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PIACI KILÁTÁSOK 2020-IG

EU-s források: átalakuló szerkezet, a 

célzott visszatérítendő támogatások 

lesznek jellemzőbbek

NHP: fokozatos kivezetés, piaci alapú 

hitelezés lassú felfutása

FDI-beáramlás: a reálbér-konvergenciával 

akár meg is fordulhat a trend 2020-ig

Banki finanszírozás: nehezen lesz 

elérhető alacsony eszközértékű, innovatív 

vállalatok számára

MI VÁRHATÓ?

2020-IG SZÜKSÉGES 

MEGERŐSÍTENI A 

TŐKEPIACOT

A tőkepiaci finanszírozási csatorna 

növelheti a cégek versenyképességét

A beruházási projektek megtérülését hatékonyabban 

biztosíthatja a piaci alapon történő forrásbevonás
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Bankhitel (háztartás+vállalat) / GDP Tőzsdei részvények / GDP

Angolszász modell Kontinentális modell KKE - feltörekvő országok

Banki és tőzsdei finanszírozás

Vállalati EU-transzferek
A GDP százalékában

Forrás: MNB

Trendek



HÁZTARTÁSI POZÍCIÓK

Mi a gond?



KICSI A RÉSZVÉNYSÚLY A PÉNZÜGYI VAGYONBAN

A lakosság a teljes pénzügyi 

vagyonának alig 1 százalékát 

tartja tőzsdei részvényekben, 

miközben az EU-ban ennek a 

többszörösére is van példa.

7,1%

4,5%

4,6%

4,5%

1,2%

Olaszország

Franciaország

Németország

Ausztria

Magyarország

Forrás: Banca D’italia, Banque de France, Deutsche Bundesbank,  Oesterreichische Nationalbank

Tőzsdén jegyzett 

részvények aránya a 

háztartások pénzügyi 

eszközein belül

Háztartási pozíciók – Mi a gond?



KONZERVATÍV A MEGTAKARÍTÁSI SZERKEZET
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A lakosság teljes pénzügyi vagyona

Egyes tételek súlya a vagyonból

Készpénz

Hitelviszonyt 

megtestesítő értékpapírok

Befektetési jegyek

Milliárd forint

Forrás: MNB

A lakosság pénzügyi befektetéseit tekintve 

általánosan konzervatívabb, 

kockázatkerülőbb magatartást tanúsít 

Az alacsony kockázat mellett a könnyű 

hozzáférhetőségnek és likviditásnak van 

nagy szerepe a befektetési döntések során

Növekszik az államkötvények és 

befektetési jegyek (likviditási és 

pénzpiaci) aránya a teljes megtakarítási 

szerkezeten belül

A készpénztartás még mindig nagyon 

magas arányt képvisel 

*A II. negyedév végén

Háztartási pozíciók – Mi a gond?

!



FEJLETLEN A PÉNZÜGYI KULTÚRA

40% a jelenlegi 

kamatkörnyezetben a 19%-os 

kamatot sem tartja irreálisnak

Háztartási pozíciók – Mi a gond?

Átlagosan a 

10%-os betéti 

kamatot érzik 

reálisnak 
32% otthon tartja 

a megtakarításait

!

Forrás: portfolio.hu



AZ ÖNGONDOSKODÁS HIÁNYA

Miből fog 

élni idős 

korában?

Csak 

nyugdíj

Lesz más jövedelmem is

28%

32%

Nem 

tudom

41%

Az utolsó aktív év átlagkeresetének 

hány %-a a nyugdíj?

Szakértői 

becslés

Tényleges 
nyugdíjvárakozás

40%

64%

Forrás: OTP Öngondoskodás Index, portfolio.hu

Háztartási pozíciók – Mi a gond?

!
69% az államtól 

várja az időskor 

biztosítását

A várható 

nyugdíjat erősen 

túlbecsülik



INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓK

Mi jellemzi a 

befektetési alapok, 

pénztárak és biztosítók 

vagyonkezelését?



AZ ÁLLAMKÖTVÉNY ÉS A BANKBETÉT DOMINÁL

Intézményi portfóliók

2116

795 3057

780
1144

471

271

Bankbetét, 

folyószámla

Diszkont 

kincstárjegy
Államkötvény

Vállalati kötvény, 

jelzáloglevél

Részvény

Ingatlan

Egyéb

A BAMOSZ tagjai – befektetési alapok, pénztárak és biztosítók együtt –

összesen 8634 milliárd forintnyi vagyont kezeltek 2016. I. félévének végén 

Forrás: BAMOSZ



NAGYON ALACSONY A RÉSZVÉNYKITETTSÉG 

Intézményi portfóliók

A 1144 milliárd forintnyi részvény csupán bő egynyolcados súlyt képvisel 

az összes kezelt vagyonban, s ennek is csak töredéke a belföldi papír.

