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1. Általános piaci trendek 

1.1. Nemzetközi Részvénypiacok 
 

A három vezető amerikai index egyike sem tudott már számottevően elemelkedni a korábbi 
rekordoktól. A Russel 2000 továbbra is oldalazó mozgásban van. A hónap vége felé 
lendületes esés bontakozott ki a piacokon, melyet a rákövetkező napokon valamelyest 
korrigálták a részvényindexek. Elsősorban a technológiai papírokból indult el az átsúlyozás. A 
szektor jelentős súlyt képvisel az S&P 500-as indexben is. Az egyik szikra a korrekció 
kibontakozásának a legnagyobb kínai ingatlanfejlesztő vállalat, az Evergrande kötvényeinek a 
szeptemberi kamatfizetésének elmaradása volt. Egyelőre még van egy 30 napos türelmi 
időszaka a vállalatnak, mielőtt hivatalosan is csődesemény történne. Az európai és amerikai 
bankszektornak közvetlen nincs jelentős kitettsége, illetve az is csak pár szereplőre 
koncentrálódik. A főbb kockázatot a kínai beszállítói lánc ki nem fizetéséből származó 
tovagyűrűző hatások jelentik. Egyelőre a kínai állam által tulajdonolt vállalatok elkezdték 
központi utasításra felvásárolni az Evergrande bizonyos eszközeit. A kínai megtakarítások 
jelentős hányadát teszik ki az ingatlanbefektetések, így ezen szektor problémái a 
világgazdaság egyik motorjának számító országában hozhatnak lassulást, melynek már 
lehetnek globális hatásai is. 
 

 
Világszinten csökkenő napi esetszámot lehet látni a statisztikákban, mely támogatja az újra-
nyitó papírokat. Európán belül a nyugati országok inkább csökkenő, míg a keletiek emelkedő 
esetszámokat mutatnak így összességében stagnálás figyelhető meg. Izraelben már több, 
mint 3 millióan megkapták a harmadik oltást, Amerikában pedig szintén elkezdték a 
„booster” dózisok beadását.  
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2021. szeptember Elmúlt 3 hónap 2021-ben 2020-ban 2019-ben 2018-ban 2017-ben 2016-ban

USA irányadó blue chip S&P 500 -4,76% 0,23% 14,68% 16,26% 28,88% -6,24% 19,42% 9,54%

USA kis kapitalizáció Russell 2000 -3,05% -4,60% 11,62% 18,36% 23,72% -12,18% 13,14% 19,48%

Németország DAX -3,63% -1,74% 11,24% 3,55% 25,48% -18,26% 12,51% 6,87%

Egyesült-Királyság FTSE 100 -0,47% 0,70% 9,69% -14,34% 12,10% -12,48% 7,63% 14,43%

Franciaország CAC40 -2,40% 0,19% 17,45% -7,14% 26,37% -10,95% 9,26% 4,86%

Japán Nikkei 225 4,85% 2,30% 7,32% 16,01% 18,20% -12,08% 19,10% 0,42%
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A másik szikra a Fed „tapering” közeledtének realizálása volt. A nemzetközi kötvénypiacokon 
jelentős hozamemelkedés zajlott le. A 10 éves amerikai államkötvények hozama több, mint 
20 bázisponttal a nyár eleji szintekig emelkedett, a 30 éves pedig ismét 2% fölé került. A 
német 10 éves kötvények is 20 bázisponttal emelkedtek, így -0,2% körül jártak a negyedév 
végén. 
 

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

MSCI EM Index MXEF -4,25% -8,84% -2,96% 15,84% 15,42% -16,63% 34,35% 8,58%

Kína SHCOMP 0,68% -0,64% 2,74% 13,87% 22,30% -24,59% 6,56% -12,31%

India Nifty 2,84% 12,06% 26,01% 14,90% 12,02% 3,15% 28,65% 3,01%

Mexikó MEXBOL -3,60% 2,18% 16,61% 1,21% 4,56% -15,63% 8,13% 6,20%

Brazília IBOV -6,57% -12,48% -6,75% 2,92% 31,58% 15,03% 26,86% 38,93%
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A nyersanyagok közül közel 10%-ot ralizott a fekete arany, ezzel visszaerősödött a július 
elején látott 76 dolláros hordónkénti éves csúcshoz.  Az arany és az ezüst a dollárindex 
szárnyalása és a hozamemelkedések révén erős szembeszéllel találták magukat, így ismét az 
augusztusi mélypontokhoz tértek vissza. A réz a kínai növekedést érintő félelmek ellenére 
tartja nyáron beállított sávozását. 
 

