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1. Általános piaci trendek 

1.1. Nemzetközi Részvénypiacok 
 

Október vége felé lendületes emelkedés bontakozott ki a piacokon, ezzel szinte megálló 
nélkül ledolgozva a szeptemberi korrekciót, a három vezető amerikai index új rekordokra 
futott. A kis kapitalizációjú részvényeket tömörítő Russel 2000 is emelkedni tudott, ám 
továbbra is oldalazó mozgásban maradt középtávot tekintve. A szeptemberben sok figyelmet 
kapó kínai ingatlanfejlesztő vállalat, az Evergrande nem kapkodta el a kamatfizetésének 
teljesítését, azt a 30 napos türelmi időszaka lejárta előtti napon utalta el a befektetőknek a 
83,5 millió dollárt, mellyel átmenetileg elfeledtette a problémákat. Az elkövetkezendő 
időszakban ugyanakkor még lesznek fizetendő kamattartozásai a cégnek. A teljes képhez az 
is hozzátartozik, hogy a Jumbo Fortune Enterprise által kibocsátott kötvényeket a vállalat 
nem törlesztette a lejáratkor, melyek után az Evergrande vállalt garanciát. Erről időközben 
sikerült megegyezni a hitelezőkkel egy 3 hónapos határidő bővítésben, ezzel a következő 
évig időt nyert a csoport. Óvatosságra utaló jel, hogy a kínai lakásárakat követő index 2015 
áprilisa óta szeptemberben mutatott ismét csökkenést, igaz annak mértéke egyelőre csekély 
(-0,08%) volt. 
 

 
Világszinten a hónap során ismét elindult az esetszámok emelkedése, elsősorban Európának 
köszönhetően.  Amerikában és Ázsiában csökkenés figyelhető meg, azonban Kínában ismét 
több tartományban jelentettek eseteket. Az egyre nagyobb gondokat szülő félvezetők hiánya 
várhatóan enyhülni fog az elkövetkezendő időszakban, ám addig jelentősen visszafogja az 
európai gazdaság egyik motorját jelentő autóipari szektort és ezáltal azok beszállítóit is. 
Mindemellett az energiaárak tapasztalt emelkedése a termelő vállalatokat érintették eddig, 
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ám ezen hatások, ha tovább fennmaradnak akkor azok átgyűrűzhetnek a termékek áraiba. Az 
ellátási láncokban látott késések nagy próbatétel elé néznek, miképpen a kereskedelmi 
szektor egyik legfontosabb időszaka következik.  
 

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

USA irányadó blue chip S&P 500 6,91% 4,78% 22,61% 16,26% 28,88% -6,24% 19,42% 9,54%

USA kis kapitalizáció Russell 2000 4,21% 3,19% 16,32% 18,36% 23,72% -12,18% 13,14% 19,48%

Németország DAX 2,81% 0,93% 14,36% 3,55% 25,48% -18,26% 12,51% 6,87%

Egyesült-Királyság FTSE 100 2,13% 2,92% 12,03% -14,34% 12,10% -12,48% 7,63% 14,43%

Franciaország CAC40 4,76% 3,29% 23,04% -7,14% 26,37% -10,95% 9,26% 4,86%

Japán Nikkei 225 -1,90% 5,90% 5,28% 16,01% 18,20% -12,08% 19,10% 0,42%
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A harmadik negyedéves amerikai GDP bővülés elmaradt a várttól, ugyanakkor a 
munkaerőpiac robosztusan áll helyre, melyben az előző hónapban kivezetett munkanélküli 
segélytámogatások megszűnése is támogathatott. A növekedési kilátások év elejéhez képest 
valamelyest romlottak. A részvénypiacokat egyelőre a hozamemelkedések és a költségoldali 
árnyomások következtében várható profitmarzs mérséklődés egyelőre nem zavarja. A Shiller 
PE ráta alapján viszont a 21. század eddigi egyik legfeszítetteb értékeltségét láthatjuk az S&P 
500 index tekintetében. 
 

