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Részvénypiaci értékeltségek



Hova tovább részvénypiacok?

ESTÜNK MÁR ELEGET?

• A várt és a nem várt infláció közötti különbség lehet a kulcskérdés az energiaárak alakulása mellett!

• Amennyiben továbbra is negatív meglepetések lesznek az infláció alakulásában akkor további kamatemelések várhatók és 

további nyomás alá kerülhetnek a tőzsdék

• „No fun, till the FED is done!”

Ha megvizsgáljuk a  részvényesi hozam különbözetet (BSEYD) akkor az rajzolódik ki, hogy az eddigi tőzsdei 

lejtmenetek az USA-ban az adott hozamszintek emelkedése mellett nem mérsékelték a hozamprémiumok 

szintjét kellőképpen, sőt az esések ellenére tovább azok tovább emelkedtek! 

A KAMATOK EMELKEDÉSE MEGEMELHETI A DISZKONTRÁTÁKAT

• Minden más változatlansága mellett a magasabb kamatok alacsonyabb cégértéket implikálnak

• A kérdés az marad, hogy vajon milyen egyéb változók és milyen hozamszintek kerültek beárazásra eddig

• „Winter is coming…” fontos, hogy a telünk milyen lesz, ugyanis a megugró energia drasztikusan ronthatja a profitabilitást

• A háború menetének további alakulása jelentősen hathat a régiós részvénypiacokra



A Részvényesi Hozam Különbözet alakulása (BSEYD)

50

500

5000

-8

-6

-4

-2

0

2

4

Az SPX árazásának alakulása

Normalizált BSEYD SPX index

3600

3800

4000

4200

4400

4600

4800

5000

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

SPX index árazásának alakulása - YTD

Normalizált BSEYD Threshold SPX Index

A  részvényesi hozam különbözetet (BSEYD) is képes jó indikációt adni a piacok felülárazottságáról, mely 

együttesen függ a P/E-től és a 10 éves állampapír hozamoktól. A cégek profitabilitása szempontjából kulcskérdés 

lehet az infláció átháríthatósága és a megugró energiaárak kezelése és a potenciális bérinfláció.



Előretekintő 12 havi P/E az átlag évesített hozamok tükrében

12m fwd PE 10 y Átlag Diszkont YTD Hozam

Görögország 11,8 17,1 -30,99% -5,42% 0,96% 31,61%

Lengyelország 5,6 11,8 -52,54% -32,68 5,49% 30,25%

Magyarország 4,4 9,9 -55,56% -23,56% 11,01% 31,29%

Csehország 8 12,8 -37,50% -9,36% 9,32% 25,51%

Románia 4,66 9,03 -48,39% -3,67% 11,57% 26,99%

USA 17,4 17,5 -0,57% -18,61% 9,48% 19,33%

EM 11,2 11,9 -5,88% -21,90% 7,59% 18,72%

AC World 14,3 15,5 -7,74% -19,10% 7,21% 16,20%

Átlag 

évesített 

hozam

Átlag 

szórás

„A nominális aggodalom az relatív öröm.” A CECE régió a legutóbbi recessziók alkalmával átlagosan 20% EPS 

csökkenést produkált. Jelenleg a konszenzus -2,4%-ot mutat…ugyanakkor az egyedi kockázatokat már elkezdték 

beárazni a piacok. Extra visszahúzódás is mutatkozott a háború kirobbanása hatására („similarity risk-off”).



A tartásidő jelentősége és a kockázat alakulása

A részvénypiacok általános jellemzője, hogy adott tartásidő után a VaR javulása figyelhető meg, amennyiben a 

hosszútávú trendekben nem áll be számottevő változás. A kockáztatott értékünk pozitív tartományba kerülhet a 4-

5 év tartásidő után, de egy jó kötvény/részvény mix esetén ez évekkel csökkenthető (!!!).

Görögország 51,08%

Lengyelország 57,08%

Magyarország 63,64%

Csehország 64,12%

Románia 66,45%

USA 68,62%

EM 65,54%

World 66,95%

Pozitív hozam valószínűsége



Jogi nyilatkozat

Ezt az anyagot tájékoztatásul készítettük kizárólag a címzett által történő felhasználás céljából és az nem tekinthető felhívásnak vagy

ajánlatnak az említett termékek vagy szolgáltatások bármelyikének megvásárlására. A Generali Alapkezelő Zrt. a felhasználó vagy

harmadik felek felé semmiféle felelősséget nem vállal az adatok és számítások pontosságáért, időszerűségéért, folyamatos

rendelkezésre állásáért vagy teljességért, sem pedig az itt közölt adatok felhasználása következményeiért, így különösen az annak

következtében elszenvedett kárért. Ez a dokumentum a Generali Alapkezelő Zrt. írásbeli hozzájárulása nélkül sem részben, sem pedig

egészben nem hozható nyilvánosságra és nem tehető más számára hozzáférhetővé.

A Generali Alapkezelő Zrt. felhívja a figyelmet arra, hogy a fenti tájékoztatás nem jelent tőke- vagy hozamvédelmi ígéretet, vagy tőke-

vagy hozamgaranciát, továbbá a múltbeli hozamok alakulása nem jelent garanciát a jövőbeli teljesítményre.Az egyes alapok befektetési

politikájáról, költségeiről és lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódhat az alapok tájékoztatójából és kezelési szabályzatából a

www.alapkezelo.hu weboldalon.

Az Alapok tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a Generali Alapkezelő Zrt. (eng. sz.: PSZÁF III/100.054/2000. és

MNB H-EN-III-138/2014.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletekről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. Jelen kiadvány

nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelemfelkeltés célját szolgálja.

www.alapkezelo.hu 1066 Budapest, Teréz körút 42-44.


