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1. Általános piaci trendek 

1.1. Nemzetközi Részvénypiacok 

 
Októberben nem a téli álom képe lebegett a medve előtt, helyette elvándorolt az amerikai 
piacokra. A félelem-indikátorként is ismert VIX index az év első felében tapasztalt hirtelen 
emelkedő mozgását ismét megmutatta. Az úgynevezett „október-effektus” ezúttal tankönyv 
óramű pontossággal működött. A jelenség inkább pszichológiai jellegű, a statisztikák sem 
támasztják kellőképpen alá. Onnan ered, hogy a legnagyobb tőzsdei esések nagyrészt 
októberre datálódnak, mint például a Fekete kedd (1929), a Fekete csütörtök (1929), Fekete 
hétfő (1987), ami a Dow Jones index legrosszabb napja volt.  
 
Egy reálisabb magyarázat lehet, hogy szeptemberi tetőzési szinteken további lendület híján 
profitot realizálhattak a befektetők, mely egy erőteljesebb eladói hullámot indított el. Ezt 
tovább fokozta a rövid távú kereskedők és algoritmusok tranzakciói. Ennek következtében a 
vezető amerikai indexek 10 százalék körüli mínuszokban is voltak egy pár nap leforgása alatt. 
Ebből természetesen a többi, már azelőtt is gyengélkedő feltörekvő index is kivette a részét. 
Bár valóban rendkívüli eséseken vagyunk túl, de egy hosszú távú trend nem szokott egyik 
hétről a másikra hirtelen megváltozni. Ugyanakkor érezhetően borúsabb a hangulat az előző 
két hónaphoz képest. A lassan megszokott Trump kontra Fed bírálat most sem maradt el. Az 
elnök a jegybank túl gyors szigorítását okolta főként az esések miatt.  
 
Továbbá a piacokat nyugtalaníthatta a november elején esedékes amerikai időközi választás. 
A legvalószínűbb forgatókönyv szerint a republikánusoké lesz a Szenátus és a Demokraták 
nyerik meg a Képviselőházat. Jelenleg ez a „status quo”, ezt árazza a piac. A legjobb kimenet 
a piacnak, ha mindkettő republikánus lesz, ekkor a Trump által beígért további 
adókedvezmények bevezetése, illetve az infrastruktúra fejlesztések véghezvitele várható. 
Természetesen Kínára is visszakerül ekkor a nyomás. Legkevesebb esélye ennek a fordított 
szcenáriójának van, melyben demokrata kézbe került a törvényhozás. Vélhetően 
megpróbálnák a republikánusok elmúlt két évi változtatásaiból, amit lehet visszafordítani. 
Bármi is legyen a kimenet a piac nem szereti a bizonytalanságot, így ez se segített az októberi 
hangulaton. 
 
A nemzetközi hangulatot tovább rontotta egy újságíró vélelmezett meggyilkolása a tőzsdei 
eséseken felül. Az első vádak szerint Isztambulban, vélhetően a szaudi konzulátus területén 
belül ölték meg.Később az AP hírügynökség szerint a török rendőrség bizonyítékot talált rá, 
hogy valóban a szaúdi konzulátuson gyilkolták meg Dzsamál Hasogdzsi szaúdi ellenzéki 
újságírót. A Telegraph szerint a házkutatás során friss festékréteget találtak az épületben a 
falakon, és rengeteg mintát vettek, többek között a konzulátus kertjéből és a használati 
tárgyakról is.  
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Haruhiko Kuroda, a japán jegybankelnök szerint a japán gazdasági növekedés üteme 
mérsékelt, továbbra is az exportra támaszkodik. A fogyasztói árszínvonal emelkedése 
megkezdődött, de továbbra is lassú az inflációs ütem a gazdasági növekedéshez, illetve a 
kedvező munkaerőpiaci folyamatokhoz képest. Fokozatosan gyorsulhat 2 százalékra, ahol a 
jegybank célszintje található. A japán jegybank lassan egyedülállóként marad a többi 
jegybank mellett a laza monetáris politikájával, ennek ellenére a jen októberben erősödött, 
mely mutatja a kockázat feléledését a deviza menekülő eszközként való viselkedése miatt. 
A szeptemberi kamatemeléssel ismét visszatért a dollár ereje és lefordult az EURUSD 
kurzusa, mely mozgás kitartott október végéi. Ez további negatív hatással volt a feltörekvő 
piacokra. A főbb európai indexek is hasonló mínuszokat könyveltek el. 
 

