
Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása
2002. II. negyedév

A II. negyedévben az állampapírpiacon a korábbi negyedéveket meghatározó folyamatok
maradtak érvényben, az egyes szektorok részarányaiban lényeges változások nem
következtek be. A tőzsdei részvények esetében a külföldiek nettó eladók voltak (szemben az
előző két negyedévvel), ezzel párhuzamosan tovább folytatódott a háztartások
részvényeladása. A pénzügyi vállalatok (elsősorban a biztosítók és nyugdíjpénztárak,
valamint a befektetési alapok) léptek fel jelentős részvényvásárlóként.

Állampapírok

Az állampapírok1 állománya piaci értéken 1,5%-kal csökkent 2002 II. negyedévében. Ezt
főleg az MNB-kötvények állományának jelentős (64 százalékos) csökkenése okozta, de
mérséklődött a forgalomban lévő államkötvények állománya is. A kincstárjegyek állománya
piaci értéken közel 7 %-kal emelkedett a negyedév során.

A háztartások tulajdonában lévő állampapírok piaci értéke � elsősorban a rövid lejáratú
papírok vásárlása miatt � 8,8 milliárd forinttal emelkedett. Részarányuk az állampapírokból
ennek hatására 13,9 %-ra nőtt.

A külföld (nem�rezidensek) birtokában lévő állomány � az előző negyedévekkel ellentétben
� enyhén (15,8 milliárd forinttal) visszaesett. A szektor súlya a forgalomban lévő összes
állampapír-állományban június végén ugyanakkor továbbra is 20,5 % -ra tehető.

A pénzügyi vállalatok a II. negyedévben 57,5 milliárd forinttal csökkentették állampapír-
állományukat, a szektor állampapírpiaci aránya azonban nem változott. Az egyéb monetáris
intézmények súlya mérséklődött (1 százalékponttal), míg a biztosítók és nyugdíjpénztárak
aránya kismértékben (0,7 százalékponttal) emelkedett.

A nem pénzügyi vállalatok tulajdonában lévő állampapírok állománya � június végére 7,8
milliárd forinttal csökkent, de részarányuk már több negyedéve 5,4% körüli.

Az államháztartás részesedése a II. negyedévben � az önkormányzatok tulajdonában lévő
állampapír-állomány 14 milliárd forintos csökkenése hatására � enyhén mérséklődött.

A háztartásokat segítő non-profit intézmények a II. negyedévben további 4,6 milliárd
forinttal csökkentették állampapír állományukat, így részesedésük 0,5 %-ról 0,4%-ra
mérséklődött.

                                                          
1 A sajtóközleményben az állampapírok közé soroljuk a hazai kibocsátású, forintban denominált
államkötvényeket, a kincstárjegyeket és az MNB által kibocsátott forint kötvényeket.
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Állampapírok tulajdonosi szektorok szerinti megoszlása

százalék
Állampapírok összesen

2001 2002
II.negyedév III.negyedév IV.negyedév I.negyedév II.negyedév

Nem pénzügyi vállalatok (S. 11) 6,0 6,2 5,5 5,4 5,4

   Magyar Nemzeti Bank (S. 121) 3,2 3,2 3,1 2,9 2,9
   Egyéb monetáris intézmények (S. 122) 24,4 27,0 25,3 25,5 24,5
   Egyéb pénzügyi közvetítők (S. 123) 9,7 8,6 9,9 9,2 9,5
   Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők (S. 124) 1,3 1,5 1,3 1,3 1,3
   Biztosítók, nyugdíjpénztárak (S. 125) 17,3 17,9 18,4 18,8 19,5
Pénzügyi vállalatok összesen (S. 12) 56,0 58,2 58,0 57,7 57,7

   Központi kormányzat (S. 1311) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
   Helyi önkormányzatok (S. 1313) 2,4 2,7 2,2 2,2 2,0
   Társadalombiztosítási alapok (S. 1314) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Államháztartás összesen (S. 13) 2,5 2,8 2,2 2,3 2,1

