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Amerika — Normalizálás veszélyekkel 

A tavalyi év alacsony bázisa okozta kiemelkedő idei első féléves GDP növekedési 

szint lassan visszatér hosszú távú emelkedő trendjéhez, de így is biztosítottnak 

tűnik a 40 éve nem látott éves növekedési szint. A járvány utáni kinyitás okán 

megugrott infláció növekedése megtorpant, de tovagyűrűző hatások miatt a 

korábbi alacsony szintek elérésére nem számítunk. Emiatt egyelőre nem aggódik 

a jegybank, aki novemberben megkezdheti a havi 120 milliárd dolláros 

mennyiségi lazítási programjának fél évre tervezett kivezetését. Szükség van a 

normalizálódásra, még úgy is, hogy a munkaerőpiac rendkívüli mértékben 

torzult. Rekord szinten a betöltetlen állások száma, amin a növekvő bérek sem 

tudtak még változtatni. Az alacsony hozamkörnyezet és még aktív jegybank 

támogatóan hat a részvénypiacokre, különösen az amúgy is kedvező negyedik 

negyedévben. Azonban rekord részvényindex szintekről egyelőre csak a 

nagypapírok esetében beszélhetünk. Továbbra is felfokozott várakozások övezik 

a harmadik negyedéves eredményszezont. Az olajár szinte töretlen emelkedése 

a gazdasági nyitások miatt hirtelen megugró kereslet és a visszafogott OPEC+ 

munkája. Emellett több egyszeri hatás együttese okozza nem egy esetben 

rekord szintű energiaárakat. A negyedév során még magas szinten ragadó olajár 

hosszú távon csökkenhet, de a kartell már túlkínálattal számol 2022 Q1-ben. 

 

Euróövezet — Konszolidáció, vagy stagfláció? 

A gazdaság tavasszal kijött a technikai recesszióból, majd erőteljes 

növekedésnek indult, kifejezetten jó második negyedévet eredményezve. A 

harmadik negyedév akár még a második negyedéves 2,2%-osnál is erőteljesebb 

növekedést eredményezhet, az év utolsó hónapjait azonban már sokkal jobban 

fenyegetik a kínálati kapacitáskorlátok, amelyek egyre erősebben rányomják a 

bélyegüket a fogyasztásra is. Mindeközben szeptemberre a fogyasztói árindex 

13 éves csúcsára ugrott, a nyugat-európai energiaválság pedig még tovább 

fokozta az inflációs félelmeket, amely mentén a piac 2022-re kamatemelést 

kezdett árazni októberben. Utóbbi kapcsán, ha igaza van a befektetőknek, akkor 

2016 óta először változhat a -0,5%-os betéti és 0,0%-os irányadó kamat az EKB-

nál. 

 

Magyarország — Emelkedő tétek és emelkedő kockázatok 

A globális keresleti-kínálati súrlódások a gazdasági helyreállás előrehaladásával 

súlyosabbá váltak. Egyfelől ez még magasabb inflációs nyomást eredményez, 

másfelől a feldolgozóiparban fokozódó termelési nehézségéket és leállásokat 

okoz – különösen a hosszú beszállítói láncokkal jellemezhető elektronikai és 

autóiparban. Magyarország kitettsége jelentős ezekben az iparágakban, így a 

lassulás elkerülhetetlennek tűnik. A chiphiány csak a jéghegy csúcsa, és a sorban-

állás, a hiány, és ezzel együtt az árak emelkedése szinte általános jelenség. 

Mindazonáltal a választási hajrában bejelentett addicionális intézkedések 

(nyugdíjprémium, 13. havi nyugdíj visszavezetése már 2022 elején, családi 

adójóváírás, jelentős béremelések és prémiumok, stb.) olyan jövedelemtranszfert 

jelentenek, amely a lakossági fogyasztás emelkedésével ellensúlyozza az előző 

negatív növekedési hatást – miközben átmenetileg a külső egyenleg romlását 

láthatjuk. A kockázatok mérséklése érdekében a választásokat követően 

megalakuló kormánynak célszerű lesz a költségvetési hiány csökkentésével 

foglalkoznia. Az idei 7%-os GDP növekedést jövőre 5,5%-os bővülés követheti. Az 

infláció már októberben 6% fölé ugorhat, 2022-ben pedig átlagosan 4,4% lehet. 

Az MNB-nek a korábban vártnál is tovább kell folytatni a kamatemelést: idén év 

végén 2,1%-os alapkamatot várunk, 2022 közepén pedig 2,4%-ot.  
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Reál GDP (év/év, %)   

  2020 2021 2022 

USA -3,4 6,1 4,1 

Euróövezet -6,5 5,0 4,0 

Németország -4,6 3,1 4,5 

Magyarország -5,2 7,0 5,5 

Lengyelország -2,7 5,1 5,1 

Csehország -5,8 3,7 4,4 

Románia -3,9 7,5 4,7 

Infláció (éves átlag, %)  

  2020 2021 2022 

USA 1,2 4,2 2,9 

Euróövezet 0,3 2,3 1,6 

Németország 0,4 2,8 1,9 

Magyarország 3,3 4,9 4,4 

Lengyelország 3,4 4,7 4,2 

Csehország 3,2 3,5 3,8 

Románia 2,6 4,8 6,3 

*2021. október 15-i értékek 
Forrás: Bloomberg, Raiffeisen elemzés 

Munkanélküliség (%)   

  2020 2021 2022 

USA 8,1 5,4 4,3 

Euróövezet 8,0 8,1 7,8 

Németország 5,9 5,7 5,3 

Magyarország 4,3 4,1 3,9 

Lengyelország 5,9 6,1 5,7 

Csehország 3,6 3,9 3,7 

Románia 5,0 5,4 5,1 

 3 hónapos bankközi kamat (%)    

  *aktuális  '21. dec. '22. jan. '22. márc. 

USA 0,12 0,15 0,15 0,15 

Euró zóna -0,55 -0,55 --0,55 -0,50 

Magyaro. 1,86 2,20 2,35 2,50 

Lengyelo. 0,69 0,90 1,15 1,40 

Cseho. 2,09 2,54 2,99 3,21 

Románia 2,05 2,25 2,60 2,85 

 10 éves állampapírhozam (%) 

  *aktuális  '21. dec. '22. jan. '22. márc. 

USA 1,57 1,65 1,75 1,80 

Németország. -0,17 -0,20 -0,10 -0,10 

Magyarország 3,70 3,65 3,75 3,75 

Lengyelország 2,58 2,40 2,45 2,45 

Csehország 2,38 2,30 2,30 2,47 

Románia 4,96 4,75 4,90 5,05 

Árfolyam    

  *aktuális  '21. dec. '22. jan. '22. márc. 

EUR/USD 1,16 1,19 1,18 1,18 

EUR/HUF 360 350 350 350 

EUR/PLN 4,57 4,50 4,45 4,40 

EUR/CZK 25,4 25,2 25,1 24,8 

EUR/RON 4,95 4,96 4,97 4,97 
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USA, 

Normalizálás, veszélyekkel 

 

A járvány okozta gazdasági recesszió már 2020 

áprilisában véget ért, de a Fed továbbra is havi 120 

milliárd dollárnyi állampapír és jelzáloggal fede-

zett értékpapír vásárlással igyekszik biztosítani a 

folyamatos gazdasági növekedést. Holott a man-

dátuma hivatalosan az infláció 2% körüli szinten 

tartásáról és a teljes foglalkoztatottság biztosítá-

sáról szól. A mennyiségi lazítás csekély közvetlen 

hatással van e két tényezőre, sőt piac torzítások-

hoz is vezet, hiszen az óriási mennyiségű pénznek 

valahol le kell csapódnia a gazdaságban. Ennek 

egyik vetülete a részvénypiaci emelkedés, de a la-

káspiaci rekord árak és a bankok elképzelhetetlen 

nagyságú szabad készpénzállománya is ide sorol-

ható. Szerencsére a „jobb később, mint soha” elv 

alapján esély mutatkozik arra, hogy még az idén 

megkezdődjön a monetáris lazítás mérséklése.  

 

A jegybank legutóbbi ülésén, szeptember 22-én is 

erre utalt az elnök. Ekkor vártnak megfelelően egy-

hangú döntéssel nem változtatott irányadó ka-

matján az amerikai jegybank, így az alapkamat 

folyosó maradt 0,00% - 0,25% között. A kommüniké 

egyetlen fontos változtatása, hogy a kötvényvá-

sárlási program módosítása „hamarosan szüksé-

gessé válhat”. Ez egybevág avval a piaci nézettel, 

hogy a következő, november 3-i ülésen bejelent-

sék a tényleges kereteit a jelenleg havi 120 mil-

liárd dolláros mennyiségi lazítási program le-

építésének, ami Powell szerint akár már jövő 

év felére ki is futhat. A jegybank úgy ítéli meg, 

hogy a teljes foglalkoztatottság és az árstabilitási 

célok felé történő elmozdulás megtörtént. Termé-

szetesen közvetve a delta variáns is említést ka-

pott a szövegben, hiszen a megkezdett kilábalást 

lassítja a fertőzés.  

  

Negyedév vége lévén az amerikai jegybank köz-

zétette szokásos gazdasági előrejelzéseit is. A 

legfontosabbal kezdve 2022-re már 0,3 százalékos 

medián alapkamatra számítanak (szórás 0,1% - 

0,4% között), a júniusi 0,1 százalék után. Ez 2023-ra 

1 százalékra (0,6 százalékról), majd 2024-re 1,8 szá-

zalékra emelkedik. Minél messzebbre távolodunk el 

a jelentől annál nagyobb a szórás az egyes érté-

kekben. 2024-re például 0,6% - 2,6% közötti értéke-

ket találhatunk. Ezek alapján, amikor elindul a ka-

matemelési ciklus, akkor, a jelenlegi ismereteink 

szerint, negyedévente 25 bázispontos szigorításra 

lehet számítani. Pont úgy, ahogy a múltkor 2016-os 

kezdéssel történt. Ami a személyeket illeti június-

ban még csak egy tag vélekedett úgy, hogy kama-

tot kell emelni jövőre, ez mostanra kilenc főre bő-

vült. Evvel tökéletesen megosztott lett a tanács 18 

tagja. Azonban 2023-ra már csak egyetlen egy fő 

van, aki nem számol kamatemeléssel, míg egy ne-

gyedéve még öt fő vélekedett így. 

  

A GDP esetében az idei várakozás júniushoz képest 

(5,9% vs 7,0%) jelentősen csökkent, de a jövő évi 

értékeket (3,8% vs 3,3%) felfelé módosították. 2023

-re vonatkozóan alig történt változás (2,5% vs 

2,4%) és a hosszú távú célszint továbbra is maradt 
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1,8 százalék. kifejezetten óvatos becslések ezek, 

hiszen például az IMF 6,0% és 5,2% növekedést 

prognosztizál idénre és jövőre.  

A munkanélküliségi ráta prognózisa esetében 

csak az idei érték módosult (4,8% vs 4,5%). Ez jövő-

re 3,8 százalékra, majd 3,5 százalékra csökkenne, 

ahol stabilizálódhat a ráta hosszabb távon véle-

ményük szerint. Javuló a munkaerő kereslet, de a 

delta variáns körüli aggodalmak és a megfelelő 

gyermekgondozás hiánya hátráltatja a haladást. 

Továbbra is leginkább a kisebbségek, illetve a szol-

gáltatási szektorban lévők vannak a legnagyobb 

lemaradásban. A havi statisztikák is alátámasztják 

az egyenlőtlen, de gyógyuló tendenciákat.  

Nem meglepő módon a maginflációs (PCE) vára-

kozások számottevő mértékben megemelésre 

kerültek. A júniusi 3 százalék helyett már 3,7 száza-

lékban bíznak. Jövőre az előrejelzésekben 20 bázis-

pontos növekedés történt 2,3 százalékra, míg 2023

-ban csak 10 bázispontos 2,2 százalékra. Ebből is 

látható, hogy a jegybanki tanácstagok csak az idei 

évben felfutó, átmeneti inflációval számolnak. Így 

a monetáris szigorítást sem kell elkapkodni. Powell 

úgy gondolja, hogy a beszállítási lánc problémák 

miatt nő leginkább az inflációs várakozás, de to-

vábbra is átmenetinek (kb. egy év) gondolja a ha-

tást. 

Fontos megjegyezni, ahogy arra Powell többször is 

felhívja a figyelmet, hogy ezek az előrejelzések az 

összes tanácstag összesített véleményének átlaga 

vagy mediánja alapján születnek és nem csak a 

szavazó tagok által. Továbbá ezek nem a jegybank 

hivatalos várakozásai, hanem a tanácstagok sze-

mélyes véleményei. Ezért messze menő következ-

tetéseket nem szabad belőle levonni.  

  

A kamatdöntő ülést követő sajtótájékoztatón Po-

well arról beszélt, hogy erős év végére számít gaz-

dasági növekedés tekintetében. Ez szükséges fel-

tétele annak, hogy a mennyiségi lazítás mérséklé-

se elinduljon. Az elnök szerint a teljes foglalkoz-

tatottsági és árstabilitási kritérium teljesült, 

illetve teljesülni fog novemberre, így nincs akadá-

lya, előreláthatóan, a mennyiségi lazítás kiveze-

tésének. A jegyzőkönyvben foglaltak szerint havi 

10 milliárd dollárral mérséklik az állampapír és 

5 milliárd dollárral az államilag biztosított jel-

záloggal fedezett értékpapír vásárlásokat, 

akár már novembertől. Ha nem változtatnak a 

mennyiségen akkor nyolc hónap alatt leépítik a 

QE4-et, azaz novemberi kezdéssel pont júniusa 

végeznének. Fontos hangsúlyozni, hogy most csak 

a tavaly elindított járványügyi mennyiségi lazítás 

leépítéséről van szó és nem kerül sor a jegybank 

mérlegfőösszegének, ami már közel 8,5 billió dollár, 

csökkentésére. Ez utóbbi egyáltalán nincs terítéken 

a fél év múlva véget érő mérséklési folyamatot 

követően sem. Kamatemelés majd csak a mennyi-

ségi lazítás program kifutása után képzelhető el, 

ami a legoptimistább piaci előrejelzések szerint is 

csak 2022 év végén valószínű.   

 

Mivel a soron következő jegybanki kamatdöntő 

ülésre november 3-án kerül sor, a tanácstagok az 5

-én megjelentő októberi munkaerőpiaci adatsorra 

nem alapozhatják döntésüket. Ezért kiemelt fon-
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tosságú volt a szeptemberi munkaerőpiaci 

adatsor, ami különös módon tartalmazott szinte 

azonos arányban pozitív és negatív eredményeket 

is. A havi új munkahely teremtés mértéke a ta-

valy decemberi negatív (-306 000) adat óta nem 

volt ilyen gyenge (194 000). A szeptember már a 

második hónap volt egyhuzamban, hogy a kon-

szenzustól elmaradó értéket kaptunk. Most min-

den várakozást alulmúlt az érték, ami akár meg is 

kérdőjelezhetné a jegybank eredetileg következő, 

november eleji ülésén tervezett mennyiségi lazítás 

mérsékléséről szóló bejelentésének időpontját. Kö-

rülbelül 25 000–50 000 fős többlet hiányzott ahhoz, 

hogy egyértelmű legyen a jegybank döntése a mo-

netáris szigorításról. Azonban a jelentés részletei-

ben tapasztalt javulás egyértelművé teszi a Fed 

számára, hogy megkezdheti a kivezetést. A ma-

gánszektor munkahely teremtése (317 000) erős 

volt. További pozitív trendre utal, hogy a megelőző 

két hónapot 169 000 fővel módosították felfelé. 

Eddig csak márciusban nem következett be utóla-

gos felminősítés, így lehet arra számítani, hogy a 

szeptemberi adat is felfelé fog módosulni. Mind-

azonáltal még 5 333 000 fő, azaz 3,3% hiányzik a 

járvány előtti foglalkoztatottsági szint eléréséhez. 

Az elmúlt féléves munkahelyteremtési átlagot véve 

további 8 hónap kellene ahhoz, hogy behozza az 

ország a lemaradást.  

 

Az szeptemberi adat vártnál alacsonyabb mivolta 

mindenféleképpen az állami foglalkoztatottak 

körében bekövetkezett csökkenés eredménye. 

Hasonló 123 000 fős visszaesésre 11 hónapja nem 

volt példa. Azonban e mögött is inkább szezonális 

hatások állnak, amit most a kiszámíthatatlan isko-

lakezdés tréfált meg. Az adatok szerint szeptem-

berben az önkormányzati, tagállami és magán is-

kolákban 179 500 fővel kevesebben dolgoztak. Biz-

ton kijelenthető, hogy nem szűnt meg ennyi ta-

nári állást pont az iskolakezdéskor. Annyi történt, 

hogy a továbbra is élénk járványhelyzet miatt ke-

vesebb tanár kezdte meg az új tanítási évet, mint 

amennyire a statisztikai szezonalitási modell szá-

mított. A nyers adatok 1 281 500 fős bővülést re-

gisztráltak és ebből lett 179 500 fős csökkenés. A 

naptári év nagy részében a tanárok száma megle-

hetősen stabil. Két fő kivétel van, július és szept-

ember. Júniusban és októberben is vannak szezo-

nális torzulások, de azok ezekhez képest csekélyek 

mértékűek. Amerikában a nyári és egyéb szünet 

alkalmával megszűnik az aktív foglalkoztatottság. 

A járvány előtti évtizedben a helyi pedagógusok 

száma júliusban átlagosan 1,184 millió fővel csök-

kent, majd szeptemberben következetesen 

853 000 fővel nőtt. Azonban a járvány eltorzította 

ezeket a mintákat az elmúlt két évben. A júliusi 

létszámcsökkenés átlagosan 930 ezer fő, míg a 

szeptemberi felvétel átlagosan 692 ezer fő volt. 

Ennek ellenére a torzulásokat tapasztaló környe-

zetben minden olyan rendellenesség, amely egy 

nagy szezonális kiigazítással rendelkező hónapban 

jelentkezik, jelentősen fel lesz nagyítva. Egyre több 

önkormányzat, például a legnagyobb Los Angeles, 

már bevezette a kötelező oltást minden oktatás-

ban dolgozónak. Ez is fokozza az ellenállást a visz-

szatéréssel szemben és így érthető, hogy a foglal-
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koztatási hiány egy része "önkéntes". A gyenge 

adat egyszeri mivoltára utal, hogy nettó szinten a 

július és szeptember közötti különbség abszolút és 

relatív szinten is kisebb, mint a történelmi átlag. 

Továbbá a meghirdetett állások számát nézve a 

tanári pályán 648 000 pozíció vár betöltésre. Ez 

rekord mértéknek számít és több mint kétszerese 

az ekkor tipikusan tapasztalható szintnek.  

 

Valószínűleg New York és Kalifornia tagállam 

egészségügyi szektorában kötelezővé tett védőol-

tásoknak köszönhető, hogy a nővéri állások 37 

600 fővel zsugorodtak szeptemberben. Az új állás-

helyek számát tekintve kiemelendő a vendéglátó-

ipari és kényelmi szektor, ahol az 74 000 új állás 

jött létre és az augusztusi, eredetileg 0 értéket is 

38 000 főre javították.  A szektorból továbbra is 1,6 

millió dolgozó, avagy 9,4% hiányzik. Az építőipar-

ban az augusztusi nulla után 22 000 új állás léte-

sült. A kiskereskedelemben a 56 000, ami jelentős 

előrelépés a megelőző havi 4 000 fős csökkenéshez 

képest. Ideiglenes munkaerőre (-5 000 vs -4 000) 

továbbra sincs szükség, hiszen második hónapja 

zsugorodik a számuk. Ez egy darabig még így fog 

maradni, mert nagyon sok a betöltetlen állás.  

 

A csalódást keltő, intézményi felmérésre alapuló új 

munkahelyek száma adattal ellentétben a háztar-

tási felmérésen alapuló munkanélküliségi ráta 

5,2 százalékról 4,8 százalékra esett a hónap 

során. Nem meglepő az ekkora mértékű csökkenés, 

hiszen júliusban már 0,5 százalékponttal mérséklő-

dött az adat. Így már alig 40 százalékpont választ-

ja el a 2020 márciusi szinttől (4,4%). Az alulfoglal-

koztatottsági ráta amúgy 8,5 százalékra esett 8,8 

százalékról. Ugyanakkor a csökkenés mögött saj-

nos nem a munkaerőpiaci bővülés áll, ahogy 

arra a munkahely teremtési statisztikából is követ-

keztethetünk, hanem hogy tömegek (338 000 fő) 

hagyták el a munkaerőpiacot. Már nem keresnek 

állást sem, így nem számítanak bele a statisztiká-

ba. Amúgy a háztartási felmérés 526 000 új mun-

kavállalót számolt össze, ebből számítódik a mun-

kanélküliségi ráta is.  

 

A teljes munkaképes lakosság körében az aktivitási 

ráta 61,6 százalékra mérséklődött 61,7 százalékról. 

Azonban ez a minimális gyengülés is 183 000 fős 

munkaerőpiaci csökkenést okozott. Összehasonlí-

tásképpen augusztusban 190 000 fővel bővült a 

munkaerőpiac. Főképp a nők körében csökkent 

az aktivitás, holott arra számítottak, hogy az is-

kolai év megkezdésével visszatérnek a munkaerő-

piacra. A 25-54 évesek körében az aktivitási ráta 

változatlanul 78% maradt. Az ázsiaiak az egyetlen 

csoport, ahol a foglalkoztatottsági szint megha-

ladta, 0,8 százalékponttal, a 2020 februári értéke-

ket. A fehérek 2,3 százalékponttal még mindig le 

vannak maradva. A foglalkoztatott/népesség 

arány így is 58,7 százalékra emelkedett 58,5 száza-

lékról, de a tavaly márciusi csúcs (59,9%) még 

messzebb található.  

 

Nagyon furcsa helyzet alakult ki, mert a potenciális 

munkavállalók hagyják el a munkaerőpiacot, mi-

közben rekord számú 10 934 000 betöltetlen ál-
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lás van a piacon. Ennek következtében rekord 

szinten található a munkahelyet önként elha-

gyók száma is, ami legutóbbi 4 270 000 fő volt 

augusztusban. Ez a valaha volt legmagasabb ér-

ték. A korábbi rekord még 2019 júliusában történt 

3,45 millió fővel. A legnagyobb mértékben a kiske-

reskedelemből (721 000) és a vendéglátóiparból 

(892 000) távoztak. Az ilyen nagyfokú munka elha-

gyó arra utal, hogy biztosak abban, hogy gond nél-

kül jobb állásban tudnak majd elhelyezkedni. Ez 

igaz is, hiszen, ha minden regisztrált munkanélküli 

elhelyezkedne, még mindig több mint 3 millió be-

töltetlen állás lenne. Ugyanakkor ebből az is követ-

kezik, hogy csak az nem tud elhelyezkedni, aki 

tényleg nem akar, ha nem számolunk a munkahe-

lyek nem egyenlő földrajzi eloszlásával és az in-

kább alacsonyabb fizetésű állások felé torzuló kí-

nálattal. Kihasználva helyzeti előnyüket egyre 

több iparágban sztrájkolnak a mezőgazdasági 

gépgyártótól (John Deere) az élelmiszergyárakon 

(Kellogg) és az egészségügyi szektoron (Kaiser Per-

manente) át egészen Hollywood-ig, ahol 60 000 

háttérmunkás tervezi beszüntetni a munkát, ha 

nem kapnak több bért és elfogadhatóbb munka-

körülményeket. Ez lenne az első sztrájk a körükben 

a film fővárosban 1945 óta. Összességben több 100 

000 dolgozó van sztrájkon országszerte. A dolgo-

zók kívánságainak kielégítése hosszú távú gazda-

sági következménnyel járhat. A magasabb bérek 

tartóssá tehetik a jegybank által „átmenetinek” 

gondolt inflációs környezetet, mert az energiaárak 

és a járvány hatása elmúlik hamarosan, de a bér-

emeléseket nem fogják visszacsökkenteni. 

 

A vállalatok igyekeznek mindent megtenni a mun-

kaerő elvándorlás megakadályozása és az elége-

detlenség érdekében. Ebben a harcban a legegy-

szerűbb fegyverük a béremelés. Így az átlagos 

órabér rekord szintre, 30,85$-ra emelkedett 

30,66$-ról a teljes foglalkoztatotti körben. A havi 

0,6 százalékos emelkedés április óta nem látott 

mértékű, míg az éves szinten 4,6 százalék a javu-

lás. Ez utóbbi február (5,2%) óta nem látott magas-

ság. Ezzel szemben a nem vezető beosztásúak kör-

ében még jelentősebb 5,5 százalékos növekedést 

láthattunk, de az átlagos órabér itt csak 26,15$. Bár 

ez is rekordnak számít. Ugyanakkor az elmúlt idő-

szakban a koronavírus ezt a statisztikát is megté-

pázta. Először az alacsonyabb fizetésű, főleg szol-

gáltatóipari állások megszűnésével felpattant a 

statisztika, majd tavaly az oltásoknak köszönhető-

en a gazdasági nyitásra visszatérő alacsonyabb 

fizetésű állások miatt összeomlott. Most újra 

emelkedésnek indult a mutató, de most a tényle-

gesen erős munkaerőkereslet a fűtő erő. A maga-

sabb bérekkel párhuzamosan a munkahét hossza 

is bővült (34,8 óra), ami május óta nem látott ma-

gasság. A feldolgozóipariban az elmúlt hónapok-

ban a 40,1 óra körül ingadozik a mutató.  