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

Japán Nikkei 225 4,85% 2,30% 7,32% 16,01% 18,20% -12,08% 19,10% 0,42%

Kína SHCOMP 0,68% -0,64% 2,74% 13,87% 22,30% -24,59% 6,56% -12,31%

India Nifty 2,84% 12,06% 26,01% 14,90% 12,02% 3,15% 28,65% 3,01%

Korea Kospi -4,08% -6,91% 6,80% 30,75% 7,67% -17,28% 21,76% 3,32%ve
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Kína fokozza a kis- és középvállalkozások számára fordítható pénzügyi támogatások összegét 
és ígéretet tett az önkormányzati kötvények jobb felhasználására is, miután a gazdaság ismét 
a lassulás jeleit mutatja a koronavírus újabb kisebb fellángolása miatt. A kínai jegybank 300 
milliárd jüanos (46,4 milliárd dolláros) alacsony kamatú forrást biztosít a kereskedelmi 
bankok számára, hogy azok tovább hitelezzék azt a belföldi kis- és középvállalkozások 
számára. Az elmúlt hetek több makrogazdasági adataiból is látható, hogy a kínai növekedési 
kilátások jelentősen csökkenhetnek a zéró toleranciát hirdető járványkezelés miatt. Emiatt 
további ösztönző és támogató döntések érkezhetnek a jegybanktól a következő hetekben, 
várhatóan a bankok kötelező tartalékrátájának csökkentése is a lépések között lehet 
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1.2. Hazai és regionális részvénypiac 

A részvénypiacokat a pandémia felőli hírek helyett az említett események mozgatták 
elsősorban, melyek révén egy risk-off hangulat kezdett kialakulni a világban. A régiós piacok 
ugyan új csúcsra futottak, de hamar vissza is fordultak onnan a vezető indexeket követve. A 
BUX sem tudott jelentősen elrugaszkodni az 50 000-es szint vonzásától.  
 

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

Lengyelország WIG 20 -2,44% 4,14% 16,45% -7,73% -5,56% -7,50% 26,35% 4,77%

Csehország PX Index 3,17% 14,92% 28,99% -7,93% 13,08% -8,50% 16,99% -3,63%

Románia BET Index 3,84% 6,50% 28,96% -1,72% 35,13% -4,77% 9,44% 1,15%

Ausztria ATX Index 1,08% 7,55% 31,60% -12,76% 16,07% -19,72% 30,62% 9,24%

Magyarország BUX 1,70% 11,89% 25,70% -8,76% 17,74% -0,61% 23,04% 33,79%
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Visszahívják az OTP-Opus kötvényeket. A vállalat tájékoztatása szerint 2021. október 29-i 
hatállyal felmondja a luxemburgi OPUS Securities-szel 2006-ban kötött swap-megállapodást, 
az OPUS Securuties névértéken visszaváltja a kötvényeket a tőkeösszeg és az esedékes 
kamat kifizetésével. Az OTP lehívja a közel 14,5 millió darab törzsrészvényre vonatkozó vételi 
opciót. A tranzakcióval az OTP saját tőkéje várhatóan 175 milliárd forinttal csökken, melyből 
90 milliárd forintot a járulékos tőke, és közel 85 milliárd forintot az alapvető csökkenése tesz 
ki. A hónap végén jött még egy hír a banktól, miszerint Üzbegisztán negyedik legnagyobb 
bankjában, az Ipoteka Bankban 75 százalékos tulajdonrészt vásárolt. A megvásárolt 
pénzintézet mérlegfőösszege 3,05 milliárd dollár, a tőkemegtérülési rátája 11 százalékos, 
lakossági ügyfeleinek száma 1,2 millió. A végleges szerződést még nem írták alá, a vételi árról 
egyelőre nincs információ, a könyv szerinti érték nagyjából 88 milliárd forint. 
 



 
2021 III. negyedéves szeptember havi jelentés – Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár 

 

 

4 

 

A negyedév vége előtt döntött a Kormány a hitelmoratórium sorsáról, október 1-től csak a 
nyugdíjasok, a gyermeket nevelők, a csökkenő jövedelemmel rendelkező magánszemélyek, 
és a legalább 25 százalékos árbevétel-csökkenést elszenvedő vállalkozások maradhatnak a 
programban. A hosszabbítás nem automatikus lesz, a résztvevőknek kérniük kell a banknál, 
és 2022. júliusig lesz érvényben.  
 
