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 2018 

GDP változása (%) 3,7 

Infláció (éves átlag, %) 3,0 

Bruttó keresetek  

(éves változás, %) 

8,6 

EUR/HUF (éves átlag) 310 

292 

A KSH első becslése szerint a IV negyedévben a nyers 

adatok szerint a gazdaság éves szinten 4,4 százalékkal, 

míg a szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok 

szerint 4,8 százalékkal nőtt. 2017 egészében a növekedés 

4,0, illetve 4,2 százalékos volt a nyers, illetve a kiigazított 

adatok szerint. 

Bár a végleges adatok még nem állnak rendelkezésre valószínűsíthető, 

hogy 2017-ben a gazdaság növekedését termelési oldalról az építőipar, a 

szolgáltató ágazatok és az ipar segítették, míg a mezőgazdaság előző 

évinél alacsonyabb teljesítménye fékezte azt. A mezőgazdaság ingadozó 

teljesítménye a változékony időjárással magyarázható: míg 2016-ben az 

ágazat rekordterméssel zárt, addig 2017-ben a termés csak átlagos volt. 

Felhasználási oldalról a növekvő bérszínvonal nyomán bővülő fogyasztás 

és az emelkedő beruházások húzhatták a gazdaságok, míg a belső 

kereslet növekedése miatt emelkedő importigény fékezhette azt. 

2017-ben a gazdaság legfontosabb mutató összességében kedvezően 

alakultak: 

 Az ipar termelésének volumene 4,8 százalékkal nőtt. 

 Az építőipar termelése 29,6 százalékkal bővült. 

 A kiskereskedelmi forgalom 4,7 százalékkal lett magasabb. 

 A munkanélküliségi ráta 5,1-ről 4,2 százalékra csökkent. 

 A nettó reálbér 10,3 százalékkal növekedett. 

 Az export euróban számított értéke 8,4 százalékkal, az importé 

11,1 százalékkal bővült. 

Forint hozamgörbe (%) 

 

Forrás: Datastream 
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Gazdasági áttekintés 

Külső környezet 

2017 negyedik negyedévében az előző év azonos időszakához viszonyítva 2,7 

százalékkal nőtt az eurózóna, míg 2,6 százalékkal az Európai Unió gazdasága. 2017 

egészét nézve mind az EU, mind az eurózóna 2,5 százalékkal növekedett. Az USA 

gazdaságának növekedési üteme 2,5 százalékot tett ki az utolsó negyedévben, így az 

EU gazdaságának bővülése meghaladta azt. Az Európai Unió tagállamai közül a 

negyedik negyedévben Románia könyvelhette el a legnagyobb bővülést az előző év 

azonos időszakához képest (7,0 százalék), amit Csehország növekedési üteme 

követett (5,1 százalék), míg Magyarország és Lettország állt a harmadik helyen (4,8 

százalék). Lengyelország 2017 negyedik negyedévében 4,3, Ciprus és Finnország 

3,9, Bulgária, Litvánia, Ausztria és Szlovákia 3,6, Spanyolország és Hollandia pedig 

3,1 százalékkal bővült. 3 százalék alatti volt a bővülés Belgiumban, Németországban, 

Franciaországban, Olaszországban, valamint Portugáliában. A Brexit hatására az 

Egyesült Királyság bővült a legkisebb mértékben az EU tagállamai közül: az előző év 

azonos időszakához képest mindössze 1,5 százalékkal nőtt a GDP. 

Február elsejei ülésén ismét kamatot emelt a cseh jegybank, amely a harmadik 

kamatemelés volt az elmúlt félév során, így a jegybank irányadó rátája immár 0,75 

százalék. A jegybank előrejelzése szerint az infláció idén kis mértékben a 2 

százalékos cél felett maradhat. A román jegybank február 7-én, idén második 

alkalommal emelte irányadó rátáját 25 bázisponttal, immáron 2,25 százalékra. A lépés 

indoka volt, hogy tavaly decemberi 3,3 százalékos inflációt követően, januárban 4,3 

százalékos pénzromlási ütemet mértek Romániában, amely jelentősen meghaladja a 

jegybank 1,5-3,5 százalékos célsávját. Az inflációs kilátásokat rontja Romániában a 

bukaresti kormány adó- és bérpolitikája, tavaly elsősorban a közalkalmazotti 

béremelések következtében 14,1 százalékkal nőttek a nettó bérek, amely jelentős 

fogyasztási többletet generált. Emellett a külkereskedelmi hiány közel 30 százalékkal, 

mintegy 13 milliárd euróra emelkedett, amely a lej gyengítésén keresztül rontja az 

inflációs kilátásokat. 

SZIGMA indikátoraink 

A magyar gazdaság állapotáról képet adó SZIGMA CI indikátor értéke 2018 első 

hónapjában továbbra is a negatív tartományban tartózkodott, amely alapján januárban 

trend alatti mértékben bővült a gazdaság. A SZIGMA LEAD indikátorunk szintén a 

növekedés lassulását jelezte előre januárra, amely várhatóan 2018 áprilisáig 

fennmarad, majd azt követően ismét pozitív tartományba lép. A növekedési 

teljesítmény mérséklődéséhez jelentős mértékben hozzájárult az ipar új 

exportrendeléseinek 2,9, valamint az összes új ipari rendelésnek a 2,6 százalékos 

mérséklődése az előző év azonos időszakához képest. Bár az ipari termelés 4,6, míg 

az értékesítés 3,1 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához 

viszonyítva, azonban ez nem volt képes ellensúlyozni a gazdasági teljesítmény 

csökkenése irányába ható tényezőket. Jelentős mértékben emelkedett az építőipari 

vállalatok hó végi szerződésállományának volumene (129,4 százalékkal), amely 

ösztönzőleg hathat a növekedés ütemére a későbbiek során. 

