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indenki a jövő felé tekint,
keresi, hajszolja, próbálja minél
hamarabb elérni. Azt his�szük, hogy a jövőben a mánál
sokkal fantasztikusabb dolgok történnek
majd velünk. Ugyanakkor megesik néha
az is, hogy a múlt kopog be az ablakon, és
képeszt el zsenialitásával. Ez történt most
a műemlékpiacon is: Dénes Valéria Bruges
című kubista festménye száz év lappangás után előkerült. Ezzel pedig nem csupán
egy alkotó életműve értékelődött át, vagy
a magyar művészettörténet-írás gazdagodott. A mű felbukkanása a magyar képzőművészet nemzetközi rangja szempontjából
is óriási horderejű.
A régi, patinás épületek szerelmesei is pontosan tudják, milyen értékeket rejt magában az idő. Egy kastélyban, vadászházban
élni ugyanis egy másik dimenzió: életérzés,
hagyomány, elegancia.
Az izlandiak sem felejtették el, hogy honnan is érkeztek: gyönyörű, fejlett ország,
jólétben élő lakosokkal, akik őrzik hagyományaikat, és mindennél jobban óvják
legnagyobb értéküket, a természetet.
A viharos tenger közepén elhelyezkedő szigeten, a vulkánok és gejzírek földjén járva
az egyszeri látogató is közel érezheti magát
azokhoz az ősi és hatalmas erőkhöz, melyek
a földünket formálták.
Ugyanakkor a túlzott múltba révedésnek is
megvannak a maga hátrányai, így meg kell
találni az egyensúlyt a régi és az új dolgok
között. A tradíciók tisztelete mellett az előremutató fejlesztéseket, az életünket segítő
megoldásokat meg kell ismerni és be kell
építeni a mindennapjainba.
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TŐKEPIACI AKTUALITÁSOK

Viharfelhők a világgazdaság egén

LASSUL

A NÖVEKEDÉS?

Régóta az a várakozás, hogy 2019-ben
lassul a gazdasági növekedés a nagy
gazdaságokban. Ezt az USA esetében
a fiskális stimulus kifutása magyarázza,
Európában pedig számos egyedi ok,
ami miatt 2018 második fele óta
a negyedéves növekedési ütemek 1%
alatti évesített dinamikát mutatnak.

NEM BIZTATÓK
A JELEK

Sajnos az első negyedévben az USA
és az euróövezet esetében is a növekedés vártnál erősebb lassulásáról
árulkodnak a főbb konjunktúramutatók, és romlottak a növekedés szempontjából fontos bizalmi
indexek is. A lassulás oka mindkét
nagygazdaságban részben a gyengülő exportra vezethető vissza.
A másik ok pedig a lassuló fogyasztás, mivel az USA-ban az adócsökkentések hatásának kifutásával a
dinamika lassul, Európában pedig
a hangulat romlása miatt erősödött
az óvatossági motívum. A vártnál
is gyorsabb lassulás pedig az inflációs várakozások csökkenésében
(vagyis az euróövezet esetében alacsony szinten való stagnálásában)
megmutatkozott.
Ezt felismerve a Fed és az EKB is
változtatott a monetáris politikáján. Előbbi esetében a kamatemelés
már nincsen terítéken, és a várakozások szerint akár 2020-ig kamatcsökkentésre kényszerülhet a Fed.
Az EKB esetében a kamatemelés
időpontja kitolódott, és a jegybank
aggódik a növekedés további romlása miatt, amit egyébként a beérkező adatok eddig megerősítenek.

Az USA-ban a ciklikus
lassulás nehezen
kerülhető el további
költségvetési lazítás
nélkül, de erre kevés
tér mutatkozik, hiszen
az adósságpálya
így is rekordközeli
szintekbe fog
emelkedni.
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Az EKB márciusban bejelentette
a TLTRO-III elindítását, de egyes
elemzők később a kötvényvásárlási
program újraindítását sem tartják
lehetetlennek.
Magyarországon a tavalyi növekedési csúcs után várhatóan mérséklődik majd a növekedés üteme,
azonban így is közelítheti a 4%-ot,
mert a belső kereslet erős, ráadásul
tovább élénkíti a gazdaságpolitika,
kihasználva az alacsony sebezhetőségből fakadó jelentős mozgásteret.
A 2018-as belső kereslet vezérelte növekedés a beérkező adatok alapján az első negyedévben is
folytatódott, sőt az erős ipari és építőipari adatok miatt meghaladhatja
a várakozásokat (ami szerint 5,1%ról 4,1%-ra lassult a GDP bővülésének üteme). Előretekintve a gyenge
külső kereslet és a belső tételek
mérséklődő növekedési hozzájárulása miatt valamelyest lassulhat a
GDP növekedése.
Ami a hazai monetáris politikát illeti,
az MNB jelenleg a romló külső környezet és az erősödő belső inflációs
nyomás között igyekszik egyensúlyozni. Miután a jegybank által fő
inflációs mutatóként kijelölt adószűrt maginfláció februárban elérte
a 3,2%-ot, meghaladva a szigorítás feltételéül meghatározott 3%-os
szintet, a jegybank 10 bázisponttal
emelte az egynapos betéti kamatlábat, illetve elkezdte mérsékelni a
kereskedelmi bankok többletlikviditását, ami kismértékben – mintegy öt bázisponttal – megemelte
a három hónapos BUBOR szintjét. A jegybank határozottan felhívta a figyelmet, hogy ez a lépés
nem egy szigorítási ciklus első
lépése. A Monetáris Tanács a jövőben az Inflációs jelentés publikálásával egy időben, negyedévente, a
fokozott bizonytalanság miatt erősen adatvezérelten (a bejövő adatok
előrejelzésre gyakorolt hatását mérlegelve) dönt majd a monetáris kondíciókról. Miután a márciusi adatok
szerint az infláció a vártnál jobban
emelkedett (infláció: 3,7%, adószűrt
maginfláció: 3,5%), így jó eséllyel
júniusban további mérsékelt szigorításra kerülhet sor. Összességében

azt gondoljuk, hogy év végére
0,4%-ig emelkedhet a három hónapos BUBOR kamata és 2020 végére
érheti el a most 0,9%-on álló alapkamat szintjét.
USA: A piaci várakozások szerint
2019-ben 2,4%-ra lassulhat a növekedés a tavalyi 3%-ról. E mögött a globális konjunktúra lassulása, Trump
elnök fiskális lazítócsomagjának kedvező hatásainak kifutása, valamint a
kínai–amerikai kereskedelmi háború
negatív eredményei állnak, de a
korábbi kamatemelések hatásai is
csak most kezdik éreztetni befolyásukat. Míg 2018-ban az ingatlanpiacon
és a gépjárműeladásokon látszódott a lassulás, addig ez 2018 októberétől kiegészült a feldolgozóipari
beszerzési menedzserindex csökkenésével is. Ezenfelül a januári és februári kiskereskedelmi adatok szerint
a fogyasztás is érdemben lassul.
Az amerikai munkaerőpiacon a
munkaerőpiaci kondíciók továbbra
is feszesek, a bérdinamika enyhén gyorsul, éves alapon közelítve a 3,5%-ot, azonban a nem
mezőgazdasági álláshelyek növekedése lelassult az utóbbi hónapokban. Az első negyedév átlagos
havi növekedése 180 ezer fő volt,
ami 15 hónapja a legalacsonyabb
érték. Az átmeneti foglalkoztatottak
száma csökken, így később a növekedés lassulása miatt a teljes időben foglalkoztatottak számában
is megjelenhet a csökkenés, azaz
emelkedésnek indulhat a munkanélküliségi ráta, összhangban a növekedés lassulásával.
Az inflációs dinamikát tekintve az
adatok az inflációs nyomás csökkenésére utalnak. Bár a teljes inflációt elsősorban az erősen ingadozó
üzemanyagárak csökkentették, mérséklődött a maginfláció is, a korábbi
negyedéveket jellemző 2,2-2,3%ról 2%-ra. Az elmúlt negyedévben
a dollár árfolyama nem változott
jelentősen az euróval szemben, a
trend egyelőre még a dollár mellett
szól és a tavalyi felértékelődést meg
tudta tartani az amerikai deviza, ami
az importált infláción keresztül várhatóan a második félévben fejti ki
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GDP-NÖVEKEDÉSI VÁRAKOZÁSOK ALAKULÁSA A BLOOMBERGEN

BIZALMI INDEXEK AZ EURÓZÓNÁBAN

(2019, év/év, %)
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EUR/HUF ÉS A HAZAI ALAPKAMAT

Forrás: Datastream
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Magyarország: A 2018. évi, váratlanul erős, közel 5%-os, belső kereslet által hajtott GDP-bővülés után
2019 első negyedévében is robusztus adatok érkeztek. Az építőipar,
az ipar és a kereskedelem teljesítménye is a várttal megegyezően,
vagy annál magasabban alakult.
Ráadásul a bizalmi indikátorok is
magasan maradtak, annak ellenére, hogy globálisan hónapok óta
a bizalmi indikátorok csökkenését láthatjuk a legfontosabb gazdasági térségekben. A fentiek miatt
az első negyedévben jó eséllyel
5% körül maradhatott a gazdasági
növekedés éves üteme (az elemzői
konszenzus 4,1% Q1-re). A külső környezet miatt az év második felében
már lassulhat a növekedés, az euróövezet és Kína lassulása miatt. Így
2019-ben 4% körül alakulhat a növekedés. A piaci konszenzus jelenleg
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egyértelművé tette, hogy az idén
nem kerül sor kamatemelésre, valamint újraindította korlátozott likviditásbővítő programját, a TLTRO-III-at.
A makrogazdasági hatás mérsékelt
lehet, de segíthet az esetlegesen
likviditási nehézséggel küzdő bankoknak. A piac már azon spekulál,
hogy a növekedési kilátások további
romlása és az inflációs várakozások
további csökkenése miatt a jegybank akár újból elindíthatja a közelmúltban kivezetett kötvényvásárlási
programot.
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pedig lassan erősödik, az emelkedő jövedelmek azonban 2018ban jelentős részben a magasabb
megtakarítási rátában csapódtak ki
és csak kismértékben a fogyasztásban. A fogyasztói bizalom romlása
jó eséllyel a gyengébb exportteljesítményre, a Brexittel kapcsolatos
aggodalmakra vezethető vissza.
Az első negyedév bizalmi, illetve
konjunktúraindikátorai alapján a
növekedés lassulása nem állt meg.
A nagyobb euróövezeti gazdaságokban a feldolgozóipari beszerzési
menedzserindex is 50 pont alá sül�lyedt, ami az aktivitás csökkenését
vetíti előre. Ráadásul a Brexit tekintetében sincs még megállapodás,
ami szintén hozzájárul a bizonytalanság növekedéséhez. A gazdaság
lassulását jól mutatja, hogy 5 hónappal ezelőtt még 1,8% volt az elemzői várakozás a 2019. évi növekedést
illetően, jelenleg pedig alig 1,3% és
erősek a lefelé mutató kockázatok,
a mostani adatok fényében akár 1%
alatt is maradhat a növekedés.
Az inflációs nyomás gyenge maradt:
az első negyedévben az infláció 1,5%-ról 1,4%-ra, a maginfláció pedig 1%-ról 0,8%-ra süllyedt.
Lejjebb tolódtak az inflációs várakozások is, és az EKB kommunikációja
is borúsabb lett. Márciusban az EKB
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Eurózóna: 2018-ban jelentősen lassult az európai gazdaság növekedése. A 2017. évi 2,5% után az
első félévben a negyedéves adatok 1,5%, a másodikban 1% alatti
évesített növekedést mutattak. Felhasználási oldalról a lassulás mögött elsősorban az export,
másodsorban a fogyasztás dinamikájának visszaesése áll. Az export
éves növekedése 6%-ról 3% környékére mérséklődött, amit döntő részben Kína, kisebb részben pedig az
orosz és a török kereslet visszaesése
magyaráz, de az új autóipari sztenderdekre való átállás is okozhatott
problémákat. A fogyasztás lassulása
azonban meglepő, ugyanis a foglalkoztatottság emelkedik, a munkanélküliség alacsony, a bérdinamika
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dezinflációs hatását és a gazdaság
lassulásával együtt inkább az inflációs nyomás csökkenése felé hat.
A Fed-döntéshozók és a piac kamatvárakozásai is érdemben lejjebb
tolódtak. Míg az elmúlt év végéig
a döntéshozók három kamatemeléssel számoltak 2019-re, addig az
előző kamatmeghatározó ülés jegyzőkönyve alapján senki sem vár
emelést a Nyíltpiaci Bizottságban.
Ráadásul a Fed bejelentette, hogy
szeptembertől befejezi mérlegének
szűkítését is.
A piaci várakozások szerint pedig
a Fed következő lépése a kamatcsökkentés lehet, amire akár már
2019 második felében sor kerülhet (decemberben nagy valószínűséggel a jelenleginél alacsonyabb
alapkamattal számolhatunk). Bár
jelenleg úgy tűnik, hogy az amerikai–kínai kereskedelmi kapcsolatok
rendezésére van esély, ha ez mégis
meghiúsulna, az a gazdaság lassulásán keresztül a kamatcsökkentést támogatná. Ezenfelül az EKB
idén célzott likviditásbővítést jelentett be, és a piac újabb lazító intézkedéseket spekulál. Amennyiben
a dollár emiatt érdemben erősödne az euróval szemben, akkor
az exportra gyakorolt negatív hatáson és az erősebb dollárinflációt
csökkentő hatása miatt a Fed rövid
távon a kamatcsökkentés irányába is
elmozdulhatna.