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

MSCI EM Index MXEF 0,93% -1,02% -2,05% 15,84% 15,42% -16,63% 34,35% 8,58%

Kína SHCOMP -0,58% 4,41% 2,14% 13,87% 22,30% -24,59% 6,56% -12,31%

India Nifty 0,30% 12,11% 26,39% 14,90% 12,02% 3,15% 28,65% 3,01%

Mexikó MEXBOL -0,15% 0,87% 16,44% 1,21% 4,56% -15,63% 8,13% 6,20%

Brazília IBOV -6,74% -15,02% -13,04% 2,92% 31,58% 15,03% 26,86% 38,93%
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A nyersanyagok közül közel az olaj szinte megállíthatatlanul menetelt tovább 85 dollár/hordó 
árszintekig, átlépve a 2018-as csúcsokat.  Az arany és az ezüst a hozamemelkedések ellenére 
vissza tudtak kapaszkodni a nyári szintekhez. A Bloomberg árupiaci spot indexe, mely 23 
darab energiahordozót, fémet és gabonát foglal magába, új rekordött döntött, és a 2020 
márciusi értékéhez képest már 90 százalékot emelkedett. A földgáz a kosár egyik legnagyobb 
nyertese, mely az európai és kínai hiány miatt szárnyalt az egekbe. A fő probléma az, hogy a 
pandémiát követő gazdasági újranyitások következtében hirtelen növekedett meg a kereslet, 
míg a kínálat ennél jóval rugalmatlanabb. Új bányák és fúrások jellemzően elmaradtak az 
elmúlt időszak költségcsökkentései miatt, és a kedvezőtlen időjárás pedig a gabonaárakat 
hajtotta fel.  
 

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

Japán Nikkei 225 -1,90% 5,90% 5,28% 16,01% 18,20% -12,08% 19,10% 0,42%

Kína SHCOMP -0,58% 4,41% 2,14% 13,87% 22,30% -24,59% 6,56% -12,31%

India Nifty 0,30% 12,11% 26,39% 14,90% 12,02% 3,15% 28,65% 3,01%

Korea Kospi -3,20% -7,23% 3,38% 30,75% 7,67% -17,28% 21,76% 3,32%ve
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Zavarokat okozhatnak az áramkimaradások a kínai gazdaságban. Erről a Moody's Investors 
Service adott ki egy értékelést, ugyanakkor a hitelminősítő hozzátette, hogy amennyiben az 
áramkimaradások rövid ideig tartanak, korlátozott lesz a GDP-re gyakorolt hatásuk. 
Mindenesetre a problémából fakadó termelési zavarok hitelminősítési szempontból 
negatívak, és tovább növelik a kínai gazdaságban tapasztalható feszültségeket. Az elemzés 
szerint a kínai kormány a jelenlegi helyzetet arra használhatja ki, hogy növelje a megújuló és 
a nukleáris energiába történő beruházásokat. 
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1.2. Hazai és regionális részvénypiac 

A delta variáns több országban is terjed, egyelőre a magas átoltottságnak köszönhetően a 
második és a harmadik hullámnál tapasztalható szigorúbb korlátozások nélkül, ugyanakkor 
további bizonytalanságot okozva elsősorban a szolgáltató szektor kilátásaiban. Az 
esetszámok tekintetében várható egy őszi felfutás, részben a szezonális jelleg 
következtében. A régiós piacok lendülete már nem volt általános. A lengyelek és a magyarok 
ennek ellenére új csúcsra futottak.  
 