A hazai gazdaság rövidtávú teljesítményével szembeni várakozásainkat kifejező 

SZIGMA LEAD indikátor alapján a következő három hónapban továbbra is trend alatti 

SZIGMA indikátorunk, 

alapján trend alatti 

ütemben bővül a 

gazdaság. 

2,6 százalékkal nőtt az 

unió gazdasága a IV. 

negyedévben. 
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mértékben bővülhet a gazdaság. A német piac üzleti hangulatváltozásáról képet adó, 

1991 óta mért Ifo Business Climate index januárban 7,8 százalékponttal növekedett az 

előző év azonos időszakához képest, míg az előző hónaphoz viszonyítva 0,4 

százalékponttal. A kiskereskedelem a várakozásoknak megfelelően novemberben és 

az első becslések alapján decemberben is tovább bővült: a naptárhatástól megtisztított 

adatok alapján rendre 6,7 és 5,9 százalékos növekedést mértek. Az Eurostat által mért 

fogyasztói bizalmi index az előző év azonos időszakához képest 7,5, míg az előző 

hónaphoz viszonyítva 0,6 százalékponttal emelkedett. Ezek alapján a kiskereskedelem 

növekedést támogató szerepe tovább javulhat az előző hónapokban tapasztaltakhoz 

képest. Összességében 2018-ra a javuló beruházási aktivitás, valamint a dinamikusan 

bővülő reálbérek miatti fogyasztásbővülés hatására 4 százalékot alulról közelítő 

gazdasági növekedést valószínűsítünk. 

1. ábra SZIGMA egyidejű (CI) és előrejelző (LEAD) indikátorok 

 

Forrás: Századvég 

 

Reálgazdaság 

A KSH előzetes becslése szerint az éves GDP-növekedés üteme 2017. IV. 

negyedévében 4,4 százalékot tett ki. Így a tavalyi év egészében összesen 4 

százalékos volt a növekedési teljesítmény. A naptárhatástól szűrt, valamint 

szezonálisan és naptári hatással kiigazított növekedés is 4,8 százalék volt a IV. 

negyedévben. A szezonálisan kiigazított növekedés tekintetében, európai uniós 

összevetésben Magyarország felülmúlta az EU átlagát, az euró zóna átlagát, valamint 

a lengyel és a szlovák növekedést is, ugyanakkor a román és a cseh gazdaság 

teljesítményétől elmaradt. Az előző negyedévhez képest 1,3 százalékkal bővült a GDP 

naptári és szezonális hatásokkal kiigazítva. 

A magyar GDP-

növekedés üteme 

4,4 százalékra nőtt. 
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2. ábra GDP-növekedés 2017 IV. negyedévében az EU-ban (év/év, %) 

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek. Előzetes becslés. 

Forrás: Eurostat 

Bár a KSH az első becslésben még nem publikálja részletesen a IV. negyedév 

növekedésének összetevőit, az ipari termelés és az építőipar utolsó háromhavi 

alakulásaiból már lehetett sejteni, hogy a tavalyi évhez képest jóval kedvezőbb lesz a 

bővülés üteme. Termelési oldalról a növekedéshez a feldolgozóipar és az építőipar 

fellendülése, valamint a belföldi szolgáltató szektor járult hozzá. A szolgáltató 

szektoron belül elsősorban a kiskereskedelem és a turizmus erősíthette a növekedést. 

Felhasználási oldalon – a reálbérek ütemes növekedésével párhuzamosan – 

vélhetően a fogyasztás húzta a GDP-t, valamint a beruházások az uniós költségvetési 

ciklushoz kapcsolódóan támogathatták a növekedést. A fogyasztás növekedését a 

kedvező munkaerő-piaci folyamatok (alacsonyabb munkanélküliség, magasabb bérek, 

a kétgyermekesek családi adókedvezményének növelése) magyarázzák, amelyek a 

lakosság rendelkezésre álló jövedelmének emelkedéséhez vezettek a megelőző év 

azonos időszakához képest. Ebből az is következik, hogy a fogyasztás növekedése 

nem a lakosság túlzott eladósodásán keresztül történt. 

Decemberben az ipari termelés volumene 0,5 százalékkal maradt el az egy évvel 

korábbitól, azonban a munkanaphatástól megtisztított adatok szerint az ágazat 4,5 

százalékos növekedést ért el. A kettő közötti eltérést a KSH tájékoztatása szerint az 

okozza, hogy 2017 decemberében kettővel kevesebb munkanap volt, mint az előző év 

azonos időszakában. Novemberhez képest a szezonálisan és munkanaphatással 

kiigazított adatok szerint az ágazat teljesítménye 1,2 százalékkal bővült. 2017 

egészében az ipari termelés volumene 4,8 százalékkal haladta meg az egy évvel 

korábbit. Decemberben az ágazat értékesítése 4,7 százalékkal volt magasabb a 2016 

utolsó hónapjában mértnél, melyhez egyaránt hozzájárult a belföldi értékesítések 3,6 

százalékos és az export értékesítés 5,3 százalékos bővülése. 

Az ipar teljesítménye 

decemberben 0,5 

százalékkal csökkent. 
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3. ábra Ipari termelés és értékesítés alakulása (2015. január = 100%) 

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek. 