 

Ahogy látjuk a feldolgozóipart is utolérte a bér-

emelési kényszer, ami nem meglepő, ha figyelembe 

vesszük, hogy közel félmillió dolgozó hiányzik a 

járvány előtti állapotokhoz képest. Ugyanakkor a 

termékek iránti kereslet egyáltalán nem lankad. A 

tavalyi második negyedév beesése után megindult 
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féléves erősödés megtorpant idén júniusban, de az 

ISM konjunktúra mutatók alapján mért ipari 

aktivitás nem esett vissza, hanem magas szin-

ten stabilizálódott. A részleteket vizsgálva egyér-

telműen nyomon követhető a járvány elhúzódó 

hatása. A világszintű beszállítási lánccal rendelke-

ző főképp nagyvállalatok számára a járvány hatá-

sára szinte ellehetetlenedik a tervezhetőség. Nem 

tudni, hogy a koronavírus felbukkanása melyik 

ponton fog gyár lezárásokhoz vezetni megakaszt-

va a teljes folyamatot. A járványra vezethető visz-

sza a világszerte tapasztalható feldolgozóipari 

munkaerőhiány is, ami miatt a már meglévő meg-

rendelések csak hosszabb gyártási idő alatt telje-

sülhetnek. Ez alapanyaghiányhoz vezet a lánc ké-

sőbbi állomásain, ami magasabb árakat és infláci-

ót generál. Egyes szektorokban, mint a félvezetők-

re alapozó autógyáraknál már a termelést is szü-

neteltetni kellett alapanyag hiányában. Az ISM fel-

dolgozóipari BMI alapján a beszállítási idő a meg-

rendeléstől a leszállításig sosem látott 92 napra 

bővült az adatok 1987 óta fennálló történelmében. 

Az amúgy is törékeny állapotokat könnyen megtö-

rik a természeti csapások, mint például az Amerika 

partokba csapódó két szeptemberi hurrikán, vagy 

az európai árvizek. Ez még hosszabb leállásokhoz 

vezet még magasabb árakat eredményezve. A jár-

ványügyi lezárások végével a vártnál erősebb mér-

tékben visszapattanó kereslet mellett nem történt 

gyökeres változás, ami ilyen tartósan ilyen követ-

kezményekkel kell, hogy járjon. Így ezek a kelle-

metlen hatások átmenetileg bizonyulnak majd 

jegybanki időtávon, ami 12-18 hónap. Ezért sem 

aggódik a jegybank, hogy pillanatnyilag magasabb 

az infláció. Amúgy is a korábbi években a célszint 

alatti árnövekedés időszakát most egy drágább 

szakasz követi, de az átlag egyelőre megfelelő, 

teljesítve a szimmetrikus 2 százalékos célt.  

 

Ennek megfelelően az előzetes várakozásokhoz 

képest gyorsabb ütemű inflációval szembesültek 

az amerikai fogyasztók szeptemberben. Havi szin-

ten tapasztalt 0,4 százalékos drágulás így is a má-

sodik legalacsonyabb volt február óta az előző 

havi 0,3% után. Ennek ellenére az éves ütem 5,4 

százalékra emelkedett, az előző havi 5,3% után. 

Júniusban már láthattunk ugyanilyen magas szin-

tet, de ezt megelőzően 2008-ig kell visszamenni 

magasabb értékért. Szeptemberben az élelmiszer-

árak (0,9% hó/hó) és a lakhatási költségek adták a 

havi változás több mint felét. A volatilis élelmi-

szer (4,6% év/év) és energiaárakkal (24,8% év/év) 

nem számolva 0,2%-os havi drágulást kaptunk, 

ami megegyezett a várakozásokkal. Ez 4 százalé-

kos éves növekedést jelent, mint az előző hó-

napban. A csúcs itt szintén júniusban mutatkozott 

4,5 százalékkal, ami 1991 novemberi maximum. Az 

előző havi áremelkedést a magasabb élelmiszer és 

lakhatási költségek adták, de emelkedtek az új 

autók árai (+10%) év/év) is. Evvel párhuzamosan a 

használt gépjárművek (-0,7% vs -1,5% hó/hó), repü-

lőgépjegyek (-6,4% vs -9,1%) és ruházati cikkek (-

1,1% vs 0,4% hó/hó) árai csökkentek. A benzinárak 

12 hónap alatt 42,1%-kal ugrottak meg, míg a gáz-

ár már szeptemberben 20,6%-kal magasabb volt.  

A szállodai szobaárak (-0,6% vs -3,3% hó/hó) csök-
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kentek, ami a delta variáns utazásra gyakorolt ne-

gatív hatását tükrözi, de egyre több kategóriá-

ban figyelhetők meg magasabb árak. Már nem 

csak a gazdaság újra nyitásához kapcsolódó-

an. Sőt, az augusztusi -2,5 bázispontos hozzájáru-

lás után az újranyitási ágazatok (használt autók, 

autóbérlés, szállodai szoba, autóbiztosítás, repülő-

jegy, étterem) -0,05 bázispontot vontak el a végső 

adattól. Ezzel szemben a klasszikus komponensek 

40 bázispontot adtak szeptemberben. A maga-

sabb lakásárak hatását is megfigyelhetjük már az 

adatokban. A bérleti díjak 0,5 százalékkal nőt-

tek havi szinten, amire 2001 óta nem volt pél-

da. A lakhatási költségek, amelyek a fogyasztói 

árindex harmadát adják tartósabb hátszelet biz-

tosíthatnak az inflációnak. 

A példátlan szállítási kihívások, az alapanyaghiány, 

a magas nyersanyagárak és a növekvő bérek 

együttesen jelentősen megnövelték a termelők 

költségeit. Sokan a költségek egy részét a fogyasz-

tókra hárították, ami tartósabb inflációt eredmé-

nyezett, mint azt sok közgazdász, köztük a jegy-

bank munkatársai, eredetileg várták. A lakhatási, 

autó és benzinárak jelentős növekedése akár ko-

moly hátráltató tényező is lehet jövőre. A benzin-

árak a nemzetközi olajárakkal párhuzamosan 

gyorsan visszaeshetnek, de a másik kettő tartó-

sabban megemelkedett szinten maradhat. A ma-

gasabb infláció a béremelések nagy részét is elve-

szi. Szeptemberre 0,2%-kal nőttek a reál órabérek 

augusztushoz képest, de tavaly szeptemberhez 

viszonyítva már 0,8%-os csökkenést kaptunk. Rész-

ben emiatt kerül sor az 1982 óta nem látott 5,9%-

os nyugdíj kiegészítésre is. 

 

Bár már elég ideje szembesül az amerikai fo-

gyasztó a magasabb inflációs környezettel, de 

a fogyasztásban még nem tapasztalhattunk 

visszaesést. Erre utal a szeptemberi kiskereske-

delmi értékesítési adat minden várakozást felül-

múló növekedése is. A reál alapon éves szinten 8%-

ot meghaladó ütem ugyan február óta nem látott 

alacsony szint, de messze meghaladja a járvány 

előtti 1 - 2 százalékos növekedést. A járvány hatá-

sát kiküszöbölendő két éves különbséggel is szá-

moltunk, ahol 12,9 százalékos 24 havi bővülést kap-

tunk az augusztusi 11,6% és a júliusi 11,3% után. A 

járvány előtt 2 – 4% volt a normális szint ebben a 

statisztikában. A kiskereskedelmi értékesítés adat-

sora nem öleli fel a lakossági fogyasztás 75 száza-

lékát adó szolgáltatásokra fordított összeget, de 

ez most talán pont kapóra is jön, hiszen a nyár vé-

gi, ősz eleji negyedik hullám hatására megint elő-

térbe kerülhettek a termékek a szolgáltatásokkal 

szemben, hiszen az egészségügyi óvatosság miatt 

a közvetlen emberi kapcsolattal járó tevékenysé-

gek kerülendők voltak. Az év vége felé azonban 

nehezedik majd a fogyasztók helyzete. A drágább 

üzemanyag és élelmiszer árak mellett szeptem-

berrel az összes tagállamban véget ért az addicio-

nális járványügyi kiegészített munkanélküli segély, 

illetve a kilakoltatási moratórium is lejárt. Egy-két 

tagállam van csak, ahol van a bérlők védelmét 

szolgáló törvények. A Goldman Sachs számításai 

szerint 2,5 – 3,5 millió bérlőnek van bérleti díj hát-

raléka és 750 000 háztartást fenyeget kilakoltatás.  
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Mentsvár a bajban, hogy a megtakarítási ráta 

(9,4% augusztusban) a járvány előtthöz képest 

több mint 20 százalékkal magasabb. Ez megfelelő 

biztosíték ahhoz, hogy ne kelljen a fogyasztási szo-

kásokon változtatni. Az ország legnagyobb bank-

jában felmérése alapján a aktív a költekezési kedv 

a hitelkártyákon. Egy év alatt 30 százalékkal bővült 

a JPMorgan kártyák forgalma, de még így sem éri 

el a korábbi csúcsot. Viszont a hitelkintlevőség 

csak 2 százalékkal emelkedett. Azaz, a fogyasztók 

nagyon ügyelnek arra, hogy ne csússzanak adós-

ságba. A fogyasztó segítségére volt, hogy a bérek 

nagyjából lépést tartottak az inflációval. Reál szin-

ten mérsékelt, de folyamatos növekedést láthat-

tunk már április óta az órabérekben. Evvel leg-

alább szinten lehet tartani a fogyasztás ütemét. 

Továbbá az infláció, bár a havi adatból ez nem 

tűnik ki, is lassult a második negyedévhez képest. 

Az évesített ütem akkor 9,7% volt, míg a harmadik 

negyedévben 4,7%. Tehát egy negyedév alatt már 

felére csökkent a növekedés. Ugyebár a bázisha-

tásnak jelentős szerepe van a mostani magasabb 

értékű inflációban. A Dallas Fed által készített le-

szűkített, átlagos PCE (Trimmed Mean PCE) inflá-

ciós mutató, ami a havi adatokból a szélsőértékek-

kel (legjobb és legrosszabb értékek) nem számol, 2 

százalékon található éves alapon. Ez teljességgel 

belefér a mutató által 2016 júliusa óta fennálló 

1,7% - 2,1% közötti sávba. A mutató amúgy idén 

januárban érte el a sáv alját a kezdetek után elő-

ször.  

 

Sajnálatos módon szeptember végén a politikai 

csatározások újra címlapra kerültek, de a szoká-

sos hétköznapi vitákkal szemben itt voltaképpen 

az ország gazdasági biztonsága volt a tét. Szept-

ember 30-ával ér véget az amerikai költségveté-

si év, ami alapesetben is izgalmakkal szokott járni, 

de az idei negyedév forduló különösen feszültnek 

bizonyult. Bár a demokratának 51 fős többségük is 

lehet a 100 fős szenátusban az aktuális szabályo-

zások miatt egyes törvényjavaslatok előterjeszté-

séhez 60 fős többség kell. Tehát nem elég, hogy az 

összes demokrata egyetértsen és támogasson egy 

javaslatot, de még 10 republikánust is céljuk mellé 

kell állítani. A republikánusok már most a jövő évi 

előválasztásra készülnek, ahol jó eséllyel növelni 

tudják majd számukat, sőt, akár többségbe is ke-

rülhetnek a felsőházban és egyes számítások sze-

rint az alsóházban is. Éppen ezért minden politikai 

lehetőséget megragadnak, hogy hangoztassák 

nézeteiket és ellenállásukat a demokrata javasla-

tokkal szemben. Az, hogy nincs kész az új költség-

vetési terv határidőre nem újdonság az Egyesült 

Államokban, ilyenkor átmeneti rendelkezéssel a 

meglévő költségvetési évet terjesztik ki egy fix idő-

tartamra, hogy időt adjanak maguknak a meg-

egyezésre. Enélkül kormányzati leállás következ-

ne be, ami az állami intézmények bezárását és a 

dolgozók felfüggesztését jelenti. Trump kormány-

zása alatt kétszeri is előfordult már ilyen, köztük a 

valaha volt leghosszabb 35 napig tartó időszak is. 

Az idén szó szerint az utolsó pillanatban sikerült 

megegyezni a feleknek és végül 15 republikánus 

csatlakozott a demokratákhoz, hogy december 

elejéig kiterjesszék a meglévő költségvetési évet.  
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Evvel az első akadályt áthárították két hónappal 

későbbre. A sokkal komolyabb következményekkel 

járó adósságplafon megemelése volt a soron 

következő feladat. Egy 1917-es törvény eredménye 

a mai cirkusz, ami az állam finanszírozását volt 

hivatott felgyorsítani, hiszen előtte minden egyes 

költségnövelő tételről külön kellett szavaznia a 

kongresszusnak. Azonban a republikánusok itt sem 

adták be a derekukat egykönnyedén, holott a 

Trump kormányzás 60 hónapja alatt csak 13 hó-

napban volt érvényben az adósságplafon. A többi 

időszakban egyszerűen fel volt függesztve, mert a 

kormány az adócsökkentést helyezte előtérbe, ami 

természetesen erőteljesen megnövelte az állam-

adósságot. Július 31-ével élesedett újra a korláto-

zás 28,4 billió dolláros szinten. A költségvetéssel 

szemben itt arról van szó, hogy az állam nem tudja 

az adósságplafon finanszírozási korlátozásai mi-

att teljesíteni állampapírjai után keletkezett köte-

lezettségeit, így nem fizetés állapotába, azaz 

csődhelyzetbe kerül. Legutoljára 2011-ben került 

ehhez közel az ország, amikor az S&P hitelminősítő 

az addig kiváló értékelését egy fokozattal le is ron-

totta. A pénzügyminiszter szerint október 18-ig lett 

volna elég a mozgástér, de szerencsére nem került 

sor a határidő áthágására, mert sikerült itt is egy 

áthidaló megoldással két hónappal elodázni a 

problémát. A 480 milliárd dollárral megemelt pla-

fonba szintén valamikor december elején fog újra 

beleütközni az államadósság.  

 

Sajnálatos módon nemcsak az ellenzékkel kell 

megküzdenie a kormánynak, hanem saját pártján 

belüli nézeteltéréseket is tisztáznia kell. Biden nagy 

reményekkel teli kampánnyal nyerte meg a tavalyi 

elnökválasztást, de ezek közül csak a szükségszerű 

tavaszi járványügyi programot tudta eddig elfo-

gadtatni. Sikerült ugyan egy 1 billió dolláros 

klasszikus infrastruktúra csomagot is tető alá 

hozni, sőt el is fogadta már a szenátus is, de a de-

mokrata többségű alsóház voltaképpen túszul 

tartja, ameddig a sokkal nagyvonalúbb eredetileg 

3,5 billió dolláros „szociális” infrastruktúra cso-

mag nem kerül előterjesztésre. Az 1 billió dolláros 

csomag a megszokott klasszikus tételeket tartal-

mazza, mint útfelújítás, hídépítés, vagy csatorná-

zás, de ide tartozik a szélessávú internet kiépítése 

is. A „szociális” csomag viszont egyfajta kívánság-

lista, ami minden olyan programot vagy beruhá-

zást tartalmaz, amit a progresszív demokratát el 

tudtak képzelni. Ezek közül sok olyan, ami nekünk 

európaiaknak már évtizedek óta természetes, ilyen 

az ingyenes bölcsőde, a kiterjesztett nyugdíj, a TB 

támogatott fogászati kezelések vagy a két éves 

ingyenes főiskolai oktatás. Ide kerültek a környe-

zetvédelmi rendelkezések, mint a fűtési rendszerek 

korszerűsítése, a megújuló energiára alapuló erő-

művek építése, a közösségi közlekedés fejlesztése, 

de a töltőállomások létesítése és az állami gépjár-

művek (pl. postakocsik) elektromos meghajtásúvá 

tétele is. Mindezeket figyelembe véve nem megle-

pő, hogy nominálisan a valaha volt legnagyobb 

program van terítéken. Reál alapon a New Deal-

hez hasonlítható. De csak lenne, mert már a de-

mokraták körében nagy az ellenállás a program 

méretét és terjedelmét tekintve. Jelenleg két kor-
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mánypárti szenátor van, aki a leghangosabb ellen-

állást képviseli, köztük az egyik a szénipar által 

támogatott Nyugat-Virginia-i honatya. Természe-

tesen a republikánusok hallani sem akarnak 

ilyen széleskörű állami beavatkozásról, így ők 

egyöntetűen ellenzik a teljes programot. Pláne, 

hogy a részben a gazdagokra és a vállalatokra 

kivetett adókból kívánták finanszírozni a demokra-

ták a programot. Az ügy pikantériája, hogy nem is 

lenne szükség a republikánusokra, mert költségve-

tést érintő kérdésben az elnökség első évében két-

szer van lehetőség egyszerű többséggel dönteni. 

Ebből az egyik lehetőséget már felhasználta a kor-

mánypárt a tavaszi koronavírus csomagra.  

 

A szokásos politikai alkudozás eredménye, hogy 

most már csak a legjobb esetben lesz a „szociális” 

infrastruktúra csomag 2 billió dollár összegű, miu-

tán olyan programok kikerültek, mint az ólom víz-

vezeték csövek cseréje, vagy a lakott területen át-

haladó autópályák felülvizsgálata, de veszélybe 

kerültek a Biden kormányzás fő motívumát adó 

környezetvédelmi intézkedések is. Mindezek ellené-

re továbbra is úgy gondoljuk, hogy a kongresszus, 

még az idén, talán pont december elején, valami-

lyen összeggel elfogadja a klasszikus és a szociális 

infrastruktúra programot, hiszen kulcsfontosságú 

a jövő évi választások szempontjából, hogy sikeres 

évet tudjon Biden maga mögött. Bár a szeptemberi 

munkaerőpiaci adatok nagyon vegyesen alakultak 

a piaci várakozások továbbra is arról szólnak, hogy 

novemberben bejelenti, majd decemberben elindít-

ja a jelenleg is havi 120 milliárd dolláros mennyiségi 

lazítás kivezetését a jegybank, amit fél év alatt 

végre is akar hajtani. Ez alapján a hálaadás után 

az ünnepi időszak kezdetén csaphatnak össze 

újra a politikai hullámok, miközben a piacok az 

eddig relatív stabilitását biztosító, az elmúlt 20 

hónapban megszokott monetáris lazítási időszak 

végét is fel kell dolgozniuk. Hiába a két hónap ha-

ladék nagyon szokatlan lenne, ha kihasználva a 

rendelkezésre álló időt hosszú távú megegyezésre 

tudnának jutni a felek és nem kerülne sor újabb 

szeptember végéhez hasonló jelentős volatilitásra 

a tőkepiacokon.  

 

 

Blahó Levente 

levente.blaho@raiffeisen.hu 

+36-1-484-4301 
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USA részvénypiac, 
Kedvező időszakban  

 

Meglepő módon az amerikai részvénypiac 500 leg-

nagyobb vállalatát tömörítő S&P 500 index a har-

madik negyedévet csupán 7 pontos drágulással 

zárta csak, holott újabb rekord szintet is sikerült 

beállítani. Így is ez volt a hatodik negyedéves 

emelkedése egyhuzamban, de például 2016 és 2017 

között kilenc negyedévig bírta. A gyenge teljesít-

mény teljes mértékben a szeptember hónapnak 

köszönhető, ami tavaly április óta nem látott vesz-

teséggel, ráadásul havi mélyponton zárt. Evvel egy 

hét hónapja tartó növekvő széria tört meg, ami 

utoljára 2017-ben tíz hónapig bírta. A csökkenés 

mögött a politikai huzavona, inflációs félelmek, 

ami hozamemelkedéshez vezetett, a gyorsjelentés 

előtti aggodalmak és az egyszerű profit realizálás 

áll. A szeptember a kereskedés naptár egyik leg-

rosszabb hónapja az október mögött, de míg az 

utóbbi gyakran mérsékli a hó eleji gyengeségét a 

hónap második felében produkált erősödéssel, ad-

dig a szeptember nem ilyen kedves és gyakran 

egész hónapon át kitart az alulteljesítés. A tavaly 

októberi vakcina bejelentések és választások okoz-

ta részvénypiaci emelkedés trendje így megtört 

szeptemberben nagy fokú meglepetést mégsem 

okozott, hiszen 5 százalékot meghaladó korrekciót 

hónapon belül utoljára tavaly szeptemberben lát-

hattunk. A tavaly novemberi fordulópont óta rend-

re megveszik a befektetők a legkisebb csökkenést 

is és új rekord szintre tolják az indexet. Azonban a 

4545 pont ennek véget vetett, ami megegyezik a 

2008/2009-es csökkenés 423,6%-os Fibonacci el-

mozdulásával.  

 

Bármennyire is sorszerűnek tűnik az emelkedő 

trend törésének pontja a 2013-ban, a 2007-es csú-

csok meghaladásával megindult bika piac végét 

ez még nem jelenti. Először is a Fed, bár novem-

berben várhatóan bejelenti a mennyiségi lazítás 

havi 15 milliárd dollárral történő csökkenését, to-

vábbra is aktív vásárlója marad az államköt-

vényeknek és jelzáloggal fedezett értékpapírok-

nak. Csak a negyedik negyedévben 330 milliárd 

dollárt fog a rendszerbe pumpálni, aminek szá-

mottevő része a rekord alacsony alapkamatnak 

köszönhetően a részvénypiacon fog kikötni. 

Azonban 2021 márciusától kezdve egyre nagyobb 

pénzösszegek tárolódnak a jegybank másnapi for-

dított repo programjában. A harmadik negyedév 

végén rekord mértékű 1600 milliárd dollár fizetett 

vissza a jegybank a bankoknak állampapírért cse-

rébe.  

 

A jegybank júniusra tervezett kivonulásának és a 

sokkal magasabb inflációnak köszönhetően a ta-

vaszi hónapok után újra hozamemelkedés indult 

meg a tengerentúlon. Bár a 10 éves állampapír 

hozama még nem érte el a márciusi 1,74%-os idei 

csúcs szintet, ami amúgy csak 20020 januári ma-

gasság, de a 2 éves állampapír már 0,4%-os ma-

gasságban van, ami viszont tavalyi márciusi érté-

ket jelent. A piaci várakozások alapján tényleges 

kamatemelésre legkorábban 2022 decemberében 

kerül majd sor. Mindenesetre a hozamemelkedés 

hatása már most megfigyelhető a részvénypiacon. 
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Magas és növekvő inflációs környezetben a 

ciklikus szektorok felül szoktak teljesíteni a 

piacot. Az idei évben ez a hatás felerősödött, hi-

szen egy kilábalás második évében vagyunk, 

amikor az első évi növekedési szektorok után a 

ciklikus szektorok kerülnek előtérbe. Ebbe a 

csoportba tartozik az energiaszektor is, amely a 

magasabb alapanyagárak révén voltaképpen már 

háromszoros hátszéllel tört az élre és október kö-

zepére már 50 százalékos éves hozammal rendel-

kezett. A szektor ráadásul a tavalyi év egyik nagy 

vesztese volt a bezuhanó olajáraknak köszönhető-

en, így volt honnan visszakapaszkodnia. 2020 janu-

ár elsejei szintjeihez képest még mindig 6 száza-

lékkal elmarad. Hasonlóan erős támogatást élvez 

a pénzügyi szektor, ahol a hozamemelkedés ré-

vén nő a kamatkülönbözet, ami a nettó kamatbe-

vételeket hajtja feljebb növelve a pénzintézetek 

nyereségességét. A szektor tavaly év elejéhez ké-

pest már 28%-kal magasabban van, de az idei tel-

jesítmény ennek tükrében csalódást keltő 30%. 

Fontos kiemelni, hogy az ország legnagyobb bank-

jait tömörítő index az év eleji kitörés majd vissza-

esés után csak augusztusban tudta stabilan meg-

haladni 2008-as korábbi csúcsait. Bármennyire is a 

ciklikus szektorok éve a 2021 egyáltalán nem lehet 

leírni a növekedési szektorokat, amelynek legna-

gyobb képviselője a technológiai szektor. Továbbra 

is a legnagyobb súllyal rendelkezik az S&P 500 in-

dexben. A szektor 2020 januárjától számítva már 

68%-kal magasabban található, holott az idei év-

ben csak a negyedik legjobb 23%-os teljesítményt 

nyújtotta.  