(pont, igazított)

Forrás: ÁKK

TŐKEPIACI AKTUALITÁSOK

TŐKEPIACI AKTUALITÁSOK
Fejlett piaci indexek relatív teljesítménye
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Jelentős fordulatot láthattunk
a tőkepiacokon az első negyedévben, az elmúlt 30 év legerősebb
évkezdetét produkálta az amerikai
részvénypiac. A befektetői optimizmust leginkább a monetáris politikában bekövetkezett 180 fokos
fordulat fűtötte. A korábban a szigorítás irányába hajló amerikai
jegybank az év eleje óta galambhangvételben kommunikált, majd
a legutóbbi kamatdöntő ülésén
hivatalosan is visszavágták a döntéshozók a kamatemelési várakozásaikat, e mellett a mérlegleépítés
befejezését is bejelentették az év
második felére, így a korábbi likviditási ellenszél enyhülhet a későbbiekben. A jegybanki fordulat mellett
szintén kedvezően hatott a kínai stimulusok sorozata, a befektetők
bizakodni kezdtek, hogy az ösztönzőkkel fűtött növekedés ismét dinamikus növekedési pályára állítja a
világgazdaságot a későbbiekben.
Az amerikai–kínai kereskedelmi
vitákban szintén inkább pozitív fejlemények láttak napvilágot, a gazdasági statisztikákban ugyanakkor
komoly romlás. A lassuló világgazdasági környezet mellett az amerikai adóreform pozitív növekedési
hatása is kifut idén, ez pedig a vállalati eredményvárakozásokra is
rányomta a bélyegét. A kilátásokat
tekintve, a kínai stimulus könnyen
csalódást okozhat a befektetőknek,
az eddigi adatok alapján az ösztönzők elsősorban a kínai gazdaságot

DEVIZAPIAC
Dollár: A legfőbb mozgatórugó a
dollár további irányát tekintve a gazdasági növekedési különbségekből fakadhat, várhatóan az amerikai
gazdaság lassul, de a világ többi
részén ez még inkább meghatározó,
miután a kínai ösztönzők egyelőre
úgy tűnik, nem adnak komolyabb

(2008. január 1. = 100%)
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Forrás: Bloomberg 2019. 04. 17-i adatok

Forrás: Bloomberg 2019. 04. 17-i adatok

támaszt a világgazdasági növekedés
egészére nézve.
Euró: A gazdasági statisztikák kiábrándítóan gyengék maradtak, így
nagy valószínűséggel az EKB idei
szigorítása is elmarad. Komolyabb
erősödéshez a világkereskedelem élénkülése kellene, ami ismét
fűtené az exportorientált régiót,
támogatva a gazdasági kilátásokat.
A kínai stimulus segíthetné ennek
a forgatókönyvnek a megvalósulását, azonban az élénkítés hatásai
várhatóan inkább Kínán belül koncentrálódnak, így pedig a komolyabb erősödési hullám egyelőre
elmaradhat.
Font: Az év eleje óta kisebb erősödést láthattunk, de a Brexit körüli
bizonytalanságok miatt továbbra
is előrejelezhetetlennek ítéli a font
mozgását a legtöbb elemzőház.
A legfrissebb fejlemények alapján

Theresa May brit miniszterelnöknek
valószínűleg az év végéig van ideje
arra, hogy összehozzon egy brexitmegállapodást az EU-val, így rövid
távon továbbra is a kilépéssel kapcsolatos egyeztetések lehetnek
meghatározóak.
Forint: A jegybank a szigorításokkal
vélhetően nem fog továbbra sem
sietni, mivel azonban az is fontos
lehet, hogy az inflációs várakozások
ne kezdjenek emelkedni a következő hónapokban, a hirtelen forintgyengülést sem nézné vélhetően
jó szemmel. Így egy sávban (315 és
325-330 között) oldalazó forintárfolyam jöhet.

NYERSANYAGOK
Az OPEC és Oroszország tavaly év
végi ismételt kitermeléscsökkentési
megállapodása megtette a hatását az olaj piacán. Az olajár idén

Kelet-közép-európai indexek relatív teljesítménye
(2010. január 1. = 100%)
200%
180%

jelentős emelkedésbe kezdett, amit
nem várt kitermeléscsökkenések is
segítettek Líbiában, Venezuelában
és Iránban egyaránt. A kínai gazdasági statisztikák is a javulás jeleit
kezdték ráadásul mutatni, vagyis
fogyasztási oldalról is támaszt kaphatott az olaj, és egyéb, a kínai
keresletre támaszkodó fémek is.
Ilyen volt például a réz, ami új lokális csúcsra emelkedett a negyedév
végére. Az olaj jelentős árfolyamemelkedését követően azonban már
egyre közelebb kerülhetünk azokhoz
az árszintekhez, amelyek a gazdasági
növekedésre már negatívan hatnának, így az áremelkedés a következő
negyedévben már visszafogottabban alakulhat. Az amerikai jegybank galambfordulata kedvezett a
nemesfémek további árfolyam-emelkedésének, azonban ahogy a kockázatvállalási kedv is magához tért, úgy
a nemesfémek az elmúlt hetekben
már elkezdtek veszíteni fényükből.

A főbb nyersanyagok relatív áralakulása
(2010. január 1. = 100%)
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RÉSZVÉNYPIACOK

képesek majd segíteni, a világgazdaság egészére gyakorolt pozitív
hatásuk ezúttal korlátozott maradhat. Az USA-ban a ciklikus lassulás nehezen kerülhető el további
költségvetési lazítás nélkül, erre
ugyanakkor már kevés tér mutatkozik. Összességében a részvénypiac meglehetősen optimistán áraz,
így az egyébként is drága amerikai piacon továbbra is javasolt az
óvatosság.
Az európai piacon is az amerikaihoz
hasonló folyamatok játszódtak le,
a gazdasági statisztikák továbbra is
kiábrándítóak maradtak, ugyanakkor a kedvező befektetői hangulatnak köszönhetően itt is emelkedtek
a részvényindexek. A kínai stimulus és az amerikai jegybank galambhangvétele mellett az is pozitívan
hatott, hogy az EKB idei szigorítása
is valószínűtlenné vált. A gazdasági
statisztikák ugyanakkor kiábrándítóan alakultak, a német feldolgozóipari várakozások a 2011-es
adósságválságban tapasztaltnál is
mélyebb szintekre zuhantak. A fő
probléma a gyengélkedő világkereskedelem, a régió fő kereskedelmi
partnerei lassulnak, így az exportkereslet is gyengül. Ráadásul ezen
kívül több egyedi faktor is kockázatként jelentkezik. A részvénypiac
nem drága, ugyanakkor a gyengülő világgazdasági kereslet komoly
ellenszelet jelent az exportorientált
gazdaságnak.
Az amerikai monetáris politika szigora a feltörekvő piacoknak ellenszél volt az elmúlt évben, ennek
elmaradása viszont támogatóan hat,
nem véletlenül indult meg ismét a
tőkeáramlás ezen piacok irányába.
Érdemes mindenesetre óvatosnak
lenni, hiszen a dollár erősödése nem
kedvez azért a régiónak.
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a további kamatemelés(ek)ről a
beérkező adatok tükrében fognak
dönteni. A márciusi adat negatív
meglepetést hozott a maginflációs
folyamatokban, ami erősíti annak a
valószínűségét, hogy júniusban egy
újabb óvatos, 10 bp-os szigorítást
hajt majd végre a jegybank.
Március közepéig a forint az euróval szemben a 320 körüli szintről 313
közelébe erősödött, majd a márciusi
kamatdöntő ülést követően újra 320
közelébe gyengült vissza, így az első
negyedévet tekintve, bár a volatilitás megnőtt az árfolyamban, érdemi
változás nem történt.
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3,5-3,6% körül alakul, de ezek feltehetően még nem veszik figyelembe
az első negyedév robusztus adatait.
Ami az inflációs folyamatokat illeti,
márciusban 3,7%-ra gyorsult az infláció a februári 3,1%-ról. A gyorsulás
mögött elsősorban az üzemanyagok és a jövedéki adós termékek
(alkohol, dohány) inflációjának emelkedése állt. A jegybank által kiemelten figyelt adószűrt maginfláció
3,5%-ra gyorsult az előző havi 3,2%ról. A jegybank ebből a mutatóból
következtet a „tartós” inflációs folyamatokra, amelyek befolyásolják a
jegybanki kamatpolitikát. A jegybank legfrissebb inflációs prognózisa szerint ráadásul ez a mutató az
év utolsó negyedéig a jegybanki
3%-os cél felett maradhat.
Az erősödő inflációs nyomás a
gyors béremelkedésnek és a lakossági fogyasztás dinamikus bővülésének köszönhető. De a gyengülő
európai konjunktúra következtében az importált infláció alacsony
maradhat.
Leginkább a munkaköltség- és
keresletérzékeny tételek inflációja
emelkedett gyorsan az elmúlt hónapokban. Azonban ezen termék/szolgáltatáscsoportok esetében a rövid
bázisú (hó/hó) mutatók alakulása azt
valószínűsíti (legalább is a következő
6-8 hónapra előretekintve), hogy az
infláció ezekben a termékcsoportokban már csak mérsékelten gyorsul majd tovább. Ugyanakkor az
elmúlt hónapokban egy újabb inflációs kockázat jelent meg azzal, hogy
az élelmiszer-infláció is begyorsult. Az elkövetkezendő egy év inflációs adatait – illetve azt, hogy lesz-e
negatív irányú meglepetés az infláció alakulásában – érdemben fogja
meghatározni az élelmiszerárak
alakulása.
A jegybank legutóbbi márciusi
kamatdöntő ülésén 10 bp-al megemelte az overnight betéti kamatokat. Ez azonban egyelőre nem
gyűrűzött át érdemben a három
hónapos BUBOR-kamatokba, mivel
az mindössze három bázispontot
emelkedett az előző kamatdöntő
ülés óta. Ezt követően a jegybank
azt kommunikálta, hogy „adatvezérelt módban vannak”, vagyis

Feltörekvő piaci indexek relatív teljesítménye

(2008. január 1. = 100%)

Forrás: Bloomberg 2019. 04. 17-i adatok

Forrás: Bloomberg 2019. 04. 17-i adatok
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HAZAI RÉSZVÉNYPIAC

HAZAI KÖTVÉNYPIAC

ADATVEZÉRELT ÜZEMMÓDBAN

A JEGYBANK

ERŐS

k A nyári hónapokban mindenesetre az egyna-

GDP-NÖVEKEDÉS JÖHET
KEDVENC PAPÍRUNK
• PMÁP, FMÁP, 1MÁP, 2MÁP

Árfolyam (Ft/pont)
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Forrás: Bloomberg (2019. 03. 29-i adatok)

Régiós P/E-ráták alakulása
*
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Forrás: Bloomberg (2019. 04. 17-i adatok)
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BEFEKTETÉSI ALAPOK
• OTP Optima
• OTP Tőkegarantált Pénzpiaci

AJÁNLÁS*
semleges
semleges
vétel
semleges

NEGYEDÉVES KILÁTÁSOK
k A magyar gazdaság a tavalyi, vártnál erősebb növekedést követően idén lassulhat
valamelyest, de összességében még így
is 4% körüli, relatíve erős GDP-növekedés
jöhet.
l A belső folyamatok, vagyis a béremelkedés, a kedvező munkaerőpiaci folyamatok, illetve az ezek hatására erős fogyasztás
támogatólag hatnak idén is a növekedésre,
de megjelentek már a lefele mutató kockázatok is. Ezek közül kiemelkedik az eurózóna növekedésének vártnál nagyobb
lassulása, aminek hatásai Magyarországon
is érezhetőek lehetnek.
k A lassulás azonban mérsékelt maradhat,
hiszen a kormány fiskális intézkedései is
tompítják a külföldről érkező negatív hatásokat. Az új demográfiai csomag a növekedést támogathatja, a költségvetési hiány
ennek hatására sem emelkedik 2021-ig
érdemben 2% fölé GDP-arányosan.
k A magyar gazdaság összességében stabil
lábakon áll, nem látszik hiteloldali túlfűtöttség vagy egyensúlyi probléma, a devizás kitettség is alacsony, ami védetté tehet
minket külső sokkok esetén.
k Mindezek hatására a magyar eszközök
megítélése pozitív maradhat az előttünk
álló időszakban is, vagyis a feltörekvő piacok irányába való tőkemozgásokból a hazai
eszközárak is profitálhatnak még.

NEGYEDÉVES KILÁTÁSOK
k A magyar jegybank megerősítette, hogy
kvázi adatvezérelt üzemmódban van,
vagyis az adatok és kilátások alakulásának függvényében hozza majd meg döntéseit a következő időszakban. A jegybank
elnöke jelezte, hogy bár hosszú idő óta először márciusban sor került egy szimbolikus szigorításra, ez még nem azt jelenti,
hogy egy szigorítási ciklus veszi kezdetét
Magyarországon.
k Vagyis a korábbi kommunikációhoz képest
lazább, galambabb üzenetet küldött a jegybanki vezetés, amire vélhetően az amerikai, illetve az európai központi bankok
hasonló irányú elmozdulásai is lehetőséget
teremtettek.

Állampapírhozamok
Záró

Negyedéves változó

Éves változó

3 hónapos

0,04%

5 bp

3 bp

6 hónapos
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8 bp

12 hónapos

0,24%

–14 bp

22 bp
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1,28%

8 bp

45 bp

5 éves

1,89%

–56 bp

65 bp

10 éves

2,87%

–10 bp

45 bp

15 éves

3,40%

–38 bp

57 bp

Régiós és fejlett piaci, tízéves állampapírok hozama
5%
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Forrás: Bloomberg (2019. 03. 29-i adatok)

A régiós devizák árfolyamának relatív alakulása
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(osztalékhozammal korrigált)
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BUX-tagok tőzsdei teljesítménye

pos betéti ráta további 10 bázispontos emelésére
kerülhet sor, és folytatódhat a többletlikviditás
szűkítése is. A jegybank valószínűleg nem fog
sietni a szigorításokkal.
k A magyar hosszú kötvényhozamok emelkedni
kezdtek lokális mélypontjukról, összességében
a 2,7 és 4% közötti szintek lehetnek irányadók az
előttünk álló időszakban.
k A kötvények közül továbbra is a rövidebb lejáratokat érdemes favorizálni, és miután több lakossági állampapír kamata is emelkedett az elmúlt
időszakban, és hamarosan érkezik egy új, fix, lépcsősen emelkedő, vonzó kamatozású kötvény is,
a kockázatmentes befektetések között egyértelműen ezeket érdemes választani.
l A forint árfolyama a jegybanki szigorítások elindulását megelőzően egészen a 315-ös árfolyamig
erősödött, itt azonban a jegybanki vezetők nyilatkozatai ismét a gyengülés irányába mozdították.

Forrás: Bloomberg, 2019. 04. 17-i adatok

Forrás: Bloomberg, (2019. 04. 17-i adatok)
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KÜLFÖLDI RÉSZVÉNYPIAC

KÜLFÖLDI KÖTVÉNYPIAC

VEGYES GAZDASÁGI
KILÁTÁSOK

ELMARADÓ

SZIGORÍTÁSOK

A fő amerikai tőzsdeindexek teljesítménye 2014 elejétől
(2014. 01. 02. = 100%)
170%

S&P 500

160%

Dow Jones

150%

Negyedéves vált. (%)

Éves vált. (%)

8,6

–7,5

S&P Energy
S&P Materials

10,1

–3,4

S&P Industrials

5,0

–16,7

13,1

13,8

9,9

7,5

S&P Consumer Discretionary
S&P Consumer Staples
S&P Healthcare

–2,9

4,0

S&P Financials

7,0

–0,4

S&P IT

20,4

14,7

S&P Telecom

11,5

9,1

8,1

13,1

S&P Utilities

Forrás: Bloomberg (2019. 01. 18-i adatok)

A fő európai tőzsdeindexek teljesítménye 2014 elejétől
(2014. 01. 02. = 100%)
150%

Stoxx 600

140%

DAX
CAC 40

130%
120%
110%
100%

2019. 03. 01.

2019. 01. 01.

2018. 11. 01.

2018. 09. 01.

2018. 07. 01.

2018. 05. 01.