Forrás: KSH, Századvég 

 

Decemberben a jelentős súlyú feldolgozóipar teljesítménye 0,5 százalékkal maradt el 

az egy évvel korábbitól, míg a kisebb súlyú bányászat esetében 2,0 százalékos, a 

villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás ág esetében pedig 1,8 százalékos 

csökkenést mértek. Az év utolsó hónapjában az előző év azonos időszakához képest 

jelentősen, 15,8 százalékkal nőtt a gyógyszergyártás teljesítménye, míg a gépgyártásé 

nagymértékben, 22,0 százalékkal visszaesett. A meghatározó szereppel bíró 

járműgyártás teljesítménye 4,6 százalékkal növekedett. A három ágazat teljesítménye 

éves összesítésben rendre 8,1, 12,5, illetve 1,5 százalékkal nőtt. A KSH által 

megfigyelt ágazatok rendelésállománya továbbra is jelentősen elmarad az egy évvel 

korábbitól: amíg a teljes rendelésállomány 10,8 százalékkal volt alacsonyabb az év 

végén, mint 2016 utolsó napján, addig az export rendelésállomány 12,6 százalékos 

csökkenést, a belföldi rendelésállomány pedig 25,1 százalékos növekedést mutat. Az 

új rendelések esetében a mérséklődés 2,6 százalék volt, amelyen belül a belföldi új 

rendelések 1,9 százalékos növekedést, az export új rendelések pedig 2,9 százalékos 

csökkenést értek el. 

Decemberben is nagymértékben, 35,0 százalékkal haladta meg az építőipar 

teljesítménye az egy évvel korábbit, így éves szinten a növekedés 29,6 százalék volt. 

A jelentős bővüléshez az alacsony bázisidőszaki érték mellett hozzájárult az uniós 

források felhasználásának ismételt felfutása, a magánszféra beruházásai, illetve a 

lakásépítések növekedése. Novemberhez képest decemberben az ágazat 

teljesítménye 3,9 százalékkal magasabb volt a szezonálisan és naptárhatással 

kiigazított adatok szerint. Decemberben az éves bázisú bővüléshez mindkét 

építménycsoport hozzájárult: az épületek építésének volumene 28,9, az egyéb 

építményeké 45,3 százalékkal emelkedett. A KSH tájékoztatása szerint az épületek 

építésének bővülését elsősorban ipari épületek, lakóépületek, kulturális, oktatási 

épületek építése, míg az egyéb építményekét gyorsforgalmi utak építése, valamint 

vasútfelújítási munkák végrehajtása segítette. Az építőipar növekedése a jövőben is 

folytatódhat: december végén a szerződésállomány 129,5 százalékkal volt magasabb, 

mint egy évvel korábban, amelyen belül az épületekre vonatkozó szerződésállomány 

16,0 százalékkal, az egyéb építményekre vonatkozó 184,5 százalékkal nőtt. Az új 

szerződések állománya szintén jelentősen, 124,5 százalékkal haladta meg az egy 

évvel korábbit, melyen belül szintén jelentős eltérés van a két építménycsoport között: 

az épületek esetében 4,0 százalékos, míg az egyéb építményeknél 170,1 százalékos 

növekedést regisztráltak. 

Az építőipar 

teljesítménye 

decemberben 

35,0 százalékkal 

növekedett.  
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4. ábra Építőipar alakulása (2015. január = 100%) 

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek. 

Forrás: KSH, Századvég 

 

2017 novemberében a kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene az előző év 

azonos időszakához viszonyítva a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok 

alapján egyaránt 6,7 százalékkal emelkedett. A decemberi első becslés szerint a nyers 

adatok alapján 4,7 százalékkal, a naptárhatástól megtisztítva pedig 5,9 százalékkal 

nőtt a forgalom a tavalyi azonos időszakhoz képest. Az élelmiszer- és élelmiszer 

jellegű vegyes kiskereskedelmi üzletekben novemberben 4,6, a nem élelmiszer-

kiskereskedelmi üzletekben 10,4, míg az üzemanyag-kiskereskedelemben 3,7 

százalék volt a naptárhatástól megtisztított bővülés mértéke. 

A csomagküldő és internetes üzletek évek óta tartó forgalombővülése novemberben is 

folytatódott: az előző év azonos időszakához képest a naptárhatástól megtisztított 

adatok alapján 27,8 százalékos forgalombővülést figyeltek meg. Jelentősen 

emelkedett még az iparcikk jellegű vegyes (17,8 százalék), valamint a 

számítástechnika és egyéb iparcikk (13,4 százalék) üzletek forgalmának volumene is. 

A könyv, újság, papíráru üzletek forgalma 9,8 százalékkal, az illatszer üzleteké 9,2 

százalékkal bővült, míg kisebb mértékű volumennövekedést figyeltek meg a bútor, 

műszaki cikk (7,3 százalék), a textil, ruházati és lábbeli (5,1 százalék), valamint a 

gyógyszer, gyógyászati termék (1,8 százalék) boltok esetében. A használtcikkek 

forgalma 5 százalékkal esett vissza az előző év azonos időszakához képest. Az 

élelmiszer jellegű vegyes üzletek forgalmában 5,3 százalékos, az élelmiszer, 

dohányáru és ital boltok forgalmában 2,1 százalékos bővülés következett be. A 

gépjármű-üzemanyag forgalom 3,7 százalékkal növekedett a tavaly novemberihez 

képest. 