 

Itt érdemes megemlíteni, hogy az 500 legnagyobb 

vállalatról beszéltünk eddig, ami messze nem fedi 

le a teljes több mint 3000 részvényből álló piacot. A 

piaci kapitalizáció alapú indexek, mint amilyen az 

S&P 500 index vagy a BUX index nagy mértékben 

torzítanak. Az S&P 500 indexen belül az öt leg-

nagyobb vállalat – Apple, Microsoft, Google, 

Amazon, Facebook – adja a teljes index 25 szá-

zalékát. Ezek mind növekedési papírok, de egy 

ilyen ciklikus szektoroknak kedvező évben, mint az 

idei és sikerült felülteljesíteniük a fő indexet 4 szá-

zalékponttal. Ha a legnépszerűbb papírokon túlra 

is tekintünk egyértelművé válik, hogy egy kilábalás 

második évében vagyunk, hiszen a közepes papí-

rok (S&P 400) a kispapírok (S&P 600) és a legkisebb 

papírok (Russell 2000) március vége óta csak olda-

laznak. Ezt a formációt láthattuk 2010-ben, 2004-

ben, 1999-ben és 1992-ben és így vissza szinte min-

den esetben egy nagyobb 20%-ot elérő beesés 

esetében.  

 

A kimagasló első és második negyedéves teljesít-

mény után már visszafogottabb várakozásokat 

kaptunk a harmadik negyedéves teljesítményre az 

S&P 500 index vonatkozásában. A negyedév végén 

27,6 százalékos éves eredménynövekedésről szólt 

a konszenzus. Azonban az elmúlt öt évben átlago-

san 8,4 százalékkal haladta meg a tényleges ered-

mény a várakozásokat, de átlagban csak a jelentő 

cégek 76 százalékának sikerült egyáltalán felül-

múlnia az átlagos konszenzust. Az utóbbival korri-

gálva így átlagban 7,2 százalékpontos felültel-
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jesítést várhatunk a konszenzushoz képest. 

Azaz a jelenlegi előrejelzések alapján az S&P 500 

index eredményszintje 34,7 százalékkal nagyobb 

lehet, mint egy évvel korábban. Ha sikerült 30 szá-

zalék felett teljesíteni, akkor ez lesz a harmadik 

negyedév egyhuzamban, hogy legalább ilyen ma-

gas értéket kaptunk. Azonban az utóbbi öt ne-

gyedévben még erősebb és széleskörűbb volt 

a felülteljesítés az eredmény terén, így a cégek 

84 százaléka átlagosan 19,1 százalékkal haladta 

meg a várakozásokat. Ebből 19,5 százalékpontos 

felülteljesítést kapunk, ami 47 százalékos ered-

mény növekedést jelentene. Bármennyire is elké-

pesztő számnak tűnik ez lenne a harmadik 45 szá-

zalékot meghaladó eredménybővülési negyedév 

egyhuzamban. Ne feledjük, hogy az alacsony bázis 

miatt a második negyedévben 90 százalékos ug-

rást tapasztalhattunk az indexszintű eredmény-

ben. Nem véletlen, hogy rekord szintre tudott 

menni az S&P 500 index. Az első negyedévben eh-

hez képest csak 52 százalékos növekedést kap-

tunk.  

 

A járvány előtt megszokott volt, hogy a gyorsje-

lentési szezon után a kedvező vállalati eredmé-

nyek hatására optimista várakozások a negyedév 

folyamán mérséklődnek, amelyeket aztán könnyű-

szerrel teljesítették túl a vállalatok. Öt év átlagá-

ban 2,9 százalékkal, míg tíz év távlatában már 3,7 

százalékkal csökkentek az eredményvárakozáso-

kat a negyedév folyamán. Evvel szemben a mosta-

ni harmadik negyedévben 2,9 százalékos növeke-

dést láthattunk. Ennek előzménye, hogy az eddig 

publikáló 103 cégből 56 közölt pozitív előrejelzése-

ket a harmadik negyedévre vonatkozóan. Ez az 

54% messze felülmúlja az öt éves 39 százalékos 

átlagot. A kimagasló számokat a gyengébb bázis-

időszak és a kiváló negyedéves teljesítmény kettő-

se eredményezi. A tizenegy szektorból tíz esetben 

eredménybővülésre számítanak.  

 

Az energiaszektor produkálta a legnagyobb nö-

vekedést az eredményvárakozásokban a negyedév 

során 23,5 százalékot, 16,6 milliárd dollárról 20,5 

milliárd dollárra. Az éves növekedést a bázisidő-

szak veszteséges mivolta (-1,5 milliárd dollár) miatt 

nem tudjuk kiszámolni. A szektor produkálta az 

ötödik legnagyobb áremelkedést (+2,2%) június 30-

a óta. A szektort alkotó 21 vállalat közül 17-ben 

(81%) nőtt a várt eredmény mértéke. Ebből a 17 

vállalatból 13-ban több mint 10 százalékos volt a 

növekedés. Természetesen az olajár drágulása 

(72% év/év) volt a legnagyobb mozgatórugója az 

eredménybővülésnek. Az Exxon Mobil és a Chevron 

eredménye adja a 22 milliárd dolláros éves ered-

mény növekedésből 10,9 milliárd dollárt.  

Az alapanyagszektor esetében már rendelkezünk 

pozitív bázissal, így tudunk éves változást számol-

ni. A szektor várhatóan 90,4 százalékkal több ered-

ményt termel majd, mint egy évvel korábban. A 

negyedév elején még 71,4 százalék volt csak a várt 

növekedés. Ez a 11,1 százalékos javulás a második 

legnagyobb a 11 szektorból. Ennek ellenére a máso-

dik legnagyobb árfolyam csökkenést (-0,9%) szen-

vedte el a felmért időszakban. A szektort alkotó 
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négy iparágból három esetben 35 százalékot 

meghaladó a bővülés, de például a fém és bánya-

ipartól háromszor nagyobb eredményt várnak. 

Egyedül az építési alapanyagok iparág produkál 

majd várhatóan kisebb (-1%) eredményt. A Nucor, 

a Dow és a LyondellBasell Industries adja a bővít-

mény zömét, így nélkülük a 90,4 százalékos ered-

mény növekedés 37,8 százalékra csökkenne.  

Az ipari szektorban 61,7 százalék az eredménynö-

vekedésre vonatkozó várakozás. A legnagyobb 

növekedést a légitársaságok adják majd, de így is 

veszteségesek maradhatnak (-1,2 vs -8,9 milliárd 

dollár). Nélkülük a 61,7 százaléknyi erősödés 14,4 

százalékra csökkenne.  

A technológiai szektor, amely a legnagyobb súly-

lyal rendelkezik az S&P 500 indexben 28,6 százalé-

kos eredménynövekedés elé néz a várakozások 

alapján. Június végén még csak 21,6 százalékos 

volt a becslés. A dollár szinten 89,1 milliárd dollár-

ról 94,2 milliárd dollárra emelkedő eredménytö-

meg segítette, hogy a harmadik legnagyobb árfo-

lyamemelkedést (+3,3%) produkálta a negyedév 

során. A negyedév alatti várakozás v A szektort 

alkotó hat iparág mindegyike több eredményt ter-

melt, sőt négy esetben kétszámjegyű lehet a nö-

vekedés. Az Apple, mint a legnagyobb tőzsdei cég 

önmagában 7,4 százalékpontnyi eredménybővülé-

sért felel.  

Az egyetlen szektor, amely a negyedév alatt nem 

tudta növelni várható eredménytömegét a fo-

gyasztási termékek szektora volt, amelytől a 

június végi 33 milliárd dollár helyett már csak 30,5 

milliárd dollárra számítanak. Ennek köszönhetően 

az éves változás várható mértéke 11,4 százalékról 

3 százalékra mérséklődött. A piac általános erejé-

re utal, hogy a voltaképpeni leminősítés ellenére 

1,8 százalékkal drágult az árfolyam a negyedév 

folyamán. A szektort alkotó 62 cégből 22 esetben 

számítunk alacsonyabb eredménytömegre. Ezek 

közül 13 esetben 10 százalékot meghaladó mértékű 

lehet a visszaesés. Amúgy a legnagyobb visszahú-

zó erőt az Amazon, ami egyben a legnagyobb súly-

lyal rendelkezik és a General Motors adja.  

 

Az árbevétel esetében szintén kimagasló várako-

zásokkal szembesülünk. A harmadik negyedévben 

14,9 százalékos éves bővülésre számítanak, ami 

messze felülmúlja az ötéves átlag 3,9 százalékot. 

Ha a jelentési szezon végére is megmarad ez a 14,9 

százalék, akkor ez lesz a második legmagasabb 

növekedési szint az adatok 2008 óta rendelkezésre 

álló történelmében a 2021 első negyedévi 25,3 szá-

zalékot követően. Mind a tizenegy szektortól árbe-

vétel növekedésre számítunk, ahol az energia és az 

alapanyaszektorok produkálhatják a legnagyobb 

mértékű bővülést. Az előbbiben 53,1 százalékos 

ugrás a várakozás, köszönhetően annak, hogy 

mind az öt iparágban kétszámjegyű növekedést 

prognosztizálnak. Az alapanyagszektorban ehhez 

képest csekély 28,9 százalékos a várt bővülés mér-

téke.  

 

Az előzőekben felvázolt várakozásokat alapján az 

S&P 500 index vállalataira vonatkozó összesített 

nettó haszonkulcs 12,1 százalék lehet, ami maga-

sabb, mint az ötéves átlag 10,6%, de elmarad az 
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előző negyedév rekord szintű 13,1 százalékától. Ha 

a szezon végére is megmarad ez a 12,1 százalék, 

akkor az a harmadik legnagyobb lenne az adatok 

2008 óta követett történelmében. A tizenegy szek-

torból nyolc esetben éves szinten nagyobb árrésre 

számítanak. Ezek közül a legjelentősebb javulása a 

alapanyag szektornak (14,0% vs 9,5%) lehet az ipa-

ri szektor (8,7% vs 6,3%) előtt. Amúgy nyolc szektor 

esetben az öt éves átlaguknál magasabb lehet az 

árrés. Itt is az alapanyag szektor (14,0% vs 9,5%) 

kerül az élre a közüzemi szektor (16,8% vs 12,9%) 

előtt.  

 

A gyenge tavalyi év után, amikor 11,2%-kal esett az 

S&P 500 index összesített eredménye és 0,8%-kal 

az árbevétel, nem meglepő, hogy az idei évtől 

kétszámjegyű eredménybővülést várnak fél 

éven át hasonló nagyságrendű árbevétel nö-

vekedéssel egyetemben. A harmadik negyedév 

27,6 százalékos EPS (részvényenkénti eredmény) és 

14,9 százalékos árbevétel megugrása után a ne-

gyedik negyedévben további 21,8 százalékos EPS 

és 11,5 százalékos árbevétel növekedés a prognó-

zis. Ez alapján a 2021-es év kiemelkedő 42,8 száza-

lékos EPS és 15 százalékos árbevétel bővüléssel 

mehet be a történelemkönyvekbe. A magasabb 

bázis hatására a jövő év első negyedéve szinte 

már vészjóslóan alacsony 5,5 százalékos ered-

mény és 8,4 százalékos árbevétel növekedéssel 

rendelkezik jelenleg.  

 

Értékeltségi alapon vizsgálva az előremutató 

P/E (ár / várt eredmény) mutató (20,5) némi visz-

szaesést mutat az második negyedév végi 21,4-

hoz képest. Ez a szint az öt (18,3) és a tíz (16,4) éves 

érték felett található és legutoljára 2000-ben lát-

hattunk hasonlóan magas értékeket. A negyedév 

során 2,4 százalékkal emelkedett az S&P 500 in-

dex, míg 6,7 százalékkal nőtt az előremutató 12-

havi EPS. Szektor szinten a fogyasztási termékek 

(29,7) és a technológiai szektor (25,6) rendelkeznek 

a legnagyobb 12-hónapra előremutató P/E rátával, 

míg az energia (13,4) és a pénzügyi szektorok (14,6) 

rendelkezik a legalacsonyabbal. Az utóbbi kettő 

alacsony P/E rátája alátámasztja, hogy a hozam-

emelkedésben amúgy is felülteljesítő szektorokban 

bőven van még tér felfelé és nagyon messze va-

gyunk még a korlátozó túlvett szintektől. Amúgy a 

12-havi visszamutató P/E ráta – amit valós érté-

kekből és nem becslésekből számítanak – 25,9, ami 

mind az öt (22,7) és mind a tíz (19,6) éves átlag fe-

lett található bőven.  

 

Bár történelmileg magasnak tűnik a részvénypi-

acok értékeltsége, de ne felejtsük el, hogy re-

kord (közeli szinten állnak az indexek. Illetve 

egy nagyon jelentős korrekció zajlik a háttér-

ben a nagypapírok takarásában, ami mindennemű 

„lufira állapotra” vonatkozó összehasonlítást meg-

cáfol. A Nasdaq Composite index 3525 tagja közül 

20% már alig felét éri, mint az év elején. Az index-

tagok fele 20 százalékkal alacsonyabban található. 

Így az átlagos indextag 30 százalékkal csökkent az 

idén. A Value Line Geometric Index, ami a medián 

részvényár változásokat mutatja meg az idei év-

ben csak oldalazott, míg 2018-tól számítva csak 14 
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százalékkal magasabban található. Egy másik ér-

dekes aspektusa az amerikai részvénypiaci érté-

keltségének, hogy viszonylag csekély mértékű 

volatilitással (negyedévről negyedévre történő 

kilengéssel) rendelkeznek a részvényvállalatok 

eredményei (főleg a nagypapírok esetében), ami 

viszont magas előremutató P/E rátát vonz magá-

val. Lemaradva ugyan, de Svájc, Svédország és 

Ausztrália is hasonlóan elit körbe tartozik, mint 

Amerika. Az alacsony volatilitás mellett a magas 

éves eredménybővülési ütem az, ami meghatároz-

za az előzőre mutató F/E rátát és ebben is kima-

gasló a részvények hazája és újra Svájc és Svédor-

szág került fel a dobogóra.  

 

A részvény célárakból az S&P 500 indexre számí-

tott célérték 5051 pont, ami 14,8 százalékkal ma-

gasabb, mint a 4400 pontos záróérték. A legna-

gyobb növekedési potenciálja a kommunikáci-

ós szektornak van, hiszen itt a legnagyobb a kü-

lönbség (18,0%) a záró és célérték között. A legki-

sebb potenciállal a pénzügyi szektor (7,8%) 

rendelkezik. Összességében 10586 darab elemzői 

ajánlás van az S&P 500 indextagokra. Ebből 56,8% 

vételi, 37,1% tartás és csupán 6,1% eladási ajánlás. 

A legnagyobb vételi aránnyal az energia (65%), 

kommunikációs (+64%) és technológiai (62%) szek-

torok rendelkeznek. Az elemzők a fogyasztási cik-

kek szektorával szemben a legpesszimistábbak, 

hiszen itt csak 43% a vételi ajánlások aránya. 

 

A delta variáns miatt több vállalat óvatos maradt 

a rendelkezésükre álló készpénz állomány befek-

tetésével kapcsolatban. Ez a bizonytalanság veze-

tett részben ahhoz, hogy a vállalatok részvény-

visszavásárlásokra fordított kiadásai idén 

meghaladták a tőkekiadások mértékét. A cé-

gek az elmúlt évben készpénzt halmoztak fel és 

árat emeltek - így rengeteg pénz maradt a kezük-

ben, és dönteni kell arról, hogy mit is kezdjenek 

vele. Sokan, akik új berendezésekre költve szeret-

tek volna újra befektetni a vállalkozásukba, az el-

látási lánc nehézségei miatt korlátozott megvásá-

rolható készleteket találtak csak. A visszavásárlá-

sokat, amelyeket tavaly korlátoztak, rugalmasabb 

lehetőségnek tekintik, hiszen a tőkebefektetések 

más formáihoz képest könnyebben visszavehető-

ek. Az S&P 500 vállalatai körében a részvény visz-

szavásárlások 370,4 milliárd dollárt értek el, 

ami 29%-os növekedést jelent az idei év első felé-

ben a 2020-as év azonos időszakához képest. A 

tőkeberuházások 337,2 milliárd dollárt értek el, ami 

4,8%-os növekedést jelent. A 20 legnagyobb válla-

lat visszavásárlásai tették ki az elmúlt negyedév-

ben a visszavásárlások többségét (55,7%), ami ma-

gasabb a járvány előtti történelmi átlagnál 

(44,5%), de alacsonyabb a tavalyi értéknél (87,2%). 

A tőkeberuházások az idei év második negyedévé-

ben kezdtek megélénkülni, és meghaladták a jár-

vány előtti szintet, különösen a technológia terüle-

tén, mivel a világ a távmunka felé mozdult el.  

 

Ahogy már említettük az S&P 500 index továbbra is 

rekord közeli szinten található. Azonban a hangu-

lati mutatók ennek ellenére nem mutatnak kifeje-

zetten erős optimizmust. Az egyéni befektetők 

hangulatát mérő AAII mutató az áprilisi csúcs 
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(57% optimista) után csökkenő trendben található. 

Körülbelül negyedévente tapasztalható felpatta-

nás, de a trend továbbra is lefelé mutat. A mély-

pont a szeptemberi csökkenések alkalmával került 

elérése, amikor csak 22% optimista volt. A pesszi-

misták száma nem követte le az optimisták válto-

zásait. Tavaly november óta a 20 – 27% között 

mozgott a mutató, ahonnan csak július végével 

tudott kiemelkedni. Az eddigi csúcs a szeptemberi 

mélypontoknál került kijelölésre 40 százalékkal. 

Azonban ez a 2020 szeptemberi 48 százaléktól 

még messze található. Akkor, március és október 

között a 40 – 53% tartományban uralták az AAII 

hangulati mutatót a borúlátók. Az elmúlt öt hó-

napban a bizonytalanok 30 -40% között ingadoz-

tak. Mindez arra utal, hogy egyáltalán nem beszél-

hetünk eufórikus hangulatról a rekord közeli szin-

tek ellenére, így a túlzott optimizmus nem fogja a 

végét jelenteni az emelkedésnek. Sőt, a viszonylag 

magas pesszimista vélemény egyfajta támasz a 

további erősödés irányába. Az aktív befektetés-

kezelők körében (NAAIM) végzett felmérés is 

nagyobb fokú bizonytalanságot tükröz az ősz elő-

rehaladtával. Az index a negyedév végére május 

óta nem látott alacsony szintre hullott. A felmérés 

voltaképpen a piaci kitettséget méri és értékei a 

0% és a 120% pont között szóródnak. A pozitív fel-

ső határ teljes részvénypiaci kitettséget, sőt, még 

tőkeáttételes pozíciókat is feltételez ezért lehet 

100% felett a felső határérték. A negatív ennek a 

fordítottja. A mutató június eleje és szeptember 20

-a között a 70 – 100 pont között oldalazott, azaz 

további emelkedésre pozícionálták magukat a 

befeketés kezelők. A koronavírus okozta mélypont 

során esett az index 10 pont környékére, tehát 

szinte sosem fordul elő olyan, hogy teljes mérték-

ben eltávolodjanak a részvénypiacoktól. A mostani 

óvatosság szintén egyfajta kontraindikátorként 

mutatódik és nagyobb eséllyel jelez további erősö-

dést. A Yale egyetem által összeállított egy 

éves részvénypiaci bizalmi index szintén ala-

csony szinten található. Itt arra a kérdésre kapunk 

választ, hogy a megkérdezettek hány százaléka 

szerint fog a Dow Jones ipari átlagindex magasab-

ban tartózkodni egy év múlva. Ez jelenleg a kisbe-

fektetők esetében 60 pont, ami 2017 vége óta az 

elmúlt négy év sávjának alját jelenti, míg az intéz-

ményi befektetők mutatója is 60 felé közeledik, de 

például idén januárjában alacsonyabb szinteket 

láthattunk. Továbbra is nagyon erős a vélekedés 

mind az intézményi, mind a magán befektetők kör-

ében, hogy a csökkenéseket (3 százaléknál na-

gyobb esés) meg kell venni.  

 

Különösen abból a szempontból furcsa ez a fajta 

pesszimizmus, hogy a negyedik negyedév rendre 

az év legjövedelmezőbb időszaka a részvénypiacok 

szempontjából. Különösen úgy, hogy ha a megelő-

ző három negyedév is pozitív hozammal rendelke-

zett, mint az idén. Az S&P 500 index még szeptem-

berben törte a voltaképpen tavaly júniusban meg-

indult emelkedő trendjét. Azonban, ahogy a kisebb 

papírokat tömörítő indexek esetében itt is oldala-

zást láthatunk, ám csak júliustól, 4300 pontos tá-

maszszinttel. A technikai mutatók megosztottak, 

ami szintén az oldalazás folytatása melletti érv. A 
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cél a 4500 pont tartós meghaladása és a Bollinger

-szalagok feszítése, amivel akár a 4750 pont is 

elérhető lehetne. Amúgy eme szalagok 2019 októ-

bere óta nem látott közelségben. Azaz, ha sor ke-

rül feszítésükre tartós és trendszerű elmozdulásra 

kell felkészülnünk. Pillanatnyilag a 4220 és a 4578 

pontnál húzódik a szalag két széle. Az előbbi feszí-

tése esetében az 50 hetes mozgóátlag, jelenleg 

4100 pont felett, is érintésre kerülhet. Tavaly má-

jus óta nem zárt az index eme mozgóátlag alatt. 

Továbbra is növekvő trendben található az S&P 

500 index, amin az elmúlt három hónap oldalazá-

sa sem változtatott. Talán a tavaly augusztus 

és november közepe közötti időszakhoz ha-

sonlítható a mostani megtorpanás. Ez alapján 

novemberben, a szezonális trendeknek megfelelő-

en kellene legkésőbb emelkedő pályára állnia az 

indexnek. Ebben komoly akadály lehet, hogy pont 

december elején kerül újra terítékre a jövő évi költ-

ségvetés elfogadása, az adósságplafon újra tár-

gyalása és a jegybank is elkezdi már mennyiségi 

lazításának mérséklését.  

 

A nyári remények, hogy könnyen veszi majd az or-

szág a koronavírus negyedik, delta variáns, hullá-

mát nem valósultak meg. Bár sokkal kevesebb fer-

tőzött volt, az is szinte kizárólag az oltatlanok kör-

ében, és így szerencsére a halálesetek száma is 

alacsony szinten marad, a fogyasztási szokások-

ban, főleg augusztusban és szeptemberben érző-

dött a hatása. Azonban az oltási hajlandóság új-

bóli emelkedésével, illetve Biden rendeletével, hogy 

minden 100 főnél több alkalmazottat foglalkozta-

tó vállalatnak biztosítani kell, hogy minden dolgo-

zó be van oltva vagy legalább hetente új negatív 

koronavírus tesztet tud felmutatni, elérhető, hogy 

újra az influenza legyen a téli szezon legnagyobb 

aggálya járványügyi szempontból. Azaz, addicio-

nális gazdasági lassulásra nem számítunk már a 

vírus miatt, ami a vállalatok eredményességében is 

megmutatkozhat majd januárban.  

 
 
Blahó Levente,  
levente.blaho@raiffeisen.hu,  
+36-1-484-4301 
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Olaj piac, 

Túlkereslet és alulkínálat 

 

Nyugodtan kijelenthetjük, hogy a harmadik ne-

gyedév végére rendkívüli helyzet áll elő az ener-

giapiacokon. Az amerikai könnyűolaj árfolyama 

hét éve nem látott magasságba, míg az északi-

tengeri brent három éves csúcsra került. A földgáz 

esetében az Egyesült Királyságbeli, illetve holland 

árak rekord szintre ugrottak. Amerikában csak tíz 

éves csúcsra erősödött az energiatermelésre és 

fűtésre használt földgáz, viszonylag rövid idő 

alatt. Kibővítve a kört láthatjuk, hogy nemcsak az 

energiapiacon, de az ipari fémek esetében, sőt a 

mezőgazdasági terményeknél is sorra dőlnek meg 

a több éves csúcsok. Egyedül a nemesfémek ese-

tében nem beszélhetünk emelkedő trendről. A ma-

gasabb alapanyagárak következményeit már 

most tapasztalhatjuk, a rég nem látott magas 

inflációs szintek negatív hatásain keresztül. 

Ezért is kulcsfontosságú kideríteni, hogy trendfor-

dulóról van szó, vagy csak átmeneti, akár fél vagy 

egy éves időtartamú szakaszról. 

 

Sajnos nem tudunk biztosat állítani, mert még re-

latív friss eseménnyel állunk szemben, de két egy-

mással ellentétes nézet van kialakulóban. Az egyik 

táborba tartoznak azok, akik szerint a mostani ár 

drágulás egy alapanyag szuperciklus kezdete. 

Legutoljára a 2000-es évek elején lendült fel ez a 

szuperciklus, ami a 2008-as válsággal tetőzött, de 

egyes vélemények szerint csak 2014-ben ért véget. 

Ha igaznak bizonyul ez a vélemény, akkor a tavaly 

márciusi mélyponttól számítva több éves emelke-

dő trendre kell számítani, ami magasabb inflációt 

és így alapkamatokat is eredményez majd világ-

szerte. Evvel a nézettel szemben áll, hogy a mos-

tani megugrás, bármennyire is széleskörű, csak 

átmeneti jellegű lesz, hiszen a kereslet-kínálati 

erősviszonyok nem változtak meg. A kiváltó ok 

egyértelműen a tavalyi koronavírus, de emellett 

több rövidtávú, egyszeri hatás együtt állásának 

eredménye a mostani magas árszintek. Mi is az 

utóbbi nézetet valljuk.  

