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Ha a pénzügyi befektetők levelet írhatnának 
a Jézuskának, akkor feltehetően azt kérnék, 
hogy továbbra is folytatódjon a különböző té-

nyezők szokatlan kombinációja, ami jellemezte az el-
múlt évet. Ezen tényezők közé az ultraalacsony piaci 
volatilitás, a pénzügyi eszközök értékének emelke-
dése, a portfóliókockázatok mérséklését csökkentő 
korrelációk, illetve az ígéretes új lehetőségek (mint 
a Bitcoin) tartoznak. A kívánságlista elkészítése előtt 
azonban a befektetőknek át kell tekinteniük azokat a 
hosszú távú kockázatokat is, amelyek a pénzpiacok 
gazdasági és politikai fundamentumokról történő le-
választódásából erednek.

Meg lehet bocsátani a befektetőknek, ha azt kíván-
ják, folytatódjon a jelenlegi trend. Elvégre is az idei 
esztendő kiemelkedő, ha nem rekordév lesz számuk-
ra a profitabilitás szempontjából. A globális tőzsdein-
dexek igen jól teljesítettek, és az elmúlt évek is erős 
időszaknak számítottak. Ha pedig ehhez hozzávesz-
szük, hogy szokatlanul alacsony mértékű volatilitás 
jellemezte az évet, akkor kijelenthetjük, hogy a be-
fektetők idén nyugodtan tudtak aludni.

Általában az ilyen erős részvénypiacok mellett ala-
csonyabb árfolyamok jellemzik az államkötvényeket 
– ez az úgynevezett negatív korreláció a kockázatos 
és biztonságos eszközök között. Idén azonban nem ez 
volt a helyzet. A lenyűgöző részvénypiaci rali ellenére 
a hosszabb távú amerikai állampapírok ára magasabb 
volt december elején, mint az év kezdetén. Továbbá 
az idei évet a Bitcoin kriptovaluta terén tapasztalha-
tó erőteljes fellendülés is jellemezte. Azzal, hogy a 
Bitcoin árfolyama szédítő módon erősödött idén (az 
év eleji mintegy ezer dollárról december 12-re 16 ezer 
dollárra nőtt az árfolyam), már egy kisebb Bitcoin-
mennyiség is lényeges változást tud okozni a befek-
tetők portfóliójában.

Öt főbb tényező hozta létre ezt a szokatlan helyzetet. 
Ezek: (1) A világgazdaságban egyszerre több helyen 
tapasztalható növekedés, amelynek mértéke tovább 
erősödik. (2) A növekedést erősítő intézkedések terén 
előrelépések történtek az USA-ban. (3) Az amerikai 
Federal Reserve (Fed) megfelelő módon normalizál-
ja a monetáris politikát. (4) A passzív befektetési ter-
mékek jelentős tőkebeáramlást vonzanak. (5) Három 
nagy jegybank – a japán, a kínai és az európai (EKB) 
– részéről számottevő likviditási injekciók történtek, 

amelyek a háztartások és a cégek nagy része számára 
alacsonyabb finanszírozási költséget eredményeztek.

Vannak azonban kevésbé kedvező fejlemények is: 
a gazdasági és szakpolitikai helyzet folyamatos javu-
lása nélkül azok a tényezők, amelyek örömet okoz-
tak a befektetőknek 2017-ben, kedvezőtlen fordula-
tot válthatnak ki.

A portfóliókockázatok csökkentése terén az állam-
papírok árfolyamának emelkedése kevés teret hagy 
arra, hogy a hagyományosan biztonságosnak számí-
tó eszközök kompenzálják az esetleges részvénypia-
ci visszaesést.

Ami pedig a Bitcoint illeti: szédítő tempójú erősödé-
se – amit részben az intézményi befektetők növekvő ér-
deklődése fűt – azt jelezheti, hogy a kriptovaluta a szé-
lesebb körű elfogadás felé tart. Ez azonban egy nagy 
pénzügyi buborékot is eredményezhet, ami komoly ká-
rokat okozhat, amikor a lufi elkerülhetetlenül kipukkad.