2018. 03. 01.

2018. 01. 01.

2017. 11. 01.

2017. 09. 01.

2017. 07. 01.

2017. 05. 01.

2017. 03. 01.

2017. 01. 01.

2016. 11. 01.

2016. 09. 01.

2016. 07. 01.

2016. 05. 01.

2016. 03. 01.

2016. 01. 01.

2015. 11. 01.

2015. 09. 01.

2015. 07. 01.

2015. 05. 01.

2015. 03. 01.

2015. 01. 01.

2014. 11. 01.

2014. 09. 01.

2014. 07. 01.

2014. 05. 01.

2014. 03. 01.

2014. 01. 01.

90%

Forrás: Bloomberg (2019. 04. 17-i adatok)
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BEFEKTETÉSI ALAPOK
• BGF US Dollar Core Bond Fund E2 USD
• BGF US Dollar Reserve Fund
NEGYEDÉVES KILÁTÁSOK
l Jelentős hozamcsökkenést láthattunk az
első negyedévben.
k Ezúttal azonban nem a tőkepiaci turbulencia miatt nőtt meg a kereslet a biztonságos
állampapírokra, hanem a Fed, és ezt követően a többi jelentősebb jegybank hátrált
ki a korábban tervezett szigorítások mögül.
l A gyengülő világgazdasági statisztikák és
a múlt év végén hevesen eső részvénypiac
óvatosságra intette az amerikai jegybankot,
amely így nem tervez már több kamatemelést az idei évre, sőt a mérlegleépítéssel is
felhagy idén.
k A Fedet követve az EKB, de több más jelentősebb jegybank is hasonlóan galambpályára állt, így a további kamatemelések
valószínűsége globálisan is csökkent.
k További jegybanki szigorhoz a gazdasági
statisztikák jelentős javulására, az infláció megugrására lenne szükség, ugyanakkor a döntéshozók ebben az esetben is
kivárhatnak, hogy megbizonyosodjanak a

Állampapírhozamok
Amerikai

Záró

Negyedéves

Éves

Idei éves

2,40%

–14 bp

–3 bp

–9 bp

5 éves

2,40%

–14 bp

–34 bp

–12 bp

10 éves

2,59%

–14 bp

–29 bp

–10 bp

2 éves

–0,57%

4 bp

1 bp

5 bp

5 éves

–036%

–2 bp

–30 bp

–5 bp

10 éves

0,08%

–14 bp

–45 bp

–16 bp

2 éves

Német

Forrás: Bloomberg (2019. 01. 18-i adatok)

Euró-, dollár- és svájcifrank-hozamgörbe
(%)
3,2
2,7
2,2
1,7
1,2
0,7
0,2

EUR

USD

CHF

–0,3
–0,8
–1,3
10Y

S&P 500

5Y

Az S&P 500 ágazati teljesítményei – árfolyamváltozás

KEDVENC KÖTVÉNYEINK
• FCAIM 4 3/4 07/15/22
• FMCN 7 02/15/21
• SOFTBK 4 04/20/23

3Y

Forrás: Bloomberg (2019. 04. 17-i adatok

NEGYEDÉVES KILÁTÁSOK
k Bár a makrogazdasági statisztikák alapvetően gyengék maradtak, a befektetői optimizmus komolyan megugrott a
negyedévben.
k A részvénypiaci emelkedést egyrészről az
fűtötte, hogy az amerikai jegybank kihátrált
a további szigorításból.
k Másrészről a kínai stimulus hatásai elkezdtek megjelenni a friss statisztikákban, így
a befektetők a világgazdasági növekedés
ismételt felerősödését remélik.
l A gazdasági kilátások azonban sokkal
vegyesebbnek tűnnek a piac optimizmusához képest.
l A kínai lazítás ezúttal úgy tűnik, kevésbé
lesz beruházásorientált, így pedig a hatás is
sokkal tompább maradhat, mint korábban.
l Az USA-ban a belső keresletet tekintve
egyelőre valóban nem mutatkoznak komolyabb problémák, de nem szabad elfelejteni, hogy az adóreform növekedést
támogató hatása idén kifut, így a ciklusa
végén járó gazdaság növekedési üteme is
tartósan lassulhat.
l Vállalati szintet tekintve az USA-ban
növekvő bérek és az erős dollár idén már
komolyabb ellenszelet jelenthet a vállalati
eredményeknek, ami nem jó egyveleg az
egyébként is igen kifeszített értékeltségi
szinteken tartózkodó piacnak.

2Y

2019. 03. 01.

2019. 01. 01.

2018. 11. 01.

2018. 09. 01.

2018. 07. 01.

2018. 05. 01.

2018. 03. 01.

2018. 01. 01.

2017. 11. 01.

2017. 09. 01.

2017. 07. 01.

2017. 05. 01.

2017. 03. 01.

2017. 01. 01.

2016. 11. 01.

2016. 09. 01.

2016. 07. 01.

2016. 05. 01.

2016. 03. 01.

2016. 01. 01.

2015. 11. 01.

2015. 09. 01.

2015. 07. 01.

2015. 05. 01.

2015. 03. 01.

2015. 01. 01.

2014. 11. 01.

2014. 09. 01.

2014. 07. 01.

2014. 05. 01.

2014. 03. 01.

2014. 01. 01.

90%

1Y

100%

KEDVENC PAPÍRJAINK
Európa
USA
• Nestle
• Procter&Gamble
• Astrazeneca
• McDonald's
• Tesco
• Coca-Cola

6M

110%

1M

120%

tendencia tartósságáról, így az idei évben
kis esély mutatkozik a globálisan szigorodó
monetáris környezet ismételt kialakulására.
l A vállalatikötvény-szegmens továbbra is
kiemelten sérülékeny, a magas eladósodottság, a romló gazdasági környezet meglehetősen kedvezőtlen az eszközosztálynak,
így a piaci optimizmus elmúltával a spredek
ismét növekedésnek indulhatnak.
k Legtöbb érték itt is a feltörekvő régióban
mutatkozik, azonban a komolyabb felülteljesítést jelentősebb dollárgyengülési trend
tudná támogatni.

1W

130%

OW

140%

Forrás: Bloomberg (2019. 01. 18-i adatok)
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BEFEKTETÉSI FOLYAMAT

SZEMÉLYRE

SZABOTT SEGÍTSÉG

AJÁNLOTT BEFEKTETÉSI
STRATÉGIÁK

különféle arányú keverésével öt különböző befektetési stratégiát tükröző portfólió állítható össze (stratégiai portfóliók),
amelyek különböző kockázati szinteket
és várható hozamokat testesítenek meg.
Attól függően, hogy a kockázati felmérés (1. lépcső) milyen eredménnyel zárult,
javasolunk egyet a négy stratégiai portfólió közül.

1. LÉPCSŐ

2. LÉPCSŐ

A pénzügyi célok és a felvállalható kockázatok összehangolása

Befektetési stratégia választása
– stratégiai portfóliók

A nagyobb hozamcélok eléréséhez szükségszerűen nagyobb kockázatot kell
felvállalni. Az első lépés alapkérdése mindenki számára ugyanaz: mekkora kockázatot észszerű felvállalnom, és ehhez milyen
hozamelvárások párosulhatnak. A választ
sok tényező befolyásolhatja, melyek között
találunk objektív (a befektetés időhorizontja és összege, likviditási igény, várható bevételek és kiadások alakulása,
család anyagi helyzete, teljes vagyonportfólió összetétele, életpályán elfoglalt
hely, stb.), és szubjektív (személyes kockázattűrő képesség, pénzügyi ismeretek,
befektetésekben szerzett jártasság, pszichológiai tényezők) elemeket. Az OTP
Private Banking egy erre a célra kifejlesztett kockázatfelmérő kérdőívet használ
mind az objektív, mind a szubjektív elemek feltérképezésére. A kérdőívek kitöltését követő számítógépes kiértékelés során
kapott eredmény és az alapvető pénzügyi
cél együttes figyelembevételével teszünk
javaslatot az ajánlott befektetésekre.

Következő lépésként az elvárt hozam
és a vállalható kockázat ismeretében
meghatározzuk az ajánlott befektetési
stratégiát. Ehhez először a lehetséges
befektetéseket négy különböző osztályba
soroltuk a várható hozamuk és kockázatosságuk alapján. A pénzpiaci befektetések
(I. osztály) a legkisebb kockázatú, egyben
a legrövidebb futamidejű befektetések.
A kötvény (II. osztály) típusú befektetések
kockázata korlátozott, míg a részvények
(III. osztály) a legmagasabb kockázatú
befektetéseknek számítanak. Az alternatív befektetések (IV. osztály) átmenetet képeznek a kis kockázatú kötvény és
a nagy kockázatú részvénycsoport között,
ide olyan eszközök tartoznak, amelyek
a hozamkockázat alapján az előzőektől
eltérő jellemzőkkel bírnak (pl. ingatlanalapok, garantált alapok). A befektetési stratégia legfontosabb kérdése: az ajánlott
értékpapír-portfólióban a négy osztályba
tartozó befektetések milyen részarányt
képviselnek. A négy eszközosz tály

12
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Harmadik lépésként azt kell meghatároznunk, hogy egy adott eszközcsoporton belül milyen konkrét befektetést vagy
befektetéseket válasszunk. Itt kétféle megoldást követhetünk: portfóliónkat felépíthetjük egyedi értékpapírokból és/vagy
befektetési alapokból. A 14. oldalon részletezzük, hogy az egyes befektetési stratégiákhoz igazodva – az aktuális piaci
környezetet figyelembe véve – milyen hazai
és nemzetközi befektetési alapokból javasoljuk felépíteni az öt stratégiai portfóliót.
A 15. oldalon ezzel szemben a részvényt és
a kötvényt tekintve egyedi értékpapírokból álló összetételekre teszünk javaslatot.
A portfólió felépítése során azt tanácsoljuk, hogy a befektetési alapokból képzett stratégiai modellportfóliók adják
a befektetés gerincét, az egyedi papírokból álló modellportfólióknak emellett
kiegészítő szerepet szánunk.

A taktikai eszközallokáció azt jelenti, hogy
az egyes eszközcsoportok arányait a stratégiai arányokhoz (2. lépcső) képest némiképp le- vagy felfelé módosítjuk, attól
függően, hogy ezektől milyen piaci teljesítmény várható a közeljövőben. A befektetési ügyekben kiemelt szakmai jártasságú
szakembereink együttműködésével elemezzük a gazdasági és tőkepiaci környezet pillanatnyi állapotát, választ keresve
arra a kérdésre, hogy milyen a hazai és
nemzetközi értékpapírpiacok értékeltsége. Az elemző munka eredményeként
kaphatunk képet arról, hogy az egyes piacok valós értéküket mutatják, esetleg alulvagy felülértékeltek. Az eredményeket
ezután beépítjük az aktuális portfólióajánlásokba, amelyeket havi rendszerességgel
felülvizsgálunk. Így a kialakított befektetési
portfóliók nemcsak a hozamkockázat személyre szabott értelmezését tükrözik vis�sza, hanem a mindenkori gazdasági-piaci
környezethez is igazodnak.

Pénzpiac 20%

Alternatív 15%

2

Kötvény 45%

1

Pénzpiac 45%

STABIL

• A befektetési stratégia célja a tőke
reálértékének megőrzése és stabil
kamatjövedelem biztosítása.
• Kockázat: minimális kockázat,
a portfólió elemeinek
árváltozása alacsony.
• Ideális befektetési
időhorizont: 1–1,5 év

4. LÉPCSŐ
A befektetési portfólió finomhangolása
– taktikai eszközallokáció

Kötvény 50%

Alternatív 10%

3. LÉPCSŐ
Személyre szabott portfólió
összeállítása

Részvény 15%

Részvény 55%
Kötvény 20%

3

KIEGYENSÚLYOZOTT

• A befektetési stratégia
célja a tőke reálértékének
hosszú távú egyenletes
növelése stabil kamatés osztalékjövedelemmel,
valamint a részvények
árfolyamnyeresége.
• Kockázat: a portfólió értéke
átlagos mértékben változik.
• Ideális befektetési
időhorizont 2–3 év.

KONZERVATÍV

• A befektetési stratégia
célja a tőke reálértékének
hosszú távú stabil növelése stabil
kamat- és osztalékjövedelemmel.
• Kockázat: a portfólió értéke
átlagos mértékben változik.
• Ideális befektetési
időhorizont 2–3 év.

Részvény 33%

Kötvény 33%

Alternatív 20%

Pénzpiac 14%

Pénzpiac 10%
Alternatív 15%

4

DINAMIKUS

• A befektetési stratégia célja
a tőke reálértékének hosszú távú
egyenletes növelése. A kamatés osztalékjövedelem mellett
meghatározó szerepet játszik
az árfolyamnyereség.
• Kockázat: a portfólió átlagos,
piaci kockázatot visel, melyre
jellemző lehet értékének gyakori,
de egy kockázatviselő befektető
számára tűrhető ingadozása.

5

AGRESSZÍV

Kötvény 5%

• A befektetési
stratégia célja a tőke
reálértékének hosszú
Alternatív 15%
távú erőteljes növelése.
Az árfolyamnyereség
mellett a portfólió
Pénzpiac 10%
hozamában szerepet
játszik a határidős és
tőkeáttételes termékeken
elért eredmény.
• Kockázat: a portfólió
nagyon magas kockázatot
képvisel, melyre jellemző
Részvény 70%
lehet értékének gyakori
ingadozása.