 

Például az ősszel tapasztalt rekord szintű euró-

pai gázárakat több különálló tényező összesített 

hatásának eredménye. A rendkívül meleg nyár ha-

tására szezonálisan szokatlan magas kereslet ala-

kult ki, ami mérsékelte a készletfeltöltési lehetősé-

geket, holott pont ebben a „holt” szezonban szo-

kott erre sor kerülni. Emellett az európai kitermelés 

is akadozott, főleg az északi-tengeri mezők nem 

hozták a kívánt mennyiséget, de a líbiai kitermelés 

is csökkent és az amerikai LNG (cseppfolyósított 

földgáz) sem tudott érkezni a hurrikánok okozta 

leállások miatt. Ezzel szemben az ázsiai kereslet 

nőtt, ami az árakat alapból felfelé hajtotta. 

Oroszország is ragaszkodott a szerződésekben 

foglaltakhoz, így addicionális mennyiséget nem 

szolgáltatott. Egyesek szerint pont azért, hogy így 

harcolja ki a Nord Stream 2 az orosz kormánnyal 

szemben kritikus Lengyelországot és Ukrajnát el-

kerülő, a Balti-tenger alatt futó Oroszországot Né-

metországgal közvetlen összeköttetést biztosító 

gázvezeték üzemeltetési jóváhagyását. Oroszor-

szág adja a világ gázexportjának 25 százalékát, 
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míg a kondenzátumokkal együtt az olaj kitermelés 

13,3 százalékát, ami a második legnagyobb pozíció 

Amerika mögött. Azonban jövőre napi egy millió 

hordóval bővülhet az előbbi kitermelése, míg az 

utóbbié csak napi 780 000 hordóval az OPEC becs-

lése szerint.  

 

A történelmileg példátlan gazdasági és társadalmi 

leállással járó koronavírus járvány, mind a kíná-

lat, mind a keresleti oldalon felborította az 

egyensúlyt. Az olajpiacra koncentrálva láthattuk, 

hogy az egészség védelmében meghozott kor-

mányzati lezárások következtében minimális 

szintre csökkent az olajkereslet, hiszen nem lehe-

tett sehova sem menni. Erre reagálva az olaj kiter-

melők is rekord mértékben vágták vissza kiterme-

lésüket, hogy megpróbálják stabilizálni az árakat. 

Azonban erre már csak a szaúdi-orosz árháború 

után került sor, ami alatt példa nélküli negatív 

szintre is bezuhant az amerikai könnyűolaj ára. A 

vírus ellen harc egészen tavaly októberig, ha nem 

is kilátástalan, de mindenféleképpen borús kilátá-

sokkal rendelkezett. Szerencsére a vakcinák meg-

jelenésével új fejezetet nyílt és látóhatárra került a 

vírus legyőzése. Egyértelműen kijelölhető az olajár 

grafikonján is ez a pont. A negatív szintekről felka-

paszkodva a 40$-os tartományt nem tudta el-

hagyni, de a bejelentések után meredek emelke-

désbe kezdett, ami még ma is tart.  

 

Bár mindenki reménykedett az oltóanyagok sike-

rében annak hatékonyságára és ilyen gyors ütemű 

bevezetésére kevesen számítottak. A vakcinákkal 

felvértezve a kormányzati megszorításokon is 

enyhíteni lehetett és sok országban voltaképpen 

visszatért az élet a normális kerékvágásba. Azon-

ban a 2020-as év bizonytalanságai után nagyon 

sok vállalat nem volt felkészülve ilyen mértékű 

és egyelőre úgy tűnik stabil kilábalásra. Bárm-

ennyire is könnyű a lezárások után, nekünk embe-

reknek, csak kilépni az ajtón az ipari gyártósorok 

újraindítása vagy a kitermelés felfuttatása sokkal 

időigényesebb. És ekkor érkezünk el a második as-

pektushoz. Hiába mutat alacsony fertőzöttséget 

egy ország, és tudja normális közeli szinten mű-

ködtetni kitermelését, ha a beszállítási lánc ké-

sőbbi fázisában, ami a globalizációnak köszönhe-

tően egy másik országban található, még a vírus 

ellen küzdenek. A 2000-es évek során tapasztalt 

általános defláció a fogyasztási termékekben en-

nek a világszintű beszállítási láncnak köszönhető. 

Azonban ez a folyamatsor rendkívül törékeny, 

mert nagyon érzékeny az egyes láncszemek egész-

ségére. Egyáltalán nem redundáns szerkezetről 

van szó.  

 

A kereslet robbanásszerű visszaállását a kíná-

lat lassabb felfutása egyszerűen nem tudta 

lekövetni. Ez a fő ok a jelenleg tapasztalható 

magasabb árak mögött. Természetesen ez kie-

gészül olyan, szintén a járványból fakadó ténye-

zőkkel, mint az óriási állami juttatások és a rész-

ben ennek köszönhető megváltozott munkaerőpi-

aci igények. Azáltal, hogy már nem akar mindenki 

ugyanannyi bérért ugyanott dolgozni komoly fenn-

akadásokat okoz a érzékeny beszállítási láncok-

ban. A gyártósor melletti dolgozókon túl a kikötői 
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munkásokra is nagy teher zúdul. Amerikában a 

vízi szállítás iparágában közel 14 százalékkal ke-

vesebben dolgoznak, mint 2020 februárjában, mi-

közben a szolgáltatásukért óriási mértékben meg-

nőtt a kereslet. Jelenleg az Egyesült Államok leg-

nagyobb kikötője (Port of Los Angeles/Long Beach) 

előtt több mint 87 konténer hajó várakozik, hogy 

kirakodhasson. Annyira nincs már hely, hogy 

olyan messze kell parkoltatni a hajókat, hogy nem 

tudnak lehorgonyozni. Legutoljára 2004-ben volt 

szükség ilyen sodró területre, de akkor csak hat 

darabra. Most már 37-nél tartanak. Az átlagos 

várakozási idő közel 9 nap és havonta legalább 3 

nappal bővül ez a mérték. A megnövekedett hajó-

szám mellett a hajók kapacitása is megugrott. 

A járvány előtt átlagosan 4000 konténer volt egy 

kikötő hajón, most már az átlag 7000 darab feletti. 

Így nem meglepő, hogy a járvány előtt 1 napig tar-

tó ki- és berakodás időtartama már lassan a 3 

napot is eléri. A kikötő csak Biden október közepi 

rendeletével vált, átmenetileg, éjjel-nappal üze-

melővé. Így a tengeri szállítás ideje 50 napról már 

75 napra emelkedett. Evvel párhuzamosan a szállí-

tási díjak is megnőttek. Az Ázsia-Amerika útvona-

lon egy 40 lábas konténert már több, mint 20 000 

dollárért szállítanak át, ami 500%-os ugrás egy év 

alatt.  

 

A Los Angeles-i kikötő bonyolítja le az ország kon-

téner behozatalának 40 százalékát. A kikötői ha-

tóság rekord évre számít, bár augusztusban át-

menetileg 5 százalékos csökkenést tapasztaltak a 

behozatalban és a kivitelben is. A termék export 

23%-kal csökkent egy év alatt 2005 óta nem látott 

alacsony szintre. Így Amerika jelenlegi legna-

gyobb exportja a levegő, hiszen augusztusban 

17 százalékkal több üres konténert szállítottak 

vissza Ázsiába, mint egy évvel korábban. A teljes 

kivitel 78 százaléka üres konténer. A kikötő most 

fejezi be egyik bővítési fázisát, amivel a nyugati 

part harmadik legnagyobb kikötőjét meghaladó 

kapacitással bővül majd, de ez már a jelenlegi tor-

lódáson nem fog enyhíteni.  

 

Bár most a konténerhajók és Amerika legnagyobb 

kikötőjének példáján keresztül szemléltettük a je-

lenlegi helyzetet, nagyvonalakban ugyanez igaz az 

olaj szállításokra is. Ha maradunk az Egyesült Álla-

moknál a szeptemberi kettős hurrikán – Ida, Ni-

colas – komoly pusztítást végzett Louisiana és Te-

xas partjainál, pont ott, ahol az ország finomítói 

kapacitásának 75 százaléka található és ahol az 

ország egyetlen több millió hordó nyersolaj szállí-

tására alkalmas hajó befogadására képes kikötő 

található. Egy hónap elteltével még mindig nem 

állt vissza az üzemmenet a viharok előtti szint-

re. Az ország kőolaj kitermelése októberi közepén 

11,4 millió hordó per nap (mhpn) szintre emelkedett 

a szeptember eleji 10 mhpn ütemről, de az augusz-

tus végi 11,5 mhpn elérése sem történt még meg. 

Ugyanígy a finomítói kapacitáskihasználtság 

86,7%, ami még 5,8 százalékponttal elmarad az 

augusztusi csúcstól. A világpiacon tapasztalható 

magasabb olajárak mindenféleképpen meg-

emelik majd az amerikai kitermelést, amelynek 

csúcsa a járvány előtt 13,1 mhpn ütemen tetőzött. 
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Hiszen 80 dolláros olajár mellett már van, ahol 50 

dollárt nyerhetnek hordónként. Azonban a 2012-

ben megindult kitermelési felfutáshoz hasonló 

növekedési ütemre most nem számítunk, mert 

nincs meg a szükséges kockázati tőke, ami ak-

kor pénzelte a kisebb energiacégeket. Az elmúlt 

időszakban végbe ment óriási konszolidáció is el-

lene szól a hirtelen megugró felszínre hozatalnak.  

 

Az amerikai nyersolaj készletek a tavaly június-

ban elért rekord szintjüktől mérve kisebb-nagyobb 

megszakításokkal, de folyamatosan csökkennek. 

Szeptemberre 2018 óta nem látott alacsony szint-

re csökkent a tárolt mennyiség. A hurrikánok okoz-

ta pusztítás miatt az Exxon Mobil például megcsa-

polta a készleteket, hogy zavartalanul tudjon ben-

zint előállítani. Ez voltaképpen kölcsön, mert egy 

későbbi időpontban majd vissza kell szolgáltatnia 

a felvett mennyiséget. A stratégiai tartalék meg-

csapolása az októberi áremelkedés esetében is 

felmerült, de a kormány közölte nem terveznek 

ilyen intézkedést. Kínában sor került a tartalékok 

egy részének értékesítésére, de a csekély mennyi-

ség miatt csak rövid távú hatást sikerült elérni. 

Amúgy Kína és India, mint a világ második és har-

madik legnagyobb olajfogyasztója is kimerülő 

készletekkel szembesül. A közelgő hideg időjárás 

miatt aggódnak, hogy jusson elég tüzelőanyag 

fűtésre és ezért igyekeznek mindent megtenni. 

Csak rontott a helyzeten, amikor a kínai kormány 

közölte, hogy mindenáron biztosítsák a szüksé-

ges mennyiséget. Önmagában egy ilyen bejelen-

tére is megindulnának az árak felfelé. Indiában 

szénnel fűtenek leginkább és már alig maradt 15 

napra elegendő tartalék. Miközben a gazdaság 

fellendülésével párhuzamosan meglendült az 

üzemanyag fogyasztás is, ami már 8,8 százalékkal 

a 2019-es szintek felett található. Az olajárak 

emelkedése irányába hat, hogy Oroszország már 

1,267 millió hordónyi finomítói és feldolgozói kapa-

citást szüneteltet karbantartások miatt. Tavaly 

május óta nem láthattunk ilyen mértékű leállást. 

Természetesen ez is csak átmeneti hatás. 

 

A csak lassan felfutó amerikai kitermelés mellett 

az OPEC+ sem kapkodja el az olajcsapok megnyi-

tását. A nyári hajbakapás után, amikor közel került 

a kartell ahhoz, hogy széthulljon, mert egyes tag-

országok kevesellték a rájuk szabott kitermelhető 

maximumot, óvatosan fog előre haladni. A nagy 

nehezen nyélbe ütött egyezmény keretében havi 

0,4 millió hordó per nap (mhpn) ütemben bőví-

tik a kitermelést jövő szeptemberig. Idén szept-

ember végén az OPEC 27,5 mhpn mértékben ter-

melt ki, míg 2019 októberében 29,81 mhpn volt az 

ütem. Ha a teljes előirányzott mennyiséget vissza-

tolják a piacra, akkor 32,3 mhpn kitermelési ütem-

mel rendelkeznek majd. Ez volt a bázisa a kartell 

estében a 2015 júniusa és 2018 decembere közötti 

időszaknak. Azonban ez biztos, hogy alacsonyabb 

árszintet fog eredményezni, hiszen a kereslet 

ilyen mértékű bővülésére senki sem számít. 

Valószínűleg ez is közrejátszott abban, hogy a re-

kord energiaárak mellett fogyasztó részről megnö-

vekvő kitermelésbővítési felszólításoknak ellenáll 

az OPEC+. Sőt, havi piaci előrejelzésében csökken-

tette (5,8 mhpn vs 5,96 mhpn) az idei olajkereslet 
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bővülésére vonatkozó várakozásait, míg a 2022-re 

vonatkozót változatlan szinten (4,2 mhpn bővülés) 

hagyta. Ez alapján az idei kereslet 27,8 mhpn, míg 

a jövő évi 28,8 mhpn lehet. Úgy gondolják, hogy a 

földgáz árak megugrása emelheti a kőolaj 

iránti keresletet körülbelül 0,5 mhpn-pal, mert 

vannak olaj erőművek, amelyek fűtőolajjal vagy 

dízellel is működni tudnak, de evvel egyidőben 

csökkenhet például a finomítói kereslet a meg-

ugró energiaárak miatt, mérsékelve a pozitív ha-

tást. Az év vége tipikusan erősebb keresletet jelent 

a szezonális petrolkémiai és fűtőolaj használata 

miatt, amit most kiegészít a földgázról történő 

átváltás, de az év elején a vártnál alacsonyabb 

volt a kereslet, így szerintük célszerű nem változ-

tatni a nagy nehezen tető alá hozott egyezmé-

nyen és csak éberen figyelni a piacot. A negyedik 

negyedévtől 99,82 mhpn keresletre számítanak, 

ami 120 000 hordóval több, mint amit vártak egy 

hónappal korábban.  

 

A kartell adatai azt mutatták, hogy a termelés 

fokozatos felfuttatása révén hiány keletkezik 

a piacon, ami az üzemanyag-készletek gyors le-

merülését eredményezi. A világban az OPEC nyers-

olaj iránti igény és a csoport tényleges termelés 

közötti különbség a harmadik negyedévben napi 

2,68 millió hordóra ugrott, ami nagyobb, mint Ku-

vait kibocsátása. Az iparilag fejlett gazdaságok 

olajkészletei 19,5 millió hordóval csökkentek au-

gusztusban 2,855 milliárd hordóra, ami 183 millió 

hordóval az ötéves átlag alatti szint már. 

 

A globális olajkészletek az év hátralévő rész-

ében tovább csökkennek majd, de 2022-ben 

nagyon másképp alakulhatnak a dolgok. A kí-

nálat várhatóan meghaladja a keresletet, ha az 

OPEC+ termelői csoport továbbra is tartja magát 

a meghatározott havi 400 000 hordó kitermelés 

bővítéshez. Az IEA, az EIA és az OPEC mind arra 

számít, hogy az idei készlet leépítés jövőre többlet-

re vált át. Az OPEC az első negyedévben még jele-

netős többletre számít, de a többi energia ügynök-

séggel ellentétben, amelyek 2022 negyedik ne-

gyedévére már a keresletet napi 3 millió hordóval 

meghaladó kitermelést várnak, az év előre 

haladtával egyre kisebb ütemű növekedést vár. 

Azonban mindhárom intézmény napi 100 millió 

hordót meghaladó keresletre számít már egy év 

múlva.  

 

Az a furcsa helyzet állt elő, hogy az OPEC+ tagok 

korábbi mohósága után, ami rendszeres túlterme-

léshez vezetett az elmúlt hónapokban alulkíná-

lat alakult ki. Szeptemberben napi 470 000 hordó-

val nőtt a kartell kitermelési üteme, ami így is napi 

570 000 hordóval elmarad az előírt kvótaszinttől. 

Az OPEC tagok augusztushoz képest napi 320 000 

hordóval termeltek többet, így 27,29 mhpn ütem-

ben hoztak a felszínre. Emellett a nem-OPEC tagok 

napi 150 000 hordóval növelték kínálatukat, ami így 

13,44 mhpn lett. A legnagyobb növekedést Ka-

zahsztán (0,11 mhpn), Oroszország (0,09 mhpn), 

Szaúd-Arábia (0,09 mhpn) és Irak (0,08 mhpn) biz-

tosította, ám a kisebb országok a beruházások 

elmaradásai miatt nem tudják megfelelő mér-

tékben növelni kitermelésüket. A legnagyobb 
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OPEC alulteljesítő Nigéria volt, amely napi 224 000 

hordóval elmaradt a kvótájától. Bár itt az olajve-

zeték károsodása nagy hatással volt az exportra. 

Malajzia volt a legnagyobb nem OPEC tag, amely 

elmaradt elvárt szintjétől. A kiváltó ok itt egy part-

menti létesítmény problémája volt.  

 

Bár a mostani nyersanyagpiaci áremelkedés mö-

gött nem a beruházások hiánya áll, Amerikában 

már láthatjuk, hogy a hosszú távú ráfordítások 

nélkül egyáltalán nem biztosítható az energia-

függetlenség, ami kiszolgáltatott helyzetet ered-

ményez. A tengerentúlon a palaolajkitermelők ki-

termelés fókuszú működési modellje az olajárak 

alacsony szinten ragadásával fenntarthatatlanná 

vált és a felhalmozott hitelek miatt nagyon sokan 

csődbe jutottak. A maradék kénytelen volt átgon-

dolni jövőjét és a kitermelés helyett már a nyere-

ségesség van a középpontban. A kockázati tőke és 

a banki hitelek ennek ellenére nem kér a továbbra 

is kockázatosnak vélt energiaszektorból.  

 

Az elmúlt években a befektetéseknél a környe-

zetvédelem került előtérbe, gondoljunk csak a 

dollár milliárdokat felszívó ESG (Környezet, társa-

dalom, kormányzás) értékek szerint működő ala-

pokra. A tőzsdei energiavállalatok korábbi klasszi-

kus működése már nem fenntartható. Szerencsére 

egyre többen nyitnak az alternatív energiater-

melés felé. A járvány okozta leállások szülte kény-

szerű költségcsökkentések csak fokozták az eltá-

volodást a klasszikus kitermelési üzletágaktól. 

Mindezek fényében nem meglepő, hogy az olyan 

nagy olajtársaságok, mint az Exxon Mobil, Royal 

Dutch Shell, vagy BP egyre alacsonyabb kitermelé-

si szinttel rendelkezik. Több évig tart kidolgozni 

és kitermelésre felkészíteni egy mezőt, így a vál-

lalatok félnek belevágni ezekbe a beruházá-

sokba akár az alacsony árak veszélye miatt vagy 

mert a bankok és befektetők kevéssé lesznek haj-

landók támogatni őket ebbéli törekvésükben. Van, 

aki már eladja még jövedelmező mezőit, míg má-

sok csak a szükséges beruházásokat hajtják végre. 

A megfelelő szintű beruházások elmaradása miatt 

a jelenlegi kisebb kitermelési szinteken egykönnyen 

nem is lehet majd változtatni.  

 

Bár hosszú távon még az OPEC is csökkenő olajke-

reslettel számol, egyelőre még nem tartunk ott 

világszinten, hogy elfeledhessük a belső égésű mo-

torokat. A magán vállalatok kitermeléscsökke-

nését az állami vállalatok kitermelés bővülése 

több mint ellensúlyozza majd. Ez a folyamat 

megfordíthatja azt az egy évtizede tartó folyama-

tot, amivel az Egyesült Államok nettó olaj és feldol-

gozott termék exportőrré lépett elő és kénytelen 

lesz az OPEC tagországok gyakran autoriter veze-

tőire és politikailag bizonytalan országaira tá-

maszkodni az energiaszükséglet biztosítása érdek-

ében. Mondhatni szokássá vált, hogy az amerikai 

elnökök az OPEC tagországaihoz, főleg Szaúd-

Arábiához fordulnak kitermelésbővítési kéréssel. A 

Biden kormányzat esetében sincs ez máshogy. Jól-

lehet figyelemre méltó az elnök környezetvédelmi 

törekvése, de az állami földterületeken megtiltott 

kitermelés eredménye, hogy így kénytelen az OPEC 

tagoktól könyörögni, hogy a kitermelés növelésével 

 
 

Olajpiaci helyzetkép 



 
 

 

2021 IV. negyedév                                                                                  26 

 

Raiffeisen RESEARCH  
Stratégia 

 

segítsenek tompítani az energiaár emelkedésének 

negatív gazdasági hatását. Látható, hogy két 

egymással ellentétes törekvés feszül egymás-

nak. Egyrészről a jövő megvédése érdekében 

szükséges az alternatív energiaforrások előtérbe 

helyezése, de ugyanakkor rövid távon az árak el-

szabadulását is meg kell akadályozni.  

 

Ez lehetőséget teremt az állami olajvállalatok 

számára, aki nincsenek olyan befektetői nyo-

más alatt, lévén többségében zárt vállalatok-

ról van szó, hogy csökkentsék kibocsátási szintjü-

ket vagy váltsanak alternatív energiaforrásokra. 

Sőt, a politikai vezetők legtöbbször pont a meg-

emelt kitermelés eredményezte többletbevételben 

látják a megoldást, amivel csökkenthetik az adós-

ságot és programjaikat is meg tudják valósítani. A 

világ legnagyobb olajvállalata a Saudi Aramco 

2030-ig egy millió hordóval kívánja növelni kiter-

melési kapacitását 13 millió hordó per napra. A cég 

csak az idei évben 8 milliárd dollárral 35 milliárd 

dollárra növelte kutatási és termelés fejlesztési 

költségvetését. Kuvait 6 milliárd dollárral többet 

költ majd az elkövetkezendő öt évben, hogy a je-

lenlegi 2,4 mhpn szintről 4 mhpn ütemre növelje 

kitermelését. Az Egyesült Arab Emírségek annak 

ellenére, hogy 2050-re nettó nulla széndioxid kibo-

csátással tervez üzemelni 122 milliárd dolláros új 

olaj és földgáz beruházásokat helyezett kilátásba. 

Irak 2027-re a jelenlegi 5 mhpn-ról 8 mhpn-ra kí-

vánja növelni felszínre hozatalát. Még Líbiában is 

növekszik a kitermelés, holott a háborús csoportok 

évek óta akadályozzák az olajipar zavartalan mű-

ködését. Az elmúlt hónapokba nap 1,3 millió hordót 

termeltek ki, ami kilencéves csúcsot jelent. A kor-

mány célja, hogy hat éven belül ezt a mennyiséget 

2,5 millióra növelje. Brazília, Kolumbia és Argentína 

nemzeti olajtársaságai szintén azon dolgoznak, 

hogy több kőolajat és földgázt termeljenek ki, 

hogy növeljék a kormányzati bevételeket, mielőtt a 

kőolaj iránti kereslet csökkenne. 

 

Mindennek következtében a jelenlegi 55 százalék-

ról 75 százalékra nőhet az OPEC+ 23 tagorszá-

gának piaci részesedése az olajpiacon. Ha ez az 

előrejelzés valóra válik, az Egyesült Államok és Eu-

rópa kiszolgáltatottabbá válhat az ottani politikai 

zavargásoknak és az uralkodók szeszélyeinek.  

 

A legpontosabb fogyasztási adatok az amerikai 

piacról állnak rendelkezésre. A vezetett kilométer 

a legutóbbi júliusi adat alapján 2018-as magas-

ságba ért az idén, elmaradva a 2019-es szint-

től. Nem meglepő módon nagy fokú fordított kap-

csolat figyelhető meg a fertőzések száma és a ve-

zetett kilométer között, így az augusztusi és 

szeptemberi adat valószínűleg csökkenést mu-

tat majd a delta variáns negyedik hullámának 

köszönhetően. Összességében azonban elmond-

ható, hogy a kereslet nem szűnt meg, csak átme-

netileg pihen, hiszen a fertőzésszám csökkenésével 

és az egészségügyi szigorítások enyhítésével erő-

teljesen pattan vissza. Természetesen az ország-

határok lezárás még gyorsabban még magasabb 

szintre tolta az értéket, hiszen csak nagy nehézsé-

gek árán lehetett külföldre utazni.  
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Az amerikai könnyű olaj árfolyama októberben 

2014 óta nem látott magasságban jutott. Evvel 

egy kulcsfontosságú már 2018 óta fennálló 75$ 

környéki ellenállás tört meg. A 2020 áprilisi mély-

ponttól számított emelkedő trend töretlen, így 

a kurzus újra a 2010 – 2014 között fennálló 80 – 

115$ közötti tartományba lépett, ami akár hu-

zamosabb ideig adhat otthont az árfolyamnak. A 

technikai mutatók természetesen vételi jelzésen, 

de rendkívüli túlvettséget nem tapasztalunk. Kor-

rekció esetén a 80$, illetve a 75$ a főbb megtorpa-

nást eredményező szintek, ami alatt a 200 havi 

mozgóátlag 70,5 dollárnál kerülne képbe. Ahogy 

Putin is mondta teljességgel elképzelhető a 100 

dolláros hordónkénti olajár a negyedik negyed-

évben, de annak tartósságára egyáltalán nem 

számítunk. Kínálat bőven van a világban és a há-

rom számjegyű olajárak már akár komoly növeke-

dést hátráltató tényezővé válnak egy amúgy is 

lassabb ütemben bővülő gazdasági környezetben.  