Forrás: BAMOSZ

1144

Részvényarány a BAMOSZ-tagok

által kezelt vagyonban

13,3%

222

Belföldi papírok aránya a 

kezelt részvényvagyonban

19,3%

Vagyis a belföldi részvények 

súlya a teljes kezelt 

vagyonban mindössze 2,6%



A BEFEKTETÉSI ALAPOK A MEGHATÁROZÓAK

Intézményi portfóliók

Vagyontulajdonos-típusok szerint a kezelt vagyon kétharmada a befektetési 

alapoknál található; 5461 milliárd forintos eszközértékük több mint 

négyszerese a pénztárakénak.

Forrás: BAMOSZ

Befektetési alapok

Pénztárak

Biztosítók – unit-linked termékek

Biztosítók – egyéb vagyon

Egyéb

5641

1309

455
683 546

Milliárd forint



5641
milliárd forint

ELTÉRŐ RÉSZVÉNYKITETTSÉGI ARÁNYOK

Intézményi portfóliók

A pénztárakban kezelt vagyonban csaknem egynegyedes a részvények súlya, 

míg a rövidebb időtávban gondolkodó befektetési alapoknál alig egytizedes.

Forrás: BAMOSZ

Befektetési 

alapok

Pénztárak

Részvények

Bankbetét, 

folyószámla

1309
milliárd forint

Részvények

10,6% (2% hazai) 23,7% (6% hazai)

50,4%

35,6%

25,2%

Államkötvény

Megjegyzés: a részvények és a 20%-nál nagyobb súlyú elemek részesedése a kezelt vagyonból   



ELTÉRŐ RÉSZVÉNYKITETTSÉGI ARÁNYOK

Intézményi portfóliók

A biztosítóknál a unit-linked termékek esetén az egyharmadot is meghaladja a 

részvényhányad, az egyéb vagyon csoportban azonban minimális a súlya.

Forrás: BAMOSZ

Biztosítók –

egyéb vagyon

Államkötvény

455
milliárd forint

683
milliárd forint

34,9% (5% hazai)

25,1% 76,4%

Biztosítók –

unit-linked termékek

Részvények Részvények

6,0% (1% hazai)

Megjegyzés: a részvények és a 20%-nál nagyobb súlyú elemek részesedése a kezelt vagyonból   



A FŐBB ALAPTÍPUSOK ESZKÖZÉRTÉKE

Intézményi portfóliók

A 2016. I. félév végi számok szerint a kötvényalapok magaslottak ki a 

mezőnyből, míg a sor végén a részvényalapok kullogtak.

Kötvényalapok

Pénzpiaci alapok

Vegyes alapok

Abszolút hozamú alapok

Ingatlan lapok

1368

1044

796 778 744
Részvényalapok

314

Milliárd forint

Forrás: MNB, BAMOSZ



ESZKÖZÉRTÉK-VÁLTOZÁS AZ ELMÚLT 3 ÉVBEN

Intézményi portfóliók

2013. június 30-ától az idei első félév végéig a befektetési alapok állománya 

mintegy 1500 milliárd forinttal nőtt. A legnépszerűbbnek a kötvény, a vegyes és 

az abszolút hozamú alapok bizonyultak, miközben a pénzpiaciak zuhantak.   

Forrás: MNB, BAMOSZ

Kötvényalapok

Pénzpiaci alapok

Vegyes alapok

Abszolút hozamú alapok

Ingatlanlapok

+582

+535

+391

+304

-24 Részvényalapok

-486

Milliárd forint



NYUGDÍJVAGYON: VAN TERE A RÉSZVÉNYEKNEK

Intézményi portfóliók

A nyugdíjvagyon esetén nemzetközi szinten, a fejlett tőkepiaccal rendelkező országokban, 

jóval magasabb részvénykitettség a jellemző: nálunk is indokolt lehet a növelés.