PORTFÓLIÓAJÁNLÁSOK

1

PORTFÓLIÓK *

3

5

KONZERVATÍV
1. OTP Optima Tőke
garantált 7,0%
2. Schroder ISF USD
Bond 3,0%
3. OTP Ingatlan Bef.
Jegy 31,0%
4. OTP EUR Ingatlan 10,0%
5. OTP USD Ingatlan 9,0%

6. OTP Prime 7,0%
7. AEGON Alfa Abszolút
Hozamú Bef. Jegy 6,0%
8. Citadella Szárm Bef. Alap
Jegy 8,0%
9. Platina Pí 8,0%
10. OTP Új Európa A Bef. Jegy 3,0%
11. Ftif Templ Emer Mark USD 8,0%

KIEGYENSÚLYOZOTT
1. OTP Optima Tőkegarantált 3,0%
2. Schroder ISF USD Bond 4,0%
3. OTP Ingatlan Bef. Jegy 16,0%
4. OTP EUR Ingatlan 5,0%
5. OTP USD Ingatlan 5,0%
6. OTP Prime 10,0%
7. AEGON Alfa Abszolút Hozamú
Bef. Jegy 3,0%
8. Citadella Szárm Bef. Alap Jegy 5,0%
9. Platina Pí 5,0%
DINAMIKUS
1. OTP Optima Tőkegarantált 3,0%
2. Schroder ISF USD Bond 3,0%
3. OTP Ingatlan Bef. Jegy 7,0%
4. OTP EUR Ingatlan 3,0%
5. OTP USD Ingatlan 3,0%
6. OTP Prime 5,0%
7. AEGON Alfa Abszolút Hozamú
Bef. Jegy 3,0%
8. Citadella Szárm Bef. Alap
Jegy 5,0%
9. Platina Pí 4,0%
10. OTP Új Európa A Bef. Jegy 2,0%

EGYEDI ÉRTÉKPAPÍROKBÓL
ÖSSZEÁLLÍTOTT PORTFÓLIÓK

2

STABIL
1. OTP Tőkegar Pénzpiaci 35,0%
2. OTP Optima Tőkegarantált 55,0%
3. Schroder ISF USD Bond 10,0%

10. OTP Új Európa A Bef. Jegy 2,0%
11. OTP Supra Szárm Bef. Jegy 5,0%
12. OTP Supra USD 5,0%
13. OTP Orosz Részvény Alap 8,0%
14. OTP Fundman 3,0%
15. Schroder INT BRIC 11,0%
16. BGF-WORLD Energy FUND 3,0%
17. Franklin Gold and Precious
Metals Fund 4,0%
18. BGF World Healthscience 3,0%

11. OTP Supra Szárm Bef. Jegy 5,0%
12. OTP Supra USD 5,0%
13. OTP Afrika Részvény Alap 3,0%
14. OTP Orosz Részvény Alap 9,0%
15. OTP Fundman 5,0%
16. OTP Quality 3,0%
17. Ftif Templ Emer Mark USD 3,0%
18. Schroder INT BRIC 14,0%
19. BGF-WORLD Energy FUND 4,0%
20. Franklin Gold and Precious
Metals Fund 6,0%
21. BGF World Healthscience 5,0%

AGRESSZÍV
1. OTP Optima Tőkegarantált 2,0%
2. Schroder ISF USD Bond 2,0%
3. OTP Ingatlan Bef. Jegy 6,0%
4. OTP EUR Ingatlan 2,0%
5. OTP USD Ingatlan 2,0%
6. OTP Prime 4,0%
7. AEGON Alfa Abszolút Hozamú
Bef. Jegy 3,0%
8. Citadella Szárm Bef. Alap Jegy 4,0%
9. OTP Új Európa A Bef. Jegy 2,0%
*KONZERVATÍV PORTFÓLIÓ: Kikerült az OTP Tőkegarantált Pénzpiaci alap
és a helyére bekerült a Schroder ISF USD BOND alap. A dollár felértékelődésében bízva a cserétől minimum 2-3%-os relatív felülteljesítést, azaz
hasznot várunk hosszabb távon. Az OTP Tőkegarantált Pénzpiaci alap vis�szaváltási jutaléka max 624 Ft, a külföldi kötvénytípusú befektetési alapok
vételi jutaléka (1,2%, max. 154,2 EUR).
KIEGYENSÚLYOZOTT PORTFÓLIÓ: Kikerült a Schroder Europe Alpha alap
és a helyére bekerült az OTP Supra USD és Schroder ISF USD Bond alap.
A dollár felértékelődésében bízva a cserétől minimum 3-4%-os relatív

10. OTP Supra Szárm Bef. Jegy 4,0%
11. OTP Supra USD 2,0%
12. OTP Afrika Részvény Alap 5,0%
13. OTP Orosz Részvény Alap 12,0%
14. OTP Fundman 5,0%
15. OTP Quality 5,0%
16. Ftif Templ Emer Mark USD 6,0%
17. Schroder INT BRIC 14,0%
18. BGF-WORLD Energy FUND 6,0%
19. Franklin Gold and Precious Metals Fund
20. BGF World Healthscience 6,0%

RÉSZVÉNY

Részvényportfóliós ajánlásunkban
a túlértékeltnek gondolt amerikai
piaccal szemben nagyobb súlyt kaptak
az európai, a feltörekvő piaci és
a hazai részvények.

HAZAI RÉSZVÉNYEK
1. OTP Bank
2. MOL
3. Richter Gedeon 100 Törzsrv.
4. Magyar Telekom 3,0%

10,2%
8,7%
8,1%

KÜLFÖLDI RÉSZVÉNYEK
5. Ishares BRIC
26,6%
6. Lyxor Dow Jones Russia
8,4%
7. DB X Trackers MSCI Brazil
0,0%
8. LyxorMSCI World Consumer Staples 2,8%
9. Lyxor MSCI World Telecom
2,8%
10. Lyxor MSCI World Healthcare
2,8%
11. ETFX DAXGlobal Gold Mining
2,8%
12. Lyxor MSCI World Energy
1,4%
13. Lyxor MSCI World Utilities
1,4%
14. Sberbank
1,4%
15. Astrazeneca
1,4%
16. Tesco
3,5%
17. Devon Energy
0,0%
18. General Electric
0,7%
19. Coca-Cola
1,4%
20. Procter&Gamble
1,4%
21. McDonald's
1,4%
22. EI Group
0,7%
23. Novartis
1,4%
24. Nestlé
1,4%
25. Target
0,7%
26. Barrick Gold Corp.
0,7%
27. ETFS Physical Platinum
2,8%
28. RWE
2,1%

4
KÖTVÉNY

Kötvényes modellportfóliónk óvatosságot sugall.
Ennek legfőbb oka, hogy a hagyományos fix hozamú
államkötvényeknél magasabb hozamot kínálnak
a lakossági ügyfelek számára elérhető Bónusz és
Prémium Magyar Államkötvények.

8,0%

felülteljesítést, azaz hasznot várunk hosszabb távon. A Schroder Europe
Alpha alap visszaváltási jutaléka 2,2%, max 5,14 EUR, a kötvénytípusú
befektetési alapok vételi jutaléka (1,2%, max. 154,2 EUR.
DINAMIKUS PORTFÓLIÓ: Kikerült a Schroder Europe Alpha alap, illetve
a Parvest Equity Brazil alap és a helyére bekerült az OTP Supra USD és
Schroder ISF USD Bond alap. A cserétől minimum 4-5%-os relatív felülteljesítést, azaz hasznot várunk hosszabb távon. A Schroder Europe Alpha
és a Parvest Equity Brazil alap visszaváltási jutaléka 2,2%, max 5,14 EUR,
a kötvénytípusú befektetési alapok vételi jutaléka (1,2%, max. 154,2 EUR).

A MI SÚLYAINK

1. Prémium magyar állampapír 2024/I
2. Bónusz magyar állampapír 2028/O
3. Egyéves Magyar Állampapír

45%
45%
10%

1 9 /0 2

P R I VÁT P O R T F Ó L I Ó

|

15

MŰKINCS

A MINDENT

ÁTÉRTÉKELŐ
MŰ

2

3

Dénes Valéria

A Bruges egy olyan puzzle legfontosabb darabja, amely új megvilágításba helyezi a Galimberti házaspár
teljes életútját, művészi fejlődését,
valamint – a korszak történéseiben
betöltött szerepük által – a francia
izmusoknak a magyar piktúrára gyakorolt hatását. Dénes Valéria Bruges
című képe egy zseniális főmű, mel�lyel nemcsak a magyar művészettörténet-írás gazdagodott, a kép
felbukkanása a magyar képzőművészet nemzetközi rangja szempontjából is óriási horderejű.

Ritkán fordul elő, hogy egyegy alkotó egész munkásságát
átértékelő főművek bukkannak
elő a semmiből. Dénes Valéria
Bruges című festményével most
éppen ez történt. A száz éve
lappangó kubista kép a Virág
Judit Galéria árverésén!

R

égi adóssága művészettörténet-írásunknak, hogy körvonalazza
a magyar festészet
kubista törekvéseinek
históriáját. Örömteli hír,
hogy napjainkban már gőzerővel
folyik a feltáró munka. Ha a kutatás eredményei a közeli jövőben a
nagyközönség elé kerülnek, minden
valószínűség szerint Dénes Valéria
Bruges (1912–1913) című, teljes
ismeretlenségből felbukkant alkotása főhelyen szerepel majd e kiállításon. A tragikus sorsú, 1915-ben
elhunyt művész egyike volt annak
a néhány Nagybányáról Párizsba
érkező művésznek, akik a kubizmusig jutottak stílusfejlődésükben.
1912-től halálig készült – két látképétől és néhány archív reprodukciótól
eltekintve – ma teljesen ismeretlen,
nagy méretű vedútaképei ennek
a stílusfejlődésnek a betetőzését jelentik. Ez a ciklus egy teljesen
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DÉNES VALÉRIA
PÁLYAKÉPE

1
szuverén, egyéni alkotásformát takar, mely nem közvetlen követi a francia kubista eredményeket, hanem
a nagybányai „neós” mozgalom, illetve a fauveizmus
felől közelítve törekszik Picasso, Braque, vagy éppen
Léger új térszemléletét és képfogalmát saját egyéni
látásmódjába integrálni.
„Megdöbbentő, de tagadhatatlan tény, hogy a legjelentősebb magyar festőművészek között is akadnak olyanok, akiknek fennmaradt életműve még a
Csontváry-képek száma mellett is eltörpül. Dénes
Valéria és Galimberti Sándor ezek közé az alkotók
közé tartozik" – írja Molnos Péter egy nemrég megjelent tanulmányában. Valóban megdöbbentő, hogy
a 20. század egyik legeredetibb tehetségének,
Dénes Valériának életműve alig 15(!) tételt számlál.

Annál nagyobb öröm, ha egy olyan
alkotás bukkan fel, mint a Bruges
című festmény. Ez az oeuvre-nek
az eddig ismert legmonumentálisabb darabja, s mint olyan, nemcsak Dénes Valéria, hanem a
magyar kubizmus chef-d’oeuvre-je
is. A magyar festészet kiemelkedő
alkotóival kapcsolatban ma már
elképzelhetetlen, hogy egész munkásságuk átértelmezése szempontjából is releváns főmű bukkan fel az
ismeretlenségből. Dénes Valériával,
illetve rajta keresztül a magyar
kubizmussal mégis ez történt.

Dénes Valéria a századforduló
emancipált nőtípusához tartozott, aki a család ellenkezésének
dacára, szakítva a polgári normákkal, művészeti pályát választott.
Szablya-Frischauf Ferenc magániskolájába iratkozott be, 1907-től
1913-ig nyaranta szinte minden
évben Nagybányán festett. Már első
erdélyi útja során a „neósok” mozgalmához csatlakozott, ekkor ismerkedett meg a kaposvári származású
festővel, Galimberti Sándorral is.
Barátságukból szerelem lett, s
miután a férfi elvált első feleségétől, 1911-ben nőül vette festőtársát.
Dénes egy évvel Galimberti után,
1910-ben költözött Párizsba, ahol
két évig Henri Matisse tanítványa
volt. A festőpár párizsi életét a közös
szellemiségű munka jellemezte, a
hasonló motívumok és művészi felfogás olyan erős alkotói közösséggé
kovácsolódott, hogy festészetüket
a magyar szakirodalom legtöbbször

különálló, sajátos fejezetként tárgyalta. Párizsi éveik alatt állandó
kiállítói voltak az Őszi Szalonnak,
illetve a Függetlenek Szalonjának.
Tragikusan rövid életútjuk során
három alkalommal nyílt lehetőségük bemutatni műveiket önálló kiállításon. Jellemző, hogy ez a három
tárlat mindegyike 1914-ben, a haláluk előtti évben valósult meg.
A Nemzeti Szalonban rendezett
kiállításon Galimberti 40, Dénes
Valéria pedig 77 alkotást mutatott
be. Rippl-Rónai József – Galimberti
barátja és támogatója – segítségével a tárlat anyagát ezt követően Kaposváron, a Turul Szállóban
is láthatta a közönség. A harmadik bemutatóra Párizsban került
sor, ahol a korszak egyik legkülönlegesebb „galériása”, a fauveizmus és a kubizmus művészetének
egyik legelhivatottabb támogatója, Berthe Weill állította ki a két
művészt.
Életművük nagyrésze elpusztult,
jobb esetben lappang. Nagy méretű
vedútaképeikből csupán egy
Galimberti-alkotás, az Amszterdam,
valamint Dénes egy nagybányai
kompozíciója, illetve egy kisebb
Párizs látképe vészelte át a történelem viszontagságait. A feltehetőleg Dénes Zsófia birtokába került
hagyaték nagy része a második
világháború alatt semmisült meg.
Ugyanakkor Hincz Gyula is beszámolt Galimberti-művek értelmetlen pusztításáról, melyeket a húszas
évek végén mint nyersanyagot
bocsátottak a képzőművészeti iskola
hallgatóinak „rendelkezésére”. Ma
Dénes Valériától nem egészen húsz,
Galimbertitől pedig alig harminc
alkotást ismerünk.
Virág Judit Galéria
1. DÉNES VALÉRIA: Bruges, 1912–1913
2. Dénes Valéria és Galimberti Sándor,
1910-es évek első fele
3. DÉNES VALÉRIA: Táj házakkal, 1913.
magántulajdon
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Az OTP Bank elhozta
Magyarországra az Apple Pay-t

EGYSZERŰ,

BIZTONSÁGOS FIZETÉSI
MEGOLDÁS
Az OTP Bank, Magyarország egyik legnagyobb
pénzintézete a Mastercarddal együttműködésben
elhozta ügyfelei számára az Apple Pay-t. Ezzel az
egyszerű, biztonságos mobilfizetési megoldással
az OTP ügyfelei kényelmesen, gyorsan és
biztonságosan fizethetnek iPhone, Apple Watch,
iPad, vagy Mac eszközeikkel az üzletekben, az
alkalmazásokban, vagy akár online.

