
trendforduló is bekövetkezett.
Irányadó fejlett piaci és a hazai tízéves generikus hozamok 2013-2017:

A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa októberi ülésén sem változtatott a monetáris
kondíciókon. Az alapkamat, az egynapos hitelkamat, és az egyhetes hitelkamat 0,90%, az
egynapos betéti kamat -0,15%-os maradt. Az elmúlt időszakban azonban több intézkedést is
bejelentettek, többek közt 10 bázisponttal, -0,15%-ra csökkentették a betéti kamatrátát, a
három hónapos betéti eszköz maximális állományát a negyedik negyedévre vonatkozóan 75
milliárd forintban állapították meg. Valamint swap tenderek növelésével is igyekeznek
lejjebb szorítani a hosszú lejáratú állampapír-piaci hozamokat.
Ezek eredőjeként közel 0%-ra csökkent a három hónapos bankközi kamatszint s manapság
rendre nulla vagy negatív hozamszint mellett kelnek el a diszkontkincstárjegyek az elsődleges
forgalmazás során. A hosszabb hozamainkra pedig továbbra is jellemző, hogy azok a
régióban mérvadó Lengyel, valamint Román szintek alatt helyezkednek el. Az alacsony
kamatkörnyezet továbbra is a hazai laza monetáris politika, a 3 hónapos jegybanki eszköz
szűkítése, a negatív O/N betéti ráta és az alacsonyan tartott rövid oldali kibocsátás
eredményeképp létrejövő többletlikviditás eredőjeként jött létre.
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Magyar generikus államkötvény-piaci hozamszintek és a jegybanki alapkamat alakulása
2013-2017:

Hazai állampapír-piaci összhozamindexek alakulása 2013-2017:

Equilor Alapkezelő Zrt.
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