 

 
Blahó Levente,  
levente.blaho@raiffeisen.hu,  
+36-1-484-4301 
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Euróövezet, 

Konszolidáció vagy stagfláció? 

 

Az euróövezet gazdasága 2021 második negyed-

évére gyorsan lerázta magáról a második, vala-

mint a harmadik járványhullámmal együtt járó 

technikai recessziót. Emlékezetes, hogy 2020 utol-

só, illetve 2021 első negyedévében még negatív 

előjelű stagnálás jellemezte a kibocsátást, idén 

április és június között azonban a GDP negyedéves 

alapon már 2,2%-kal bővült az újranyitás következ-

tében. A fogyasztás, amely 3,7%-kal nőtt, 1,9 szá-

zalékponttal járult hozzá mindehhez. A beruházá-

sok 1,1%-kal bővültek és 0,2 százalékponttal segí-

tették a növekedés újbóli beindulását. A külkeres-

kedelem az import 2,3, illetve az export 2,2%-os 

megugrása mellett szinte semennyire. Tagországi 

szinten kevés kivétel akadt. A négy legnagyobb 

gazdaság közül a centrum kissé alul-, a periféria 

némileg felülteljesített. A német negyedéves GDP 

1,6, a francia 1,1, az olasz 2,7, a spanyol pedig 2,8%-

kal nőtt. A legmagasabb adatot Írország adta, 

amely 6,3%-kal bővült, a leggyengébben pedig 

Málta szerepelt, ahol a kibocsátás 0,5%-kal zsugo-

rodott. Az euróövezet GDP-jének éves változása 

14,3%-ra ugrott, amely a járvány ütötte kráter bá-

zishatása miatt most nem a legjobb indikátor a 

helyzet megítélése szempontjából, sokkal beszé-

desebb azonban a már csupán 2,5%-os lema-

radás a 2019 végi valaha volt legmagasabb 

kibocsátási szinthez képest, amelyet az előre-

jelzések szerint az év második felében a nyu-

gat-európai gazdaságok nagy valószínűséggel 

teljesen be is hoznak. 

 

A folytatást illetően a növekedési kilátások persze 

nyár közepe óta kissé romlottak, miután egyre 

nyilvánvalóbb, hogy a kínálat nem tud lépést tar-

tani a kereslettel, mivel a globális értékláncok a 

vártnál jóval lassabban regenerálódnak csak. A 

fogyasztással nincsen gond, a foglalkoztatás sta-

bil, a munkanélküliség csökken, ahogy egyébként a 

megtakarítási ráta is. Még az átmenetileg maga-

sabb infláció sem okoz ezen a téren kellemetlensé-

get, legfeljebb a jegybanknak. A problémát a kíná-

lati oldali kapacitáskorlátok okozzák, amelyekre 

egyelőre nem nagyon talál megoldást a gazdaság 

(sem a szabályozó). Elsősorban ez a feldolgozó-

iparban tettenérhető, ahol olyan feltételeket tá-

maszt a keresettel szemben, amelyeket utóbbi 

racionálisan már egyre kevésbé tud elfogadni, en-

nélfogva konszolidálódik. Mindez nagy valószínű-

séggel a belső kereslet növekedési ütemének némi 

lassulásával járhat az év második felében, hosz-

szabb távon azonban továbbra sem valószínű, 

hogy a fenti problémák állandósulnának. A harma-

dik negyedévre mindenesetre a piac legalább a 

második negyedévi teljesítménnyel azonos további 

növekedést vár, igaz a nyár óta kicsit romlottak az 

előrejelzések, a negyedik negyedévre pedig már 

alig 1%-ot meghaladó bővülést jósol, amely ugyan-

csak kicsit lefordult az elmúlt hónapokban. Ezek 

alapján idén és jövőre 5% körüli GDP-

prognózisokkal lehet számolni, amelyek kap-

csán a legnagyobb kockázatokat a járvány-

helyzet újbóli felerősödése mellett most a kí-
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nálati oldali kapacitáskorlátok, valamint az 

átmenetileg magasabb inflációs környezet 

jelentik. 

 

Az ipar kibocsátása a március-áprilisi újranyitás 

során 0,7-0,7%-kal bővült, majd májusban 1,1%-kal 

esett, júniusban és júliusban pedig 0,2-1,4%-kal 

ismét növekedett, mielőtt augusztusban a legfris-

sebb adatok alapján 1,6%-kal újból zsugorodott. 

Tagországi szinten a nagyobb gazdaságok közül 

egyedül Németország könyvelt el komolyabb visz-

szaesést (-4,1%), míg a francia és a spanyol ipar 

teljesítménye még kicsit javulni is tudott (+1%; 

+0,1%), az olasz pedig lényegében stagnált (-0,2%). 

Németország ebből a szempontból kivételesen 

szerencsétlen helyzetben van, hiszen Európa leg-

nagyobb gazdasága az autógyártásban is élen jár, 

most pedig őket sújtja leginkább a félvezetők hiá-

nya, amely miatt hegyekben állnak a félkész befe-

jezetlen személygépjárművek a gyárakban, miköz-

ben maga a kereslet cseppet sem esett vissza a 

válság előtti szintekhez képest. Az új autó eladá-

sok az euróövezetben augusztusban éves szinten 

24,8%-os lemaradást tükröztek, ami még a tavaly 

augusztusinál is súlyosabb, amikor a forgalomba 

helyezések” mindössze” 15,7%-os visszaesést mu-

tattak az előző év hasonló időszakához képest. 

Alapanyag- és eszközhiányra lehetett számítani a 

gazdaság újranyitása kapcsán, a várakozások 

azonban túlnyomó többségében korábban arról 

szóltak, hogy mostanra az ebből fakadó kapaci-

táskorlátok már az enyhülés jeleit mutatják, egyes 

esetekben el is tűnnek. A helyzet azonban nem ez, 

a feldolgozóipar pedig ideges, a befektetők kissé 

feszültebbek az elmúlt időszakban, ennek hatásá-

ra az előretekintő indikátorok többsége mostanra 

lefordult a nyári csúcsokról, egyes esetekben több 

havi mélypontokra. A BMI-k többségére ez például 

igaz is. Az euróövezeti kompozit BMI és a feldolgo-

zóipari BMI is visszajött 60 alá szeptemberre. Az 

előbbi 56,2, az utóbbi pedig 58,6 pontra, amelyek 

április és február óta a legalacsonyabb értékek. A 

szolgáltatói BMI 56,4 pontra esett vissza júliusi 59,8 

pontos csúcsáról, ami négy havi minimumnak felel 

meg. A részletek arról árulkodnak, hogy az üzleti 

bizalom kicsit romlik, ennek mentén a kapacitás-

bővítések is némileg visszafogottabbak, már ahol 

erre egyáltalán van lehetőség. Összességében va-

lamennyi mutató délnek vette az irányt a június-

júliusi csúcsértékekről. Kivételt képeznek persze a 

bekerülési költségekkel, valamint az eladási árak-

kal kapcsolatos indikátorok, amelyek vagy újabb 

rekord szintekre emelkedtek, vagy továbbra is a 

nyári maximumok közelében alakulnak. Az ipari 

termelői árak augusztusban éves szinten 13,4%-kal 

drágultak, ami példátlan. Ebből a félkész termékek 

inflációja 14,2, az energia jellegű termékeké pedig 

32% volt. Nem is meglepő ezek után a szeptemberi 

fogyasztói infláció, ami 13 éves csúcsára ugrott. 

Előretekintve, a vállalatok a legutóbbi megkérde-

zéses felmérések szerint az alapanyag- és eszköz-

hiánnyal kapcsolatban látnak ugyan némi enyhü-

lést a következő hónapokban, bár nem túl bizako-

dóak. Az általános vélekedés az, hogy a feldolgo-

zóipari kapacitásproblémák valószínűleg még 

hosszú hónapokig jelen lesznek, ebből fakadóan 
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pedig egyre nagyobb teher hárul a szolgáltatások-

ra a közelmúlt növekedési lendületének fenntartá-

sa érdekében. 

 

A gyenge ipari teljesítmény egyértelműen megje-

lent a fogyasztásban is. A kiskereskedelmi adatok 

nem túl acélosak. A gyenge áprilist, amely még a 

korlátozásoknak volt betudható, május-júniusban 

egy erősebb, 4,2, illetve 1,9%-os bővülés követte, 

amely azonban július-augusztusban gyorsan ki is 

fulladt. A nyár derekán 2,6%-kal csökkent, augusz-

tusban pedig csupán 0,3%-kal emelkedett a forga-

lom, holott maga a fogyasztói bizalom továbbra is 

igen erős, a szeptemberi megkérdezése alapján 

pedig a háztartások tudnának és hajlandóak is 

költeni. A foglalkoztatás, valamint a lakosság 

pénzügyi helyzete alapján ez utóbbiban van is kellő 

potenciál rövid és közép távon. A munkanélküliség 

folyamatosan csökken. Augusztusban már csak 

7,5% volt, vagyis a 2020 eleji 7,1%-os mindenkori 

minimum, valamint a válság 2020 augusztusi 8,6%-

os csúcsa között az út bőven több mint felét már 

megtette a mutató. Fontos megjegyezni persze, 

hogy bár a foglalkoztatás látványosan javul, az 

euróövezetben jelenleg még mindig 2 millióval ke-

vesebben dolgoznak, mint a járvány előtt, holott a 

munkahelyvédelmi programokban a tavalyi csúcs-

hoz képest már 28 millióval kevesebben vesznek 

részt. Az elkölthető jövedelem nominálisan emelke-

dik, reálértéken azonban inkább stagnál a magas 

infláció miatt, de akár csökkenhet is az év hátrale-

vő részében, miközben a bérkiáramlás egyelőre 

nem tükrözi a száguldó fogyasztói árakat. A meg-

takarítások még mindig a válság előtti átlag felet-

tiek, jóllehet a második negyedévben 19%-ra mér-

séklődött a megtakarítási ráta, ami azonban még 

mindig a harmadik valaha volt legmagasabb adat. 

Ez a mutató a fogyasztás alakulását vizsgája a 

rendelkezésre álló jövedelem viszonyában és béke-

időben alig magasabb 10%-nál, vagyis a megtaka-

rításokban valóban igen komoly puffer van még, 

ami csak megerősíti, hogy nem a keresleti, sokkal 

inkább a kínálati oldallal vannak problémák a GDP 

növekedési szerkezetében. Ezt az is alátámasztja, 

hogy a háztartások hitelfelvételi kedve mindeköz-

ben töretlenül erős maradt, ami azt jelenti, hogy a 

hitelkihelyezések növekedési üteme stabilan 4% 

felett állandósult a harmadik negyedévben is, ami 

egyébként az elmúlt évek átlagát jelentősen meg-

haladja, miközben pl. a vállalatok esetében ez a 

mutató alig 1% feletti, ami sok éves mélypontnak 

felel meg. A harmadik és a negyedik negyedév te-

hát valószínűleg nem a fogyasztón múlik, sokkal 

inkább azon, hogy a gazdaság hogyan tudja kiszol-

gálni a keresletet. 

 

A vállalati beruházások ebből a szempontból szin-

tén nem tudnak sokat hozzátenni a kilátások javí-

tásához. A második negyedév végén még mindig 

17%-kal elmaradtak a 2019 végi szintjüktől, ami 

persze egyben azt is jelenti, hogy a válság előtti 

időszakhoz való felzárkózás még bőven ad teret 

további növekedésre. A felmérések szerint azon 

ágazatok, amelyeket kevésbé sújt az alapanyag-, 

illetve eszközhiányból fakadó bottleneck hatás, 

kifejezetten optimisták a kapacitásbővítések, vala-
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mint az állóeszközök potenciális megújítása terén. 

A rossz hír az azonban, hogy a többségre nem ez 

jellemző. A szállítóeszközökbe történő vállalati és 

háztartási beruházások, valamint az ezek előállítá-

sához szükséges tőkeberuházások terén kifejezet-

ten nagy a bizonytalanság, az érintett ágazatok 

pedig nemzetgazdasági szinten valamennyi tagor-

szágban jelentős, ha nem a legnagyobb súllyal ren-

delkeznek. 

 

A külkereskedelem növekedési hozzájárulása ha-

sonlóan bizonytalan lehet az elkövetkezendő ne-

gyedévek során, bár némileg javulhat annak függ-

vényében, hogy a mobilitási korlátozásokat a tér-

ségen kívül, és természetesen az övezeten belül is 

(már csak a szolgáltatások szempontjából, egé-

szen pontosan az utazás és a turizmus miatt) egy-

re több helyen oldják fel majd teljes mértékben az 

átoltottság emelkedésével párhuzamosan. A delta 

variáns egyelőre sehol nem hozta vissza a korábbi 

szigorúbb járványügyi intézkedéseket, legalábbis 

mostanáig. Ez persze a jövőben változhat, bár az 

átoltottság fokozatos széleskörű emelkedése en-

nek a kockázatát úgy gondoljuk, hogy folyamato-

san mérsékelheti. 

 

Ami az inflációt illeti, a kockázatok igencsak 

megsokasodtak a közelmúltban, erősítve az 

emelkedő trendet, amely mentén a headline 

őszre 3% fölé kúszott úgy, hogy a piac még 

csak ezután várja a tetőzést az év utolsó hó-

napjaiban. Az előzetes szeptemberi adat alapján 

a fogyasztói infláció már 3,4 %-on áll, ami 13 éves 

csúcs. Az energiaárak 17,4%-kal, a nem energia 

jellegű termékek 2,6%-kal, az élelmiszer, alkohol és 

dohány termékek 2,1%-kal drágultak a hónapban. 

A szolgáltatások inflációja ugyancsak megugrott. 

1,1-ről 1,7%-ra, ami szintén beszédes. A magas he-

adline egyértelműen az olajár következménye, 

amely kapcsán a várakozások többsége a követ-

kező hónapokban még további emelkedést vetít 

előre, ami mellett rendkívül bizonytalan, hogy hol 

fog tetőzni az év végén a fogyasztói árindex. Az 

energiaárak nélkül egyébként az előzetes szep-

temberi infláció csupán 1,9% lenne, amivel az Euró-

pai Központi Bank (EKB) még meg is elégedhetne, 

hiszen kommunikációja hónapok óta arra van kihe-

gyezve, hogy a bázishatások jövő évi kiesése 2022 

második felére stabilan 2% közelébe, majd az alá 

viszi vissza a mutatót. A gond csak az, hogy sem-

mi nem garantálja, hogy az olaj világpiaci ára 

megáll itt 80 dollár körül, és nem emelkedik 

tovább esetleg 100 dollár közelébe, ahol azért 

járt már korábban. Nem is beszélve arról, hogy 

más energiahordozók (földgáz, kőszén, áram) 

hirtelen jelentősen megdrágultak, ami sok 

esetben termelés optimalizálást, kínálat csök-

kenést, végsősoron pedig még magasabb fo-

gyasztói árakat eredményez. 

 

Az EKB eddig nyugodtnak bizonyult a kérdésben, az 

erősödő inflációs kockázatok ugyanis már nyáron 

is érzékelhetőek voltak, akkor azonban bejelentet-

te, hogy visszafogja a tavaly tavasszal a pénzügyi 

piacok összeomlásakor elindított eszközvásárlási 

programját, amely elsősorban az államadósság 
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finanszírozás stabilizálására összpontosított, ezen 

felül azonban egyelőre nem tett semmit, vagyis 

most kivár. Mindez jó ideig úgy is tűnt, hogy elég-

séges lehet a piacnak a kisebb volumenű kötvény-

vásárlásokkal, és az azokkal együtt járó finomhan-

golásokkal együtt, amelyekről valószínűleg majd 

az év végén tájékoztatja a piacot a jegybank az 

addig beérkező adatok alapján, ehhez képest 

azonban október elején az egyre fenyegetőbb 

energiaválság és kínálati problémák miatt a 

piac elkezdett kamatemelést árazni. Az euró-

övezeti bankközi piacon az egyik irányadó rövid 

lejáratú kamatláb a 3 havi Euribor kamat, amely a 

hó közepén -0,55%-on áll. Idén ettől pár bázispont-

tal lefelé és felfelé is eltávolodott, de nagyjából 

stabilan ezen a szinten van. A Forward rate agre-

ement (FRA) piac, amely az Euribor kamatok határ-

idős kereskedését jelenti leegyszerűsítve, jövő év 

közepéig nagyjából 10, 2022 végéig pedig meg-

közelítőleg 20 bázispontos emelkedést vetít 

előre a 3 havi Euriborban, ami most felkeltette a 

pénzügyi sajtó figyelmét is. Főképp azért, mert ez 

az emelkedési várakozás nemrég még sehol nem 

volt. A FRA-k gyakran eltávolodnak a spot kama-

toktól, hiszen számottevő bennük a spekulatív ál-

lomány, most azonban a sajtó félreérthetetlenül 

kamatemelést, pontosabban arra irányuló várako-

zást szimatol, amit egyre több kereskedő- és 

elemzőház erősít meg. Ez pediglen főleg azért ér-

dekes, mert az alaptézis a fejlett jegybankok ese-

tében az, hogy először vonják vissza eszközvásár-

lási programjaikat, ha szigorítani kell, és majd csak 

azt követően emelnek kamatot, akár sok-sok ne-

gyedévvel később. Az euróövezetben a befektetők 

úgy tűnik, hogy még határozottabb lépéseket vár-

nak el a szabályozótól a tartósan magasabb inflá-

ciótól való félelmükben, amely azt eredményezheti 

végsősoron, hogy a 2016 óta mozdulatlan -0,5%-os 

betéti és 0,0%-os irányadó kamatok az eddig gon-

doltnál sokkal korábban elkezdhetnek normalizá-

lódni. Már, ha igaza van a piacnak, amire bizonyíté-

kot valószínűleg a decemberi kamatdöntés előtt, 

amikor is a döntéshozók új előrejelzéseket is publi-

kálnak, illetve a jövő évi folytatást felvázolják, nem 

fog kapni. A 2022-23-as inflációra júniusban 1,5-

1,4%-ot, szeptemberben pedig már 1,7-1,5%-ot, az 

adószűrt maginflációra 1,2-1,4, majd 1,4-1,5%-ot 

jelzett előre a központi bank. Ami szinte biztos, 

hogy decemberben ezek a számok még feljebb 

tolódnak majd. Azt azonban, hogy ezen túlmenően 

mit hoz még az év végi kamatdöntés, nehéz lenne 

most megjósolni. 

 

Az EUR/USD árfolyama az elmúlt időszakban in-

kább lefelé vette az irányt, főképp annak köszön-

hetően, hogy a tengerentúlon sokkal intenzívebb 

szigorítási várakozások bontakoztak ki az eleve 

magasabb inflációs környezetből fakadóan, amely 

az euró alulteljesítéséhez vezetett. A folytatást 

illetően lényeges kérdés az, hogy a nyugat-

európai gazdaságokat jelenleg jobban sújtó 

energiaválság, amely mentén októberben már 

az EKB-tól is kamatemelést vár a piac jövőre, 

megfordítja-e az árfolyam trendjét rövid tá-

von, esetleg még az év hátralevő hónapjaiban. Év 

eleje óta van egy folyamatos visszarendeződés az 
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1,20 feletti tartományból, ami azt jelenti, hogy má-

ra az árfolyam nagyjából vissza is adta a tavalyi 

emelkedés csaknem felét. Október közepén 1,16 

körül folytatódik a kereskedés, nem sokkal a 200 

napos mozgóátlag felett, ahol tapasztalni némi 

megtorpanást, miután az 1,15 környéke kemény 

diónak bizonyult a piac számára. Nem látni egyelő-

re, hogy a háromnegyed éves csökkenő trend meg-

torpanása-e ez, esetleg a szigorítási várakozások 

felerősödése miatt, avagy csak némi pihenőt tart a 

piac, mindenesetre a technikai összkép alapján 

továbbra is inkább lefelé áll a zászló. Nem is be-

szélve a nettó pozícionáltságról, amely a tőzsdei 

(CFTC) statisztikák szerint a határidős és az opciós 

piacon is egyre erősebben az euró ellenében alakul. 

Eljöhetett persze egy olyan pont a piacon, ahol a 

befektetők túl sokan ültek ki egy oldalra a csónak-

ban, ami éppen borulni készül. Egy nagyobb felpat-

tanást ráadásul az EKB jövő évi kamatemelésével 

kapcsolatos egyre intenzívebb várakozások még 

támogatnának is. Összességében, nehéz megmon-

dani, hogy mi lesz, egyre kevesebb ugyanis a meg-

bízható kapaszkodó egy megalapozottabb előre-

jelzéshez. A hosszú lejáratú kamatkülönbözet pl. 

már semennyire nem segít. Pláne most, amikor a 10 

éves amerikai-német felár stabilan az idei sávjá-

nak közepén, 170 bázispont körül hezitál. 

 

Pálffy Gergely 

gergely.palffy@raiffeisen.hu 

+36-1-484-4313 
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A rendkívül sokrétegű probléma-halmaz hátteré-

ben a covid miatti hirtelen lezárások (ami 2020 

második negyedévében volt jellemző Európában, 

némileg korábban Kínában), majd a gazdaságok 

újraindulása miatti hirtelen keresletnövekedés áll-

nak. A valóság ugyanis megcáfolta azt a várako-

zást (már-már közgazdászi alapfeltevést), hogy 

simán és zökkenőmentesen sikerül a nagy leállást 

és a gazdasági helyreállást menedzselni a világ-

gazdaságban. Ráadásul, olybá tűnik, hogy az iga-

zán komoly problémákkal csak most szembesü-

lünk, négy-öt negyedévnyi gazdasági helyreállás-

sal és növekedéssel a hátunk mögött.  

 

Maguk a leállások számos gazdasági tevékenység 

esetében olyan aktivitás-csökkentéssel, illetve az 

gazdasági aktivitás kényszerű felhagyásával jár-

tak, amelyek nem tudnak varázsütés-szerűen egy 

csettintéssel újraindulni. Márpedig a gazdasági 

újraindulás során éppen a kereslet hirtelen megug-

rása miatt égető szükség lenne erre. A kereslet-

kínálat közötti súrlódások következménye az 

árak gyorsuló ütemű emelkedése – ez a másik 

komoly probléma. Míg korábban – értsd a covid 

előtt - a kínálati piac volt a jellemző, mára fordult 

a kocka és keresleti piacról beszélünk. Az előző 
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Magyar gazdaság, 

A keresleti piac és az áremelkedés 

 

Már három hónappal ezelőtt is elkerülhetetlennek 

tűnt a covid negyedik hulláma, és a valóság is visz-

szaigazolja ezt. Öröm az ürömben, hogy a járvány 

felfutása a 2. és a 3. hullámhoz képest kevésbé 

meredek - amint az várható is volt, az oltás jól 

tudja szolgálni a védekezést. A beoltottak számá-

nak növekedése azonban csak csigatempóban ha-

lad, és már egy jó ideje kiesett Magyarország az 

európai oltottsági rangsor első helyeiről. Az termé-

szetesen egyáltalán nem vigasztaló, hogy a kör-

nyező országokhoz képest még így is magasabb az 

átoltottság itthon. A fentiekből következik – és 

amire szintén számítani lehetett - az, hogy a min-

dennapi életet – és így a gazdaság működését 

- korlátozó állami intézkedések látványosan 

hiányoznak.  

 

Ha a járványügyi intézkedésekből fakadóan nem is 

de más forrásból azonban előgördültek olyan 

akadályok, amelyek visszavetik a gazdasági 

helyreállás és növekedés folyamatát. 

 

Az egyik ilyen probléma az alapanyaghiány 

miatti termeléscsökkenés a feldolgozóiparban. 

Ennek legismertebb és leglátványosabb megjele-

nése a félvezetők (chipek) hiánya miatti autóipari 

problémák. De ez csak a jéghegy csúcsa, hiszen 

egyre több feldolgozóipari vállalat kénytelen 

szembesülni azzal, hogy bizonyos alkatrészek ese-

tében - amelyek korábban bőségesen rendelkezés-

re álltak és akár több beszállítót is meg lehetett 

versenyeztetni - ma már egyáltalán nincs bőség, 

adott esetben leszűkült a beszállítói kör és meg-

drágult a termék. Ez a jelenség pedig kezdve a 

nyers alapanyagoktól és az energiától egészen a 

chipekig egyre több esetben fordul elő.  
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modellben a vásárló volt jobb tárgyalási pozíció-

ban, ma azonban az eladó. Ráadásul általánossá 

vált a hiány, és a sorban állás (egyelőre még in-

kább virtuálisan). Lassanként érdemes lehet elő-

venni a hiánygazdaságról szóló közgazdasági 

munkákat. 