Forrás: Global Pension Assets Study 2016 (Willis Tower Watson), BAMOSZ*A tanulmányban szereplő országok átlaga; **BAMOSZ-statisztikák alapján kalkulált érték

24%

29%

31%

33%

39%

43%

44%

48%

48%

0% 25% 50% 75% 100%

Nyugdíjeszköz-allokáció egyes országokban, 2015 

USA

Ausztrália

Átlag*

UK

Kanada

Hollandia

Japán

Svájc

Magyarország**

Részvény

Kötvény

Egyéb

Készpénz



FELMÉRÉS 

A relatíve alacsony 

részvénykitettség és a 

külföldi részvények 

jelentős túlsúlyának okát, 

illetve a pénztárak 

befektetési szokásait egy 

kérdőívben mértük fel, 

BAMOSZ-tagok körében.



SAROKSZÁMOK

Felmérés

A BAMOSZ-tagok

által kezelt külföldi 

részvénykitettség 

48%-át képviselik

Kérdéseinkre a BAMOSZ-tagok 58%-a válaszolt

A teljes kezelt 

vagyon 84%-át  

kezelik

A teljes pénztári 

vagyon 70%-át 

kezelik

A BAMOSZ-tagok által 

kezelt hazai 

részvénykitettség 

75%-át képviselik

Mi jellemzi a 

válaszadókat?

€FtP



MAGYAR RÉSZVÉNYEK: ERŐSEN KONCENTRÁLVA

Felmérés

A magyar részvénykitettséget gyakorlatilag a négy „blue-chip” 

– a Mol, az OTP, a Richter és a Magyar Telekom – jelenti.

P

Magyar részvények állományi megoszlása 

A teljes kezelt 

vagyonban

A pénztári kezelt 

vagyonban

BÉT blue-chip

91,4% 95,4%



MAGYAR RÉSZVÉNYEK: AKTÍVABB KÜLFÖLD

Felmérés

Az elmúlt közel két évben a hazai pénzügyi vállalatok és a lakosság 

szabadultak a részvényektől, míg a külföld növelte kitettségét a hazai 

részvényekben, miközben a BUX árfolyama csúcsokat döntött.

Pénzügyi
vállalatok

Háztartások
Külföld

-13,6
-100,3

+115,6

Forrás: MNB

Magyar tőzsdei részvények állományának változása 

2014. IV. negyedév és 2016. II. negyedév között

(milliárd forint, árfolyamváltozástól tisztított) 

BUX

DAX

WIG20

S&P

2015.01.01. = 100%

2016.08.30.

+70%

Indexek értékének változása

(2015 elejéhez képes, százalék) 

A külföld jelentősen leépítette pozícióit a válság 

során, amelyeket az elmúlt időszakban épített 

fel újra (vagy nem is volt nekik korábban)

Okok a 

felmérés 

alapján Régiós lengyel–magyar 

részvény-átsúlyozás 



KOCKÁZATKERÜLŐ LAKOSSÁG

Felmérés

A lakosság kockázatkerülő, így alapvetően a nyugdíj-megtakarítási portfólió 

kialakításánál is a konzervatív csomagokat választja. 

Nagyobb szereplők önkéntes 

nyugdíjportfólióinak megoszlása, 2015

Kockázatkerülő 

portfólió

74%

20% alatti 

részvényarán)

26%

Kockázatosabb 

portfólió

20% feletti 

részvényarán)

Az általunk megvizsgált szereplőknél az önkéntes nyugdíjportfóliókban 

tartott vagyon háromnegyede konzervatív konstrukciókban volt elhelyezve.

Forrás MNB, pénztárak saját leírása



RÖVID TÁVÚ OPTIMALIZÁLÁS

Felmérés

Noha a pénztárak befektetései nyugdíj-megtakarítási célokat szolgálnak, jó 

néhányuk extrém rövid időtávra (1 év) optimalizál, így indokolatlanul 

alulsúlyozottá válhat a részvény a portfólión belül.

A felmérés megerősítette: a rövid távú optimalizálás, illetve a lakosság kockázatkerülő 

magatartása miatt a piaci szereplők kevésbé szándékoznak részvénykitettségüket megnövelni.

Tervezi-e növelni a 

következő egy évben a 

részvénykitettségét?* 

Létrehozna-e magyar 

KKV részvényekbe fektető 

befektetési alapot?

Tervezi-e növelni a 

következő egy évben 

külföldi részvénykitettségét? 

Nem

71,4% 71,0%87,0%

*24,1% mondta azt, hogy a blue-chipekben, 

14,3% pedig kisebb kapitalizációjú

papírokban növelné a részvénykitettségét.



SZŰK KERESZTMETSZETEK

Milyen további 

szűk keresztmetszeteket azonosítottak még 

a válaszadók?



