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1. Általános piaci trendek
1.1.

Nemzetközi Részvénypiacok

A nemzetközi részvénypiacokról alkotott véleményünk a 2016 II. negyedévi jelentésünkben
így szólt: a „vezetőindexek teljesítménye is arról árulkodik inkább, hogy a hangulat jó, és
jöhet egy újabb emelkedő hullám”. A nyár eleji elemzésünkben megfogalmazottaknak
megfelelően, a 2016 III. negyedévében a részvénypiac tovább szárnyalt és remekül
teljesítettek a tőzsdék. A Brexit okozta pénzpiaci sokkot a nemzetközi jegybankok
válságkezelő eszközei megfékezték, sőt a több hónapos eufóriát hoztak a piacokon. Ennek
tudható be például az, hogy amíg a német tőzsdeindex alulteljesítő volt 2016 I. és a II.
negyedévében, addig a III. negyedévben könnyedén ledolgozta a hátrányát a többi
részvényindexhez képest. A Brexit okozta jó hangulat az brit tőzsdeindexet is
exponenciálisan emelkedő pályára állította, és jelentős emelkedést könyvelhetett el a FTSE
100 is. Bár a vezető amerikai részvényindexek is profitáltak a nyári emelkedésből, az európai
versenytársiakhoz képest jóval szerényebb volt az emelkedés.

főbb fejlett
részvénypiacok

2016 szeptember Utolsó negyedév
USA irányadó blue chip

S&P 500

USA kis kapitalizáció

Russell 2000

Németország

DAX

Egyesült-Királyság

2016-ban

2015-ben

2014-ben

-0,12%

3,31%

6,08%

-0,73%

11,39%

0,95%

8,66%

10,19%

-5,71%

3,53%

-0,77%

8,58%

-2,16%

9,56%

2,65%

FTSE 100

1,74%

6,07%

10,53%

-4,93%

-2,71%

Franciaország

CAC40

0,23%

4,97%

-4,07%

8,53%

-0,54%

Japán

Nikkei 225

-2,62%

5,61%

-13,58%

9,07%

7,12%

2016 III. negyedévének végén továbbra is az amerikai vezető indexek mutatják a
legrobosztusabb technikai képet. Bár a nyári árfolyammozgás mindössze szerény emelkedést
hozott az amerikai papírokon, a tőzsdék hosszú távú emelkedő trendje töretlen maradt.
Mivel az emelkedő trend él és minimális jelet látunk arra, hogy trendforduló alakuljon ki, így
továbbra is optimisták vagyunk. Mind az S&P 500, mind a NASDAQ 100 árfolyammozgása
lelassult az elmúlt hetekben, ami azt vetítheti előre, hogy hamarosan egy nagyobb
elmozdulás alakulhat ki. Továbbra is tartjuk korábbi véleményünket, hogy összességében
mind a fundamentális, mind a technikai kép inkább további emelkedést vetít előre a
nemzetközi tőzsdéken.
A Távol-Keleten sem változott a fundamentális kép és a Bank of Japan továbbra is kitart ultra
laza monetáris politikája mellett. Sőt, augusztusban a BOJ elnöke, Haruhiko Kuroda, olyan
kijelentéseket tett, hogy további monetáris lazításra is hajlandó, ha azt a gazdasági mutatók
megkívánják. Ennek ellenére, a japán tőzsdeindex, Nikkei 225, továbbra is vegyes technikai
képet mutat és így, ahogy a korábbi negyedévekben, 2016 III. negyedévében is alulteljesítő
volt.
Csakúgy, mint 2016 II. negyedévében az elmúlt időszak egyik legnagyobb nyertese az olaj és
az olajszektor papírjai voltak. Mindkét fontos nyersolaj fajta: az amerikai WTI és az északitengeri Brent jegyzése jelentős emelkedést mutatott. Például, a WTI jegyzése 2016
1

Szeptember havi jelentés, 2016 III. negyedéves jelentés – Honvéd Közszolgálati Önkéntes
Nyugdíjpénztár

augusztusában 39 dollár körül járt, majd hetekkel később már 50 dollárt kértek az olaj
hordójáért. A következő negyedévben további olaj árfolyam emelkedést favorizálunk.
Azonban, mielőtt egy újabb emelkedő hullám alakulna ki egy mély korrekciót is
elképzelhetőnek tartunk, hiszen a jelenlegi 50 dolláros hordónkénti szintet nem tartjuk
vonzó vételi pontnak.