Novemberben 6,7, 

decemberben 

4,7 százalékkal nőtt a 

kiskereskedelmi 

forgalom. 
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5. ábra Kiskereskedelmi forgalom volumene (2015. január = 100%) és bizalmi 

indexe 

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek. 

Forrás: KSH, Eurostat, Századvég 

 

Tovább javult a munkaerőpiac helyzete az év utolsó hónapjában. A foglalkoztatottak 

szezonálisan kiigazított száma 13 ezer fővel 4 millió 439 ezer főre emelkedett az előző 

hónaphoz viszonyítva. A foglalkoztatás bővüléséhez a fedezetet elsősorban az 

aktivitás növekedése adta, az aktívak szezonálisan kiigazított száma 10 ezer fővel 

emelkedett egy hónap alatt. Ezzel egy időben a munkanélküliek száma 3 ezer fővel 

180 ezer főre csökkent. Az intézményi statisztikák alapján az alkalmazottak 

szezonálisan kiigazított száma ezer fővel 3 millió 37 ezer főre emelkedett a legalább 5 

fős vállalkozások, valamint az állami és a non-profit szféra intézményeiben. A 

növekedés elsősorban a versenyszektorhoz köthető, ahol 7 ezer fővel nőtt az 

alkalmazotti létszám, míg az állami szférában ugyanekkora mértékben visszaesett. 

Decemberben már csak 150 ezren dolgoztak a Start-munkaprogramokban, amely több 

mint ezer fővel elmarad a novemberi, és 47 ezer fővel a tavaly decemberi adattól. A 

munkanélküliségi ráta a rendszerváltás óta először 4 százalék alá, 3,9 százalékra 

csökkent decemberben. 

6. ábra Munkapiac alakulása (2013. január = 0, ezer fő) 

 

Megjegyzés: Szezonálisan és naptári hatással kiigazított indexek 

Forrás: KSH, Századvég 

 

 

A munkanélküliségi ráta 

3,9 százalék. 
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Tovább emelkedtek a bérek 2017 utolsó hónapjában. 13,5 százalékkal 327 713 

forintra emelkedett a bruttó átlagkereset a nemzetgazdaságban az előző év azonos 

időszakához viszonyítva. A versenyszektorban ezen belül is 13,1 százalékkal, míg az 

állami szférában 13,6 százalékkal emelkedtek a keresetek. A keresetek dinamikus 

emelkedésére a versenyszektorban a minimálbér 15, illetve a garantált bérminimum 25 

százalékos emelése, a munkaerőhiány, valamint a szociális hozzájárulási adó tavalyi 5 

százalékpontos csökkentése járult hozzá, míg a költségvetési szféra az egyes 

ágazatok bérrendezéseit (egészségügyi, kulturális munkakörben dolgozók) lehet 

kiemelni. Decemberben az infláció hatását is figyelembe véve 11,1 százalékkal 

emelkedett a nettó reálkereset, míg a tavalyi év egészében 10,3 százalékkal. 

7. ábra Bruttó bérek alakulása (éves változás, %) 

 

Forrás: KSH, Századvég 

 

Külső egyensúly 

A KSH 2017 novemberére vonatkozó adatai alapján a termékexport euróban számított 

értéke 6,4 százalékkal, míg az importé 8,1 százalékkal nőtt éves bázison. A 

külkereskedelmi mérleg többlete 713 millió eurót tett ki, így az előző év azonos 

hónapjához képest 84 millió euróval csökkent. 

Novemberben az egy évvel korábbihoz képest a gépek és szállítóeszközök kivitele 1,4 

százalékkal csökkent, míg behozatala 4,9 százalékkal emelkedett. A feldolgozott 

termékek exportvolumene 16 százalékkal, míg az importvolumene 11 százalékkal 

bővült. Az energiahordozók importvolumene 2,5 százalékkal emelkedett. A kőolaj és 

kőolajtermékek behozatala közel 20 százalékkal csökkent az egy évvel ezelőttihez 

képest. A villamos energia behozatala kismértékben csökkent. 

A 2017 decemberére vonatkozó első becslés alapján a külkereskedelmi mérleg 

aktívuma 502 millió eurót tett ki. Ez 12 millió euróval több, mint az egy évvel korábbi 

érték. Az export és az import euróban számított értéke 2,5 százalékkal bővült éves 

összevetésben. 

Novemberben csökkent, 

decemberben nőtt a 

külkereskedelmi többlet. 

A nettó reálbérek 11,1 

százalékkal nőttek 

decemberben. 
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8. ábra Külkereskedelmi egyenleg (millió euró) 

 

Megjegyzés: A 2017. decemberi adatok az első becslésből származnak. 
Forrás: KSH 

 

A folyó fizetési mérleg egyenlege 2017 decemberében 501,3 millió eurót tett ki, amely 

jelentősen felülmúlja az előző évben mértet (–42 millió euró). Az MNB által az idei évre 

becsült egyenleg (5201 millió euró) azonban jelentősen alatta marad a folyó fizetési 

mérleg 2016 évi értékének (6967 millió euró). 

Költségvetési helyzet 

A Magyar Nemzeti Bank közlése alapján 2017-ben az államháztartás bruttó, 

konszolidált, névértéken számításba vett (maastrichti) adóssága a GDP 72,1 

százaléka (27359 milliárd forint) volt, ami az előző évi eredményhez képest 1,8 

százalékponttal alacsonyabb értéket jelent. Ha figyelembe vesszük az Eximbank 

adósságát is, akkor 1,9 százalékponttal magasabb, a GDP 74 százalékát tette ki az 

adósság 2017 végén, ami 2 százalékponttal kisebb, mint az előző évben mért érték. 