Mit kellene a befektetőknek kívánniuk a következő 
évre vonatkozóan? Általában véve annak kellene len-
nie a topprioritásnak, hogy javuljanak a gazdasági és 
a politikai fundamentumok. Ennek a javulásnak pedig 
addig a pontig kellene megtörténnie, amíg ezek a fun-
damentumok jobban igazolják a meglévő magasabb 
eszközárakat, miközben megteremtik az alapját a jö-
vőben jelentkező hasznoknak is.

Ennek eléréséhez az szükséges, hogy az USA-ban 
a növekedést erősítő intézkedések minél szélesebb 
területen érvényesüljenek, ennek Donald Trump ad-
minisztrációjának nemrégiben tett bejelentése sze-
rint a deregulációs és adóintézkedések mellett egy 
infrastrukturális fejlesztési tervre is ki kellene ter-
jednie. Az európai országoknak is jobban fókuszált 
növekedéserősítő intézkedéseket kellene megvalósí-
taniuk nemzeti szinten, miközben támogatniuk kell az 
erősebb nemzetek feletti intézkedéseket is. Ez utóbbit 
a megerősödő reformszellemű francia–német veze-
tés és a viszonylag zökkenőmentesen lezajló Brexit-
folyamat elősegítheti.

Ami japánt illeti: Abe Sindzó miniszterelnöknek az 
Abenomics (a kormányfő gazdaságpolitikája – a szerk.) 
harmadik elemének – vagyis a növekedést erősítő struk-
turális reformok – megvalósítására kellene felhasznál-
nia, hogy a parlamentben jelentős többségre tett szert 
az októberi előrehozott választás eredményeként.

Végezetül, a stabil növekedés elősegítése érdeké-
ben a világ rendszerszinten fontos jegybankjainak 
– nevezetesen a Fednek, a japán jegybanknak, az 
EKB-nak és a kínai központi banknak – továbbra is 
koordinálniuk kell stratégiájukat, hogy konzisztens 
monetáris politikai környezetet tudjanak biztosítani.

Csak ilyen erőfeszítések mellett képes a fellendülő 
világgazdaság azokat a strukturális alapokat kiala-
kítani, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a növeke-
dés középtávon tartós, kiegyensúlyozott és inkluzív 
kegyen. Ez mindennél fontosabb egy olyan időszak-
ban, amelyet cseppfolyós geopolitikai kockázatok és 
bizonytalan termelékenységi, bér- és inflációs dina-
mikák jellemeznek.

Bármennyire is csábítónak tűnhet, hogy az ünnepi 
kívánságaink a közvetlen vágyainkra vonatkozzanak, 
a befektetők idei kívánságlistájának mindenképpen 
figyelembe kell vennie az átfogó gazdasági és politi-
kai helyzetet.
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A hazai lakáspiac a 2010-es 
évek elején számos problémá-
tól szenvedett. A lakások mint-

egy 60 százaléka felújításra szorult. A 
szociális bérlakások köre hosszú ide-
je szűkült (az ilyen lakások a teljes ál-
lomány 1 százalékát se tették ki). A 
magánbérbeadás nagyrészt a fekete-
gazdaság terepén zajlott. A társashá-
zi lét alulszabályozott és sok helyütt 
konfliktusos volt. A leginkább szem-
betűnő és indulatokat szülő problé-
mát azonban a devizahiteles mizéria 
jelentette. Nem csoda, hogy a jelenko-
ri lakáspiaci fellendülés origója a devi-
zahitelek 2014-es forintosítása volt. A 
lakáspiacot korábban gúzsba kötő bi-
zonytalanság, a széles körben tapasz-
talható kivárás csökkenni, a hitelek 
felvételétől való ódzkodás oldódni kez-
dett – mindez a keresleti és a kínálati 
oldalra is pezsdítően hatott. A lakosság 
egy része kezdte megérezni a tartós 
gyarapodás élményét. A megváltozott 
hangulat szemet szúrt az alacsony be-
téti kamatoktól szenvedő befektetők-
nek, és ők is rákaptak a lakáspiacra. 

Minden készen állt tehát a piaci for-
dulathoz.