Háztartások (S. 14) 15,5 15,0 14,8 13,6 13,9
Háztartásokat segítő nonprofit intézmények (S. 15) 0,7 0,7 0,6 0,5 0,4
Külföld (Nem-rezidensek) (S. 2) 19,2 17,1 18,9 20,4 20,5

Összes állomány 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

A szektorok és alszektorok neve után szereplő kód (pl. S.121) a nemzetközi gyakorlatban
általánosan használt osztályozás megfelelő csoportjára utal. Az egyes szektorok tartalmi leírása az
MNB honlapján a Pénzügyi adatok/Statisztika címszó alatt �Az új statisztikai szektorbontás 2001.
júniusától� menüpont alatt található.

Tőzsdei részvények
A tőzsdei részvények állománya piaci értéken � az I. negyedévi 286,1 milliárd forintos
emelkedés után � 333,6 milliárd forinttal csökkent, s június végén összértékük 2801,3
milliárd forint volt. A csökkenést csaknem teljes egészében a papírok árfolyamesése okozta,
és minimális mértékben hozzájárult az is, hogy a II. negyedévben három részvényt (piaci
áron 1 milliárd forint értékben) kivezettek a tőzsdéről. (Az előző negyedévben négy
részvényt vezettek ki a BÉT-ről, amelyek együttes kapitalizációja 5,7 milliárd forint volt.)
Májusban egy részvény esetében � tőkeemelés miatt � 0,3 milliárd forinttal nőtt a bevezetett
mennyiség. (Ez a növekedés jelenik meg a szektorok egymás közötti tranzakcióinak
egyenlegeként.)
A háztartások nettó tőzsdei részvényeladása tovább folytatódott: március és június között
6,1 milliárd forinttal haladta meg a lakosság részvényeladásainak értéke a vásárlásokét (az
előző egy évben összesen közel 48 milliárd forinttal). A háztartások ráadásul 18 milliárd
forint árfolyamveszteséget szenvedtek el a tőzsdei részvényeken, így összességében 24
milliárd forinttal csökkent a részvényállományuk a II. negyedévben. Június végén a tőzsdei
részvények 5,4%-a volt közvetlenül a háztartások tulajdonában.
A külföldi befektetők (nem�rezidensek) részvényállománya 293 milliárd forinttal csökkent,
amelyből közel 272 milliárd forint a tőzsdei részvényeken elszenvedett árfolyamveszteség. A
nem-rezidensek ebben a negyedévben közel 21 milliárd forint értékben nettó eladók voltak,
míg az előző két negyedévben összesen mintegy 53 milliárd forinttal haladta meg a
részvényvásárlásaik értéke az eladásokét. A külföldi befektetők részesedése 1,6
százalékponttal csökkent, s június végén 73,4%-ot tett ki.
A pénzügyi vállalatok 24 milliárd forint értékben nettó vásárlók voltak, különösen a
biztosítók és az � egyéb pénzügyi közvetítők közé tartozó � alapkezelők vásároltak tőzsdei
részvényeket. (Ez jelentős változás ahhoz képest, hogy az előző két negyedévben a
pénzügyi vállalatok részvényeladásai mintegy 27 milliárd forinttal meghaladták a vásárlások
értékét.) Ugyanakkor 21 milliárd forint árfolyamveszteséget szenvedtek el a II. negyedévben,
így részvényállományuk csak 3 milliárd forinttal nőtt, miközben részesedésük 6,8%-ra
emelkedett.
A nem pénzügyi vállalatok ezúttal nettó vásárlók voltak (hozzávetőlegesen 1 milliárd forint
értékben), s emellett 1,6 milliárd forint árfolyamnyereségük is keletkezett a negyedév
folyamán. Összességében azonban kevesebb, mint 2 milliárd forinttal emelkedett a szektor
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részvényállománya, a kivezetések (közel �1 milliárd forintos) csökkentő hatása miatt. A nem
pénzügyi vállalatok részesedése emelkedett, június végén 6,1%-ot tett ki.
Az államháztartás részvényállománya közel 22 milliárd forinttal csökkent, gyakorlatilag a
papírokon elszenvedett árfolyamveszteség következtében. Az államháztartás részaránya
minimális mértékben emelkedett a negyedév folyamán, a tőzsdei részvények 8,3 %-a volt a
tulajdonában június végén.