9. ábra Költségvetési egyenleg (Január, milliárd forint) 

 

Forrás: NGM 

 

2018 januárjában az államháztartás központi alrendszerének egyenlege 192,8 milliárd 

forint hiányt mutatott. Az év első hónapjában a központi költségvetés hiánya 258,9 

milliárd forint volt, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 49,8, az elkülönített állami 

pénzalapok pedig 16,3 milliárd forintos többlettel zártak. A februárban közzétett 

Az államadósság a GDP 

72,1 százalékára 

mérséklődött.  
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részletes tájékoztató szerint a költségvetési kiadások között az uniós kifizetések 327,9 

milliárd forintra tehetőek, amelyekhez nem tartozott elszámolható bevétel. Az 

otthonteremtési program keretében a lakásépítési támogatások 2018. évi 

előirányzatának összege 236,3 milliárd forint, amelyből az első hónapban 17,2 milliárd 

forintot juttatott az állam a támogatottaknak. A kormányzati intézkedéseknek is 

köszönhető jó gazdasági teljesítmény következtében az előző évi eredményekhez 

viszonyítva érdemben emelkedtek az általános forgalmi adóból és a személyi 

jövedelemadóból származó, valamint a munkabérekhez kapcsolódó járulékbevételek. 

A 2016 novemberében megkötött hatéves bérmegállapodás alapján 2018 januárjától a 

minimálbér 8 százalékkal, a garantált bérminimum pedig 12 százalékkal növekedett, 

miközben a munkáltatókat terhelő szociális hozzájárulási adó 2,5 százalékponttal 19,5 

százalékra mérséklődött. A gazdasági tárca közlése szerint a továbbra is 15 

százalékos személyijövedelemadó-kulcs, a kétgyerekesek esetén 35 ezer forintot 

jelentő családi adókedvezmény, az év eleji 3 százalékos nyugdíjemelés, valamint az 

ágazati béremelések nyomán a fogyasztás dinamikus bővülése várható. 

Monetáris folyamatok 

2018 januárjában a fogyasztói árak 2,1 százalékkal emelkedtek az előző év azonos 

időszakához viszonyítva. Az élelmiszerek 4,4 százalékkal drágultak, amelyhez 

jelentősen hozzájárult a tojás 48, a vaj, vajkrém 13,6, a száraztészta 8,7, a tejtermékek 

7,9, a kenyér 7,1, a tej 5,8, a kávé 5,1, a párizsi, kolbász 4, valamint a sertéshús 3,5 

százalékos áremelkedése, mérsékelte viszont a cukor árának 11,3 százalékos 

csökkenése. A szeszes italok, dohányáruk 6,5 százalékkal kerültek többe a tavaly 

januári árukhoz képest, amelyben jelentős szerepet játszik a 2017. júliusi jövedéki adó 

emelés hatása. A háztartási energia 1,6 százalékkal került többe, amelyhez a tűzifa 

13,7 és a palackos gáz 10,4 százalékos árnövekedése járult hozzá. A szolgáltatások 

ára átlagosan 0,8, a ruházkodási cikkeké pedig 0,2 százalékkal emelkedett, míg az 

egyéb cikkek 0,1, a tartós fogyasztási cikkek 0,5 százalékkal lettek olcsóbbak. A 

szolgáltatások árának növekedéséhez a háztartási szolgáltatások (6,7 százalék), a 

belföldi üdülés (6 százalék), a ruhajavítás, készítés, kölcsönzés (5,2 százalék), a 

testápolási, egészségügyi szolgáltatások (3,5 százalék), a járműjavítás és –

karbantartás (3,8 százalék), a lakbér, lakásszolgáltatások (2,7 százalék), valamint a 

kulturális és szabadidő szolgáltatások (2,3 százalék) drágulása járult hozzá. A tartós 

fogyasztási cikkek esetében 2,3 százalékkal emelkedett az új személygépjárművek 

ára, továbbá 1,3 százalékkal drágultak a tartós háztartási cikkek, azonban 

mérséklődött a használt személygépjárművek (7 százalék), valamint a tartós kulturális 

cikkek (3,7 százalék) ára. 

A jegybank által közölt inflációs alapmutatók alapján a keresletérzékeny infláció, 

valamint az indirekt adóktól szűrt maginfláció 0,1–0,1 százalékponttal rendre 1,7, 

illetve 2,2 százalékra mérséklődött. A ritkán változó árú termékek inflációja nem 

változott az előző hónaphoz képest, maradt 2,2 százalékos szinten. Az MNB 

kommunikációja alapján az infláció 2019 közepén éri el a kitűzött 3 százalékos szintet. 

A Monetáris Tanács február 27-ei ülésén nem változtatott az alapkamat mértékén. 

Januárban 2,1 

százalékos volt az 

infláció. 
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10. ábra Infláció alakulása (éves változás százalékban) 

 

Forrás MNB, Századvég 

 

Az EKB Kormányzótanácsa és a Fed kamatokról határozó Nyíltpiaci Bizottsága 

(FOMC – Federal Open Market Committee) is ülésezett az elmúlt időszakban, de sem 

az eurózónában, sem pedig az USA-ban nem változott a monetáris politika – szűken 

értelmezve a kamatkörnyezet. Környezetünkben a cseh és a román jegybank ismét 

kamatot emelt 25-25 bázispontos mértékben. Az indok Csehország esetében a cél 

feletti infláció és a túlfűtött hitelezés elkerülése, míg Romániában a célsáv felső széle 

felé tartó infláció volt. 