2018. október Utolsó negyedév 2018-ban 2017-ben 2016-ban 2015-ben 2014-ben

USA irányadó blue chip S&P 500 -6,94% -3,71% 1,43% 19,42% 9,54% -0,73% 11,39%

USA kis kapitalizáció Russell 2000 -10,91% -9,54% -1,57% 13,14% 19,48% -5,71% 3,53%

Németország DAX -6,53% -10,60% -11,38% 12,51% 6,87% 9,56% 2,65%

Egyesült-Királyság FTSE 100 -5,09% -8,01% -7,28% 7,63% 14,43% -4,93% -2,71%

Franciaország CAC40 -7,28% -7,58% -4,12% 9,26% 4,86% 8,53% -0,54%

Japán Nikkei 225 -9,12% -2,81% -3,71% 19,10% 0,42% 9,07% 7,12%
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Az idei év egyik legjobban teljesítő eszköze az olaj volt. A WTI jegyzése októberben a 75 
dolláros, 3 éve nem látott szinteken is járt. Vélhetően rendkívül magas long irányú állomány 
épülhetett ki a spekulánsok körében. Az említett szintről való hó eleji fordulása után 
gyakorlatilag folyamatosan csökkent és a hónapot 10 dollárral lentebbi szinteken zárta. 
Ebben közrejátszhatott az említett szaúdi cselekedet utáni esetleges USA felőli szankciók 
említése is. 
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2018. október Utolsó negyedév 2018-ban 2017-ben 2016-ban 2015-ben 2014-ben

MSCI EM Index MXEF -8,78% -12,10% -17,48% 34,35% 8,58% -16,96% -4,63%

Kína SHCOMP -7,75% -9,51% -21,30% 6,56% -12,31% 9,41% 52,87%

India Nifty -4,98% -8,54% -1,37% 28,65% 3,01% -4,06% 31,39%

Mexikó MEXBOL -11,23% -11,58% -10,97% 8,13% 6,20% -0,39% 0,98%

Brazília IBOV 10,19% 10,35% 14,43% 26,86% 38,93% -13,31% -2,91%

Korea Kospi -13,37% -11,57% -17,74% 21,76% 3,32% 2,39% -4,76%
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A nagy mínuszok közepette kitűnt a sorból Brazília, ahol októberben választásokat tartottak. 
A piac számára kedvező jelölt, Jair Bolsonaro kapta a szavazatok többségét, így kimagasló 
teljesítményt nyújtott az index a fejlődő részvénypiacok közül éves szinten is. A másik 
felülteljesítő az indiai piac volt, amit egyelőre elkerültek a Trump adminisztráció 
vámtarifákkal kapcsolatos tárgyalásai az időközi választások miatt. 

Ugyan a kínai vásárlóerő továbbra is kitart és támogatja a kiskereskedelmi szektort, az ipari 
beruházások lassulást mutatnak a havonta megjelenő adatok alapján. Összességében a 
negyedéves reál GDP változás 6 százalék fölötti, de átváltott egy lassuló ütemre. Az innen 
érkező adatokat továbbra is kiemelt figyelem övezi, az Sanghai-i index továbbra is az egyik 
legrosszabbul teljesítők között van éves szinten. 

2018. október Utolsó negyedév 2018-ban 2017-ben 2016-ban 2015-ben 2014-ben

Japán Nikkei 225 -9,12% -2,81% -3,71% 19,10% 0,42% 9,07% 7,12%

Kína SHCOMP -7,75% -9,51% -21,30% 6,56% -12,31% 9,41% 52,87%

India Nifty -4,98% -8,54% -1,37% 28,65% 3,01% -4,06% 31,39%

Korea Kospi -13,37% -11,57% -17,74% 21,76% 3,32% 2,39% -4,76%ve
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1.2. Hazai és regionális részvénypiac 

A nemzetközi pénzügyi piaci hangulat meglehetősen negatív volt. Az amerikai technológiai 
óriások gyakorlatilag egy hét alatt visszaadták az idei évi teljesítményük egy jelentős részét. 
Erős tőkekiáramlás volt megfigyelhető a növekedési részvényeknél. 
 
Az elmúlt hónapban a dollár felértékelődött a Fed szeptemberi emelése után, az USA hosszú 
hozamai pedig tovább emelkedtek. Ezt tovább katalizálta a harmadik negyedéves előzetes 
EU GDP változása, mely 0,1%-kal elmaradt a várt 1,8%-os bővüléséhez képest képest. 
A régiós és feltörekvő devizákon eladói nyomás volt emiatt októberben, ám a líra és a rubel 
erősödni tudott. Ennek okai, hogy az előbbinél a török jegybank az egyhetes repó 
kamatszintet és a likviditási rátát is 24 százalékon tartotta, míg az utóbbit jelentősen 
segítette az elmúlt időszak olajár emelkedése.   
 