ÚJ KIBOCSÁTÁSOKRA VAN SZÜKSÉG

Szűk keresztmetszetek

1

2

3

Új kisebb 

kibocsátások

Új nagy 

kibocsátások

Szerződtetett részvény 

árjegyzés megjelenése

Kevés az új, jól 

kereskedhető „story”

!

A válaszadók 82%-a

azonosította a kevés 

likvid papír meglétét a 

tőzsdén mint elsődleges 

problémát!

Prioritási 

szempontból a 

legszükségesebb 

változtatások:



A KIS PAPÍROK IS ÉRDEKESEK LEHETNEK

Szűk keresztmetszetek

Miért nem fektetne magyar 

KKV részvénybe?

27,3%

Nincs befektetői 

bázis

Nem kezelnek 

ilyen portfóliót

Likviditási 

problémák

Költséges 

elemzés, 

értékelés

18,2%

45,4%

9,1%

Pedig lenne érdemi kereslet a likvid 

KKV részvények iránt, a válaszadók 

71%-a hajlandó lenne likvid KKV 

részvényt vásárolni.

Ha lennének likvid KKV részvények a magyar 

piacon, hogyan növelné a kitettségét?

Elsősorban 

közvetlenül

64%

Elsősorban 

magyar KKV 

alapon keresztül

7%

Nem növelném 

semmilyen 

módon

29%

Ebben az esetben közvetlenül a tőzsdén 

növelnék kitettségüket, egyedi vásárlásokkal.



TŐZSDEFEJLESZTÉS

Milyen piacfejlesztéseket 

tervez a BÉT a kínálat 

növelésére?



Tőzsdefejlesztés

MILYEN MEGOLDÁSOKON DOLGOZIK A BÉT?

Jó befektetési sztorik hiánya a 

budapesti tőzsdén

Konzervatív (elavult) megtakarítási 

szerkezet, magas készpénztartás

Fejlesztésre szoruló pénzügyi 

kultúra (kibocsátói és keresleti 

oldalon egyaránt)

1

2

3

KKV piac létrehozása

BÉT Akadémia

KKV oktatás

Állami vállalatok

Alternatív megoldások!



Tőzsdefejlesztés

ÁLLAMI VÁLLALATOK A TŐZSDÉN

A tőzsdei privatizáció – és az ezzel járó strukturális átalakítás – növeli a 

vállalkozások hatékonyságát és hozzájárul a versenyképesség javulásához.

Profitabilitás 

(NI/Sales)

Hatékonyság

(Real Sales/Worker)
Termelékenység 

(Real Sales)

Tőkeáttétel

(Debt/Asset)

Osztalék

(Dividend/Sales)

67% 81% 80% 67% 80%

A cégek mekkora 

hányadánál javult

a mutató a tőzsdei 

privatizációval?

Mekkora volt 

a változás

a privatizáció 

előttihez képest?
8,6%

12,6%

97%

116%

94%

177% 0,48

0,44 2,0%

6,5%

Forrás: Megginson, Nash & van Randenborgh; Boubraki & Cosset; D’Souza & Megginson



Tőzsdefejlesztés

KKV PIAC LÉTREHOZÁSA

A vállalati életciklus, főleg annak 

kezdete lerövidült

A finanszírozói oldalon egyre nagyobb 

szerepet kapnak az életciklus elején 

történő befektetések (angyalok, VC)