A III. negyedév legnagyobb árfolyamváltozás kockázatát a nemesfémek futották. A Brexit
után kialakult pénzügyi kockázatokra az arany ára pozitívan reagált és az unciánként 1220
dolláros szintről egészen 1350 dollárig száguldott. Azonban, ahogy a nemzetközi jegybankok
összehangolt lépései a rendszerszintű pénzügyi kockázatokat megoldották, úgy tűnik el a
nemesfémek
árfolyamából
a
„félelem-felár”.
A
nemesfémek
jelentős
árfolyamszárnyalásának komoly akadálya lehet az, ha kezdetét veszi a FED kamatemelési
ciklusa. Mindemellett, ha 2016 IV. negyedévében az amerikai jegybank továbbra is egy
kiszámíthatatlan monetáris politikát folytat, akkor a pénzpiacok arra dollár pesszimizmussal
reagálhatnak, ami akár nemesfém ralit is elindíthat.

1.2 . Hazai és regionális részvénypiac
A magyar pénzpiaci termékeket 2016 III. negyedévében az óvatosság jellemezte, így jelentős
árfolyam elmozdulásról nem tudunk beszámolni egyetlen eszközosztályban sem. A hazai
termékek elképesztő szárnyalást tudnak maguk mögött az elmúlt másfél évben, ami akár
óvatosságra is intheti a befektetőket a jövőt illetetően. A magyar részvénypiac erőteljes
lendületet kapott 2015 évelején és elképesztő árfolyam emelkedés alakult ki a budapesti
parketten, ami 2016 ősz elejéig könnyedén kitartott. A részvénypiaci szárnyalás mellett, a
2

Szeptember havi jelentés, 2016 III. negyedéves jelentés – Honvéd Közszolgálati Önkéntes
Nyugdíjpénztár

magyar állampapírhozamok folytatva a korábbi időszak trendjét tovább süllyedtek. Például, a
10 éves magyar állampapír hozam 2016 szeptemberére, újabb történelmi minimumra, 2,79re esett. Amíg a részvénypiacon, és kötvénypiacon ide-oda száguldó árfolyammozgást
láthattunk az elmúlt negyedévekben, addig a forint devizapiaci mozgását inkább a csend és a
nyugalom jellemezte. Mind az EURHUF, mind az USDHUF árfolyama érdemben nem
változott, alacsony kilengés mellett egy szűk sávban mozogtak. 2016 IV. negyedévére a
magyar pénzpiaci termékeken az elmúlt 18 hónapban kialakult trendek enyhe változása
figyelhető majd meg. A magyar részvénypiac szárnyalása megtorpanhat az év hátralévő
részében, az utóbbi hónapok menetelése lelassulhat. Nem kizárt, hogy inkább egy enyhén
stagnáló piaci mozgást figyelhetünk meg az elmúlt időszak mesebeli szárnyalása helyett.
Véleményünk szerint ez annyit jelent, hogy a magyar blue chipeken valószínűbb
forgatókönyv a sávozó árfolyammozgás és/vagy egy kisebb-nagyobb korrekcióval járó piaci
mozgás, mint a további őrült tőzsdei szárnyalás. Az állampapírhozamok további süllyedése is
lelassulhat az év utolsó negyedévében, további jelentős hozamesés nincs a lapok között. Sőt,
egy optimista forgatókönyv esetén akár fordulópont is kialakulhat
A régiós versenytársak közül a cseh részvények tartani tudták a tempót a hazai
részvényekkel, azonban a lengyelek komoly alulteljesítésben maradtak az elmúlt
hónapokban.

régiós
piacok

2016 szeptember Utolsó negyedév
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2014-ben
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WIG 20