2018. október Utolsó negyedév 2018-ban 2017-ben 2016-ban 2015-ben 2014-ben

Lengyelország WIG 20 -5,83% -6,53% -12,57% 26,35% 4,77% -19,72% -3,54%

Csehország PX Index -3,20% -2,36% -1,07% 16,99% -3,63% 1,02% -4,28%

Magyarország BUX -0,04% 3,95% -5,64% 23,04% 33,79% 43,81% -10,40%
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A román és magyar piac ezúttal globálisan is felülteljesítők voltak minimális elmozdulásukkal. 
A közép-európai tőzsdék közül a magyar börze változatlan, amíg a varsói index 5,83%-os, a 
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cseh parkett pedig 3,2%-os mínusszal zárta a hónapot, mellyel a régió felülteljesítő volt a 
többi fejlett piaci indexeknél látható vaskos mínuszokhoz viszonyítva. 
 

 
 
A szeptemberi átsúlyozások után októberben nem történt jelentősebb változás a hazai 
indexben. A hónapban zajlott Zágrábban Ivo Sanader tárgyalása a MOL-INA vesztegetés 
ügyében, mellyel kapcsolatban nem volt számottevő árfolyamreakció. 
 
A magyar jelentési szezon a MOL nyitotta a hónap utolsó napján. A harmadik negyedéves 
jelentésében minden eredménysoron felülteljesítette az elemzői konszenzust. A cégvezetés 
nem emelt a 2018-as CCS EBITDA illetve FCF célokon. A szabad készpénz áramlás (FCF) 
tekintetében pedig idén eddig 1,29 milliárd dollárnál tart az olajtársaság, ami már most az 
éves tervsáv (1,1-1,3 milliárd dollár) tetejét súrolja. Az egy részvényre jutó nyereség 129 
forint lett a harmadik negyedévben.  
A kutatás termelés (Upstream) üzletág EBITDA-ja 70%-kal ugrott éves alapon elsősorban az 
emelkedő olaj és gázár környezetnek köszönhetően; nem akvirált újabb eszközöket a 
társaság.  
A finomítás részleg (Downstream) nagyságrendileg tudta tartani a bázis időszaki 
eredményeket egy gyengébb finomítói és petchem marzsos környezetben is. A növekvő 
volumen és a bázis időszaki egyszeri tételek kárpótolni tudták a finomítói árrés szűkülést.  
A fogyasztói szolgáltatások szegmens (mely tavaly már 12%-át adta a cég EBITDA-jának) 11%-
kal tudta növelni EBITDA-ját, mellyel új rekordot ért el. A jelentős növekedés elsősorban a 
nem üzemanyag alapú termékeknek volt köszönhető.  
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Novemberben első felében fog a maradék három blue chip jelenteni. A legnagyobb elvárások 
az OTP felől vannak, tőle a piac kiugróan jó jelentéssel számol, amelyet várhatóan meg is fog 
tudni ugrani a bank. A kedvező jelentések pozitív katalizátorként szolgálhatnak a BUX 
számára, mely ki is törhet a május óta tartó oldalazó mozgásából. Negatív nemzetközi 
hangulat esetén viszont további lejtmenetet sem zárnánk ki, bár erre kisebb esélyt látunk. 
 

1.3. Magyar állampapírpiac és hozamkörnyezet 

Az IMF megemelte a hazai GDP bővüléssel kapcsolatos várakozását 0,2%-kal 4%-ra az idei 
évre vonatkozóan. Az Európai Bizottságnak írt válaszlevélben a kormány úgy látja, hogy a 
2018-ra vonatkozó eredeti 2,4%-os GDP arányos hiánycélt tartani tudja. 

A várakozásokkal összhangban, 25 bázispontos kamatemelést hajtott végre a kanadai 
jegybank, mellyel végrehajtotta a második emelését idén. Látható, hogy a fejlett országok 
szépen lassan elindulnak a szigorítás útján Amerika vezetésével. 

Az USA harmadik negyedéves első becslésű GDP növekedése 0,2%-kal meghaladta a 3,3%-os 
várakozást. Ami aggasztóbb jel a tengerentúlról az a megkezdett házépítések és a kiadott 
építési engedélyek csökkenő trendje, ami az amerikai lakáspiac lassulását engedi sejtetni.  