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

Lengyelország WIG 20 4,10% 6,73% 21,22% -7,73% -5,56% -7,50% 26,35% 4,77%

Csehország PX Index 0,09% 9,64% 29,11% -7,93% 13,08% -8,50% 16,99% -3,63%

Románia BET Index -0,32% 6,38% 28,55% -1,72% 35,13% -4,77% 9,44% 1,15%

Ausztria ATX Index 1,70% 6,91% 33,83% -12,76% 16,07% -19,72% 30,62% 9,24%

Magyarország BUX 2,54% 11,49% 28,90% -8,76% 17,74% -0,61% 23,04% 33,79%
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Az OTP veheti meg az orosz Home Credit Bankot. Orosz sajtóértesülések szerint a cseh PPF 
csoport vevőt keres a helyi érdekeltségére, és már a célegyenesben vannak a tárgyalások az 
OTP-vel. Meg nem nevezett források szerint a könyv szerinti érték 70-80 százalékáért 
értékesítheti a PPF a pénzintézetet. 
 
Magyarország is csatlakozik a globális minimumadóról szóló megállapodáshoz. Erről Varga 
Mihály pénzügyminiszter beszélt pénteken, majd kiemelte, hogy a magyar kormány 
feltételeit elfogadták, így 10 éves lesz az átmeneti időszak. A megállapodásnak köszönhetően 
a 9 százalékos társasági adókulcs nem változik, célzott megoldást dolgoznak ki az 
adóbeszedésre. A valós gazdasági tevékenységet végző vállalatok kedvezményként le tudják 
majd vonni az adóból a bérkifizetéseket, de részletek egyelőre nem kerültek nyilvánosságra. 
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1.3. Nemzetközi és hazai állampapírpiac és hozamkörnyezet 

 
A fejlett gazdaságok vonatkozásában Nemzetközi Valutaalap csökkentette az idei évi 
növekedési előrejelzéseket, a globális gazdaság 5,9 százalékkal bővülhet. Az Egyesült 
Államokban 6 százalékos növekedésre számítanak, Japánban 2,4 százalékosra, 
Németországban 3,1 százalékosra. A globális ellátási lánc problémáinak mérséklődésével a 
fejlett gazdaságok jövőre visszatérhetünk a járvány előtti növekedési trendekhez, azonban a 
feltörekvő gazdaságok növekedési üteme elmaradhat attól, Kínát kivéve, ahol továbbra is 
dinamikus lehet a bővülés. A fejlett és feltörekvő gazdaságok közti különbséget az 
átoltottsági szintek közötti szakadék okozza. 
 
A vártnál is magasabb infláció az Egyesült Államokban, a szeptemberi adatok alapján éves 
bázison 5,4 százalékos volt a fogyasztói árindex emelkedése, mely 0,1 százalékkal haladta 
meg a konszenzust. A maginfláció is magasan ragadt, 4 százalékon. Az amerikai jegybank 
nem kifejezetten ezt a mutatót követi, de a Core PCE index is 3,6 százalékon áll, mely 
jelentősen meghaladja a célszintet. 
 

A Goldman Sachs csökkentette az amerikai növekedési prognózisát. A fogyasztói kiadások 
mérsékelt ütemben bővülnek az Egyesült Államokban, emiatt a korábban vártnál 
alacsonyabb lehet a GDP növekedése az idei és a jövő évben. Az idei évi várakozást 5,7 
százalékról 5,6 százalékra, a jövő évit 4,4 százalékról 4 százalékra vágták vissza. Kiemelték a 
globális chiphiány okozta kínálati problémákat, mely szintén csökkenti az átfogó gazdasági 
kilábalás ütemét. Jelenleg két fő kockázatot látnak az amerikai növekedést illetően, a fiskális 
támogatás lassulását, illetve a mérsékelt fogyasztói keresletet. Az amerikai jegybank 
szeptember végén módosította a növekedési kilátásokat, az idei évre 7 százalékról 5,9 
százalékra csökkentették, a jövő évit 3,3 százalékról 3,8 százalékra emelték. 
 
