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Szeptemberben meglepetésre jelentősen esett a fogyasztói árindex
(3,9%-ról 3,4%-ra) és a maginfláció (4,7%-ról 4%-ra) szintje. A
lassulásra lehetett számítani az őszi hónapokra, de a mértéke és az
időzítése jelentette a fő meglepetést. Ugyanakkor az továbbra is igaz,
hogy az eurózóna és a V4 országai között nagy különbség mutatkozik,
míg az előbbinél a 0% körüli értékek a jellemzőek, addig az utóbbinál
3% feletti adatokat publikáltak szeptemberre. Ez azt is jelenti, hogy a
negatív reálkamat a régióban jóval nagyobb, mint Nyugat-Európában,
amely a devizákra leértékelődési nyomást helyez.



A Magyar Nemzeti Bank továbbra is abban bízik, hogy az alacsony
importált infláció, illetve a hazai gazdasági visszaesés érdemben
lassítani fogja a fogyasztói árak növekedését, ugyanakkor a
közleményiben nagy hangsúlyt fektet az aktuális folyamatok nyomon
követesére, és amennyiben szükségesnek ítéli meg, kész beavatkozni
az árstabilitás biztosítása érdekében.



A világ vezető jegybankjai hosszabb távon, akár évekig fenntarthatják
a jelenlegi alacsony kamatkörnyezetet, ráadásul az eszközvásárlási
programok tűzerejét is megnövelhetik. A Covid-19 vírus gyors
terjedése rontja a gazdasági kilátásokat, amelyre a kormányok újabb
lazításokkal reagálhatnak, amelyet részben a központi bankok
finanszírozhatnak a következő években.



Az MNB is megnövelte a kötvényvásárlási programját, amelyet nagy
valószínűség szerint legalább a jövő év első felében is folytathat. A
gyorsan gyengülő forint védelme érdekében az egyhetes betéti kamat
mértékét 0,6%-ról 0,75%-ra növelte, és a jövőben is ezzel az
eszközzel kíván reagálni a devizapiacot érő turbulenciákra.
Ugyanakkor fontos, hogy az infláció csökkenésnek indult, így nőtt az
MNB mozgástere, ezért új történelmi csúcsok beállítását követően
számítunk további kamatemelésre az egy hetes betét esetén.
Mindezen kockázatok mellett az 5-10 éves kamatok jelenlegi szintjük
körüli 20-30 bázispontos ingadozására számítunk.



Egy 5 éves törlesztés nélküli hitel esetében a 3 havi BUBOR 0.753.00% közé fixálható egy 5 éves collar segítségével addig. Az ügylettel
teljes védelem érhető el a 3 havi BUBOR 3.00% feletti értékei ellen,
míg 0.75% alatti kamatokból nem biztosít részesedést. Jelenleg a 3
havi BUBOR 0.63%-on alakul.

A magyar GDP 13,6%-kal csökkent (sárga), 4,0%-os maginfláció
mellett (zöld)

5 éves HUF IRS (zöld), ennek 365 napos mozgóátlaga (kék),
3 havi BUBOR (narancs)
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