Sikeres dollárkötvény-kibocsátást hajtott végre az ÁKK. Óriási befektetői érdeklődés mellett 
2,25 milliárd dollár értékben 10 éves lejáratú, és 2 milliárd dollár értékben 30 éves lejáratú 
dollárkötvény került értékesítésre. A vételi oldalon 15,5 milliárd dollárnyi ajánlat szerepelt, 
így a hozamok a kibocsátó szempontjából rendkívül kedvezően alakultak, a 10 éves lejáraton 
2,29 százalékon, a 30 éves lejáraton 3,36 százalékon sikerült forrást bevonni. Szintén a hónap 
során ismét volt egy sikeres devizakötvény-kibocsátás ezúttal euróban. Az éves fix kamat 
0,125 százalék, az éves hozam 0,326 százalékon alakult. Varga Mihály pénzügyminiszter 
elmondta, hogy továbbra is 7,5 százalék az idei évi hiánycél, a bevont forrásokat a korábban, 
magasabb kamat mellett kibocsátott állampapírok refinanszírozására is felhasználhatják. 
 

Az államtitkár szerint hamarosan jöhet a megállapodás az uniós Helyreállítási Alapról. 
Ágostházy Szabolcs a Közgazdász-vándorgyűlésen elmondta, hogy reálisnak tartja, hogy akár 
szeptember végét követő hetekben megszületik a megállapodás. A 2021-2027-es Operatív 
Programok esetében pedig az idei évben születhet megegyezés. 
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1.3. Nemzetközi és hazai állampapírpiac és hozamkörnyezet 

 
Egyelőre kivár az amerikai jegybank. Az augusztusi Jackson Hole szimpóziumon végül nem 
történt meg a bejelentés Jerome Powell részéről az eszközvásárlási program leépítésével 
kapcsolatban. Ugyanakkor a Szövetségi Nyíltpiaci Bizottságban jól látszanak a törésvonalak, 
számos döntéshozó nyilatkozott úgy, hogy minél előbb meg kell kezdeni a program 
leépítését, és a monetáris politika lassú és fokozatos normalizálását. Várakozásunk szerint a 
bejelentésre az idei évben sor kerülhet, a program lassú leépítése december-januárban 
indulhat, és a jövő év második-harmadik negyedévében véget érhet. Azt feltételezve, hogy a 
jelenleginél nem lesz erősebb a koronavírus-járvány, mely megakaszthatja a gazdasági 
növekedést, illetve a foglalkoztatottság bővülését. Az amerikai fogyasztói árindex 5,3 
százalékkal emelkedett éves bázison augusztusban, ez az ütem a következő hónapokban is 
fennmaradhat részben az alacsony bázisnak köszönhetően, mely csak jövő március-
áprilisban fog átfordulni. A jegybank által kiemelten figyelt PCE inflációs mutató ennél 
valamelyest alacsonyabb, 4,2 százalékon állt a múlt hónapban, a PCE maginfláció pedig 3,6 
százalékon, mely szintén jelentősen meghaladja a jegybanki célszintet.  
 

A legutóbbi, szeptember elején tartott EKB kamatdöntő ülésen a várakozásoknak 
megfelelően nem változtak a kamatszintek. A döntést követő közleményben megjelent egy 
mondat, miszerint a Kormányzótanács a finanszírozási feltételek és az inflációs kilátások 
együttes értékelése alapján úgy ítéli, hogy a kedvező finanszírozási feltételek úgy is 
fenntarthatók, ha a pandémiás vészhelyzeti vásárlási program (PEPP) keretében végzett 
nettó eszközvásárlás üteme mérsékelten kisebb lesz, mint az előző két negyedévben. 
Christine Lagarde újságírói kérdésre tisztázta, hogy ez nem tapering, csupán a program 
újrakalibrálása. Várakozásunk szerint jövő március végén az EKB kivezeti a pandémiás-
vészhelyzeti eszközvásárlási programot (PEPP), – feltételezve, hogy nem lesznek további, 
súlyos járványhullámok – az eszközvásárlásokat fokozatosan mérsékelhetik. A bejelentésre 
vagy október 28-án, vagy decemberben kerülhet sor.  
 

Jól teljesített az eurózóna gazdasága a második negyedévben. A végleges adatok szerint éves 
bázison 14,3 százalékkal, míg az első negyedévhez képest 2,2 százalékkal bővült az eurózóna 
GDP-je. A bővüléshez a háztartások fogyasztása járult hozzá a legnagyobb mértékben, 
melyet segített a járvány visszaszorulása. Ugyanakkor még így is közel 3 százalékkal 
alacsonyabb az összesített GDP a 2019. év végi szinthez képest. Várhatóan az év végén, vagy 
a jövő év első negyedévében sikerülhet teljesen ledolgozni a koronavírus-járvány gazdasági 
hatásait, amennyiben nem lesz szükség újabb hatósági korlátozásokra.  
 