Tőzsdén jegyzett részvények tulajdonosi szektorok szerinti megoszlása

százalék
Tőzsdén jegyzett részvények

2001 2002
II.negyedév III.negyedév IV.negyedév I.negyedév II.negyedév

Nem pénzügyi vállalatok (S. 11) 6,4 5,7 6,1 5,4 6,1

   Magyar Nemzeti Bank (S. 121) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Egyéb monetáris intézmények (S. 122) 1,5 1,6 1,5 1,8 1,8
   Egyéb pénzügyi közvetítők (S. 123) 1,5 1,5 1,2 1,1 1,6
   Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők (S. 124) 0,1 0,2 0,2 0,0 0,0
   Biztosítók, nyugdíjpénztárak (S. 125) 3,3 3,5 3,3 3,1 3,3
Pénzügyi vállalatok összesen (S. 12) 6,4 6,8 6,3 5,9 6,8

   Központi kormányzat (S. 1311) 7,5 8,2 7,7 7,4 7,6
   Helyi önkormányzatok (S. 1313) 0,8 0,7 0,8 0,7 0,7
   Társadalombiztosítási alapok (S. 1314) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Államháztartás összesen (S. 13) 8,4 9,0 8,5 8,1 8,3

Háztartások (S. 14) 6,9 6,6 6,2 5,6 5,4
Háztartásokat segítő nonprofit intézmények (S. 15) 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Külföld (Nem-rezidensek) (S. 2) 71,8 71,9 72,9 75,0 73,4

Összes állomány 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Befektetési jegyek
A befektetési jegyek állománya nettó eszközértéken a II. negyedévben 2,6 %-kal
növekedett.
Az egyes tulajdonosi szektorok részesedése az előző negyedévekhez képest csekély
mértékben változott. A háztartások, illetve a helyi önkormányzatok arányának kismértékű
csökkenésével az egyéb pénzügyi közvetítők súlyának növekedése áll szemben.

Főbb tulajdonosi szektorok tulajdonában lévő befektetési jegyek
nettó eszközértékének a megoszlása

(negyedév végi állományi adatok)

Befektetési jegyek
2001 2002

II.negyedév III.negyedév IV.negyedév I.negyedév II.negyedév
Nem pénzügyi vállalatok (S. 11) 6,2 7,8 7,7 7,7 7,8

   Magyar Nemzeti Bank (S. 121) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Egyéb monetáris intézmények (S. 122) 2,0 2,2 2,1 2,6 2,9
   Egyéb pénzügyi közvetítők (S. 123) 1,0 1,0 1,0 0,6 1,3
   Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők (S. 124) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
   Biztosítók, nyugdíjpénztárak (S. 125) 2,8 2,8 2,5 5,0 4,8
Pénzügyi vállalatok összesen (S. 12) 5,9 6,0 5,7 8,3 9,2

   Központi kormányzat (S. 1311) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
   Helyi önkormányzatok (S. 1313) 2,6 3,1 2,3 3,0 2,6
   Társadalombiztosítási alapok (S. 1314) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Államháztartás összesen (S. 13) 2,7 3,3 2,4 3,2 2,7

Háztartások (S. 14) 83,0 80,5 81,9 78,6 78,1
Háztartásokat segítő nonprofit intézmények (S. 15) 2,0 1,9 1,7 1,8 1,5
Külföld (Nem-rezidensek) (S. 2) 0,1 0,5 0,5 0,5 0,6

Összes állomány 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Budapest, 2002. augusztus 22.

MAGYAR NEMZETI BANK
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