A

z OTP Bank élen jár
a digitális és mobilfizetési megoldásokban, és mostantól
még több ügyfél
számára hozza el
a mobilfizetés élményét. A hitelintézet Apple készülékkel rendelkező
ügyfelei az Apple Pay szolgáltatás
segítségével május 7-től mindenhol
fizethetnek az arra alkalmas Apple
eszközeikkel, ahol elérhető az érintéses fizetési szolgáltatás, vagy fel
van tüntetve az Apple Pay logó.
Az Apple Pay-t egyszerű beállítani,
és az OTP Bank által kibocsátott
Mastercard betéti- és hitelkártyák,
valamint a Simple kártya néhány
lépéssel digitalizálható az Apple
Walleten keresztül. Természetesen
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az ügyfelek a digitalizált kártyákkal végzett tranzakciók esetében is
élvezhetik a kártyájukhoz korábban
járó előnyöket.
„Az OTP Bank vezető szerepet tölt
be a digitális és mobilfizetési megoldások terén. Ez a mostani pedig
egy újabb fontos mérföldkő a hazai
mobilfizetés és a bank történeté
ben. Az OTP Bank a Mastercarddal
közösen, elsőként tette elérhetővé az Apple Pay szolgáltatást
Magyarországon. Büszkék vagyunk
arra, hogy fejlesztéseinkkel hozzájárulhatunk a gyors, kényelmes és
biztonságos mobilfizetés elterjedéséhez” – nyilatkozta Csányi Péter, az
OTP Bank ügyvezető igazgatója.
A biztonság, a személyes adatok védelme az Apple Pay

működésének alapját képezik.
Fizetéskor a kártyaadatokat sem
a mobileszköz, sem az Apple szervere nem tárolja. Ehelyett egy
egyedi azonosítót (Device Account
Number) rendel hozzá a szoftver
a tranzakcióhoz, és titkosítva ezt
tárolja a készülék biztonsági moduljában (Secure Element). Minden
tranzakcióhoz egyedi, alkalmanként
változó biztonsági kód tartozik.
Az Apple Pay-jel az OTP bank
ügyfelei egyszerűen fizethetnek
iPhone-juk, vagy Apple Watch-uk
segítségével az üzletekben, éttermekben, taxikban, vagy az érintéses fizetésre alkalmas bármely
POS-terminálnál. Ráadásul nemcsak a kasszáknál, hanem online, az
Apple Pay-t elfogadó applikációk és
a Safari böngészőben megnyitott
weboldalak felületén is fizethetnek
Apple Pay-jel. A szolgáltatás leegyszerűsíti az online vásárlás folyamatát, nincs szükség a kártyaadatok

Gyors és biztonságos Apple Pay
érintéses fizetés az OTP Banknál

„Az OTP Bank
a Mastercarddal
közösen, elsőként
tette elérhetővé
az Apple Pay
szolgáltatást
Magyarországon.”
manuális kitöltésére, vagy a szállítási
és számlázási információk többszöri
begépelésére. Minden tranzakció egyszerűen, a Touch ID segítségével végezhető el, de Face ID-t is
lehet használni, ami az oldalgomb
kétszeri lenyomását követően az
iPhone X készülékek képernyőjére
pillantva hitelesíthető.
Az Apple Pay szolgáltatással kapcsolatban további információ a
www.apple.com/hu/apple-pay
és az otpmindennap.hu/applepay
oldalon olvasható.

Az OTP Mastercard bankkártyákkal már elérhető
Magyarországon az Apple Pay
Tudjon meg többet az otpmindennap.hu/applepay oldalon

BANKÁRKÉPZŐ

Nemzetközi pénzügyi diplomákkal
a fintech-forradalomban

ITTHON IS ELÉRHETŐ
TUDÁS
Az elmúlt években a befektetési
iparágat jelentősen átalakító
változásként tekintenek a fintechforradalomra. A befektetési területen
a roboadvisorok rohamos terjedésétől
várják-várták a piac átalakulását.
De mi is az a roboadvisor?

A

utomatizált, algoritmusokon alapuló
befektetési megoldás, ami javaslatokat
kínál az ügyfeleknek befektetéseik
allokációjára – emberi beavatkozás nélkül. A roboadvisorok legfőbb erőssége az alacsony, átlátható
és könnyen érthető díjszabás, így a
roboadvisorok eredetileg azokat az
ügyfeleket célozták meg, akiket a
hagyományos vagyonkezelők nem
voltak képesek megfelelő hatékonysággal elérni.
Az elmúlt években azonban megjelentek „hibrid” szolgáltatók a
vagyonosabb ügyfelek kiszolgálásában, akik a személyes pénzügyi
tanácsadást ötvözik az online pénzügyi tanácsadás és portfóliókezelés
szakértelmével. Ez a jövő? Emberi
interakció nélkül kapunk tökéletes
befektetési tanácsokat? A robotok
kiszorítják az emberi munkaerőt?
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján egyértelműen nem a válasz.
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Mit lehet tenni
egy ilyen élesedő
versenyhelyzetben?
Mérő László
szavaival élve „előre
alkalmazkodni” kell
a jövőhöz.
A meglévő piaci szereplőknek
meg kell tanulniuk alkalmazkodni
a digitalizációs trendhez, azonban továbbra is van igény a magas
szintű pénzügyi és befektetési ismeretekre, a pénzügyi tanácsadás és
tervezés területén jártas szakemberekre. Az ügyfelek igénylik a személyes tanácsadást, az egyéni

kapcsolatot, odafigyelést, törődést. Tehát továbbra is szükség
van a pénzügyi szolgáltatóknál dolgozó, magasan kvalifikált pénzügyi
szakemberekre.
Hosszú távon új generáció jelenik
meg ügyfélként a vagyonkezelési
piacon és valószínűleg olyan tanácsadóra bízza a vagyon kezelését,
akit már ismer – és a digitális megoldásokat részesíti majd előnyben.
Azonban az oktatási tapasztalatok
alapján ők is igénylik a személyes
kapcsolatot, a magyarázatokat – bár

lehet, hogy csak videón keresztül. Elképzelhető, hogy a befektető érteni szeretné a lehetőségeit,
a választási opcióit, hogy befektetéseit, megtakarításait sikeresen kezelő ügyfél válhasson belőle.
Befektetéselemzői területen két
nemzetközileg elismert diplomaprogram alakult ki, az Association of
Certified International Investment
Analysts (ACIIA) által jegyzett
CEFA (Certified European Financial
Analyst) és a CFA (Chartered
Financial Analyst) diploma. Mindkét
képzés nemzetközileg akkreditált,
így számos országban elismert és
használható.
A CFA-képzés az Egyesült
Államokból indult az 1960-as években, majd az angolszász területek
után a világ többi részén is elterjedt.
A CFA-t elsősorban az angolszász
piacokra fejlesztették ki, emiatt ezen
országok pénzügyi piacainak gyakorlata, jogi háttere és etikai normái alapján alakították ki a képzési
programot.
A gyakran „európai CFA”-ként
is emlegetett CEFA-diploma
az Európai Befektetéselemzők
Egyesületeinek Nemzetközi
Szövetsége (EFFAS) és az ACIIA által
összehangolt oktatási és vizsgatematikán alapul. Az EFFAS-diplomák
nemzetközi standardok alapján
épülnek fel, de annak érdekében,
hogy a helyi sajátosságok is megjelenjenek a tananyagban, az egyes
tagszervezetek saját országukban
is külön-külön akkreditálják a képzést. Az EFFAS- és a CEFA-képzés
alapvetően tantermi oktatásra épül,
de természetesen lehetőség van
az önálló felkészülésre is. A CEFAdiploma jelenleg Magyarországon
a Nemzetközi Bankárképző
Központban szerezhető meg.
A befektetéselemzés mellett a
pénzügyi tanácsadás és tervezés
iránt érdeklődők immár hazánkban is szerezhetnek európai

szintű képesítést: a Bankárképző
által kínált Minősített Befektetési
Tanácsadó (MBT) és Európai
Pénzügyi Tanácsadó (EPT) képzések együttes elvégzésével a jelöltek megszerzik az Európai Pénzügyi
Tervezői Szövetség (European
Financial Planning Association –
EFPA) által elfogadott diplomát
is. A Bankárképző által képzelt
oktatás olyan pénzügyi-befektetési tanácsadóképzés, amel�lyel Magyarországon egyedülálló
módon a prémiumprivát-bankárok számára nemzetközileg elismert
EFA (European Financial Planner)
képesítés is megszerezhető.
A pénzügyi-befektetési iparág a
MiFID II nemzetközi szabályozás
életbelépésével is folyamatosan változik, a szabályozás egyik legfőbb
következménye az eddigieknél sokkal élesebb verseny a szolgáltatók
között. Ez tovább növeli a keresletet a piacon jól képzett, az új szabályozásnak megfelelő, a termékek
objektív és szakszerű összehasonlítására képes, etikusan eljáró tanácsadókra. Mit lehet tenni egy ilyen
élesedő versenyhelyzetben? Mérő
László szavaival élve „előre alkalmazkodni” kell a jövőhöz.
A gyakorlatban is alkalmazható
tudást, szakmai ismereteket nyújtó
diplomák és végzettségek megléte
Magyarországon jelenleg inkább
előnyt jelent bizonyos pozícióknál, nem pedig követelmény, de
minden bizonnyal megkönnyíti az
elhelyezkedést befektetési alapkezelőknél, vagyonkezelőknél, biztosítóknál, brókercégeknél, pénzügyi
tanácsadó cégeknél, valamint banki
treasury, illetve kockázatkezelési
területen. A megszerezett és azonnal gyakorlatban is alkalmazható
tudás segít sikereket elérni a saját
portfólió menedzselésében is.
Lakatos Veronika
Nemzetközi Bankárképző Központ
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INGATLANPONT

Kastélyok, kúriák,
vadászházak

TRADÍCIÓ

ÉS ÉLETÉRZÉS

Valahol csak kell lakni! – ebben
mindenki egyetért. Patinás kastélyban
élni azonban nem egy másik dimenzió:
életérzés, elegancia és hagyomány.
No meg végeláthatatlan szabad tér.

P

arkok, sokhektáros birtokok, vadászterületek
mélyén megbújva többtucat kastély, kúria és
vadászház vár gazdára
Magyarországon. Egyegy ilyen ingatlan megvásárlása
nem csupán komoly befektetés – az
OTP Ingatlanpont kínálatában most
240 millió forinttól 4,2 milliárd forintig találhatóak ilyen jellegű épületek
–, hanem az életmódot érintő fontos
döntés is egyben.
„A családi ház méretű kúriáktól
kezdve, a több ezer négyzetméteres kastélyokig nagyon sokféle épület van a piacon, de gyakori, hogy
mi magunk keressük meg egyegy érdeklődőnek álmai ingatlanját” – mondja Szombat Éva, az
OTP Ingatlanpont Exclusive irodájának vezetője. A vásárlók és az
aktív használók között ma a magyarok vannak többségben, de ebből
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az ingatlanpiaci szegmensből sem hiányoznak a külföldi vásárlók. Az OTP Ingatlanpont
új befektetői piacok irányába kacsingat, hogy
onnan is vonzza a potenciális kastélyvásárlókat
– elsősorban magyar kötődésű nyugat-európai
és amerikai érdeklődőket várnak, de egy-egy
nagyobb épületegyüttes felkeltheti például
gazdag arab befektetők figyelmét is.
A kastélyok hagyományosan nagybirtokos
arisztokraták vagy iparmágnások birtokában
voltak, a kisebb kúriákat inkább kisnemesek,
jószágigazgatók lakták. Az épületek és parkjaik gondozása, karbantartása, színvonalas
napi működtetése seregnyi embert igényelt.
Ma sincs ez másképp.
Még a legigényesebben felújított épületben is
szükség van napi gondoskodásra – ezért megfelelő és elérhető személyzet híján nem lehet
egy ekkora ingatlanegyüttest működtetni,

Egy ilyen környezetben
adott vacsora, fogadás
nem csupán a luxus és
az exkluzivitás érzetét
adja a vendégeknek,
de a kiválasztottság
és a megismételhe
tetlenség élményét is.
még akkor sem, ha az épületet csak
az év bizonyos szakaszaiban használja a tulajdonos. Egy ilyen ingatlan
megvásárlása esetében fontos szem
előtt tartani, hogy az állandó fenntartási költség nem elhanyagolható.
Ugyanakkor egy ilyen kastély,
kúria nemcsak határtalan

szabadságélményt, hanem sajátos
hangulatával örökre szóló élményt is
nyújt mindazoknak, akik megfordulnak benne.
Ki is használják ezt a tulajdonosok, akik gyakorta nemcsak családjuk szállásául szánják a főúri lakokat,
hanem arra is, hogy jó benyomást
tegyenek barátaikra, ismerőseikre,
üzletfeleikre. Egy ilyen környezetben
adott vacsora, fogadás nemcsak a
luxus és az exkluzivitás érzetét adja
a vendégeknek, hanem a kiválasztottság és a megismételhetetlenség
élményét is, amire sokáig emlékezni fognak. Megszervezni sem
annyira nehéz egy-egy ilyen partit,
hiszen ma már több cateringcég vállalja, hogy a legeldugottabb helyen

is prémiumszolgáltatással lepi meg
a vendégeket.
Vadászházból is akad szép számmal eladó, ezek mérete nagyban
eltérhet. Van, aki csak családjával,
szűk baráti körével utazik le néhány
napra, van, aki komolyabb társaságot visz el vadásztatni. A vadászházhoz ritkán jár vadászati jog, saját
vadászterület – ezért magát a vadászatot általában a helyi vadásztársaságok szervezik. De még ha
egyetlen lövés se dördül el, még ha
egyetlen vad se válik zsákmánnyá –
semmihez sem fogható élmény az
erdő mélyén aludni, hajnalban erdei
ösvényen útra kelni, tényleg tiszta
forrásból inni, és a fákkal együtt
lélegezni.

AZ IDEÁLIS INGATLAN
LÉTEZIK!
Az OTP Ingatlanpont Exclusive
minőségi szolgáltatást nyújt
a prémiumszegmensben. Segít
megtalálni az Ön stílusának meg
felelő ingatlant, és segít ingatlana
értékesítésében.
• kiemelt ügyfélkezelés
• maximális diszkréció
• professzionális ingatlanportfólió
Elérhetőség: exclusive@otpip.hu,
www.otpip.hu
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Izlandi varázslat

DÜHÖS

ELEMEK FÖLDJÉN
A sokáig barátságtalan vidékként
számon tartott Izland sokkal több egy
hideg, vad szigetnél! Buja, zöld lankák,
dübörgő vízesések, töredezett lávaföldek,
gleccserek és festői fjordok – közöttük
pedig egy vendégszerető nép viking
felmenőkkel, elképesztő legendákkal és
rémisztő gasztronómiai vadhajtásokkal.

B

ár Izlandnak csupán egyetlen csücske, a Grímsey-szi
get fekszik a sarkkörön túl,
mégis sokunknak a sötét és
a hideg jut róla eszünkbe.
Az élet az alig százezer
négyzetkilométeres szigetországon
azonban közelről sem elviselhetetlen,
sőt! Nyaranta a fehér éjszakák miatt
végtelennek tűnő nappalok ideálisak a
lélegzetelállító természeti kincsek felfedezéséhez, télen pedig az északi fény
földöntúli látványa avatja Izlandot a
mesék, a káprázat, a kalandok színhelyévé. A repülővel Budapestről mind
össze néhány óra alatt elérhető ország
felejthetetlen élményekkel várja azokat
az utazókat, akik a pálmafás strandokon
való sütkérezés helyett másfajta kikapcsolódásra vágynak.
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REYKJAVÍKI
BARANGOLÁS

Az apró sziget apró fővárosa akár
egyetlen nap alatt is bejárható. A történelmi központ a régi kikötőt övező
néhány utcácskából áll, ahol kávézók,
éttermek és helyi kézműves mesterek portékáit árusító boltok sorakoznak
katonásan. Az időutazások kedvelői élvezni fogják a Nemzeti Múzeum
magas minőségű, izgalmas kiállítását, a
modern építészet rajongóit pedig minden bizonnyal elkápráztatja az óceáni
jeges szelekkel dacoló, közvetlenül vízpartra épített üvegpalota, a Harpa látványa. A város ikonikus temploma,
a roppant vulkanikus formációt mintázó Hallgrímskirkja tornyából, ahova
lift visz fel, megcsodálhatjuk az egész
környéket.
Ha csak rövid időt tölthetünk Izlandon,
ne bánkódjunk: néhány nap alatt is
remek ízelítőt kaphatunk a sziget csodáiból. A fővárosból csillagtúrával érdemes bejárni az „arany körnek” nevezett
útvonalat, mely sorba fűzi az ország
természeti kincseinek egy-egy példáját. Az ősöreg, de még a mai napig
pöfékelő Geysir, a drámai és hatalmas
Gullfoss-vízesés, illetve az UNESCO
Világörökség részét képező, az első
parlamentnek otthont adó Pingvellír
Nemzeti Park garantáltan rabul ejtik
szívünket.