A jegybank növelte az idei évre vonatkozó növekedési előrejelzését, 4,6 százalékról 5 
százalékra. Jövőre 4,6 százalékos, majd 2023-ban 2,1 százalékos bővülést várnak. Az inflációs 
kilátásokat is felfelé módosították, idén 2,2 százalékos, jövőre 1,7 százalékos, 2023-ban 1,5 
százalékos lehet a drágulás üteme az eurózónában. A jegybankelnök itt hangsúlyozta, hogy a 
középtávú infláció jóval a célszint alatt maradhat, a felfelé mutató tényezők nagyrészt 
átmenetiek. A gazdasági aktivitás az év végére a járvány előtti szintre térhet vissza, 
ugyanakkor a delta-variáns kockázatot jelent, késleltetheti a teljes nyitást. A gazdasági 
szereplők optimizmusa támogatja az üzleti beruházásokat, és gyorsan javulnak a 
munkaerőpiaci feltételek.  



 
2021 III. negyedéves szeptember havi jelentés – Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár 

 

 

6 

 

Irányadó fejlett piaci és a hazai tízéves generikus hozamok alakulása 

 
 
Folytatódott a kamatemelés, de a korábbi 30 bázispontos emelésekkel szemben 
meglepetésre csak 15 bázispontos szigorításról döntött a jegybank. Az alapkamat így 1,65 
százalékra, az overnight jegybanki betét kamata 0,7 százalékra, az overnight fedezett hitel és 
az egyhetes fedezett hitel kamata 2,6 százalékra emelkedett. A kamatemelésen kívül további 
két fontos bejelentést tett a jegybank. Fokozatosan kivezetik a forintlikviditást nyújtó 
swapeszközt, illetve ismét csökken az állampapír-vásárlási program havi vásárlásainak 
összege, ezúttal 50 milliárd forintról 40 milliárd forintra. Legközelebb decemberben 
határoznak a vásárlásokról. A közlemény utolsó bekezdésében szerepel, hogy a 
kamatemelési ciklus havi lépésekben, kisebb lépésközzel folytatódhat, ez azt jelentené, hogy 
év végére 2,1 százalékos lesz az alapkamat. 
 
Felminősítette Magyarországot a Moody’s. A hitelminősítő Baa3 osztályzatról Baa2 
osztályzatra javította hazánk hosszú távú adósbesorolását, melyhez stabil kilátást rendelt. A 
felminősítést a hazai gazdaság gyors kilábalásával, a hatékony fiskális és monetáris 
politikával, illetve a magas beruházási rátával indokolták. A szervezet várakozása szerint a 
következő 5 évben 3-4 százalékos a gazdaság potenciális növekedése, és a következő 
években csökkenhet a GDP arányos államadósság. A jelenleg stabil kilátást negatívra 
rontanák, ha a költségvetési konszolidáció és az adósság csökkentése a tervezettnél 
lassabban haladna, illetve amennyiben az Európai Unióval fennálló vita tartósan 
fennmaradna, mely a források felfüggesztéséhez vezetne. 
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Magyar generikus államkötvény-piaci hozamszintek és a jegybanki alapkamat alakulása 

 
 

Hazai állampapír-piaci összhozamindexek alakulása 
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2021. augusztusban a fogyasztói árak átlagosan 4,9%-kal magasabbak voltak az egy évvel 
korábbinál. 2021. január–augusztusban az előző év azonos időszakához képest pedig 
átlagosan 4,3 százalékkal emelkedtek. Az inflációs alapfolyamatok esetében a 
megnövekedett nyersanyag- és szállítási költségek az iparcikkek áraiba történő folytatódó 
fokozatos áthárítása lesz meghatározó. A maginfláció az év hátralévő részében 4 százalék 
közelébe emelkedik. A jegybanki szigorító ciklus hatása 2022-ben már egyértelműen 
érezhetővé válik. Az Inflációs jelentés előrejelzése szerint az infláció 2022 év elejétől 
csökkenni kezd és a második negyedévben kerül ismét a jegybanki toleranciasávba. A 
fogyasztóiár-index várhatóan 2022 második felében a 3 százalékos jegybanki cél körül 
stabilizálódik. Az infláció 2022-ben 3,4-3,8, míg 2023-ban 2,8-3,2 százalékon alakul. 
 

Infláció és jegybanki alapkamat alakulása napjainkig 

 