-4,69%

-2,35%

-8,05%

-19,72%

-3,54%

Csehország
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0,52%

5,71%

-9,70%

1,02%

-4,28%
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-1,09%

5,08%

15,65%

43,81%

-10,40%
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1.3. Magyar állampapírpiac és hozamkörnyezet
Az elmúlt negyedévben a kamatdöntési üléseken a vártnak megfelelően nem változtatott
irányadó rátáján a Magyar Nemzeti Bank. A gazdaság állapota és az infláció jelenleg nem
indokolta a változtatást. Habár az infláció mértéke továbbra is nyomott szinten található,
hosszabb távon a már alkalmazott monetáris politikai eszköztár eredményes működését
várja az MNB. Jellemzően a hozamok nagyobb mértékben nem változtak és egyre inkább az
látszik, hogy nem tudnak tovább csökkenni a hozamok. Mindenesetre némi hozam
emelkedés már megjelent. Pici várakozások novemberben is a felminősítés felé mutatnak, de
ezt már a piacok jó eséllyel be is árazták.
Irányadó fejlett piaci és a hazai tízéves generikus hozamok 2013-2016 harmadik negyedév
végéig:

Az alacsony infláció nem csupán itthon probléma, de a világ fejlett országai is ezzel a
jelenséggel küzdenek. A beruházások nem élénkülnek, a hitelezés továbbra is nagyon
visszafogott az alacsony kamatkörnyezet ellenére, ami globálisan visszafogja a gazdasági
növekedést.
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Magyar generikus államkötvény-piaci hozamszintek és a jegybanki alapkamat alakulása
2013-2016 harmadik negyedéve között:

A FED továbbra sem változtatott az irányadó rátáján, elemzők és a határidős árazások szerint
idén emelhet még egyszer a FED. A kamatemelés szükségességét továbbra is az érkező
adatokhoz köti majd, amelyek eddig nem mutatnak meggyőzően a kamatemelés irányába.
Az esetleges kamatemelés az USA-ban azért is fontos, mert a várható hatása vélhetően a
magyar piacra is jelentősebb hatást gyakorolhat, mely indokolhatja a megfelelő
kockázatcsökkentési lépések megtételét (amelyre az elmúlt kamatdöntés alkalmával szintén
nagy hangsúlyt fektettünk). Janet Yellen utalt arra is az értékelésében, hogy egy hirtelen
recesszió esetén a jelenlegi kamatszintek mellett rendkívül kicsi mozgástere lenne a FED-nek
a szükséges lépések megtételére. Határozottan kiemelte ugyanakkor, hogy nem látnak
recessziós kockázatokat jelenleg.
Az EKB egyelőre szintén változatlan szinten hagyta irányadó rátáját, ám felmerült az
eszközvásárlási program visszavágásának a lehetősége is. Mario Draghi továbbra is kiemelte,
hogy strukturális reformok is szükség volna ahhoz, hogy a hitelezés beinduljon és ez által a
gazdasági növekedés és nem utolsó sorban az infláció is meginduljon a növekedési pályán.
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Hazai állampapír-piaci összhozamindexek alakulása 2013-2016 harmadik negyedév végéig:

1. Befektetési tevékenység
2016 harmadik negyedévében a fejlett és a régiós részvénypiacok többsége nagyon jól
teljesített. A Honvéd Kiegyensúlyozott Portfólióban nem folytattunk aktív kereskedést
egyedi részvényekkel, a portfolió benchmarkhoz viszonyított pozitív hozama főként az általa
tartott befektetési alapok felülteljesítéséből származott. Ezek közül a negyedév során az
Equilor Közép-európai Részvényalap hozama 1,23%-kal, haladta meg a referenciahozamát.
A Honvéd Növekedési Portfólióban is hasonló politikát folytattunk és a többlethozam itt is a
befektetési alapok remek teljesítményéből fakadt. Az Ingatlanpiaci befektetésekhez nem
nyúltunk a negyedév folyamán.
A portfóliók kötvénypiaci része szintén jelentős mértékben hozzájárult az elért hozamokhoz,
ugyanis a hazai állampapír hozamok tovább csökkentek. Ez természetesen megemelte a
hosszabb, 3 éven túli lejáratú állampapírok árfolyamát. Az évet a Növekedési Portfólió 5,06os, a Kiegyensúlyozott Portfólió 5,26-es módosított átlagos hátralévő futamidővel kezdte. így
ez is pozitív hozammal járult hozzá a portfóliók teljesítményéhez. A negyedév végén a
portfóliók durationje a Növekedési esetében 4,93, míg a Kiegyensúlyozott Portfóliónál 4,91
év volt.
Budapest, 2016. október 14.
Equilor Alapkezelő Zrt.
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