A piacok számolnak egy decemberi szigorítással, amit a közzétett szeptemberi kamatdöntő 
ülés jegyzőkönyve is alátámasztott, mely folyamatos nyomás alá helyezi az említett szektort, 
illetve a jelzálogtörlesztések is emelkednek ennek révén, ami a fogyasztást visszavetheti. Ez 
természetes folyamat is lenne és részben ilyen csatornákon keresztül is próbálja a gazdaság 
túlhevülését a Fed. A nagyobb kérdés inkább az, hogy a jelenlegi szigorítási ütem megfelelő-e 
vagy sem.  
 
Az Európai Központi Bank közzétette a legutóbbi, szeptember 13-i kamatdöntő ülés 
jegyzőkönyvét, melyben nincsenek érdemi, új információk. A növekedési kockázatok 
továbbra is kiegyensúlyozottak, ugyanakkor a gazdasági protekcionizmus és a feltörekvő 
piacok sebezhetősége kockázatot jelent az eurózónára nézve.  
 
A jegyzőkönyvben csak érintőlegesen szerepel az olasz kötvényhozamok alakulása, és 
hozzáteszik, hogy a többi tagország kötvénypiacaira csak korlátozott hatással volt az olasz 
hozamok emelkedése. A várakozásoknak megfelelően változatlanul hagyta az irányadó 
refinanszírozási műveletek 0%-os kamatlábát, valamint az aktív oldali és a betéti 
rendelkezésre állás kamatlábának 0,25%-os, illetve −0,40%-os szintjét is. Kommunikációjuk 
alapján a kamatszintek továbbra is 2019 nyaráig változatlanok maradnak, így a monetáris 
politikai környezet az euroövezetben laza maradhat.  
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Irányadó fejlett piaci és a hazai tízéves generikus hozamok alakulása 
 

 
 

Az MNB a várakozásoknak megfelelően szintén nem változtatott, a laza monetáris kondíciók 

fenntartása érdekében az alapkamatot, az egynapos jegybanki fedezett hitel kamatát és az 

egyhetes jegybanki fedezett hitel kamatát 0,9 százalékon, az egynapos jegybanki betét 

kamatát pedig -0,15 százalékon hagyta. A megjelent közleményből megtudtuk, hogy a 

Monetáris Tanács a korábban meghozott döntésével az ország aranytartalékát jelentősen 

növelte. Az aranytartalék szintje a korábbi 3,1 tonnáról 2018 októberében 31,5 tonnára 

emelkedett. 1986 óta most először vásárolt újra aranyat a Magyar Nemzeti Bank. Az 

aranytartalék állományának fizikai formában történt jelentős növelését követően annak 

hazaszállítása már megvalósult. 
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Magyar generikus államkötvény-piaci hozamszintek és a jegybanki alapkamat alakulása 

 
 
A fentiek alapján az idei évben megfordulni látszik a hozamtrend. Az elmúlt fél év során 
hozamemelkedés volt tapasztalható minden lejáraton, melyet októberben az előző hó 
folytatásaként további enyhe korrekció követett egészen az év eleji szintekig. Matolcsy 
György egy hóközi nyilatkozata alapján az eddigi alacsony kamatkörnyezet 2018-ban 800 
milliárd, előző évben pedig 610 milliárd forint megtakarítást eredményezett. Továbbá a 
devizahitel részaránya az államadósságot tekintve 18%-ra csökkent. Meglátásunk szerint a 
jegybank a nemzetközi támogató környezetet jól használta ki.  
A hónapban a forint is valamelyest erősödni tudott a dollár kivételével a főbb devizákkal 
szemben. Összességében az euró-forint árfolyama középtávon továbbra is a 320-330-as 
sávban mozoghat.  

Hazai állampapír-piaci összhozamindexek alakulása 
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2018 szeptemberében az infláció 3,6 százalékra, míg a maginfláció 2,4 százalékra 

emelkedett. Az árszínvonal növekedéséhez volatilis tételek főként az üzemanyagárak és a 

feldolgozatlan élelmiszerárak megugrása, emellett a dohánytermékeket érintő jövedékiadó-

emelés járult hozzá. 

A munkanélküliségi ráta a várakozásokkal ellentétben nem csökkent, hanem 0,1 százalékkal 

emelkedett a szeptember hónappal záruló, három hónapos gördülő időszakban, az 

augusztusi szinthez képest. Az inflációs cél fenntartható elérése továbbra is 2019 közepétől 

várható, aminek biztosítása érdekében a Monetáris Tanács megítélése szerint az alapkamat 

jelenlegi szintjének és a laza monetáris kondíciók fenntartása szükséges. 

 

Infláció alakulása 

 

 
 
 
 