Az alacsony hozamkörnyezet miatt a 

finanszírozás minden formája 

könnyebben elérhető

A nyilvános tőkepiaci forrásbevonás 

szerepe a fentiek miatt csökkent 

(unikornisok)
A tőzsdék is nyitnak a 

kisebb cégek felé, új 

piacokat hoznak létre

Globális trendek Hazai KKV-k kihívásai

Szűkülő egyéb források 

Versenyképes menedzsment

Piacosítható innovációk

Növekedési és terjeszkedési 

stratégia

Tőkevonzó képesség

Új részvénypiac speciálisan a KKV-k számára



Tőzsdefejlesztés

MINŐSÉGI KKV-K MAGYARORSZÁGON

Potenciális cégek kiválasztásához a 

BÉT egyedi scoring szisztémát 

dolgozott ki, mellyel már több mint 300 

cég azonosításra került

KKV SCORING RENDSZER

Feldolgozóipari profil

Közép-magyarországi telephely

Dinamikus növekedés: 25% feletti 

árbevétel- és mérlegfőösszeg-bővülés

Magas, az átlaghoz képest több 

mint kétszeres jövedelmezőség

Exportorientáltság

Viszonylag kicsi az idegen források aránya 

Az iparági átlagnál jóval magasabb átlagbér

Magas likviditási ráta

Átlagnál jobb kockázati mutató

Jellemzően a 90-es években alapították

Egy tipikus top 50-beli vállalat jellemzői 



Tőzsdefejlesztés

LEHETŐSÉG A CSALÁDI CÉGEK ELŐTT

A GENERÁCIÓVÁLTÁS PROBLÉMÁJA

A sikertelen generációváltás súlyos problémákat okozhat a 

magyar gazdaságnak

A magyarországi GDP 50–60%-át a KKV-k állítják elő, melyek 

gerincét a családi vállalkozások adják 

A legtöbb magyarországi családi vállalkozást közvetlenül a 

rendszerváltás után alapították, így a generációváltás problémája 

a következő években várhatóan felgyorsul 

A tőzsde megoldást kínál a 

generációváltás problémájába 

ütköző családi vállalatok számára, 

akár részleges, akár teljes exittel.

Nyugat-európában számos 

családi vállalkozás választotta 

a tőzsde nyújtotta lehetőséget

A direkt értékesítés nem mindig lehetséges

A nem megfelelő generációváltás háromból két cég 

esetében Magyarországon teljes csődhöz vezet.*

*Forrás: Piac és Profit (2015)



Tőzsdefejlesztés

LEHETŐSÉG A CSALÁDI CÉGEK ELŐTT

RÉSZLEGES KISZÁLLÁS

A teljes exit általában 

több sikeres részleges 

eladás eredménye

Az új tulajdonossal új tudás és innováció jelenhet meg a cégben, a 

kontroll megtartása mellett és minőségi menedzsment veheti át az 

operatív irányítást

A tőzsdei utat választva a tulajdonosok képesek a cég feletti irányítást 

megtartani úgy, hogy közben pénzhez is jutnak (PE, szakmai befektető 

esetén ez szinte lehetetlen)

A piac áraz és nem az örökösök 

(örökösödési vita: vajon mennyit 

érhet a cég?)

Több örökös esetén az eltérő preferenciákra is 

megoldást jelent (bent maradni vs. kiszállni)



Tőzsdefejlesztés

TŐKEBEFEKTETÉS A KKV PIACON

Nemzetgazdasági 

szempontok

A KKV piacot érdemes támogatni

Kiszámítható forrásbevonási 

lehetőségei legyenek

A nagyvállalati státuszt a gyorsan 

növekvő vállalkozások minél többen 

és minél inkább itthon érjék el

A transzparencia hosszú távon javítja 

a vállalkozások termelékenységét

A kisebb, növekvő vállalkozások részvényei kockázatosabb, a hazai 

befektetők számára ismeretlen eszközosztályt alkotnak 

Kezdetben alacsony kereslet adódna, 

ami a piac beindulását lassíthatja

Intézményi 

befektetők 

jelenléte

Speciális fókusz

IPO, Pre-IPO

Dedikált tőkealapok



Tőzsdefejlesztés

BÉT AKADÉMIA

A lakossági tőzsdetanfolyam 2016 őszén 

indul, hazai magánbefektetői körben. 

A tudatos befektetői magatartás 

fejlesztése a cél.

Vállalatok számára a tőzsdeképesség 

és a versenyképesebb működés 

kapcsán a BÉT partnerek bevonásával 

szervez moduláris oktatásokat.

A tőkepiaci szereplők (intézményi ügyfélkör) számára a 

tőzsde oktatásokat szervez, és vizsgáztatást is ellát majd, 

befektetési szolgáltatók részvénykereskedő munkatársainak 

(brókereknek), vagy privát bankároknak.



Tőzsdefejlesztés

KKV OKTATÁS

Általános stratégiai-vállalatfinanszírozási 

fókusz nemzetközi legjobb gyakorlatok 

alapján, a hosszú távú forrásbevonás iránt 

érdeklődő cégek számára. 

Neves üzleti iskolák és piaci 

szereplők (befektetők, tanácsadók, 

befektetési szolgáltatók, kibocsátók) 

is közreműködnek. 

Részben EU-s források finanszírozhatják; GINOP-1.1.2-VEKOP-

16: „KKV szektor hatékonyságának növelése pénzügyi ismeretek, 

vállalkozói mentorálás és tőzsdei bevezetést szolgáló intézkedések 

biztosítása révén”.

€



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

VÉGH RICHÁRD, vezérigazgató