Az eurózónában is megélénkült az infláció, szeptemberben 3,4 százalékkal emelkedtek a 
fogyasztói árak éves bázison, mely 2008. óta nem látott szintet jelent. Ugyanakkor a 
maginflációs mutató továbbra is csak 1,9 százalékon állt, mely azt mutatja, hogy az 
áremelkedés nagyobb részét az üzemanyagárak változása okozza. Az Európai Központi Bank 
szerint az infláció erősödése átmeneti, így nem szükséges reagálni rá. Amennyiben viszont az 
inflációs várakozásokba is beépül, a korábban vártnál erősebb, tartós áremelkedésre kell 
számítani, a jegybank nemrégiben kiadott előrejelzésében mindössze 1,7 százalékos inflációt 
prognosztizáltak jövőre, és 1,5 százalékost 2023-ra.  
 

Az EKB a várakozásoknak megfelelően változatlanok maradtak a kamatkondíciók, és nagyobb 
bejelentést sem tettek. A közleményben ugyanakkor megjelent, hogy a pandémiás-
vészhelyzeti eszközvásárlási (PEPP) program havi vásárlásainak összegét kismértékben 
tovább csökkentik, majd a sajtótájékoztatón Christine Lagarde elmondta, hogy ez még nem a 
program leépítése, csupán kiigazítás. Az emelkedő energiaárak ugyanakkor csökkenthetik a 
vásárlóerőt, és emiatt tovább tarthat a magasabb inflációs időszak, mint azt korábban 
várták. A gazdasági növekedés erős volt a harmadik negyedévben, a járvány hatásai 
egyértelműen csökkentek, és várhatóan az idei év végére a gazdaság eléri a járvány előtti 
szintet.  
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Irányadó fejlett piaci és a hazai tízéves generikus hozamok alakulása 

 
 
Nem gyorsított vissza az MNB. A várakozásoknak megfelelően ismét 15 bázispontos 
monetáris szigorítást hajtott végre a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa a legutóbbi 
ülésén. Ezzel az alapkamat 1,8 százalékra, az overnight jegybanki betét kamata 0,85 
százalékra, az overnight fedezett hitel és az egyhetes fedezett hitel kamata 2,75 százalékra 
emelkedett. Ezen felül gyorsítani fogják a forintlikviditást nyújtó devizaswap-eszköz 
kivezetését.  
 
A régiónkban is folytatódtak a kamatemelések. A cseh jegybankárok a várt 50 bázispont 
helyett 75 bázisponttal szigorítottak, melyet az erőteljes inflációs nyomással indokoltak. 
Váratlanul 40 bázisponttal 50 bázispontra emelték a lengyel alapkamatot. A mostani lépés 
azért is meglepte a piacokat, mert korábban messze a leglazább jegybank volt és a mostani 
ciklusban ez volt az első emelés. A fő indoklásuk az emelkedő inflációs nyomás megfékezése 
volt.  
 
Virág Barnabás, az MNB alelnöke beszélt egy varsói konferencián, hangsúlyozva, hogy 
messze még a kamatemelési ciklus vége, továbbra is felfelé mutató kockázatok 
érzékelhetőek az inflációs folyamatokban. A monetáris szigorítás, mely a kamatemelések 
mellett az eszközvásárlási program fokozatos leépítését jelenti, addig folytatódik, amíg az 
inflációs kilátások ezt szükségessé teszik. A következő felülvizsgálatra majd decemberben 
kerül  ismét sor.  
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Magyar generikus államkötvény-piaci hozamszintek és a jegybanki alapkamat alakulása 

 
 

Hazai állampapír-piaci összhozamindexek alakulása 
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2021. szeptemberében a fogyasztói árak átlagosan 5,5%-kal magasabbak voltak az egy évvel 
korábbinál. 2021. január–szeptemberben az előző év azonos időszakához képest pedig 
átlagosan 4,4 százalékkal emelkedtek. Szinte minden változékony árú főcsoportban jelentős 
emelkedés volt tapasztalható. Az MNB kamatdöntését követő közleményben a döntéshozók 
jelezték, hogy erősödtek a felfelé mutató inflációs kockázatok elsősorban a nyersanyag- és 
energiaárak emelkedése miatt. E hatások egy része a korábban vártnál tartósabban velünk 
maradhat. 
 
 

Infláció és jegybanki alapkamat alakulása napjainkig 

 