TŰZHÁNYÓK ORSZÁGA
Hamu, láva, sosem szunnyadó vulkánok. E szavakat olvasva akár Tolkien
Mordorjára is gondolhatunk, pedig
Izland nem is lehetne különbözőbb
Sauron földjénél! Fenséges hegyhátak, égbe meredő vulkanikus csúcsok,
páratlan panorámát nyújtó felföldek
izgalmas világa ez a sziget, melyet
terepjáróval kényelmesen felfedezhetünk. A hatalmas, csaknem 1500 méter
magas, jellemzően felhőkbe burkolózó

Hekla, vagy a hósapka alá rejtőző
Snaefell lankái gyakorlottabb túrázók
számára könnyen bejárhatók, ám távolabbról szemlélve is lehengerlő látványt, illetve – néhány izlandi lóval az
előtérben – megunhatatlan fotótémát
nyújtanak.
A Landmannalaugar Nemzeti Park
tavasztól késő őszig a szivárvány színeiben pompázó hegyeit meglátogatva nehezen találunk majd szavakat
a látvány leírására. A világ egyik legismertebb túraútvonala átvezet a térség riolithegyeinek világán. Az aktív
vulkáni tevékenységből eredő sárga
és vörös, a szélcsendesebb zugokban
megtelepedett moháktól kékeszöld,
a kővé dermedt egykori lávafolyamoktól megfeketedett foltok és sávok váltják egymást, amerre csak a szem ellát.
A legszebb kilátást a 945 méter magas
Bláhnúkurr csúcsáról élvezhetjük.
A kőzetcsodákból a tengerpart mellé
is jutott: az Izland északnyugati részén
magasodó, 15 méteres Hvítserkur látványos bazaltformációja egyenesen
a habokból emelkedik ki. A monda
szerint valaha egy troll volt, de nem
tért vissza barlangjába napfelkeltekor, így kővé dermedt az első sugarak
érintésére.

IZLAND ÉS A SZÁMOK

n 1: a sarki róka a sziget egyetlen
őshonos emlőse

n 2: az ország az észak-amerikai és az
eurázsiai tektonikus lemezek találko
zásán fekszik
n 10: a turizmus a GDP több mint
10%-át teszi ki

ENERGIA
IGÉNYÉNEK
Izland

85%

-ÁT

megújuló energia
forrásokból fedezik.

n 160: nagyjából ennyi a szigeten
található vulkánok száma

n 25 millió: éveinek számát tekintve
Izland a Föld legfiatalabb szárazföldje
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Michelle Obama

TÖBB MINT

MERT A VILÁGOT
LÁTNI KELL!

FIRST
LADY

Szervezze meg utazását az OTP Tra
velen keresztül, privát banki ügyfél
ként jelentős kedvezménnyel!
Az OTP Bank Private Banking
ügyfeleként Ön megkülönböztetett
figyelem mellett veheti igénybe az
OTP Travel idegenforgalmi szolgál
tatásainak széles körét, legyen szó
repülőjegy-foglalásról vagy éppen
gépkocsibérlésről. A különféle euró
pai, egzotikus és szervezett utakról
a privátbanki tanácsadóknál, valamint
az OTP Travel honlapján találhat
bővebb tájékoztatást:
www.otptravel.hu

Emberjogi aktivista, divatikon, ügyvéd,
véleményvezér, feleség, családanya és még
oly sok más. Michelle Obama, az első
afroamerikai first lady maradandó nyomott
hagyott az emberekben a Fehér Házban töltött
nyolc éve alatt. Népszerűsége olykor Barack
Obamáét is túlszárnyalta, és mindenképp
erősítette a népi bölcsességet, miszerint:
„Minden sikeres férfi mögött egy erős nő áll”.

VIZEK BIRODALMA
A Reykjavíktól délnyugatra található
Kék Lagúna méltán az ország egyik
jelképe. A kopár, holdbéli, fekete
lávamező közepén elterülő, valószínűtlenül púderkék színű, gőzölgő
vizű termálmedence káprázatos látvány! Ejtőzzünk egyet az egyedi
összetételű, gyógyhatású hévízben,
és próbáljuk ki a számtalan mas�százs vagy pakolás egyikét.
A sziget déli részén, a fővárostól
nem messze fekvő Kerid-tó bámulatos kontrasztjáról nevezetes: a
szinte teljesen szabályos ellipszis
alakú, élénkvörös kráter ölelésében
pihenő, mélyzöld, opálos víztükör
valóban nem mindennapi látvány.
Az északi Myvatn-tó ezzel szemben
igazi madárparadicsom. A számtalan vízimadárfaj megfigyeléséhez
a környék durva tufakúpjai és éles
lávaformációi között megbúvó lápjai
nyújtanak pazar díszletet.
Egyetlen leírás vagy útikalauz sem
lehet teljes az izlandi vízesések említése nélkül. A sziget tele van szebbnél szebb, fülsiketítő zuhatagokkal.
Az északkeleti Dettifoss valóságos
monstrum: a világ legnagyobbjai
közé sorolható, őrült dübörgését már kilométerekről hallani.
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A Landmannalaugar
Nemzeti Park
a szivárvány színeiben
pompázó hegyeit
meglátogatva
nehezen találunk
majd szavakat
a látvány leírására.
Az Akureyritől nem messze található Alderyarfoss hatalmas, komor
lávamezőt vág ketté. A nagy erővel lezúduló, jégkék víz élettel tölti
meg az amúgy teljesen kopár tájat.
Hangulatát és méreteit tekintve
magával ragadó az Izland déli partjainál található, több mint 60 méter

magas Skógafoss is, melynek vízpárába burkolózó medencéjét gyakran dupla szivárvány teszi még
varázslatosabbá.

JÉG FÖLDJE
Ne sajnáljuk, ha későn kaptunk
észbe, és az idei nyári szezonra
már minden szálláshely elkelt!
Izland kivételes helyszíne a karácsonyi kirándulásoknak is. A végtelen hómezők vakító fehérsége, a
jéggé fagyott vízesések némasága
nem lebecsülendő élmény, sőt! Míg
a helyiek vicces és bájos népszokásokkal, tréfákkal múlatják az év végi
hideg időt és sötétséget, addig mi
a földöntúli északi fény látványában
gyönyörködhetünk!

K

omoly erőpróba volt, alázatra késztetett, felemelt
és porba sújtott, időnként
mindezt egyszerre – írja „Így
lettem” című életrajzi könyvének előszavában Michelle
Obama arról, mit jelentett számára az
Egyesült Államok 44. first ladyjének
szerepe. Michelle nem akart közszereplővé válni, ám tehetsége, tenni akarása
és természetes érzékenysége az esélyegyenlőség iránt a valaha volt egyik
legjelentősebb first ladyvé emelték,
akit nemcsak az amerikai nép, hanem
az egész világ is a szívébe zárt.

MUNKÁSNEGYEDBŐL
A HARVARDRA

Alsó középosztálybeli szülei saját álmaikat félretéve, mindent megtettek azért,
hogy neki és a bátyjának jó oktatást biztosítsanak abban a Chicagóban, ahol a
szegregáció mindennapi realitás volt.

A first ladyk körében teljesen szokatlan módon Michelle városi munkáskörnyezetből származik. A szülők harca
a jobb iskolákért meghozta gyümölcsét: Michelle, aki a közösségi életben
már akkor jelentős szerepet játszott, az
iskola második legjobbjaként érettségizett, és egyenesen az akkoriban legfehérebbnek és leghagyományosabbnak
számító Princeton egyetemre került,
ahol szociológia és afrikai-amerikai
tanulmányok szakpáron diplomázott.

„Amilyen gyakran
csak tudtam,
megpróbáltam az
igazságról szólni, és
hallhatóvá tenni azok
történetét, akikre
a legtöbbször senki
sem figyel.”
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SZÍVÜGY AZ EGÉSZSÉG

„Malia tízéves volt, Sasha pedig hét,
amikor 2009 januárjában apjuk elnöki
fogadalmat tett. Emlékszem, Sasha
még annyira alacsony volt, hogy egy
kis zsámolyra kellett felállnia, hogy lássák az ünnepség alatt” – írja életrajzi
könyvében.

A Fehér Házban legfontosabb projektje
a gyerekek elhízása elleni küzdelem
volt, ami az Egyesült Államok egyik
legégetőbb közegészségügyi gondja.
E kampány egyik látványos momentu
ma a Fehér Ház déli gyepén létrehozott
veteményeskert és az oda telepített
méhkaptárak, amelyek az elnöki reziden
cia konyháját gazdagítják. A First Lady
az egészséges étkezési szokások és a
rendszeres mozgás üzenetével minden
lehetséges fórumon előállt, sőt így nyilat
kozott: „Szeretnék valamit hátrahagyni,
amiről azt tudjuk mondani: amiatt, hogy
ez a személy ezt az időszakot itt töltötte,
valami megváltozott. Remélem, ez a
gyermekkori elhízás lesz.” Michelle másik
fontos témája a homoszexuálisoknak
biztosított egyenlő esélyek megteremté
se, ezt a harcot a feketék egyenrangúsági
harcához hasonlította.

Utána a Harvard jogi kara következett,
ez Michelle családi hátterével akkoriban
szinte hihetetlen teljesítménynek számított: a first ladyk közül korábban csak
Hillary Rodham Clintonnnak volt ehhez
fogható iskolázottsága.
Első munkahelye a Sidley Austin ügyvédi iroda volt, ahol akkoriban csupán
két fekete bőrű munkatárs dolgozott,
és mivel a másik gyakornok nyárra az
ő gondjaira volt bízva, hamar megismerkedtek Barack Obamával. 1992
októberében házasodtak össze, de
Michelle ekkor már a chicagói polgármesteri hivatalban dolgozott. Később
a Chicagói Egyetemi Kórház közösségi
és külső kapcsolataiért felelt igazgatóhelyettesi pozícióban, ezt a jól fizető
pozíciót megtartotta férje 2008-as előválasztási kampányáig, majd részmunkaidőben teljesítette a feladatait, amíg
Amerika első asszonya nem lett.

ÚT A FEHÉR HÁZBA
Férje politikai karrierjét kezdettől fogva
támogatta. A folyamatos kampányok és
az intenzív munka azonban megviselték
házasságukat. Önéletrajzi könyvében
először vall róla, mennyire magányosnak érezte magát, főleg abban
az időszakban, amikor első gyermekük, Malia, majd három évvel később
Sasha megszületésének érdekében
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SAJÁT TÖRTÉNELEM

lombikprogramban vettek részt, és Barack folyamatos utazásai miatt többnyire egyedül kellett végigmennie a megpróbáltatásokon. A két terhességet
ráadásul egy vetélés előzte meg, ekkor a házaspár
párterápián vett részt, hogy feldolgozzák a történteket és megerősítsék kapcsolatukat.
A biztos alapokra szükség is volt, később ugyanis
az elnökválasztási kampány érdekében mindent
egy lapra tettek fel, mind anyagilag mind időbeosztásban. Michelle támogatta ugyan férje politikai
ambícióit, ám minden oka meg volt rá, hogy azt feltételezze, a választási kampány nem jár majd sikerrel.
Férje elnöki ambícióinak érdekében fel kellett használni a lányok oktatására félretett megtakarítás teljes összegét is, Michelle mégis támogatta Obama
elképzeléseit, mert tudta, hogy a férje az, akire az
amerikaiaknak szükségük van. Egy feltételt azért szabott: férjének le kellett szoknia a dohányzásról.
2008. november 4-én aztán megtörtént az, amire
néhány évvel azelőtt még a legmerészebb álmukban
sem gondoltak volna: Barack Obamát az Egyesült
Államok első afroamerikai elnökének választották.

MICHELLE, A STÍLUSIKON

Michelle Obama merész és a konvencióktól mentes öltözkö
dési stílusával azonnal felkeltette a figyelmet, a róla készült
első, 2008-as hivatalos fotón például egy ujjatlan fekete
ruhában szerepelt, a karokat szabadon hagyó szetteket és
a csónaknyak kivágású darabokat azóta is kedveli. Hagyo
mányos kiskosztümben ritkán látni, és a színekkel is sokkal
bátrabban bánik, mint elődei. Vanity Fair többször is beválo
gatta a világ 10 legjobban öltözött embere közé, 2008-ban a
People magazin listájának élén végzett, és ő volt az első olyan
elnökfeleség, aki a Vogue magazin címlapjáig vitte, és nem
csupán szerkesztőségi anyagban szerepeltek a fotói.

Michelle aztán szívvel-lélekkel vetette
bele magát a Fehér Ház által nyújtott
életbe, és elődje, Laura Bush által preferált tradicionális, passzív elnökfeleség szerepe helyett tettre kész, aktív és
szókimondó hozzáállással indult élete
új fejezetének. „Rájöttem, hogy engem
más mércével mérnek majd. A Fehér
Ház első afroamerikai first ladyjeként
alapból »más« voltam. Ha fehér elődeimnek látatlanban meg is előlegeztek valamiféle bizalmat, tudtam, hogy
valószínűleg ez velem nem lesz úgy.
A kampány buktatói során megtanultam, hogy jobbnak, gyorsabbnak, okosabbnak és erősebbnek kell lennem,
mint addig bármikor. „Ki kell érdemelnem a jóindulatot” – emlékszik vissza
memoárjában.
Michelle mindent megtett annak érdekében, hogy a lányok a lehető legnormálisabb életet tudják élni a Fehér
Házban töltött évek alatt. Szerencsére
férje is partner volt abban, hogy a
munka mellett a magánéletre is jusson
idő. „A munkahelyen soha nem zavartuk, de 2009-ben a lányokkal átléptünk
egy határt, amikor a születésnapján megleptük az Ovális Irodában” –
vallja be. Később ragaszkodtak ahhoz
is, hogy a lányok megtanuljanak autót
vezetni, még akkor is, ha a titkosszolgálattól kellett leckéket venni.
Michelle számára a Fehér Házban töltött évek küldetést jelentettek, lehetőséget arra, hogy afroamerikai first
ladyként saját élettörténetét példaként
állítsa a hátrányos helyzetű fiatalok elé.
Önéletrajzi munkájában így ír: „Egy dolgot megtanultam az életben: ha felemeljük a szavunkat, annak ereje van.
Amilyen gyakran csak tudtam, megpróbáltam az igazságról szólni, és hallhatóvá tenni azok történetét, akikre a
legtöbbször senki sem figyel.”
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ART CAR

GURULÓ

excentrikus királya, Andy Warhol gondoskodott. Az első három alkotás esetében a
művészek az autó 1:5 arányú modelljét tervezték meg, majd segítőik közreműködésével alkották meg a végleges művet. Warhol
azonban ragaszkodott ahhoz, hogy saját
kezűleg fesse ki a fehér alapszínű autót.
A nyolcvanas és a kilencvenes években a BMW inkább az utcai autók díszítésére összpontosított a projekt keretében,
1999-ben azonban, a 15. BMW Art autóval visszatértek Le Mans-ba. Az eddigi legutolsó „művészautót” 2010-ben mutatták
be és a Jeff Koons által kifestett BMW M3
GT2 szintén rajthoz állt a francia megbíz
hatósági versenyen.