 

Szárnyaló szolgáltató-szektor  

lefékező feldolgozóipar  

A magyar gazdaságba is megérkeztek a problé-

mák a harmadik negyedév során. Az elektronikai 

ipar és az autóipar (a kettő együtt a feldolgozó-

ipari termelés négy tizedét adja) júliusban már ke-

vesebbet termelt, mint egy évvel korábban, au-

gusztusban pedig az autóipari visszaesés megha-

ladta a 33%-ot. Rajtuk kívül egyedül a gyógyszer-

iparban vannak negatív növekedési mutatók, a 

többi alágazat egyelőre szép növekedést mutat, és 

ma még kérdéses, hogy eléri-e őket is, és ha igen, 

akkor milyen mértékben, a hosszú beszállítási 

láncokkal működő elektronikai ipari és autó-

ipari visszaesés. Amilyen hírek érkeznek az alkat-

rész-, és alapanyag-beszállítási problémákról attól 

lehet tartani, hogy a termeléscsökkenés széle-

sebb körben is jelentkezni fog a következő hó-

napokban. Míg az első félévben a feldolgozóipar 

hozzájárulása a 7,6%-os (szezonálisan és munka-

napokkal kiigazítva 7,2%) növekedésből 3,6% volt, 

valószínűtlen ilyen robusztus hozzájárulás a máso-

dik félévben - várakozásaink szerint legfeljebb 1%-

ot tud hozzátenni.  

 

Az építőipar hozzájárulása az első félévben 0,3% 

volt, a mezőgazdaságé 0,1% a szolgáltatásoké pe-

dig 2,6%. Az építőipar az év első nyolc hónapjában 

tíz százalékos volt a növekedés, és nem várjuk en-

nek a dinamikának a mérséklődését, tehát a növe-

kedési hozzájárulás fennmaradhat az első félév-

ben tapasztalt szinten. Ellenben a feldolgozóipari 

rossz hírekkel, a szolgáltatások esetében gyor-

sulást várunk. Ha csak arra gondolunk, hogy 2020 

őszén milyen korlátozások lettek elrendelve, illetve 

fokozatosan tovább szigorítva, és ehhez képest 

milyen szabadságban élünk most (és ugye jelentő-

sebb korlátozás nincs kilátásban a negyedik hul-

lám ellenére sem), akkor nem csoda, hogy éves 

összevetésben rendkívül gyors növekedésre számí-

tunk számos szolgáltatás esetében. Így, összessé-

gében a második félév az elsőhöz hasonló, 

vagy csak minimálisan alacsonyabb GDP bővü-

lést hozhat, és az éves növekedési ütem 7% 

körüli lesz majd. Mindazonáltal akadnak a miénk-

nél optimistább előrejelzések is (pl. az IMF 7,6%-os 

növekedést prognosztizál) – azonban a kedvező 

folyamatok mellett mi aggasztónak tartjuk a glo-

bális hiánygazdaság hatásait a sérülékeny ágaza-

toknak jelentős mértékű kitettséggel rendelkező 

hazai feldolgozóipari szerkezet miatt.    

 

Ami a távolabbi kilátásokat illeti, kevés bizonyosat 

tudunk állítani a beszállítói problémákkal kapcso-

latosan. Az iparági szakértői vélemények is eltérő-

ek, de például az autóipar esetében az az elfoga-

dott nézet, hogy a chiphiány miatt termeléskorlá-

tok még legalább 12 hónapig fennmaradnak. Le-

het, hogy tovább… Igaz, hogy a kapitalizmusban a 
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piaci mechanizmusok a hasonló típusú problémá-

kat idővel megoldják. Ha kevés a chip Európában, 

mert a jellemzően távol-keleti beszállítók is keve-

sebbet tudnak gyártani különböző okok miatt, és 

amit gyártanak is főképpen Ázsiában terítik, ami 

pedig Európába eljut az csillagászati árakon érke-

zik, akkor logikus, hogy termelési kapacitásokat 

érdemes létrehozni Európán belül. Az egyik legje-

lentősebb félvezető-gyártó, az Intel, a következő 

10 évben 80 milliárd eurónyi beruházást tervez az 

EU-ban. Ez jelentős összeg, de a tízéves időhori-

zont arra enged következtetni, hogy a jelenlegi 

problémákat önmagában ez nem tudja rövid időn 

belül megoldani. A fenti példa alapján is arra lehet 

következtetni, hogy nagy valószínűséggel 2022-

ben még találkozni fogunk azokkal a bajokkal, 

amelyek hátráltatják a feldolgozóipari helyre-

állást.  

 

Azonban a választások előtti kormányzati osz-

togatásnak az eredményeképpen a hazai ke-

reslet még a korábban vártnál is élénkebben 

nőhet, ami lehetővé tesz a gyors – várakozá-

sunk szerint 5,5%-os – gazdasági növekedés 

fennmaradását jövőre is. 2021 novemberében a 

nyugdíjprémium és a visszamenőleges nyugdíjkor-

rekció, 2022 elején pedig a családi adójóváírás 

mindösszesen közel 900 milliárd forint egyszeri 

jövedelemkiáramlást eredményez. Ehhez jönnek az 

egyéb intézkedések (rendvédelmi dolgozók prémi-

umának kifizetése, jelentős béremelés a közszféra 

különböző területein, 20%-os minimálbéremelés, 25 

éven aluliak SZJA mentessége, 13. havi nyugdíj kifi-

zetése) amelyek további többszáz milliárdos több-

let-jövedelemként csapódnak majd le. A fentieken 

túl is jöhetnek még addicionális intézkedések, 

amelyek a választói közérzet javítása mellett a 

gazdasági növekedést is támogatják majd. Azon-

ban a választások után célszerűnek tartjuk azt, 

hogy az újonnan felálló kormány a költségve-

tési fegyelemre helyezze a hangsúlyt.  

 

A gazdasági növekedés további serkentését szol-

gálná az EU helyreállítási alapja, azonban a ma-

gyar Helyreállítási Tervet egyelőre nem fogad-

ta el az Európai Bizottság, a magyar kormány 

érvelése szerint pusztán politikai megfontolások 

miatt. A magyar kormány a 7,2 milliárd eurót alap-

vetően az egészségügyre (34%), a közlekedési inf-

rastruktúra (25%), az oktatási rendszer fejlesztésé-

re (20%) valamint zöld energia és a körforgásos 

gazdasággal kapcsolatos beruházásokra (21%) 

tervezte elkölteni. A kormányzati számítások sze-

rint az idei gazdasági növekedést 0,1%-kal, a jövő 

évit 0,4%-kal tudta volna emelni a program (illetve 

a későbbiekben még három évig átlagosan 0,6%-

kal). Hozzá kell tennünk azonban azt is, hogy az 

amúgy is felpörgetett beruházási tevékenység, 

valamint a szűkös kapacitások és ellátási problé-

mák mellett, az addicionális beruházási igényei a 

Helyreállítási Tervnek egyfelől kiszorító, másfelől 

árfelhajtó hatással is járn(án)ak. Mindazonáltal azt 

tartjuk a legvalószínűbb forgatókönyvnek, 

hogy némi késéssel - legkésőbb 2022 harmadik 

negyedévében - megkezdődhet a helyreállítási 

terv kivitelezése Magyarországon is.  
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Addig is van elegendő pénz akár a meglévő projek-

tek előfinanszírozására, akár újak indítására, akár 

az esetleges újabb kormányzati elképzelések meg-

valósítására – az ősz során meglepetés-szerűen 

kibocsátott 4,5 milliárd eurónyi devizakötvény erre 

is fedezetet nyújthat - de akár a meglévő devizahi-

telek lecserélésére is. Az biztos, hogy a rendkívül 

bürokratikus mederben elkölthető EU pénzekhez 

képest, hatalmas szabadsággal lehet a saját 

adósságot felhasználni.  

 

Átmenetileg romló külső egyensúly 

A feldolgozóipari lassulás leginkább az exportra 

termelő elektronikai és autóipart sújtja. Az el nem 

készült termékeket természetesen eladni sem 

lehet, így ezek kiesnek az exportból. És itt nem 

kis tételekről van szó. A teljes áruexport 18%-át 

tették ki csak a közúti járművek 2019-ben (ez 6300 

milliárd forint volt). A másik oldalon a nyersanya-

gok és energiahordozók áremelkedése megemeli 

az importszámlát. Szintén 2019-ben a teljes áruim-

port 8%-át tették ki az energiahordozók (ennek 

53%-a olaj, 27%-a földgáz, 17%-a áram, 3%-a szén 

volt). Azonban időközben elszálltak az energia-

árak (bár a hosszútávú gázszerződés a Gazprom-

mal legalább valamekkora védelmet jelent a jelen-

tős ár-fluktuációkkal szemben - ugyan ez a szerző-

dés nyilvánosságának a hiányában nehezen szám-

szerűsíthető), és így változatlan felhasználás mel-

lett is többe kerül minden. A fent részletezett jöve-

delemtranszferek a lakossági fogyasztás bővülé-

sében csapódnak le. Ez is növeli az importot. 2021 

júliusában és augusztusában, két egymást követő 

hónapban is deficit volt a külkereskedelmi mérleg-

ben. Ilyesmire legutóbb 2008-ban került sor. Nagy 

dráma még persze nincsen. Az első nyolc hónap-

ban 3 milliárd euró volt a külkereskedelmi többlet 

(igaz már az első négy hónapban is megvolt ez), és 

az év egészében 4,5 milliárd euró többletre számí-

tunk, és jövőre is 4 milliárd euró fölött lehet a több-

let. Mindeközben a folyó fizetési mérleg nega-

tívba fordult az első félévben. Noha ez hasonló-

képpen történt a tavalyi évben is, de idén a romló 

tendencia fennmaradására, és az év egészében a 

GDP 1%-a körüli folyó fizetési mérleghiányra 

számítunk. A tőkemérleg azonban ennél nagyobb 

többletet mutathat majd, így az ország külső 

egyenlege is inkább enyhe pluszban maradhat.  

 

Egyre csúnyább inflációs számok jönnek 

Amiről még csak utalás-szerűen esett szó, az az 

áremelkedés beindulása, aminek még csak az ele-

jén vagyunk. Szeptemberben 5,5%-os volt a fo-

gasztói árak éves emelkedésének az üteme. 5% 

fölött már voltunk amúgy a második negyedévben 

minden egyes hónapban. De októbertől már 6% 

fölé ugrik az infláció és novemberben 6,6%-on 

tetőzhet. Ami a későbbieket illeti, 2022 első ne-

gyedévében még 5% fölötti érétkekre számítunk, 

majd a második negyedévben már „csak” átlago-

san 4,7%-ra, a harmadik negyedévben 4%-ra, és 

egy év múlva, 2022 utolsó negyedévében mérsék-

lődhet az infláció 4% alá.  

 

Ennél lehet sajnos rosszabb kimenetele is annak, 

hogy az infláció globális problémává vált. Van-
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nak egyes tőzsdén is kereskedett termékek (pl. 

energiahordozók, termények) amelyek esetében 

az áremelkedés igencsak látványos. De a szállítási 

díjak esetében is ötszörös-hatszoros drágulásról 

lehet beszélni éves összehasonlításban 

(hajórakomány, Ázsia-Európa irány).   

 

A fogyasztói árak emelkedése mögött ott van-

nak mind a kínálati, mind a keresleti tényezők. 

Ami a kínálati oldalt illeti, a fent említett globális 

áremelkedés (energiahordozók, nyersanyagok, 

szállítási díjak, stb.) jól tükröződik a hazai mező-

gazdasági felvásárlási árakban (pl. a szántóföldi 

termények esetében 50% körüli éves áremelkedés) 

és ipari termelői árakban (hónapok óta bőven 10% 

feletti ipari termelői áremelkedés). Egyelőre még 

közel sem vagyunk a végén annak, hogy mind-

ezek az árfelhajtó hatások keresztülmenjenek 

a termelési értéklánc egészén (gondoljunk pl. 

arra, hogy a drágább takarmány néhány hónap 

távlatában drágább feldolgozott hústermékek 

formájában jelenik meg, vagy a dráguló búza után 

a liszt majd a kenyér is drágább lesz – ráadásul a 

magasabb energiaárak, és az emelkedő munkabé-

rek is tolják felfelé a költségeket mindenhol). Ami a 

keresleti oldalt illeti, ott pedig a gyorsuló jövede-

lemkiáramlás miatti fogyasztásbővülés húzza fel-

felé az árakat.  

 

A változatlan (2015 óta befagyasztott) rezsi-

díjak valamennyire mérsékelni tudják az inflá-

ció-emelkedést Magyarországon. Miközben 2015 

óta a tűzifa 50%-kal, a PB gáz 15%-kal, a társashá-

zi közös költség pedig 15-20%-kal drágult, addig a 

vezetékes gáz, a villamos energia, a szemétszállí-

tás, a víz-, és csatornadíj ára nem változott. És jö-

vőre sem fog változni. Ha csak 10%-kal emelkedné-

nek a rezsidíjak, akkor a hazai infláció nagyjából 

0,7 százalékponttal lenne magasabb. Tehát jövőre 

nem 4,4% lenne az éves átlag, hanem 5,1%. 20%-os 

emelés esetén pedig már 5,8%-os inflációról be-

szélnénk. Persze nem vagyunk tévedhetetlenek, és 

egyáltalán nincs kizárva, hogy az inflációs hullám 

cunamivá növi ki magát, és a rezsidíjak változat-

lansága dacára is – ismét – a vártnál magasabb 

lesz. Ez pedig valóban az 5-6%-os tartomány len-

ne. 

Kamatemelések sora van még előttünk    

Hogyan tud a gazdaságpolitika védekezni az inflá-

cióval szemben? Amit a kormányzati politika a kö-

vetkezőket teheti meg: (1) csökkenti a hiány, 

megszorít és ezzel mérsékli a keresleti oldali 

nyomást. Mennyire reális ez a választások 

előtt? Semennyire. Utána valamekkora fiskális 

fegyelemnek ugyan következnie kellene, de a teljes 

homály fedi azt, hogy valóban lesz-e ilyen fordulat, 

és ha igen, milyen természetű kiadások megnyir-

bálásáról lenne szó egyáltalán. Erről az oldalról 

sokat nem érdemes várni. (2) ugye lehetne Áfa il-

letve jövedéki adócsökkentéssel is kezelni a magas 

inflációt, de az egyrészt az amúgy is egekben lévő 

költségvetési hiányt emelné még tovább, másrészt 

nem garantált az sem, hogy valóban megjelenne 

az árakban. Volt amúgy ilyesmire példa, 2006-ban 

a választási évben. Az akkori kormánykoalíció 

ugyan megnyerte a választásokat, de utána ismer-
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jük jól a történéseket. Röviden, az adócsökkentés 

révén, mesterséges eszközökkel megoldani 

szándékozott inflációcsökkentés semmit nem 

old meg.  

 

Nézzük, mit tehet a monetáris politika? Kínálkozik 

a szuper-ortodox jegybanki eszköz: a kamat-

emelés. Milyen következményekkel jár a kamat-

emelés? Egyrészt a forint árfolyamára van jóté-

kony hatással úgy, hogy stabilizálja, estleg erősíti 

azt, de legalábbis megakadályozza a jelentős to-

vábbi leértékelődést. Ez egy nagyon fontos csator-

na, hiszen megakadályozható, hogy további forint-

gyengüléssel az importált infláció még magasabb 

szintekre ugorjon. Az MNB számításai szerint az 

árfolyam gyengülés egynegyede épül be a fo-

gyasztói árakba nagyjából egy év alatt. Mi szerin-

tünk ennél nagyobb része jön keresztül a forint-

gyengülésnek. A tavalyi forintgyengülést persze 

nehéz pontosan tetten érni, de talán legjobban a 

tartós fogyasztási cikkek árának emelkedésén le-

het szemléltetni a hatását: az átlagos havi drágu-

lása ennek az árucsoportnak a korábbi években 

nulla körüli volt, 2020-ban 0,24%, 2021-ben pedig 

0,4%. A lényeg az, hogy az árfolyamcsatorna 

fontos az infláció alakulásának szempontjából, 

és a kamatemeléssel lehet erre hatni. A másik 

természetesen a kamatcsatorna: ha drágulnak a 

hitelek, és emelkednek a betéti kamatok, akkor - 

teoretikusan – kevesebb hitelt vesznek fel fo-

gyasztásra és beruházásra az emberek és többet 

takarítanak meg. A speciális hazai viszonyok – 

pl. lakossági állampapírok kiszorító hatása, 

hozzáférhető támogatott hiteltermékek – kö-

zött a kamatcsatorna csak erősen korlátozott 

módon tud hatni az inflációra. 

 

A fentiek figyelembevétele mellett tehát szüksé-

gesnek tűnik az MNB júniusban elindított kamat-

emelési ciklusa, és annak a folytatás is. Az év végé-

ig további, havi gyakoriságú kamatemelésekre le-

het számítani, valamint a kamatemelés folytatá-

sára 2022-ben is (akkor már talán nem havi, hanem 

negyedévi gyakoriság mellett). Idén év végén 

2,1% lehet az MNB alapkamat, majd 2022 köze-

pén tetőzhet 2,4%-on.  Azonban elképzelhető, 

hogy ez a menet nem lesz elegendő a forint árfo-

lyamának stabilan tartásához sem. Ha valóban így 

lesz, akkor ennél agresszívabb kamatemeléseket 

kell az MNB-nek foganatosítani – ennek a valószí-

nűsége pedig egyre növekszik. Akár még maga-

sabb kamatokkal is, de véleményünk szerint az 

MNB célfüggvénye az, hogy az EUR/HUF árfo-

lyam 350 körül mozogjon. 

 

Török Zoltán  

torok.zoltan@raiffeisen.hu  

+36-1-484-4843 
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Hazai részvénypiac, 

Eredményekkel alátámasztva 

 

A gyenge évkezdetet követően a hazai tőzsde ve-

zető indexe az éves teljesítmény alapján az ötödik 

helyen zárt október közepén a régiós összehasonlí-

tásban 30 százalék közeli eredménnyel. Ahhoz ké-

pest, hogy május végén sereghajtó volt ez minden-

féleképpen elismerésre méltó. A régió legrosszabb-

ja a lengyel WIG 20 index is 22 százalékot meghala-

dó drágulást tudott felmutatni, tehát kijelenthető, 

hogy a befektetők kedvelték a közép-kelet-

európai térséget. Amúgy a legjobb teljesítmén-

nyel az osztrák ATX index végzett a maga 35% fe-

letti eredményével. A koronavírus okozta válságból 

való kilábalást a növekedési szektorok, mint a 

technológiai vagy fogyasztási termékek, vezették. 

Ám a növekedés második évében tipikusan a cikli-

kus szektorok kerülnek középpontba. Nem volt ez 

másként az idén sem.  Ami elősegítette a felültelje-

sítést, hogy a fejlett piacokkal szemben a régiós 

tőzsdéken sokkal nagyobb számban és sokkal na-

gyobb súllyal szerepelnek a vezető indexekben cik-

likus szektor tagok, mint például bankok vagy 

energiavállalatok. Így ez még inkább vonzóvá tette 

a régiót.  

 

Továbbá, amíg a nyugati jegybankok még csak a 

rendkívüli mennyiségi lazítás enyhítését tervezik, 

addig a régiós központi bankok már néhol jelen-

tős kamatemelést hajtottak végre. A cseh 

irányadó kamat már 130 bázisponttal emelkedett 

az idén, míg a magyar 105 bázisponttal. Mindkét 

esetben további szigorításra számítunk. A kamat-

emeléssel párhuzamosan járó állampapír hozam-

emelkedés is a régiónak kedvez, hiszen pont a túl-

súlyban lévő pénzügyi cégek tudnak profitálni a 

magasabb hozamkülönbségből. Az energiaszektor 

is felülteljesítő növekvő hozamkörnyezetben, ami 

szintén a régiós indexeket hajtja feljebb.  

 

Itthon is nem véletlen, hogy az OTP rekord szintre 

tudott törni, míg a Mol fél éves oldalazását köve-

tően már a járvány előtti szintek felé tart. Mindkét 

esetben kiváló negyedéves eredmények támaszt-

ják alá a növekedést és minden jel arra utal, hogy a 

harmadik negyedév is legalább hasonló mértékben 

sikeres volt. A Richter nem tartozik a ciklikus szek-

torok közé és defenzív jellege sem vonzotta most a 

befektetőket olyan mértékben, de egyedülálló 

gyógyszerkészítménye előtt álló fényes jövő miatt 

nem is pártoltak el tőle. Így, ha újabb rekord szintre 

nem is számítunk a hosszú távú kilátások kedvező-

ek. A Magyar Telekom esetében az osztalék lefoko-

zása után a befektetők csalódtak, de a részvény 

visszavásárlási programmal sikerült megakadá-

lyozni az eladási hullámot. Azonban a kilátások a 

javuló eredményszint ellenére korlátozottak az 

erős versenyhelyzet miatt.  

 

A BUX index 11. hónapja drágult októberben az el-

múlt 12 hónapból, ami alatt közel 70%-kal maga-

sabbra került.  Utoljára 2004-ben láthattunk ha-

sonló hosszútávú emelkedést, amikor is 15 hónapig 

tartott egyhuzamban a drágulás. Az index a ko-
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rábbi még 2016-ből származó emelkedő trendcsa-

tornáján is túllépett és vannak arra utaló jelek, 

hogy az 55 000 pont tartósabb ellenállás lesz. A 

technikai mutatók természetesen vételi jelzésen, 

de egyre jelentősebb a túlvettség, már havi szinten 

is. A Bollinger-szalagokat hasonló mértékben utol-

jára 2004-ben feszítette ilyen erős drágulás. Az RSI 

és az MACD jelzések pedig 2018 óta nem látott ma-

gasságban vannak már. Akkor egy 10%-ot megha-

ladó korrekció zajlott le fél év alatt. A hosszú távú 

emelkedő trend folyamatába teljességgel belefér 

egy hasonló korrekciós elmozdulás, hiszen az csak 

50 000 pontig hozná el, átmenetileg, az indexet. 

Ellenben, ha még csak 2016-hoz hasonló szakasz-

ban járunk, akkor az 55 000 pont meghaladásával 

a 60 000 pont átmeneti megállója után 68 000 

pont fölé mutat a célszint, de akár több éves idő-

távon.  

 

OTP 

A járványügyi korlátozások feloldásával a gazda-

ság is kezdett magához térni, ami a hitelezés élén-

külésével járt. Az államilag támogatott lakáshite-

lek hatására folyamatosan erős kereslet mellett a 

fogyasztási hitelek is egyre népszerűbbé váltak. 

Ilyen környezetben produkálta a legnagyobb hazai 

bank voltaképpen rekord szintű második negyed-

éves eredményét. Az MNB júniusban elkezdte a 

kamatemelési ciklust, rögtön 30 bázispontos szi-

gorítással 0,9%-ra. Ez mindenféleképpen kedvező 

az OTP jövedelmezősége szempontjából, hiszen a 

kamatkülönbözet a kamatbevételeket erősíti. En-

nek a döntésnek a hatása még nem érződött a 

második negyedéves eredményeken, de a későbbi-

ekben már egyértelműen nyomon követhető lesz, 

pláne, hogy jelenlegi várakozásaink szerint a jegy-

bank 2,4%-os alapkamatig meg sem áll. 

 

Kezdjük rögtön a jó hírrel, az OTP az idei második 

negyedévben 121,8 milliárd forint adózott ered-

ményt ért el, ami sorban a valaha volt harmadik 

legmagasabb érték, de a 2008 harmadik negyedévi 

172 milliárd forintos végeredményt a Garancia 

pont annyival tolta meg, mint az elmúlt negyedév 

eredménye, 121,5 milliárd forint. A második legma-

gasabb összeg, 132 milliárd forint, 2019 harmadik 

negyedévére esett. Ám ekkor az akvizíciók hatása 

és egy 21,4 milliárd forintos, nagyrészt, szerb ba-

dwill elszámolás torzította a számot. A konszoli-

dált korrigált adózás utáni eredmény rekord-

szintű 129 milliárd forintos szintje messze meg-

haladja a második helyezett 118 milliárd forintos 

szintjét, amit 2020 harmadik negyedévében ter-

melt. A 7,2 milliárd forintos korrekciós tételből 5,6 

milliárd forint a már jövő júniusig meghosszabbí-

tott hiteltörlesztési moratórium várható egyszeri 

eredményhatása. Az állami programban a bank 

hiteleinek 28.7%-a vett részt júniusi végéig, ami 1 

441 milliárd forintnyi bruttó hitelállományt takart. 