A régiós folyamatok inkább kedvező irányú változást indukáltak a vizsgált pénzügyi 

mutatókban. A cseh korona árfolyama 0,6 százalékkal erősödött, míg a lengyel zlotyé 

0,4 százalékkal gyengült az euróval szemben. Az országkockázati felár (az 5 éves 

CDS) Csehországban (1 bázisponttal) 36 bázispontra, míg Lengyelországban (2 

bázisponttal) 52 bázispontra csökkent. 

11. ábra A régiós árfolyamok alakulása (induló érték = 100%) 

 

Forrás: Reuters 

 
A hazai pénzpiaci mutatók inkább kedvezőtlenül alakultak. Az 5 éves CDS értéke 85-

ről 84 bázispontra csökkent, továbbá az elmúlt hónapban a forint árfolyama a svájci 

frankkal szemben 3,57 százalékkal, az euróval szemben 1,11 százalékkal gyengült, 

míg az amerikai dollárral szemben 0,05 százalékkal erősödött. Az időszak végén így 

egy svájci frank 271, egy amerikai dollár 254, míg egy euró 312 forintba került. Az 

Kamatot emelt a cseh és 

a román jegybank. 

A hazai pénzpiaci 

mutatók kedvezőtlenül 

alakultak. 
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elmúlt hónapban a külföldiek kezén lévő magyar állampapír-állomány 108 milliárd 

forinttal zsugorodott, és az időszak végén 3417 milliárd forintot tett ki. 

A magyar jegybank Monetáris Tanácsa novemberi döntése értelmében a hitelfelvevők 

kamatkockázatát igyekeznek mérsékelni. Ebből a célból a Monetáris Tanács feltétel 

nélküli, 5 és 10 éves futamidejű monetáris politikai célú kamatcsere-eszközt (MIRS) 

(változó kamatozást cserél fix kamatozásúra) vezet be, amelynek 2018 első 

negyedévére vonatkozó keretösszegét 300 milliárd forintban határozta meg. Az 

eszközt – amelynek vonatkozásában az MNB kiemelten veszi figyelembe a hazai és a 

nemzetközi hozamgörbék egymáshoz képesti pozícióját - az MNB a korábbi IRS 

programjához hasonlóan kéthetente csütörtökön megrendezésre kerülő tendereken 

értékesíti. A korábbi jegybanki IRS-programokhoz képest stratégiai eltérés, hogy a 

MIRS használata nem feltételhez kötött, illetve ebből adódóan nincs mód az ügyletek 

MNB-vel történő lejárat előtti lezárására sem. Az első MIRS-tendereket nagy 

túlkereslet mellett 2018. január 18-án (75 milliárd forint értékben) és február 1-jén (60 

milliárd forint értékben) tartotta a jegybank. 

Az MNB egy célzott programot is indít február végén, amelyben jelzálogleveleket 

vásárol. A Monetáris Tanács a jelzáloglevél-vásárlási programtól a jelzáloglevél-

kibocsátás (elsősorban hitelintézetek, biztosítók, nyugdíjpénztárak és a külföld a 

tulajdonosai jelenleg a jelzálogleveleknek, de kismértékben a háztartások is 

tulajdonosok) emelkedését és a piaci aktivitás élénkülését várja. A program keretében 

az MNB hazai kibocsátók, nyilvános kibocsátású, forintban denominált, legalább 3 

éves eredeti és 1 éves aktuális hátralévő futamidejű, fix kamatozású jelzálogleveleit 

vásárolja. A programban való részvétel feltétele, hogy a jelzálogleveleknél a rendes 

fedezeten belül legalább 90 százalék legyen a fogyasztónak nyújtott (lakossági) 

jelzáloghitel aránya. A lehetséges vásárlások összesített felső korlátja kibocsátónként 

a teljes forgalomban lévő állomány 70 százaléka, illetve az MNB törekszik arra, hogy 

részesedése egy adott sorozat esetében se haladja meg a 70 százalékot. 

Az elmúlt hónapban az állampapírok piacán, a másodpiaci hozamgörbén a rövidebb 

futamidőknél a hozamok jóformán stagnáltak (0 és 1 bázispont közötti mértékben 

változtak). A hozamgörbe közepén 23-45 bázisponttal, míg a hosszabb lejáratokra 48 

illetve 59 bázisponttal emelkedtek a hozamok. Összességében tehát a hozamgörbe 

feljebb tolódott és meredekebbé vált. A rövidebb lejáratoknál az alacsony hozamok a 

likviditásbőségnek és az MNB lépéseinek köszönhetőek. Az emelkedő hosszabb 

lejáratú hozamok illeszkednek az általános, globális hozamemelkedési trendbe. 

Az államadósság devizaaránya az elmúlt időszakban (2017 decemberének végére) 

21,8 százalékra csökkent, amely érték az ÁKK 2017. évi finanszírozási tervben 

meghatározott sávjában (15-25 százalék) található. 

Az elmúlt időszakra egy nagy nemzetközi hitelminősítői döntés esett a magyar 

államadósságról. A S&P megerősítette a magyar államadósságról alkotott véleményét. 