REMEKMŰVEK

A művészi autók, vagyis
az art car szubkultúrája a
tengerentúlról indult, de az
egész világot meghódította –
amiben a hippi korszak sztárjai
mellett nagy szerepe van a
neves kortárs művészekkel
együttműködő BMW-nek is.

V

alódi műalkotás! – kiáltanak
fel az autórajongók egy-egy
lélegzetelállítóan szépre sikerült négykerekű láttán. Vannak
azonban, akik szó szerint veszik
a mondást, és tényleg művészi
szintre emelik autójuk dekorálását.

SZÍNEK, AUTÓK, ZENE
Az elsők között a rockzene úttörőit találjuk, akik autóikkal is ki akarták fejezni egyéniségüket. Az 1970-ben tragikusan elhunyt
Janis Joplin a hatvanas évek végén gyakori
látvány volt San Franciscóban a pszichedelikus fényezésű Porsche 356 kabriójában. Az autót Dave Richards festette át a
szivárvány színeit használva, alkotása az
Univerzum története címet kapta. Az ikonikussá vált német sportkocsi ma egyszerre
a rock- és autótörténelem része, ennek
megfelelően 2015-ben 1,76 millió dollárért
kelt el egy New York-i árverésen. A pszichedelikus ábrákat John Lennon is kedvelte: a valaha gyártott 567 Rolls-Royce
Phantom V egyikét kérésére Steve Weaver
díszítette fel élénk színekkel megfestett virágos motívumokkal. Hagyományos
fényezéssel akkoriban pont ilyen modell
szállította II. Erzsébet királynőt is, a Beatles
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LEÁGAZÁSOK, MUTÁNSOK

Az art car szubkultúrát azonban nem csak
a „csúcskreációk” tartották életben, az
alapot továbbra is a műkedvelők járművei jelentették. A kilencvenes évekre már
kiadványok, kiállítások, speciális múzeumok helyezték új szintre a mozgalmat, és
megjelentek a műfaj leágazásai is. Például
a mutáns autóknak nevezett guruló szobrok, amelyek közül a legtöbb valójában
csak egy bohókás giccs, de akadnak köztük
művészi értékkel bíró alkotások is – az art
car ezzel a festészet után a szobrászatba is
betört. A két világ határmezsgyéjén mozognak az art car „kortárs” képviselői, a nevadai sivatagban rendezett Burning Man
fesztiválra készített motorizált szobrok.
Az évente megrendezett extravagáns eseményen egymást érik a képzőművészeti
igényű járgányok, a jól dokumentált alkotások pedig albumokban és blogokban is
megcsodálhatók.

David Hockney (BMW 850CSi, 1995)

szupersztárja pedig élvezte, ahogy a brit
társadalom konzervatív része reagált az
ő négykerekűjére – mosolyogva mesélte,
hogy egy idősebb hölgy egyszer az esernyőjével esett neki a tarka luxusautónak.

SZTÁRKREÁCIÓK
A következő nagy lökés meglepő módon
a versenysportból érkezett. Az 1975-ös
Le Mans-i 24 órás futamon induló Hervé
Poulain ugyanis a művészetek iránti rajongástól vezérelve arra kérte barátját, az amerikai Alexander Caldert, hogy készítsen
egyedi fényezést BMW 3.0 CSL versenyautója számára. A kinetikus szobrok alkotójaként ismert világhírű amerikai művész igent
mondott a felkérésre, és elkészítette pályafutása utolsó művét, a sárga, kék és piros
színekben pompázó betontorpedót.
A négykerekű a BMW vezetőinek tetszését is elnyerte, így a következő évben már
a gyári csapat pilótái, Peter Gregg és Brian
Redman álltak rajthoz egy újabb egyedi
BMW 3.0 CSL-lel. A premiert a motorsport és képzőművészet világa részéről is nagy érdeklődés övezte, hiszen a
minimalizmusnak új irányt adó amerikai festő, Frank Stella alkotásáról volt szó.
A BMW Art kollekció harmadik tagját az

Jeff Koons által megálmodott BMW M3

A BMW ART CAR KOLLEKCIÓ

Az 1970-ben tragikusan elhunyt Janis Joplin a hatvanas évek végén gyakori látvány volt San Franciscóban
a pszichedelikus fényezésű Porsche 356 kabriójában.

amerikai pop-art egyik legnevesebb alkotója, Roy Lichtenstein álmodta meg, ráadásul a BMW 320i versenyautó pedig
Hervé Poulainnel és Marcel Mignot-val
a volán mögött kategóriájában a második helyen ért célba Le Mans-ban. Két
évvel később a két francia pilóta a német
Manfred Winkelhockkal kiegészülve alkotott világhírű triót, hiszen a projekt történetének eddigi legjobb eredményét érték
el: a BMW M1 a hatodik helyen ért célba
a legendás megbízhatósági versenyen.
A lendületes vonalakkal megrajzolt sportkocsi nemcsak ennek köszönheti népszerűségét – külső megjelenéséről a pop-art

Alexander Calder (BMW 3.0 CSL, 1975)
Frank Stella (BMW 3.0 CSL, 1976)
Roy Lichtenstein (BMW 320 Group 5, 1977)
Andy Warhol (BMW M1 Group 4, 1979)
Ernst Fuchs (BMW 635CSi, 1982)
Robert Rauschenberg (BMW 635CSi, 1986)
Michael Jagamara Nelson (BMW M3
Group A, 1989)
Ken Done (BMW M3 Group A, 1989)
Matazo Kayama (BMW 535i, 1990)
César Manrique (BMW 730i, 1990)
A. R. Penck (BMW Z1, 1991)
Esther Mahlangu (BMW 525i, 1991)
Sandro Chia (BMW M3 GTR, 1992)
David Hockney (BMW 850CSi, 1995)
Jenny Holzer (BMW V12 LMR, 1999)
Ólafur Elíasson (BMW H2R, 2007)
Jeff Koons (BMW M3 GT2, 2010)
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JOGI NYILATKOZAT
1. A jelen dokumentumban közölt megállapítások
befektetéssel kapcsolatos kutatások, melyek – kifejezetten vagy közvetett módon – egy vagy több pénzügyi
eszközre vagy pénzügyi eszközök kibocsátóira vonatkozóan befektetési stratégiát ajánlanak, ideértve az ilyen
eszközök jelenlegi vagy jövőbeli értékére vagy árára
vonatkozó véleményt is. A befektetéssel kapcsolatos
kutatás megállapításai objektív vagy független magyarázatot tartalmaznak. Jelen dokumentum nem veszi
figyelembe az egyes befektetők egyedi igényeit, körülményeit és céljait, így személyre szóló ajánlás hiányában
nem minősül befektetési tanácsadásnak.
A jelen dokumentumot OTP Bank Nyrt. az ügyfelei vagy
a nyilvánosság körében kívánja terjeszteni, vagy ahhoz
más személyek számára oly módon biztosít hozzáférést, amely alapján jelen dokumentum nyilvánosságra
kerülhet.
2. OTP Bank Nyrt. megfelelő belső szabályozást alakított ki (i) a pénzügyi elemzők és más releváns személyek
személyes ügyleteire és kereskedésére, (ii) a befektetéssel kapcsolatos kutatás előállításában részt vevő
pénzügyi elemzők és más releváns személyek esetében
a fizikai elkülönítés biztosítása, továbbá információs
korlátok meghatározása, (iii) az ösztönzők, juttatások
elfogadására és kezelésére vonatkozóan.
3. A jelen tájékoztatás nem teljes körű, a benne foglalt

adatok tájékoztató jellegűek. Jelen tájékoztatás – sem
önállóan, sem egyes részei vonatkozásában – nem minősül befektetési tanácsadásnak, még abban az esetben
sem, ha a jelen dokumentum bármely része egyes pénzügyi eszköz vonatkozásában annak várható árfolyam-,
hozamalakulásának lehetőségeivel kapcsolatos leírást,
és ezzel összefüggésben álló befektetési lehetőségeket
tartalmaz. Továbbá jelen tájékoztatás nem minősül jogi,
adó- vagy számviteli tanácsadásnak.
4. A tájékoztatás a dokumentum készítésének idején
irányadó piaci helyzetet tükrözi. További információk
állhatnak az Önök rendelkezésére, amennyiben ezt
az OTP Bank Nyrt.-től igényli. Jelen dokumentum az
elkészítése időpontjában az OTP Bank Nyrt. rendelkezésére álló nyilvánosan hozzáférhető, akár több különböző forrásból elérhető információk alapján készült.
A jelen dokumentum elkészítése során felhasznált
adatok, tények, információk lényeges forrásai az alábbiak: Portfolio-Teletrader Kft. – Teletrader Professional,
Bloomberg, Thomson Reuters, Központi Statisztikai
Hivatal, Eurostat, Magyar Nemzeti Bank, Európai
Központi Bank (ECB), Bloomberg, IMF, OECD, FRED,
EIA, IEA, ValueWalk, Topdowncharts, CNBC,Business
Insider, Portfolio.hu. Bár az OTP Bank Nyrt. jóhiszeműen
hagyatkozott olyan forrásokra a dokumentum elkészítésekor, amelyeket megbízhatónak gondol, semmilyen szavatosságot, jótállást vagy kötelezettséget nem
vállal azért, hogy a dokumentumokban foglalt adatok
pontosak és teljesek. A dokumentumban az OTP Bank
Nyrt. Privát Banki és Vagyonkezelési Főosztály munkatársainak nyilvánosan hozzáférhető adatokon alapuló
véleményei és becslései jelennek meg, Ön ettől eltérő
ajánlást is kaphat az OTP Bank Nyrt. munkatársaitól,
különösen abban az esetben, amennyiben megkötött
befektetési tanácsadási szerződés alapján befektetési
tanácsadási szolgáltatást vesz igénybe. A megjelölt
tartalmak és vélemények a dokumentum készítésének
időpontjában irányadó megítélésen alapulnak, amely
a jövőben külön értesítés nélkül is változhatnak.
5. Az OTP Bank Nyrt. tájékoztatja a dokumentum felhasználóit, hogy a befektetéssel kapcsolatos kutatás
megállapításai mellett is jogosult a jelen dokumentumban megjelölt kibocsátók által forgalomba hozott
pénzügyi eszközök vonatkozásában ügyletkötésekre vagy kereskedésre árjegyzőként jóhiszeműen
eljárva és az árjegyzés szokásos menete szerint, valamint egyéb befektetési tevékenységet vagy kiegészítő

szolgáltatást, illetve egyéb pénzügyi vagy kiegészítő
pénzügyi szolgáltatást nyújtani a kibocsátónak és
egyéb személyeknek.

amennyit befektetett, így akár az is előfordulhat, hogy a
befektetett tőke csökken, teljes összegét elveszíti, vagy
akár azon is túl keletkezhet fizetési kötelezettsége.

6. A jelen dokumentum semmilyen további elemzés
alapjául nem szolgálhat a benne feltüntetett pénzügyi
eszközök vonatkozásában. Amennyiben a dokumentum
bármely pénzügyi eszköz jövőbeni forgalomba hozatalára utal ez kizárólag indikatív, előzetes és tájékoztatási
célokat szolgál, és egy ilyen pénzügyi eszközre vonatkozó elemzés kizárólag azokon a nyilvános információkon alapul, amelyek a vonatkozó tájékoztatóban vagy
hirdetményben találhatók. A jelen dokumentumban
foglaltak nem jelentik azt, hogy az OTP Bank Nyrt. ügynökként, megbízottként vagy bármely más módon járna
el bármely olyan jövőbeni befektető javára vagy nevében, amely a jelen tájékoztatóban meghatározott pénzügyi eszközbe kíván befektetni.

12. A tőkeáttételes termékekkel, mint például devizával (FX/Forex/foreign exchange), vagy részvényre,
indexre szóló termékkel való kereskedés jelentős kockázatot hordoz, és nem minden befektető számára alkalmas. A tőkeáttételes kereskedés során fennáll a teljes
tőkevesztés, illetve a befektetett tőkét meghaladó veszteségek lehetősége is.

7. Bizonyos személyek számára nem biztosított vagy
csak korlátozott hozzáférés biztosított a jelen dokumentumban szereplő termékekhez és/vagy szolgáltatásokhoz. A jelen dokumentum OTP Bank Nyrt. általi
elkészítése, honlapra történő feltöltése, nyilvánosságra
hozatala semmilyen körülmények között nem tekinthető
úgy, hogy az OTP Bank Nyrt. szándéka arra irányulna,
hogy a tájékoztatóban szereplő termékekre és/vagy
szolgáltatásokra vonatkozó információt tegyen elérhetővé olyan személyek részére, akikre nézve valamely
ország vagy állam az adott termék és/vagy szolgáltatás
igénybevételét, megszerzését, valamint azokra vonatkozó hirdetést tiltja vagy korlátozza.