2014 közepétől a piac el is indult 
felfelé. A lakáspiaci tranzakciók szá-
ma 2014-ben 28, majd 2015-ben 20 
százalékkal emelkedett. Ez utóbbi év 
újabb fordulópontot jelentett: a kor-
mányzat bevezette a családi otthon-
teremtési kedvezményt, illetve az új 
lakásokat terhelő áfa kulcsát ideigle-
nesen 5 százalékra mérsékelte. Az in-
tézkedések számottevő keresletoldali 
ösztönzést hoztak. Mivel azonban a kí-
nálat alkalmazkodása – azaz az új la-
kások építése – időigényes, a lépések 
hozzájárultak az árak emelkedéséhez. 
2016–2017-ben lényegében stabili-
zálódott a lakáspiac, tavaly mintegy  
5 százalékkal csökkent, idén várható-
an 2-3 százalékkal nőhet a tranzakciók 
száma. A lakásépítés lendületet vett. 
A lakásárak tovább növekedtek, per-
sze nagy területi különbségekkel. Az 
átlagos lakásár 2017 közepén a mély-
ponthoz képest Budapesten 80 száza-
lékkal, a községekben 6–20 százalék-
kal van feljebb.

Mi várható? A következő egy-két év-
ben a folyamatok jellege aligha válto-
zik. Az alacsony kamatkörnyezet mi-
att a jó helyen lévő, könnyen eladható 
lakások továbbra is vonzó befektetési 
célpontok. A lakásproblémájukat meg-
oldani szándékozók, illetve a befekte-
tési céllal vásárlók tovább harcolnak (a 
Duna House becslése szerint ez utób-
biak teszik ki a vásárlások legalább fe-
lét), a lakások adásvételében sajáto-
san összekeverednek a lakhatási és az 
eszközpiaci szempontok. Az ingatlan-
szakma képviselői jórészt egyetértenek 
abban, hogy 2019 végéig további ár-
emelkedés várható, legfeljebb a dina-
mika szelídül kissé. A szakértők nem 
aggódnak, hiszen a hitelezésben még 
sok a tartalék, és a magyar lakásrend-
szer amúgy is alulfinanszírozott. Az 
MNB lakáspiaci jelentésének megál-
lapítása szerint 2017 közepére Buda-
pesten lényegében egyensúlyi árszint 
alakult ki (azaz a lakásárak nagyjából 
megfelelnek a makrogazdasági instru-
mentumok alapján indokoltaknak), míg 
a vidéki körzetekben még jóval ez alat-

ti az árszínvonal. Más szavakkal, a to-
vábbi áremelkedés a fővárosban már 
túlfűtöttséget okozna, ami a későbbi-
ekben számos negatívum kiváltója le-
het. Ha azonban el is tekintünk ezek-
től a veszélyektől, a tartósan emelkedő 
lakásárak társadalmi következményei 
már rövid távon is érzékelhetők. Az el-
ső lakást vásárolni szándékozók egy ré-
sze a magas árak miatt nyilvánvalóan 
kiszorul a piacról. Tekintve, hogy na-
gyon kevés az elérhető szociális bér-
lakás, s a magánbérleti díjak az egek-
ben vannak, mindez az országon belüli 
mobilitás csökkenésének irányába hat. 
Ennek egyrészt nem örülnek a munka-
adók, az ő fejük már ma is leginkább a 
munkaerőhiány miatt fáj, másrészt ez 
tovább ösztönözheti a kivándorlást. Ha 
hazánkban valamivel kiegyensúlyozot-
tabb, rugalmasabb, több pilléren nyug-
vó lakásrendszer működne, ezek a fe-
szültségek is kisebb gondot okoznának. 
A meglévő problémák feletti siránko-
zás azonban kevéssé célra vezető, sok-
kal inkább a valós lakhatási igényekhez 
jobban alkalmazkodó lakásrendszer ki-
alakítását szolgáló, hosszú távú kon-
cepció megteremtésén lenne célsze-
rű dolgozni. Sajnálatosan azonban ez 
a munka kormányzati szinten még nem 
kezdődött el.

A lakáspiaci fellendülés színe és visszája
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