Így továbbra is a befektetésre javasolt kategóriában, annak egyelőre az alsó 

besorolásán, a három nagy nemzetközi hitelminősítőből kettőnél pozitív kilátással 

szerepel a magyar államadósság besorolása. Az idei esztendőben várhatóan 

felminősítik Magyarország államadósságát a jelenleg pozitív kilátást adó nagy 

nemzetközi hitelminősítő intézetek. 

A jegybank nem 

változtatott a kamaton. 
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12. ábra A forint hozamgörbe alakulása (%) 

 

Forrás: ÁKK, Századvég 

 
A vállalatoknál 2017 decemberében a szezonálisan kiigazított adatok alapján a banki 

nettó forinthitel kihelyezés 56,3 milliárd forintnak felelt meg. A devizahitelek 

tranzakcióinak nettó értéke 38,8 milliárd forintot tett ki, azaz a nem pénzügyi vállalatok 

decemberben devizahiteleik állományát növelték. A kettő eredőjeként adódó 

decemberi teljes nettó hitelfelvét (szezonálisan igazítva) 101,4 milliárd forintnak felelt 

meg. 

A folyószámlahiteleken felüli bruttó forinthitel-kihelyezés 365,8 milliárd forintot tett ki, 

ami több, mint 200 milliárddal nagyobb összeg az előző hónapi értékhez képest. Az 

újonnan nyújtott euróhitelek összege 57 milliárd forint volt, ami enyhén kisebb az előző 

havi értéknél. A vállalati szektor tehát kismértékben növelte árfolyam kockázati 

kitettségét. 

13. ábra Vállalati hitelfelvétel (milliárd forint) 

 

Forrás: MNB, EKB, Századvég 

 

A kedvező munkaerő-piaci adat bedönti a tőzsdét – egy napra 

Ha az idei eseményeket, azon belül pedig a január havi részvényárfolyam 

alakulását vizsgáljuk a német (DAX), az amerikai (Dow Jones) és a magyar 

(BUX) részvényindex tekintetében, akkor azt láthatjuk, hogy azok jelentősen 

tovább emelkedtek. A DAX és a BUX 5 százalék, míg a Dow Jones index 7 

A vállalatok 

decemberben növelték 

hitelállományukat. 
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százalék feletti növekedést produkált kevesebb, mint egy hónap alatt. Ez az 

árfolyam növekedés ugyan beleillik a 2009 óta tartó trendbe, amely a DAX 2,7-

szereződéséhez, a Dow Jones 2,8-szereződéséhez, és a BUX 3,2-

szereződéséhez vezetett, azonban a növekedés mértéke így is kimagasló. 

14. ábra A német, az amerikai és a magyar tőzsdeindex (2018. 01. 02. =100) 

 

Forrás: MNB, EKB, Századvég 

Ezt követően az indexek elsősorban a Dow Jones vezetésével 2018. február 5-

én jelentőset zuhantak. A csökkenés mértéke nominálisan historikusan a 

legnagyobb 1175 pontos volt, de a relatív, az index nagyságához viszonyított 

értéke nincs a Dow Jones index legnagyobb 10 esése között sem.   

Az indexek 2018. február közepi értékeit összevetve a napon belüli jelentős 

esés előtti és az év elejei értékekkel azt tapasztalhatjuk, hogy az amerikai index 

esetében nincs csökkenés, hanem mindkettő értékkel közel egyezik. A német 

index a február elejei értékéhez képest 2,5 százalék, míg az az év elejeihez 

képest 4,5 százalékos mínuszban van. A magyar index pedig az év elejeihez és 

a február elejeihez képest is 2,5 százalékkal kisebb. A 2018. február 5-6-án 

bekövetkezett részvényárfolyam zuhanás majd a korrekció ebben a technikai 

(chartista) megközelítésben inkább a korábbi profitrealizálással, automatikus 

kereskedéssel és stop-loss limitekkel magyarázható.   

Azonban az amerikai Dow Jones index visszakapaszkodott korábbi értékére, 

ahonnan a minipánik kiindult. Holott a fundamentumok éppenséggel az amerikai 

részvénypiac és a gazdaság túlfűtöttségét jelzik, hiszen az alacsony 

munkanélküliségi (17 éves minimum: 4,1 százalék) és az éves szintű magas 

bérnövekedési (2,9 százalékos – 2009 óta a legnagyobb) adatok 2018. február 

2-i megjelenését követően hétfőn reagáltak a befektetők eladással. Továbbá itt 

várhatóak a Fed kamatemelései miatt a közeli jövőben is magasabb vállalati 

forrásköltségek és a jövőbeni profitokat erodáló magasabb diszkontráták.  

Ami a jövőben várható részvényárfolyam-index mozgásokat illeti, nyilvánvalóan 

azokat technikai tényezők és fundamentumok is alakítják. A legfontosabb 

részvénypiaci bizonytalanságot mérő indikátoroknak a piac változékonyságát 

megragadó volatilitás indexek tekinthetők. Az egyesült államokbeli VIX és az 

eurózónában alkalmazott VStoxx indexek elsősorban a rövid lejáratú – 30 
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napos – opciók implicit volatilitását mérik és vetik össze a korábbi- és másik 

régióbeli értékekkel.  