8. Jelen kiadvány általános jellegű ismertetést, ismereteket tartalmaz, így nem veszi figyelembe az egyes
ügyfelek egyedi, speciális igényeit, pénzügyi helyzetét, kockázatvállaló képességét és hajlandóságát, ezért
kérjük, a befektetése előtt kérdés esetén forduljon munkatársainkhoz, vagy keresse fel banki tanácsadóját. Az
egyedi körülmények értékelését és figyelembe vételét
az ügyfelek pénzügyi ismereteit, tapasztalatait, kockázatviselő képességét felmérő alkalmassági és megfelelési tesztek, valamint a célpiac vizsgálata biztosítják.
9. A jelen kiadványban megjelölt befektetési portfóliók
kizárólag a szemléltetést szolgálják, és nem jelentenek a
jövőbeli hozamokra vonatkozó hozamígéretet, valamint
nem tekinthetők a tőke megóvására, vagy a megjelölt
hozam elérésére vonatkozó kötelezettségvállalásnak
vagy garanciának.
10. Kérjük, hogy befektetésre, szolgáltatás igénybevételére vonatkozó megalapozott döntés meghozatalát
megelőzően az adott termékre, szolgáltatásra vonatkozó dokumentációt, tájékoztatót, szabályzatokat,
szerződési feltételeket, hirdetményeket, kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokat, kondíciós listát
figyelmesen olvassa el, és óvatosan mérlegelje befektetése tárgyát, kockázatát, a felmerülő díjakat és költségeket, az esetleges veszteség bekövetkezésének
lehetőségét, valamint tájékozódjon a termékkel, befektetéssel kapcsolatos adójogi jogszabályokról. A pénzügyi eszközök, az értékpapírok árfolyama változik, az
azonnali értékesítésre aktuális árfolyamon kerülhet sor,
mely akár árfolyamveszteséggel is járhat.
A jelen dokumentumban megjelölt információk, vélemények nem helyettesítik, és nem pótolják az adott
pénzügyi eszközökre vonatkozó kibocsátási dokumentációt (pl. tájékoztató, kezelési szabályzat), valamint a
termékismertetőket, hirdetményeket.
11. A konkrét egyedi döntések, illetve befektetések
kockázatát kizárólag Ön viseli, az OTP Bank Nyrt.-t
nem terheli felelősség a befektetési döntések eredményességéért, illetve az Ön által kitűzött cél eléréséért,
továbbá a jelen dokumentum vagy annak bármely része
alapján meghozott egyedi befektetési döntésekért és
az ebből eredő következményekért.
Minden befektetés bizonyos kockázatokkal jár, amelyek kihathatnak a befektetési döntés eredményességére és a befektető esetleg nem olyan összeghez jut a
befektetéséből, melyet befektetési célként elvárt, vagy

13. Az adatok, illetve információk a múltbeli hozamra
vagy változásra vonatkoznak. A múltbeli adatokból és
információkból nem lehetséges a jövőbeni hozamra,
változásra, illetőleg teljesítményre vonatkozó megbízható következtetéseket levonni.
A pénz- és tőkepiaci helyzet változásait, az árfolyamok
mozgását, a befektetések és azok hozamainak alakulását több tényező együttes hatása befolyásolja, melyek
között jelentős tényező a befektetői várakozások alakulása is. Az árfolyamok alakulása, a pénzügyi eszközök, indexek vagy mutatók jövőbeni hozama, ezek
változásainak, valamint tendenciáinak, jövőbeni teljesítményének vizsgálata becsléseken, előrejelzéseken alapul, melyek előrejelzésekből nem lehetséges
az árfolyamok jövőbeni alakulására, a valós jövőbeni
hozamra, változásra, illetőleg teljesítményre vonatkozó, megbízható következtetéseket levonni. Az egyes
termékek, szolgáltatások esetében, kérjük, értékelje
azok adóügyi elszámolásra vonatkozó következmé-

kitevő küszöböt meghaladó nettó hosszú vagy rövid
pozícióval;
c) az OTP Bank Nyrt. az ajánlás tárgyát képező pénzügyi
eszköz tekintetében árjegyzőként vagy likviditás biztosítójaként jár-e el;
d) az OTP Bank Nyrt. az ajánlással érintett kibocsátó
bármely nyilvános kibocsátásának vezető szervezője vagy társ-vezetőszervezője volt-e az elmúlt
12 hónapban;
e) az OTP Bank Nyrt. a 2014/65/EU irányelv I. mellékletének A. és B. szakaszában meghatározott befektetési szolgáltatások nyújtására vonatkozóan a
kibocsátóval kötött megállapodásnak részes fele-e;
a jelen jogi nyilatkozat végén feltüntetett elérhetőségen kérhető.
Az OTP Bank Nyrt. összeférhetetlenségi politikával
és nyilvántartással, valamint bank- és értékpapírtitok
átadásának rendjére vonatkozó előírásokkal rendelkezik, melyek az összeférhetetlenség megelőzésére
és elkerülésére szolgáló hatékony belső szervezeti és
igazgatási megoldásoknak, valamint információs korlátoknak minősülnek. Az ajánlás elkészítésében részt
vevő személyek díjazása nem kapcsolódik közvetlenül
a 2014/65/EU irányelv I. mellékletének A. és B. szakaszában meghatározott befektetési szolgáltatások keretében teljesített ügyletekhez, vagy általa vagy ugyanazon
csoporthoz tartozó más jogi személy által teljesített ügyletekhez, kereskedési díjakhoz, amelyet ő maga vagy az
ugyanazon csoporthoz tartozó más jogi személy kap.

nyeit, egyéb adóügyi következményeit is, figyelemmel
arra, hogy ezek pontosan csak a hatályos adójogszabályok és az ügyfél egyedi körülményei alapján ítélhetőek
meg, és ezen jogszabályi rendelkezések, valamint körülmények a jövőben változhatnak.

16. Az azonos eszközre, termékre vonatkozó befektetéssel kapcsolatos korábbi befektetéssel kapcsolatos
kutatást tartalmazó dokumentumok elérhetőek díjmentesen és közvetlenül az alábbi elérhetőségen: www.
otpprivatebanking.hu

14. OTP Bank Nyrt. a jelen dokumentum módosításának jogát fenntartja, a dokumentum a jövőben külön
értesítés nélkül is módosulhat.

17. A jelen ajánlás a szerzői jogról szóló 1999. évi
LXXVI. törvény alapján szerzői jogi védelem alatt áll és
az OTP Bank Nyrt. minden jogot fenntart, így különösen
hangsúlyozzuk, hogy az ajánlás, vagy annak egy része
nyilvánosságra nem hozható, nem terjeszthető, másolat nem készíthető. Az OTP Bank Nyrt. a jelen kiadvány
elkészítése során kellő gondossággal járt el, azonban
az esetlegesen felmerülő elírásokért, nyomdai hibákért
felelősséget nem vállal.

15. A jelen tájékoztató a piaci visszaélésekről szóló
596/2014 (EU) [MAR] rendelet szerint befektetési ajánlásnak (a továbbiakban: „ajánlás”) minősül.
Az ajánlás készítésében részt vevő személyek: Dinnyés
István – befektetési szenior tanácsadó, Sándor Dávid –
befektetési vezető tanácsadó
Az ajánlás készítése során alkalmazott módszertanról
részletes tájékoztatás a jelen jogi nyilatkozat végén feltüntetett elérhetőségen kérhető.
Az ajánlás elkészítése során oltalmazott modell használatára nem került sor.
Az ajánlással érintett befektetés időtartamára vonatkozó megfelelő magyarázatok, valamint a feltételezések
érzékenységi elemzését is magában foglaló megfelelő
kockázati figyelmeztetések minden egyes befektetésre
vonatkozóan az ajánlás azon részén kerülnek feltüntetésre,
ahol a szóban forgó befektetés elemzésére sor került.
Az ajánlás aktualizálásának ter vezet t gyakorisága:
negyedévente.
Az arra vonatkozó információ, hogy az ajánlásban feltüntetett árfolyamok mely napra és időpontra vonatkoznak mindenkor az ajánlás azon részén kerül
feltüntetésre, ahol a szóban forgó árfolyam rögzítésre
került, eltérő esetben az árfolyamok az ajánlás elkészítésének időpontjára vonatkoznak.
Ugyanazon pénzügyi eszközt vagy kibocsátót érintő, az
előző 12 hónapos időszakban terjesztett korábbi ajánlásoktól való eltérésre, módosításokra, valamint a korábbi
ajánlás dátumára vonatkozó információk a jelen ajánlás
közzétételének helyén található korábbi ajánlásokkal történő összevetést követően érhetők el. A bármely pénzügyi eszközre vagy kibocsátóra vonatkozó, az előző 12
hónapos időszakban terjesztett összes ajánlás listája az
ajánlásokat tartalmazó elektronikus felületen érhető el.
Arra vonatkozó tájékoztatás, hogy
a) az ajánlásban érintett pénzügyi eszköz kibocsátója
rendelkezik-e az OTP Bank Nyrt. teljes jegyzett tőkéjének 5%-át meghaladó részesedéssel;
b) az OTP Bank Nyrt. rendelkezik-e az ajánlásban érintet t kibocsátó teljes jegyzet t tőkéjének 0,5%-át

18. Az ajánlásra vonatkozó további tájékoztatás a
david.sandor@otpbank.hu és a dinnyesi@otpbank.hu
e-mail-címen kérhető.
OTP Bank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041-585; székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16.; felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank 1054 Budapest, Szabadság
tér 9., ügyfélszolgálat: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.)
Kézirat lezárva: 2019. május 6.

HASZNOS INFORMÁCIÓK
A KIADVÁNNYAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEIRE ÖRÖMMEL
VÁLASZOL AZ ÖN SZEMÉLYES PRIVÁT BANKI TANÁCSADÓJA.
Schneider Hermina Ágnes .  .  .  .  .  .  .  . 1015 Budapest, Széna tér 7. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . +36 1 366 6107
Németh Tamás .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1033 Budapest, Flórián tér 15. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  +36 1 366 6108
Molnár Tamás .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1041 Budapest, Erzsébet utca 50. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . +36 1 366 6164
Vitóris Erika .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1052 Budapest, Deák Ferenc utca 7–9. .  .  .  .  .  .  .  .  . +36 1 366 6102
Lengyel András .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1052 Budapest, Deák Ferenc utca 7–9. .  .  .  .  .  .  .  .  . +36 1 366 6103
Kapin Tímea .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1052 Budapest, Deák Ferenc utca 7–9. .  .  .  .  .  .  .  .  . +36 1 366 6105
Ragács Krisztián.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1052 Budapest, Deák Ferenc utca 7–9. .  .  .  .  .  .  .  .  . +36 1 366 6105
Wollák Péter.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1052 Budapest, Deák Ferenc utca 7–9. .  .  .  .  .  .  .  .  . +36 1 366 6101
Balogh Józsefné.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1052 Budapest, Deák Ferenc utca 7–9. .  .  .  .  .  .  .  .  . +36 1 366 6145
Kárpáti Gábor .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1052 Budapest, Deák Ferenc utca 7–9. .  .  .  .  .  .  .  .  . +36 1 366 6193
Kovács Petra.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1052 Budapest, Deák Ferenc utca 7–9. .  .  .  .  .  .  .  .  . +36 1 366 6182
Aradi László .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1055 Budapest, Nyugati tér 9. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . +36 1 366 6165
Vályi Edina.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1083 Budapest, Futó utca 35–45. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  +36 1 366 6119
Horváth Balázs.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1115 Budapest, Bartók Béla út 92–94.   .  .  .  .  .  .  .  .  . +36 1 366 6109
Göcz Éva.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1124 Budapest, Apor Vilmos tér 11.   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . +36 1 366 6160
Dr. Pommer Márta.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1124 Budapest, Apor Vilmos tér 11.   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . +36 1 366 6173
Tógyer Olivér.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1131 Budapest, Babér utca 9. . . . . . . . . . . . . . . +36 1 366 6118
Katona Lajosné.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 19–21. .  .  .  .  .  +36 1 366 6117
Dr. Virágos Lívia.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1163 Budapest, Jókai utca 3/B.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  +36 1 366 6115
Harnos Hajnalka.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1173 Budapest, Ferihegyi út 93. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . +36 1 366 6114
Pilissy Norbert.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1181 Budapest, Üllői út 377.   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  +36 1 366 6120
Varga Gábor Zsolt.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 86. .  .  .  .  .  .  .  .  . +36 1 366 6122
Deutsch Lajosné.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2040 Budaörs, Szabadság utca 131/A .  .  .  .  .  .  .  .  .  +36 1 366 6144
Gilicze Szilvia .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2800 Tatabánya, Fő tér 32. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . +36 1 366 6157
Baran Flórián .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3100 Salgótarján, Rákóczi út 22. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  +36 1 366 6143
Péter István.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3300 Eger, Törvényház utca 4. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . +36 1 366 6130
Balajtiné Demeter Beáta .  .  .  .  .  .  .  .  .  3530 Miskolc, Uitz Béla utca 6. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  +36 1 366 6128
Kósa László.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4025 Debrecen, Hatvan utca 2–4. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . +36 1 366 6154
Mokánszki Sándor .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4400 Nyíregyháza, Rákóczi utca 1.   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . +36 1 366 6152
Varga Éva.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5000 Szolnok, Szapáry utca 31. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  +36 1 366 6153
Szilágyi Attila. . . . . . . . . . . . . . . . 5600 Békéscsaba, Szent István tér 3. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  +36 1 366 6125
Nép László.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6000 Kecskemét, Korona utca 2.   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . +36 1 366 6123
Sáfrán Zoltán.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6500 Baja, Deák Ferenc utca 1.   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  +36 1 366 6124
Zöllei Krisztina .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6720 Szeged, Takaréktár utca 7. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . +36 1 366 6126
Molnár Katalin.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7100 Szekszárd, Szent István tér 5–7. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  +36 1 366 6148
Csizmadiáné Orbán Gabriella.  .  .  .  .  .  7400 Kaposvár, Széchenyi tér 2. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . +36 1 366 6150
Bozsogi Tamás.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7621 Pécs, Rákóczi út 44. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . +36 1 366 6196
Szabó Gabriella.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8000 Székesfehérvár, Ősz utca 13.   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . +36 1 366 6131
Váliczkóné Szabó Ildikó .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8200 Veszprém, Brusznyai Árpád utca 1. .  .  .  .  .  .  .  . +36 1 366 6133
Bánosné Fekete Gyöngyi.  .  .  .  .  .  .  .  .  8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy utca 15–17. .  .  .  .  .  .  .  +36 1 366 6140
Gáspár Mónika .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9022 Győr, Teleki László utca 51.   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  +36 1 366 6136
Horváth Andor.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9400 Sopron, Várkerület 96/A .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  +36 1 366 6139
Maróti Zoltán .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9700 Szombathely, Fő tér 3–5. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . +36 1 366 6137
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A KIADVÁNY BEFEKTETÉS SZAKMAI TARTALMÁT AZ OTP ELEMZÉSI KÖZPONT
ÉS AZ OTP PRIVATE BANKING KÉSZÍTETTE.
TŐKEPIACI AKTUALITÁSOK – OTP ELEMZÉSI KÖZPONT
Dunai Gábor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DunaiG@otpbank.hu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06 1 374 7272
Tardos Gergely. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TardosG@otpbank.hu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06 1 374 7273
Váradi Beáta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VaradiBE@otpbank.hu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06 1 374 7271

HAZAI ÉS NEMZETKÖZI KÖTVÉNYPIAC, PORTFÓLIÓAJÁNLÁSOK – OTP PRIVATE BANKING
Dinnyés István. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DinnyesI@otpbank.hu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06 1 486 6379
Sándor Dávid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . david.sandor@otpbank.hu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06 1 486 1243
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„
z emberekbó´l általában
nem az eró´ hiányzik, hanem
az akarat.”

Victor Hugo

A SIKER TITKA: TUDNI VALAMIT, AMIT MÁS NEM TUD.