Ehhez jön még a Merkantil Csoport, ahol 20,5% vett 

részt, de ez már csak 91 milliárd forintnyi bruttó 

hitelállományt jelentett. A harmadik negyedévben 

várhatóan még tovább csökkent ez az arány.  
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A banknak sikerült minden eredménysoron 

vártnál jobb értékeket publikálni. A háromhóna-

pos időszak alatt a nettó kamatbevétel 210,6 milli-

árd forint lett, ami 4 százalékos negyedéves és 8 

százalékos éves javulást jelent. Amúgy az elemzők 

által várt szintet 1 százalékkal haladta meg. A net-

tó díjak és jutalékok 80,3 milliárd forintot hoztak, 

ami rendkívüli 12 százalékos negyedéves és 21 szá-

zalékos éves növekedést takar. Így három hónap 

alatt 316,5 milliárd forint bevételt sikerült produ-

kálni. Az OTP remekül fogja a költségeket, amelyek 

egy év alatt alig 2 százalékkal 155,9 milliárd forint-

ra nőttek csak. A személyi jellegű költségek az idei 

első negyedévhez képest 2 százalékkal nőttek, a 

dologi költségek és az amortizáció érdemben nem-

változott. A kiadás/bevételi mutató 49,3 száza-

lékra csökkent, ennél alacsonyabb értéket utoljá-

ra 2014-ben láthattunk. A regionális akvizíciók ter-

mészetesen munkaerő elbocsátásokkal és fiók be-

zárásokkal járnak. Egy év alatt az alkalmazottak 

száma 40648 főről 37806 főre csökkent, míg a fió-

kok száma 1734-ről 1487-re mérséklődött.  

 

A konszolidált árfolyamszűrt teljesítő hitelállo-

mány a negyedévben 5 százalékkal 14 100 milli-

árd forintra bővült. Ez az első félévben 6 százalé-

kos növekedést jelentett. A legtöbb leánybanknál 

nőttek az állományok, de kiemelendő a magyar, 

román és ukrán piac növekedése. További pozití-

vum, hogy az orosz hitelportfolió erodálása is úgy 

tűnik véget ért. A jelzálog- és fogyasztási hitelek 

állománya 7-7 százalékkal, a nagyvállalati hitelek 

állománya 5 százalékkal, míg a lízing hitelek 8 szá-

zalékkal nőttek az első félévben. Csak a magyaror-

szági alaptevékenységben az új jelzáloghitel kihe-

lyezések 70 százalékkal nőttek. A bővülő hitelállo-

mány nem a minőség rovására megy, hiszen a ké-

sedelmes hitelek arány 5,7%-ról 5,4%-ra mérséklő-

dött egy negyedév alatt. Eközben a fedezettségük 

63 százalékról 63,3 százalékra javult. Bár a kocká-

zati költségek (10 milliárd forint) meghaladják az 

első negyedévben félretett összeget (9 milliárd 

forint), mégis csak a Merkantill Csoportnál és az 

ukrán leánybanknál került sor kockázati költség 

bővülésre. Az október 15-én tartott a Munkavállalói 

Résztulajdonosi program (részvény juttatási prog-

ram) elfogadása miatt összehívott rendkívüli köz-

gyűlés alkalmával felszólalt a bank vezérigazgató-

ja is. Szerinte az OTP csoport növekedési motorja a 

magyar piac, ahol a támogatott hitelkonstrukciók-

nak köszönhető a bővülés. A kisvállalkozók hite-

leinek volumene közel megduplázódott, míg a 

közép- és nagyvállalatok esetében már 19 szá-

zalékos a bank piaci részesedése. Csányi Sándor 

szerint a hitelmoratórium vége nem fog jelentő-

sebb hitelromláshoz vezetni, mert magas a hitel-

portfolió minősége. 

 

A működési eredmény 160,6 milliárd forint lett, 

ami rekord. Ebből következik, hogy a konszolidált 

adózás utáni eredmény (129 milliárd forint) is az. 

Minden leánybank nyereséges volt az időszakban, 

amelyek így a korrigált profit 53%-át szolgáltatták.  

 

A vezetőség a bevezetőben felvázolt kedvező kör-

nyezet miatt is optimistán tekint a jövőre. Az idei 
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első féléves 6 százalékos hitelállomány bővülést 

követően 10 százalékot meghaladó teljes éves nö-

vekedést remélnek. A bank mérlegfőösszege 2022 

végére elérheti a 100 milliárd eurót is. Továbbra is 

fenntartják nézetüket, hogy a korrigált ROE 18 – 20 

százalék között alakulthat. Erre minden esély meg-

van, hiszen a második negyedévben 19,6 százalé-

kot értek el. A menedzsment elkötelezett, hogy a 

2019-es és a 2020-as évek után félre rakott 119 mil-

liárd forintot minél előbb kifizesse, de egyelőre ezt 

a több mint 425Ft részvényekénti osztalékot a sza-

bályozó hatóság nem engedi.  

 

A bank továbbra sem áll le a régiós és azon túli 

akvizíciókkal. A legújabb célpont az üzbég Ipote-

ka Bank, amiben a vásárlási szándéknyilatkozat 

szerint 75%-os tulajdonrészt szerez még az idén. A 

célpont közel 9 százalékos piaci részesedéssel ren-

delkezik, ami 1,2 millió lakossági ügyfelet eredmé-

nyez jelentős vállalati ügyfélkör mellett. A tavalyi 

év végén a bank mérlegfőösszege körül 944 milli-

árd forint körül volt árfolyamtól függően, míg a 

saját tőke 117 milliárd forint. Ugyanekkor 11,7 milli-

árd forint adózott eredményt ért el. Sikeres vásár-

lás esetén az üzbég bank a román (1 191 milliárd 

forint) és az ukrán (794 milliárd forint) között he-

lyezkedne el, mint a hatodik legnagyobb leány-

bank. Az Ipoteka a bankcsoport eszközállományát 

3,9 százalékkal emelné meg. Egyelőre csak orosz 

lapértesülésekből tudni, hogy a cseh PPF csoport 

eladná a helyi Home Credit & Finance bankot, ahol 

az OTP lehet a befutó. A bank 41 milliós ügyfélkör-

rel rendelkezik és első féléves nyeresége 7,4 milli-

árd rubel volt, ami duplája az alacsony bázisú ta-

valyi év azonos időszakának. Mérlegfőösszeg alap-

ján az OTP Oroszországban a 49. míg a Home 

Credit a 36. Sikeres akvizíció esetén az OTP a 27. 

helyre lépne elő. Az orosz üzlettel ellentétben a 

kínai terjeszkedés már biztos. A vezetés megerő-

sítette, hogy kisebbségi partnerként egy új online 

hitelközvetítő cégbe szállnának be. A fogyasztási 

kölcsönöket nyújtó társaság 500 000 darab értéke-

sítési ponttal rendelkezik.   

 

Az árazás tekintetében a részvény a klasszikus 

összehasonlítások alapján továbbra sem mondha-

tó olcsónak, de ne feledjük, hogy az előbb említett 

ROE mutatóját a legtöbb bank megirigyelhetné. 

Hasonló eszközállományú nyugat-európai vagy 

észak-amerikai pénzintézet, amely ilyen erős ROE 

mutatóval rendelkezik csupán tíz darab van. Euró-

pában az olasz Banca Mediolanum és a görög Bank 

of Greece. Emellett az EKB stressz tesztjén az OTP 

a régióban a legjobb eredményt érte el, míg Euró-

pa 50 legnagyobb bankja közül a 12. helyen vég-

zett.  P/E alapon vizsgálva viszont még mindig az 

egyik legolcsóbb bankpapír az OTP-jé az európai 

élmezőnyben. Az idei évre számított 10,4 P/E rátája 

a legtöbb régiós versenytárs alatt található. Az 

OTP a legtöbbet követett részvény a hazai tőzs-

dén. A papírokról 15 elemző készít rendszeresen 

véleményt. Ebből a 15-ből csak 2 javasolja tartásra, 

míg 13 vételre vagy felülteljesítésre. Az átlagos 12-

havi célár 19773 forint.  
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A legnagyobb súlyú tőzsdeindex tag már hetedik 

hónapja drágul egyhuzamban októberben, ami 

idő alatt több mint 40%-kal erősödött. Hasonlóan 

hosszú emelkedésre 2009 és 2010 fordulóján volt 

példa. A trend erősségére utal, hogy az árfolyam a 

2015 óta fennálló emelkedő trendvonalán is átlé-

pett. Természetesen a technikai mutatók vételi 

jelzésen vannak és a Bollinger-szalagok is feszül-

nek, de több helyen már havi szinten is erős túl-

vettség mutatkozik. Az RSI mutatója például 2017 

óta nem látott magasságban a túlvett tartomány-

ban. A Bollinger-szalagok utoljára 2004-ben feszül-

tek ilyen mértékben emelkedés során. Régiós ösz-

szehasonlításban mégsem látszik ebből semmi, 

hiszen az idei éves teljesítményt vizsgálva 40%-os 

drágulást kapunk, ami középmezőnynek számít, 

messze elmaradva a lengyel Bank Polska Kasa Opi-

eki 100%-os ugrásától. Ellenben, ha 2020 januárjá-

tól mérjük a bejárt utat máris az élmezőnyben van 

az OTP 30%-os emelkedéssel. Több jel is a 20000 

forintos OTP részvényárfolyamra mutat, amit még 

az idén bőven elérhet. Nem számítunk arra, hogy 

ennél messzebb tudjon tartósan merészkedni az 

árfolyam. A 18000Ft erőteljes támaszt képez, ami 

alatt gyorsan a 16000 forintig visszacsúszhat a 

papír.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mol 

Történelmének legjobb negyedévét produkálta a 

Mol, amivel minden elemzői várakozást felülmúlt. 

Az első negyedévi adatokból már sejthető felültel-

jesítés azért is figyelemre méltó, mert végre a 2019

-es szintet is felül tudta múlni az energiaipari vál-

lalat eredménye. Ne felejtsük, hogy azóta még ma-

gasabb, hét éve nem látott magasságba drágultak 

az olajárak és a rekord szintű hazai benzinárak 

ellenére a fogyasztás sem csökken, így borítékol-

ható, hogy a harmadik negyedévi eredmények is 

kimagaslóak lesznek.  

 

A piaci szereplők által figyelt újrabeszerzési árak-

kal becsült „tiszíta” EBITDA mutató 262,9 milliárd 

forint lett a második negyedévbe, amire még so-

sem volt példa a cég történelmében. Az adat 5 

százalékkal haladta meg az elemzői várakozáso-

kat és 131 százalékkal javult egy éves időtávon. 

Azonban bármennyire is megdöbbentő ez az utób-

bi adat az a tavalyi év járványhatások miatt torzí-

tott mivolta révén nagyon alacsony lett, így most a 

pozitív bázishatás érvényesül. Féléves összehason-

lítást nézve 463,1 milliárd forint a végösszeg, ami 

60 százalékkal több, mint egy évvel korábban. 

Azonban célszerűbb a két éves, 2019-es bázisú vál-

tozást nézni, így 44 százalékkal nagyobb EBITDA-t 

kapunk, ami egyszerű számítással élve is irigylésre 
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méltó 20%-os növekedés évente. A bázishatás tor-

zítása talán az üzemi eredmény éves változásában 

követhető a leginkább nyomon, hiszen 4281 száza-

lékos négy negyedéves változást kaptunk. A 2020 

második negyedévi 3,2 milliárd forintos üzemi 

eredmény után az idén júniusban végződő időszak-

ban, a várakozásokat 9%-kal meghaladó, 140,2 

milliárd forintot kaptunk.  

 

A kitermelési (kutatás-termelés), a finomítói 

(finomítás-kereskedelem) és a fogyasztói szolgál-

tatások (kiskereskedelmi) üzletágak nem csak az 

elemzői várakozásokat múlták felül, de év/év és 

negyedéves alapon is kiválóan teljesítettek. Ter-

mészetesen a kiváló második negyedéves ered-

mény nagyrészt a kedvező külső környezetnek, 

mint a magas olajáraknak és a rekordszintű pet-

rolkémiai árrésnek tulajdonítható. Azonban ezek 

alapján a harmadik negyedéves eredmény még 

tovább nőhet majd.  

 

A kitermelési (kutatás-termelés) üzletág egy-

szeri tételektől tisztított EBITDA 98,9 milliárd forin-

tot termelt, ami a csupán 7%-os negyedéves növe-

kedést jelent, de éves szinten már 179% a javulás. 

Így is 2013 első negyedéve (104 milliárd forint) óta 

nem látott nagyságú eredményt sikerült produkál-

ni. A nyolc éve nem látott teljesítmény ellenére a 

kőolajtermelés, ami 57 200 hordó/nap körül alakul, 

5%-kal elmaradt mind az előző negyedév, mind az 

egy évvel korábbi értékétől. A teljes napi szénhid-

rogén kitermelés, amibe a kőolaj mellett már a 

földgáz és egyéb szénhidrogén kitermelés is bele-

tartozik 111 200 hordó olajegyenértékes körül ala-

kult. Itt is 5%-os az elmaradás a tavalyi szinthez 

képest. A gyengülés mögött az Egyesült Királyság-

beli mezők karbantartási munkálatai és a termé-

szetes mezőkimerülés áll, ami egyaránt érintési a 

kelet-közép-európai mezőket, mint az északi-

tengeren lévőket. Az azeri ACG hozzájárulása is 

kisebb volt a vizsgált időszakban. Azonban a ki-

sebb kitermelést bőven ellensúlyozta, hogy a Mol 

által realizált átlagos kőolajárak hordónként 65,2 

dollárra emelkedtek, ami 120 százalékkal több, 

mint a tavaly hasonló időszakban mért 249,4 dol-

lár. Az átlagos realizált gázár (hordó olajegyenér-

tékes alapon) 136 százalékkal ugrott meg ugyan-

ezen időszak alatt 35,9 dollárra. A pozitív hatások 

sorában nem szabad megfeledkezni arról, hogy 

mindemellett a kitermelési egységköltség csupán 

0,2 dollárral 6,2 dollár/ hordó olajegyenértékes 

szintre emelkedett egy negyedév alatt. Éves össze-

hasonlításban már nagyobb 9 százalékos különb-

séget láthatunk. A jövőre tervezve a vállalat nem 

csillapította beruházási tevékenységét és az üzlet-

ágra egy év alatt már 40 százalékkal több, 31,3 

milliárd forint fordítódott.  

 

A finomítói (finomítás-kereskedelem) üzletág 

készletátértékelési hatástól és egyszeri tételektől 

tisztított EBTIDA-ja 131,9 milliárd forint lett, ami 

260 százalékos éves és 72 százalékos negyedéves 

javulást takar. Az elemzői várakozásokat 12 száza-

lékkal sikerült felülmúlni. A kapott eredmény a va-

laha volt második legmagasabb 2015 harmadik 

negyedévi 153 milliárd forintos értéke után köszön-
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hetően a jelentősen javuló árréseknek. A csoport-

szintű finomítói árrés 4,4 dollár/hordó volt, szem-

ben az egy évvel korábbi 2,7 dollár/hordó-hoz ké-

pest, míg a petrolkémiai árrés 120 százalékkal nőtt 

ugyanezen időszak alatt 949 euró/tonnára. Kieme-

lendő, hogy az árrés az utóbbi esetben egy ne-

gyedév alatt 42%-kal ugrott meg. Áprilisban 

amúgy rekord szintű 1035,8 euró/tonna volt az ár-

rés. Ahogy a kőolaj esetében a kitermelt, itt a fel-

dolgozott mennyiségben láthattunk visszaesést, 4 

százalékost, 4,27 millió tonnára.  

 

A fogyasztói szolgáltatások üzletág a valaha 

volt második legmagasabb 48 milliárd forintos EB-

TIDA-t ért el a második negyedévben a tavalyi év 

harmadik negyedéves 55 milliárd forintja után. Ez 

az összeg 21%-kal több volt, mint az elemzők által 

várt mennyiség. Így negyedéves alapon 41 száza-

lékkal, míg éves szinten 37%-kal nőtt a szegmens 

adózás előtti eredménye. A legnagyobb pozitív 

hatást itt a különböző járványügyi korlátozások 

enyhítése jelentette. Ennek köszönhetően az érté-

kesített üzemanyag mennyiség és a nem-

üzemanyag termékek árrése is növekedett. Az 

előbbi 25%, míg az utóbbi 34 százalékkal javult 

éves szinten. Persze a tavalyi járványügyi korláto-

zások miatt az értékesített mennyiség (960 kilo-

tonna) 2016 első negyedéve óta nem látott ala-

csony szintű (889 kilotonna) volt, így torzít az éves 

összeshasonlítás. A későbbiekben tovább növeli 

majd az értékesítési adatokat, hogy a negyedév 

során a Mol megvásárolta az OMV Sloveniját, ami 

120 töltőállomást üzemeltet és nagykereskedelmi 

tevékenységet is végez az országban. A Fresh Cor-

nerek száma már ezer darab feletti, miután a fel-

mért három hónap során 24 darabbal bővültek 

1008 darabra. 2020 június végén még csak 895 da-

rab Fresh Corner volt a Mol töltőállomás hálózatá-

ban.  

 

A gázszállítási üzletág csupán 6,8 milliárd forint 

EBITDA-t ért el, ami 2019 második negyedéve nem 

látott alacsony szint és fele az első negyedévi és 

az egy évvel korábbi adatnak is. Nem meglepő, 

hogy ez volt az egyetlen szegmens, amely alulmúl-

ta az elemzői várakozásokat, ráadásul 22 száza-

lékkal. Mind a tranzitbevételek, mind a szabályo-

zott bevételek csökkentek a határkeresztező ka-

pacitás és a szállítási kereslet lényeges csökkenése 

miatt. Ugyanakkor a belföldi szállítási mennyiség 

32 százalékkal nőtt a tavalyi második negyedévhez 

képest, miközben a környező országokba irányuló 

export csaknem 87 százalékkal zsugorodott.  

 

A kiváló eredmények után nem meglepő, hogy a 

vezetőség megemelte az idei évre előirányzott 

célszámait. Az új EBITDA cél már 3 milliárd dollár a 

korábbi 2,3 milliárd dollárhoz képest. Bár a Mol tel-

jes tavalyi EBITDA-ja csupán 2,05 milliárd dollár 

volt, de már az idei első félévben 1,56 milliárd dol-

lárt ért el, így teljességgel teljesíthető a célszint. A 

beruházások mértéke marad változatlanul 1,7 – 1,9 

milliárd dollár közötti tartományban, amiből az 

első félévben már 0,637 milliárd dollár teljesült. 

Azonban jelentős felminősítés történt a szabad 

készpénzáramlás tekintetében, ahol a korábbi 0,4 
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– 0,6 milliárd dollár helyett 1,1 – 1,3 milliárd dolláros 

sáv az új kijelölt cél. Az év feléig 0,92 milliárd dollárt 

sikerült elérni. A kitermelés 110 000 hordó / nap 

olajegyenértékes körül alakulhat a teljes évet te-

kintve, bár az első hat hónapban 114 000 hordó / 

nap olajegyenértékes volt az ütem.  

 

A második negyedéves teljesítményből is kitűnik, 

hogy remekül vezérelt cég a Mol, ami nagyon gyor-

san pattant vissza a korábbi növekedési pályára a 

tavalyi járvány év viszontagságai után. Előre te-

kintve kijelenthetjük, hogy tipikusan a harmadik 

negyedév erősebb szokott lenni a cég eredmé-

nyessége szempontjából. Az idén tovább erősíti ezt 

a tézist, hogy az olajárak rendületlenül emelkedtek 

tovább a harmadik negyedév folyamán és az ame-

rikai könnyűolaj hét éves, míg a brent három éves 

csúcsra tudott jutni. A finomítói és petrolkémiai 

árrések, ha nem is tudták tovább fokozni tavasszal 

tapasztalt rekord szintjüket, de tartották erőssé-

güket. Ha esetleg ez még kiegészül kitermelés bő-

vüléssel akkor szinte garantált, hogy újabb kiváló 

negyedévet zárt a Mol. A negyedév fordulóján vég-

bement történelmi földgázár emelkedés ugyan-

akkor csak csekély pozitív hatással van a vállalat 

számaira. Az egymástól független események ha-

tására megindult átmeneti drágulás a legkisebb 

gáz szegmensre nincs hatással, hiszen az alapve-

tően gázszállítással foglalkozó üzlet, amely a le-

szállított mennyiség után kap pénzt. Ezzel szem-

ben a finomításnál a földgáz meghatározó alap-

anyag, ami így negatív hatással van az eredmé-

nyességre a kisebb árrésen keresztül. A kutatási 

üzletágban számíthatnánk a legkedvezőbb hatás-

ra, hiszen a teljes szénhidrogén kitermelés 40 szá-

zaléka földgáz, de a hosszú távú, éves szerződések 

miatt az értékesítési árak nem követik le a piaci 

változásokat.  

 

Mindezek miatt kifejezetten meglepő, hogy az ár-

folyam ott tart, ahol. Hiszen a régiós összehasonlí-

tásban a Mol idei teljesítménye a leggyengébb ré-

giós versenytárshoz (PKN) képest is 22 százalék-

pontnyi lemaradást tükröz. Az éllovas OMV-hez 

képest pedig már 32 százalékpontnyi a hozam hát-

rány. Ugyanakkor meglepő módon a Mol október 

elejéig mért teljesítménye pont ugyanott áll, ahol 

az EuroSTOXX 600 energiaszektor. Holott a papír 

egyáltalán nem tűnik drágának. A 2021-es pro-

fittal számolt P/E ráta 7,5 közelében és közben 6 

százalékos éves átlagos eredménynövekedés vár-

ható 2021 – 2023 között. EV/EBITDA alapon sem 

mondható drágának a Mol, holott az EBITDA bővü-

lés további tere korlátozott. A Mol részvényére 11 

elemző rendelkezik ajánlással, amiből 5 vételi, míg 

6 tartási. Így az átlagos 12 hónapos elemzői célára 

2709 forint. 

 

A Mol árfolyama rekord szintjét 2019 áprilisában 

érte el 3450 forint magasságában. Azonban rövid 

életű volt az öröm, mert hosszan tartó és meredek 

csökkenés indult meg már két hónappal később, 

aminek a vége nem is a koronavírus okozta 2020-

as márciusi beesés, hanem a tavalyi év októbere 

jelentette. Rendkívüli mértékben alulteljesítővé vált 

a papír, az amúgy is alulteljesítő szektorban. Sze-
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rencsére fordult a kocka és a kilábalás második 

évében már a ciklikus szektorok kerültek előtérbe. 

Az év elején még a 200 hetes mozgóátlag akadá-

lyozta 2450Ft magasságában, de májusra újra fel-

fedezték a remek eredményeket produkáló vállala-

tot, ami azóta szinte töretlenül erősödik. Havi bon-

tásban vizsgálva a fejleményeket láthatjuk, hogy 

az 50 havi mozgóátlag (2625) újra támaszt a 2580 

forinttal egyetemben. A technikai mutatók vételi 

jelzésen és a Bollinger-szalag (2728) is feszül más-

fél év után. Utoljára 2016-ban láthattunk hasonló 

irányú szalag feszítést. A cél a 3000 forint meghó-

dítása, amire minden esély megvan. Ugyanakkor a 

papír a 2600 – 3350Ft közötti tartományban moz-

gott 2017 – 2019 között, így újra huzamosabb ideig 

fogva tarthatja a kurzust eme sáv. Kijelenthető, 

hogy a fundamentális környezet (dráguló olajárak, 

erősödő kereslet) mellett a technikai háttér is 

adott arra, hogy a Mol visszakapaszkodjon 2019 

óta nem látott magasságokba.  

 

Richter 

A hazai gyógyszergyártó második negyedéves 

eredménye minden soron, minden elemzői várako-

zást felül tudott múlni. Továbbra is az amerikai 

Vrylar adja a bevétel jelentős hányadát, de a két-

számjegyű növekedéshez már az Evra is jelentősen 

hozzájárult. Sikerült a vállalatnak a költségeket 

kordában tartani és a tavalyi év azonos időszakát 

sújtó egyszeri negatív tétel is pozitív bázishatást 

okozott. Minden jel arra utal, hogy a cég elérje, sőt 

kis szerencsével akár meg is haladja a kitűzött 5 

százalékos árbevétel növekedési célt, hiszen az 

első félévben már 6,5 százalékos a növekedés. 