A VIX egyrészt egy előrejelzője lehet a piaci folyamatoknak, míg másfelől csak 

egy görgetett indikátorról van szó, így csak szűk értelemben vehető alapul a 

következő időszak piaci mozgásaira nézve. Az index számításánál a következő 

két hónap opcióit veszik figyelembe. Értéke 0 és 100 között mozoghat. Ha 

historikusan vizsgáljuk a VIX indexet a 20 körüli érték az átlag, 30 feletti 

értéknél heves árfolyam ingadozások várhatóak, míg a 10 körüli értéknél 

teljesen nyugodt a piac . Ha ezt a hüvelykujj szabályt vesszük figyelembe, akkor 

megállapítható, hogy az USA-ból indult hirtelen pánik gyorsan megszűnt, mivel 

a VIX értéke 2018. február 5-i 37,3 értékről a normál szintre (19,3-re) csökkent. 

Az egy nappal később az európai indexben (VStoxx) is megjelent magas érték 

(30,2), a hónap közepére 20,7-re korrigált. Azaz nem maradtak tartósan magas 

és heves ingadozásokat jelző sávban a félelem indexek. 
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Századvég előrejelzés
1
 

15. ábra 2017. IV. negyedévi előrejelzésünk 

 
2016 2017 2017 2018 2018 

 éves I. II. III. IV. éves I. II. III. IV. éves 

Bruttó hazai termék (volumenindex) 2,2 4,3 3,3 3,9 4,1 3,9 3,5 3,8 3,7 3,7 3,7 

A háztartások fogyasztási kiadása (volumenindex) 4,2 3,4 4,8 4,7 4,3 4,3 4,2 5,3 3,9 3,3 4,2 

Bruttó állóeszköz-felhalmozás (volumenindex) –10,6 21,6 26,1 20,3 18,8 21,7 3,5 11,9 4,7 4,7 6,2 

Kivitel volumenindexe (nemzeti számlák alapján) 3,4 9,1 6,0 4,5 7,6 6,8 4,0 4,6 7,1 6,0 5,4 

Behozatal volumenindexe (nemzeti számlák alapján) 2,9 11,6 7,8 9,3 11,8 10,1 4,7 6,0 6,2 5,5 5,6 

A külkereskedelmi áruforgalom egyenlege (milliárd euró) 9,7 2,2 2,7 1,7 1,5 8,0 2,0 2,0 3,0 1,9 8,9 

Fogyasztóiár-index (%) 0,4 2,6 2,1 2,4 2,4 2,4 2,2 3,3 3,5 3,1 3,0 

A jegybanki alapkamat az időszak végén (%) 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Munkanélküliségi ráta (%) 5,1 4,5 4,3 4,1 4,0 4,2 4,1 3,9 3,8 3,7 3,9 

A bruttó átlagkereset alakulása (%) 6,1 11,0 14,0 13,3 12,9 12,8 9,7 8,3 7,9 8,5 8,6 

A folyó fizetési mérleg egyenlege a GDP százalékában 6,1     3,5     3,5 

Külső finanszírozási képesség a GDP százalékában 6,2     6,0     6,4 

Az államháztartás ESA-egyenlege a GDP százalékában –1,9     –1,8     –2,1 

GDP-alapon számított külső kereslet (volumenindex) 1,9     2,3     2,1 

Forrás: MNB, KSH, Századvég-számítás 

 

_ 

16. ábra Az előrejelzésünk változása az előző negyedévhez képest 

 2017 2018 

  
2017. 

szeptember 
2017. 

december 
változás 2017. 

szeptember 
2017. 

december 
változás 

Bruttó hazai termék (volumenindex) 3,8 3,9 0,2 3,7 3,7 0,0 

A háztartások fogyasztási kiadása (volumenindex) 4,0 4,3 0,3 3,5 4,2 0,7 

Bruttó állóeszköz-felhalmozás (volumenindex) 19,1 21,7 2,7 5,4 6,2 0,9 

Kivitel volumenindexe (nemzeti számlák alapján) 6,6 6,8 0,2 5,8 5,4 –0,4 

Behozatal volumenindexe (nemzeti számlák 
alapján) 

8,5 10,1 1,6 5,8 5,6 –0,2 

A külkereskedelmi áruforgalom egyenlege 
(milliárd euró) 

9,2 8,0 –1,2 9,9 8,9 –1,0 

Fogyasztóiár-index (%) 2,4 2,4 0,0 3,0 3,0 0,0 

A jegybanki alapkamat az időszak végén (%) 0,9 0,9 0,0 1,05 0,90 –0,2 

Munkanélküliségi ráta (%) 4,3 4,2 –0,1 4,1 3,9 –0,2 

A bruttó átlagkereset alakulása (%) 13,0 12,8 –0,2 8,7 8,6 –0,1 

A folyó fizetési mérleg egyenlege a GDP 
százalékában 

4,1 3,5 –0,6 4,4 3,5 –0,9 

Külső finanszírozási képesség a GDP 
százalékában 

6,1 6,0 –0,1 6,8 6,4 –0,4 

Az államháztartás egyenlege a GDP 
százalékában 

–1,8 –1,8 0,0 –2,3 –2,1 0,2 

GDP-alapon számított külső kereslet 2,1 2,3 0,2 2,0 2,1 0,1 

Forrás: Századvég-számítás    

 
  

                                                        
1
 Készítés dátuma: 2017. december 7. 
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Jogi nyilatkozat 

A jelen kiadvány a Századvég Gazdaságkutató Zrt. szellemi terméke, melyet külső 

személyek által szolgáltatott adatok alapján tájékoztató jelleggel állított össze partnerei 

részére. Ennek megfelelően a kiadványban foglalt megállapítások, előrejelzések nem 

számítanak szakmai vagy egyéb tanácsadásnak, a Századvég Gazdaságkutató Zrt. 

semmilyen felelősséget nem vállal az azokon alapuló döntések eredményességéért. 