  

A Richter a második negyedév során rekord mér-

tékű 155,9 milliár forint árbevételt termelt. Az éves 

növekedés elképesztő 13,6 százalék, de az elemzői 

konszenzust is felülmúlta 5,7 százalékkal. A felül-

teljesítés részben az alacsony tavalyi bázisnak kö-

szönhető, amikor is az erős első negyedéves telje-

sítményt gyenge második követte. Figyelemremél-

tó, hogy a Vrylar-hoz köthető 79 millió dolláros 

árbevétel úgy jött össze, hogy a bázisidőszakban 

25,4 millió dolláros mérföldkő-bevételt könyvelt el 

a cég. A valós változás érzékeltetésére figyelmen 

kívül hagyjuk a tavalyi, egyszeri mérföldkő-

bevételt, ekkor 30,4 százalékos éves növekedést 

kapunk a terméktől. Az USA-ban két fázis III klinikai 

vizsgálat van folyamatban, melyek célja igazolni a 

cariprazine hatásosságát, biztonságosságát és 

tolerálhatóságát a major depresszió kiegészítő 

kezelésében. A Vrylar gyógyszer hatóanyaga a ca-

riprazine, amit Európában Regalia néven forgal-

maznak. A 2020 második negyedéves 3,1 millió eu-

rós európai bevételt az elmúlt negyedévben 3,6 

millió eurós követte. A sikeres kétoldalú megálla-

podások sorával a Richter már 44 országba szállít-

ja a cariprazine alapú termékeket. A legtöbb 

gyógyszertámogatási rendszerrel rendelkező or-

szágban felkerült a támogatott termékek közé. 

  

A stratégiai nőgyógyászati üzletág bevétele a má-

sodik negyedévben 25 százalékos bővülést ért el, 

aminek köszönhetően az első félévben már 8,6 

százalékos növekedéssel büszkélkedhet a Richter 
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éves szinten. Ebbe a csoportba tartozik a Johnson 

& Johnson-tól megvásárolt Evra termék, amihez 

kapcsolódó royalty bevételek (7,3 millió euró) nagy 

mértékben hozzájárultak a forgalom erősödésé-

hez. Ez a Bemfola-val együtt sikeresen ellensúlyoz-

ta az orális fogamzásgátló készítmények értékesí-

tési ütemének gyengülését. A területi megoszlás 

tekintetében Kínában, Oroszországban és az Egye-

sült Államokban következett be forgalomcsökke-

nés. Az első kettő esetben a kiszállítások eltérő 

időzítésének következménye volt a gyengébb telje-

sítmény. Az orosz rubel leértékelődése az euróban 

elszámolt árbevételre -15,9 százalékos hatással 

volt. A lecsengő világjárvánnyal párhuzamosan 

újra kinyitottak a termékenységi központok a régi-

óban, így a Bemfola értékesítése is felfutott. Az 

első félévben 46,2 százalékos növekedést tapasz-

talhattunk, ami 29,1 millió eurót eredményezett, de 

a számokat torzítja a rendkívül alacsony tavaly évi 

bázis. Ha csak a negyedéves értékeket hasonlíta-

nánk össze, akkor több mint két és félszeres növe-

kedést kapnánk. A Richter 2019 augusztusa óta 

gyártja a teriparatide alapanyagú Terrosa termé-

két az Európai Unióban, Japánban, Dél-Koreában 

és Kanadában. A termék az első félévben 16,2 millió 

euró bevételt hozott, ami 44 százalékos növeke-

dés. Negyedéves alapon azonban már 55 százalé-

kos a javulás.  

 

A gyógyszergyártó piaci részesedése csökkent 

a hazai piacon az első félévben. A hazai gyógyszer-

piac 3,4 százalékkal nőtt, míg a Richter forgalma 2 

százalékkal csökkent. Ugyanakkor a gyógyszer-

gyártás adja a cég árbevételének csupán 9 száza-

lékát. A társaság 4,5 százalékos piaci részesedés-

sel a negyedik, míg a vényköteles piacon a máso-

dik legnagyobb hazai szereplő 7,5 százalékos ré-

szesedéssel. A helyi, közép-kelet-európai régió 

az összeurópai értékesítés 46 százalékát adta. Ro-

mániában stagnál az árbevétel, míg Lengyelor-

szágban 4,6 százalékkal csökkent is az első félév-

ben. Mindkét esetben az erős bázis rontotta le az 

értékeket. Tavaly a járvány hatására nagyon ma-

gas volt a Groprinosin antivirális készítmény el-

adása. Nyugat-Európában viszont a Bemfola és 

Terrosa termékeknek, valamint az Evra royalty be-

vételeknek köszönhetően 22 százalékos bővülést 

produkált a cég. A kiszámíthatatlan devizaárfolya-

mok messzemenő hatását jól szemlélteti az első 

féléves oroszországi teljesítmény, ahol rubelban 9 

százalékos árbevétel növekedést kaptunk, de ez 

forintban mérve már 3 százalékos csökkenést je-

lentett. Pozitívum, hogy a közvetlen értékesítés a 

járvány előtti szintre tudott visszatérni és hogy a 

csoportszintű értékesítés még ezt a szintet is meg-

haladta. A félév során a készítmények árai átlago-

san 3,4 százalékkal drágultak. Azonban az első fél-

évben életben lépő hatósági árharmonizáció fél 

milliárd rubel kiesést eredményez a vezetői vára-

kozások szerint. A FÁK piacain enyhe árbevétel 

visszaesést regisztrált a vállalat. A Richter legna-

gyobb forgalmú piaca továbbra is az Egyesült 

Államok. A dollárban mért 7,1 százalékos árbevétel 

növekedés forintra átszámolva már csak 1,8 száza-

lékos javulást jelentett. Kínában 30 százalékkal 

csökkent az értékesítés, mivel a Cavinton már 
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nincs a támogatási listán és az előszállítások is 

időben korábbra húzták az értékesítéseket. A latin

-amerikai árbevétel 67 százalékkal ugrott meg az 

orális fogamzásgátlók és az Evra termékeknek 

köszönhetően.  

 

A bruttó fedezeti hányad (56,6%) 1,2 százalékpon-

tos gyengülést szenvedett el a második negyedév-

ben az előző év azonos időszakához képest, ami az 

elemzői várakozásokat is alulmúlta. A Vraylar és az 

Evra royalty bevétele pozitív, míg a magas fedeze-

tű orális fogamzásgátók értékesítésének csökke-

nése, illetve az influenzajárvány 2021 év eleji elma-

radása, ami visszavetette a Groprinosin eladáso-

kat, negatív hatással volt a fedezetre.  

 

A második negyedévben a kutatás és fejlesztési 

költségek új csúcsot döntöttek a gyógyszergyártó-

nál. A több mint 11 százalékos emelkedéssel 16 mil-

liárd forintot költött ilyen tevékenységre a Richter. 

Azonban a bevétel ennél drasztikusabb növekedé-

se miatt az tavalyi második negyedéves 10,5 szá-

zalékos árbevételi arányhoz képest most csak 9,7 

százalékot kaptunk. Amúgy itt első sorban az Abb-

Vie-vel végzett kutatásokre, valamit a biotechno-

lógiai és nőgyógyászati fejlesztési programokra 

kell gondolni.  

 

Az üzemi nyereség 36,4 milliárd forintra ugrott a 

második negyedévben, ami 34 százalékos javulás a 

tavalyi év azonos időszakához képest. Az üzleti 

eredményhányad 23,4 százalékpont lett, ami így 

3,6 százalékponttal magasabb a bázisidőszakhoz 

képest és az elemzői konszenzust (20,2%) is nagy-

ban meghaladta. Azonban a sokkal jobb üzemi 

eredmény ellenére a vállalat adózott eredménye 

11 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbi szint-

től és így 28 milliárd forint lett. Azonban ez is a va-

laha volt harmadik legerősebb negyedévet jelen-

tette. A csökkenést a pénzügyi sor jelentős veszte-

sége okozta, ami tavaly még bőven pluszos volt. A 

gyengébb eredményszint olyan szempontból nem 

okozott meglepetést, hogy az elemzői konszenzus 

is alacsonyabb értékkel számolt. Ezt még sikerült is 

felülteljesíteni 5%-kal.  

 

A könnyűszerrel elérhető 5 százalékos eurós idei 

árbevétel növekedés mellett a vezetőség 19%-ra 

emelkedő üzemi eredményhányadot vár. Bár az 

első félévben 20,5 százalék volt ez az érték, de a 

kereskedelmi- és marketing-aktivitás visszafogott 

volt, ezen emelne a vállalat, ettől várható költség-

növekedés, ami rontja a profitrátát. Továbbá a 

vezérigazgató szerint, elképzelhető, hogy forint-

ban kifejezve is sikerült a tavaly üzemi eredmény-

szintet teljesíteni. A Richter célja, hogy a magas 

hozzáadott értékű portfolió bővítése révén javulja-

nak az értékesítések és növekedési pályán tudjon 

maradni. A specializált termékek portfolión belüli 

arányának növekedés folytatódni fog a későbbiek-

ben is. Az infláció rossza a cégnek, hiszen a gyógy-

szerárak 2007 óta legjobb esetben is csak stagnál-

nak. Ez főleg a bruttó fedezet alakulásában nyo-

mon követhető. Bár a cég vertikális modellben üze-

mel nem teljesen önfenntartó, így a beszállítási 

lánc, illetve a logisztikai problémák hatását ők is 
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megérzik. őt is érintik.  

 

A Richter részvények árfolyam volatilis kereskedést 

mutatatott az idei év első három negyedévében. 

Nincs okokunk feltételezni, hogy az utolsó három 

hónapban nem folytatódik az erős mozgás a 

gyógyszergyártó papírjaiban. A hosszú távú trend 

továbbra is emelkedő, amit az elemzői várakozá-

sok növelése is alátámaszt. A 12 havi, előretekintő, 

egy részvényre jutó eredmény nőtt, de ez lenyomja 

az árazási szintet. A történelmi 14-szeres P/E rá-

tához képest elmarad az aktuális érték, de 2018 – 

2021 között a mutató a 12 – 15 közötti tartomány-

ban mozgott. Várhatóan a közeljövőben is ugyan-

itt marad a ráta. Szembetűnőbb, hogy a verseny- 

és szektortársakhoz képest mennyire alulértékelt a 

Richter részvény. A növekedési várakozások figye-

lembevétele mellett kifejezetten olcsó árazású 

papírról van szó a nagy európai gyógyszergyártók-

hoz képest. A Richter részvényére jelenleg nyolc 

elemző rendelkezik ajánlással. Ebből öt darab 

vételi, míg három tartási ajánlás. Így az átlagos 12-

hónapos célár 9395 forint. Az érdekesség, hogy az 

ár volatilitása ellenére az átlagos célára március 

vége óta alig változott.  

 

A Richter részvény árfolyama még márciusban érte 

le rekord 9320 forintos szintjét. Evvel a 2019-ben 

kezdődött emelkedés teljesedett be, hiszen a 2017 

– 2019 közötti csökkenés 200%-át sikerült elérnie. 

Evvel egyidőben a technikai mutatók négy éve nem 

látott túlvettséget mutattak. Márciustól korrekció 

vette kezdetét, ami az emelkedő 13 havi mozgóát-

lagig (8382) tartott. Szerencsére ez az emelkedő 

trendet képviselő mozgóátlag megakadályozta, 

hogy 8000Ft alá essen be tartósan a kurzus és az-

óta is fontos szerepet tölt be. Augusztusban újra 

9000Ft felett járt a papír, de új csúcsot nem tudott 

kijelölni. A technikai mutatók még vételi jelzésen, 

de a Bollinger-szalagok (9460) már szűkülnek, bár 

nagyon széles szintről. A 8500Ft alatt találunk több 

támaszt is, de törésük esetében a 8000Ft kerül újra 

képbe. Fontos támaszszint a 8000Ft, hiszen itt ta-

lálható a 2019-től számított emelkedő trendcsa-

torna alsó szára és egy potenciális dupla csúcs 

nyakvonala is. Ennek életbe lépésével akár 7500 

forintig is leeshetne a papír értéke. Azonban a 

hosszú távú trend tovább is érvényben van, így 

arra számítunk, hogy tartósan 9000 forint feletti 

értékeket is láthatunk majd jövőre. 

 

Magyar Telekom 

A várakozásokat meghaladó eredményt produkált 

a Magyar Telekom a második negyedévben, ho-

lott a számokat megvizsgálva nem találunk kiugró 

egyszeri tételeket vagy rendkívüli változásokat. A 

korábbi években megszokott teljesítményt nyúj-

totta a cég, csak a bevétel kissé magasabb, míg a 

kiadások kissé alacsonyabbak lettek. Azért is ked-

vező ez az eredmény, mert így a harmadik ne-

gyedévre is hasonlóan kedvező számokban 

bízhatunk, hiszen az elmúlt három hónap nagyjá-

ból összemérhető a április és június közötti idő-

szakkal. 
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A telekommunikációs cég árbevétele 5,7 százalék-

kal 166,1 milliárd forintra bővült a negyedév végére 

a tavalyi év azonos időszakához képest. A növeke-

désben fontos szerepe volt a mobil szegmensnek, 

ahol 8,6 százalékkal 93,4 milliárd forintra javultak a 

bevételek. A tipikusan is gyengébb vezetékes szeg-

mensben 3,7 százalékos javulást könyveltek csak 

el. A korábbi időszakban is lemaradó rendszerin-

tegrátor/IT szegmensben mértek visszaesést, név-

legesen 2,5 százalékkal. Így 17,7 milliárd forintra 

csökkentek itt a bevételek. A mobil szegmens 

növekedésében minden alegység kivette a ré-

szét. Az éllovas adatbevétel 18,7 százalékkal, míg a 

másodhegedűs készülékértékesítés 11,5 százalék-

kal erősödött. Meglepetésre az SMS-ekből is össze-

jött 1,2 milliárd forinttal, azaz 23 százalékkal több. 

Mindezzel szemben a hangalapú bevételek elenyé-

sző 3,6 százalékos javulást tudtak csak felmutatni. 

A növekedést támogatta, hogy az ügyfélbázis 

emelkedett, illetve, hogy a 2020-as év második ne-

gyedévéhez képest most már nem volt önkéntes 

mobiladat kedvezmény. Ez utóbbi nem szegte ked-

vét a fogyasztóknak, akik rekord mennyiségű 

7,2GB/hó mobil adatforgalmat generáltak. Ez 

25%-os éves megugrást jelent. A vezetékes szeg-

mensben, a korábbi trendnek megfelelően csök-

kent a hangalapú bevétel (-5,7%), de ezt ellensú-

lyozta a szélessávú internet (+7%) és a TV bevéte-

lek (+7,5%). A bázis növekedés, főleg az utóbbi két 

alegységben itt is megfigyelhető volt. 

  

Az EBIDTA soron 59,3 milliárd forintot produkált a 

vállalat, ami 5,6 százalékos éves és 18,1 százalékos 

negyedéves bővülést jelent, ráadásul az elemzői 

várakozásokat (58,5 milliárd Ft) is meghaladta. A 

növekedés mögött a nagyobb fokú szolgáltatási 

bevételbővülés áll, ami magasabb bruttó fedezet-

bővülést eredményezett. A növekvő EBITDA hatá-

sára a szabad cash-flow mértéke a spektrum 

licensz nélkül 10,3 milliárd forintra emelkedett az 

első félévben. Ez éves szinten már 6,9, milliárd fo-

rintos növekedést jelent. A nettó adósság 504 milli-

árd forintra emelkedett fel június végére, mert az 

erőteljes cash-flowt ellensúlyozta a spektrum díjak 

és osztalék kifizetése, valamint a részvény vissza-

vásárlási tranzakció. Az utóbbi két tétel amúgy 

25,5 milliárd forint kiáramlást eredményeztek a 

második negyedévben. 

  

A kedvező negyedévi teljesítményre reagálva a 

vezetőség megemelte az éves várakozásokat, 

így a korábbi 1-2 százalék helyett már 3 százalékos 

idei növekedésre számítanak árbevételben és 

EBIDTA terén. Ez még így is konzervatív hozzáállás, 

hiszen az év első hat hónapjában 3,8 százalékkal 

nőtt az árbevétel és 7 százalékkal az EBTIDA. A be-

fektetőket legjobb érdeklő osztalék várható álla-

potáról nem kaptunk híreket. Ezen a téren legko-

rábban az év végén várható iránymutatás. 

  

A különböző árazások alapján a Magyar Telekom 

továbbra is az egyik legolcsóbb a kontinensen 

a telekommunikációs szektorban. A cégre jelenleg 

nyolc elemző rendelkezik ajánlással. Ezek közül hat 

vételre, míg csupán kettő tartásra minősítési a cég 

részvényeit. A 12-hónapos átlagos célár 515 forint. 
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A papír legutoljára 2017 februárjában járt ilyen ma-

gasságban. Optimista tábor követi a céget, hiszen 

2016 óta nem érte, sőt igazából meg sem közelítet-

te, az árfolyam az átlagos célárat.  

  

A Magyar Telekom részvény árfolyama még 2016-

ben belépett egy csökkenő trendcsatornába, ami-

ben egészen idén júliusig tartózkodott. Azonban a 

papír a kilépést követően az 50 havi mozgóátlag 

(421) körül mozgott és eddigi éves maximuma sem 

haladta meg a 440Ft-ot. A technikai mutatók 

vételi jelzésen ugyan, de a gyengülő trend még 

nem tört meg. Ahhoz a 450Ft fölé kellene jutnia a 

papírnak. Folytatódó csökkenés esetén a 100 havi 

mozgóátlag 410 forintnál és a 400 forint támasz-

tana.  

 
 
 
Blahó Levente 
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Jelen dokumentum kizárólag tájékoztatási célt szolgál és nem reprodukálható vagy továbbítható más személy részére az 
RBHU engedélye nélkül. A dokumentumban foglaltak nem minősülnek ajánlattételi felhívásnak vagy egy pénzügyi eszköz 
tájékoztatójának (prospektus). A jelen dokumentumban foglaltak nem elegendőek egy pénzügyi eszközre, termékre, illet-
ve befektetésre vonatkozó befektetési döntés meghozatalához, azokhoz elengedhetetlen a vonatkozó termékre vonatkozó 
tájékoztató (prospektus) vagy teljes dokumentáció áttanulmányozása. 
 

A dokumentumban foglaltak nem minősülnek pénzügyi eszköz jegyzésére, vételére, eladására vonatkozó ajánlattételi 
felhívásnak vagy ajánlatnak. Az RBHU jelen dokumentum útján nem nyújt konkrét és személyre szóló befektetési vagy 
adójogi tanácsadást, nem szándéka megfelelő alapot nyújtani befektetési döntések meghozatalához, és különösen nem 
pótolhatja az adott pénzügyi eszközre vonatkozó és az egyéni befektető konkrét körülményeire és igényeire szabott, a 
befektető tudását és tapasztalatát tekintetbe vevő befektetési tanácsadást. Az RBHU nem vállal felelősséget az ügyfelet a 
jelen dokumentumban foglaltakra tekintettel hozott döntései következtében, vagy bármilyen egyéb összefüggésben érő 
esetleges károkért. Kérjük, hogy befektetésre, szolgáltatás igénybevételére vonatkozó megalapozott döntés meghozatalát 
megelőzően az adott termékre, szolgáltatásra vonatkozó dokumentációt, tájékoztatót, szabályzatokat, szerződési feltéte-
leket, hirdetményeket, kondíciós listát figyelmesen olvassa el, és óvatosan mérlegelje befektetése tárgyát, kockázatát, a 
felmerülő díjakat és költségeket, az esetleges veszteség bekövetkezésének lehetőségét, valamint tájékozódjon a termék-
kel, befektetéssel kapcsolatos adójogi jogszabályokról. A befektetésekkel kapcsolatos részletes információkat tartalmazó 
tájékoztató dokumentumok elérhetők az RBHU fiókjaiban, valamint a www.raiffeisen.hu honlapon. 
 

A feltörekvő piacokon (emerging markets) magasabb elszámolási- és letétkezelési kockázat állhat fenn, mint a már bejá-
ratott infrastruktúrával rendelkező piacokon. A részvények/ pénzügyi eszközök likviditását többek között befolyásolhatja 
a piaci árjegyzők száma. Mindkét körülmény magasabb kockázatot jelenthet az ebben a dokumentumban szereplő infor-
mációk figyelembe vételével végrehajtott befektetések biztonsága szempontjából. A pénzügyi eszközök teljesítményét 
csökkenthetik a jutalékok, díjak, adók és más költségek, amelyek az adott befektetésre vagy befektetőre vonatkozó körül-
ményektől függően kerülhetnek megállapításra. 
A jelen dokumentumban foglalt tájékoztatások, következtetések és értékelések a szerző adott időpontban, a megadott 
időszakra vonatkozóan készített elemzését és álláspontját tükrözik, és későbbi módosítás tárgyát képezhetik. 
 

A jelen dokumentum olyan pénzügyi eszközökre vonatkozó utalásokat tartalmazhat, amelyek vonatkozásában az RBHU 
esetleg árjegyzőként jár el, és amelyekből valószínűleg mindenkor megbízóként hosszú vagy rövid pozícióval rendelke-
zik, beleértve adott esetben a jelen dokumentumban foglalt információk alapján, a dokumentum közzététele előtt létrejött 
pozíciókat is. Az RBHU végrehajthat olyan tranzakciókat saját számlájára vagy ügyfelei nevében eljárva, amelyek nem 
állnak összhangban a jelen dokumentumban foglalt nézetekkel. Elképzelhető, hogy az RBHU-n belül mások – stratégiai 
elemzők, értékesítők és más elemzők – a jelen dokumentumban foglaltaktól eltérő nézeteket vallanak. 
 

Jelen elemzés alapvetően általánosan elérhető, nyilvános információk alapján készült, nem pedig az elemzést készítő fél 
bizalmas információin, melye(ke)t ügyfélkapcsolata révén szerzett meg. 
 

Hacsak a kiadvány kifejezetten másképp nem rendelkezik, a jelen dokumentumban foglalt információk az RBHU által 
megbízhatónak tartott nyilvános forrásokból származnak, mindazonáltal az RBHU nem vállal semmiféle szavatosságot 
ezeknek az információknak a pontosságáért és/vagy teljeskörűségéért. 
Eltérő rendelkezés hiányában az RBHU jelen dokumentum elkészítéséért felelős munkatársainak a javadalmazása nem 
konkrét befektetési banki tevékenységekből származó bevételeken alapul, hanem részben az RBHU általános – többek 
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között befektetési banki és egyéb tevékenységekből származó – nyereségességén. 
Az RBHU szervezeti és szabályozási megoldásokat – többek között információáramlási korlátozásokat – vezetett be az 
ajánlásokkal összefüggésben felmerülő összeférhetetlenségi helyzetek megakadályozására, illetve megelőzésére. Bizal-
mas területek kerültek kijelölésre. A bizalmas területek jellemzően olyan szervezeti egységek a bankon belül, amelyeket 
az információcserét szabályozó szervezeti intézkedésekkel elszigeteltek más egységektől, mivel ezeken a területeken fo-
lyamatosan vagy átmenetileg compliance vonatkozású információkat kezelnek. A compliance vonatkozású információ 
bennfentes információ, valamint bármely olyan információ, amely bizalmas és alkalmas lehet valamely pénzügyi eszköz 
árfolyamának a befolyásolására. A compliance vonatkozású információ alapesetben nem kerülhet az adott bizalmas 
területen kívül, és szigorúan bizalmasan kezelendő a belső üzleti tevékenységek során, a más szervezeti egységekkel 
való együttműködést is beleértve. Ez nem vonatkozik a szokásos üzletmenet során szükséges információátadásra, azon-
ban az ilyen információátadás is a feltétlenül szükséges információk átadására korlátozott („need-to-know” elv). A comp-
liance vonatkozású információk cseréje két bizalmas terület között a compliance bevonása mellett történhet. 
 

A jelen dokumentum címzettje köteles a jelen dokumentumot és az abban foglalt információkat bizalmasan kezelni, és a 
jelen dokumentumot nem jogosult sem részben, sem egészben nyilvánosságra hozni, terjeszteni, lemásolni, vagy bármi-
lyen más célra felhasználni. 
  
Kockázatokkal kapcsolatos felhívások és magyarázatok 

Minden teljesítménymutató kizárólag a múltra vonatkozik. A múltbéli teljesítmény nem szükségszerűen megbízható mutató 
a jövőbeni eredményekre, különösen a pénzügyi eszközök jövőbeni teljesítményére nézve. Ez különösen az olyan pénz-
ügyi eszközökre igaz, amelyekkel 12 hónapnál rövidebb ideje kereskednek, tekintettel a referencia időszak rövidségére. 
 

A deviza árfolyamingadozások is kihathatnak a befektetés teljesítményére, valamint az adómértékek és az adókedvezmé-
nyek változhatnak. 
Az adott befektetés piaci értéke és a belőlük származó jövedelem növekedhet, de csökkenhet is, és megvan a kockázata, 
hogy a befektető részben vagy teljes egészében elveszíti a befektetett pénzt. 
 

Az előrejelzések becsléseken és feltevéseken alapulnak. A tényleges jövőbeni teljesítmény eltérhet ezektől az előrejelzé-
sektől. Az előrejelzés nem megbízható forrás a jövőbeni eredményekre vagy a pénzügyi eszközök jövőbeni teljesítményé-
re nézve. 
 

A dokumentumban található ajánlások készítése során alkalmazott koncepciók és módszerek leírása  
az alábbi linken érhető el: 

https://www.raiffeisen.hu/elemzes-modszertan 
 

A jelen dokumentum napját közvetlenül megelőző 12 hónapos időszakban tett – ajánlások listája  
az alábbi linken érhető el: 

https://www.raiffeisen.hu/elemzes-elorejelzesek 
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