
 
  

Statisztikai közlemény  
 

az értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlásáról 
2008. III. negyedév 

 
2008. III. negyedévének végén a belföldiek által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesít� 
értékpapírok forgalomban lev� állománya a külföldieknél 9756 milliárd, a belföldieknél 10510 
milliárd forintot ért el. 
A t�zsdei részvények állománya a külföldieknél 4228 milliárd, a belföldieknél 1375 milliárd forint 
volt. A háztartásoknál lév�, belföldiek által kibocsátott befektetési jegyek állománya a harmadik 
negyedév végén 2082 milliárd forintot tett ki. 

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

2004.
I.

II. III. IV. 2005.
I.

II. III. IV. 2006.
I.

II. III. IV. 2007.
I.

II. III. IV. 2008.
I.

II. III.
0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

Hitelviszonyt megtestesít� értékpapír belföldieknél Hitelviszonyt megtestesít� értékpapír külföldieknél
T�zsdei részvény külföldieknél T�zsdei részvény belföldieknél

Belföldiek által kibocsátott hitelviszonyt megtestesít� értékpapírok
 és a Budapesti Értékt�zsdére bevezetett részvények állományamilliárd forint milliárd forint

 
 
A belföldiek által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesít� értékpapírok 
 
Az állampapírok piaci értéken számított állománya 2008. III. negyedévének végén 15884 
milliárd forint volt. Ebb�l az államkötvények állománya 12601 milliárd, a kincstárjegyek 
állománya  
2320 milliárd, az MNB-kötvények állománya 963 milliárd forintot tett ki. A devizában 
kibocsátott állampapírok állománya 3812 milliárd forintot ért el a negyedév végén. 
Az állampapírok teljes állományából a külföldieknél 7047 milliárd, a pénzügyi vállalatoknál  
7517 milliárd, a háztartásoknál 902 milliárd, az egyéb belföldi szektoroknál pedig 418 milliárd 
forint érték� állomány volt. A harmadik negyedév során az állampapírok állománya 75 milliárd 
forint összegben n�tt tranzakcióból (nettó kibocsátásból és kamathalmozódásból) és 356 milliárd 
forintnyi összegben növekedett átértékel�désb�l ered�en. 
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Nettó vev�ként a nem-rezidensek (239 milliárd forint) és a nem-pénzügyi vállalatok (30 milliárd 
forint) léptek fel, a legnagyobb nettó eladók pedig a biztosítók és nyugdíjpénztárak (95 milliárd 
forint), a helyi önkormányzatok (41 milliárd forint) és az egyéb pénzügyi közvetít�k (31 milliárd 
forint értékben) voltak. Ez utóbbi szektor f�ként a hosszú lejáratú papírjait értékesítette. A 
külföldi befektet�k 212 milliárd forint, a pénzügyi vállalatok pedig 136 milliárd forint 
árfolyamnyereséget értek el a negyedév során. 
 
A jelzáloglevelek állománya piaci értéken a tárgyid�szak végén 1835 milliárd forintot tett ki. 
Ebb�l a külföldieknél 1009 milliárd, a pénzügyi vállalatoknál 693 milliárd, a háztartásoknál  
129 milliárd, az egyéb belföldi szektoroknál pedig 4 milliárd forint érték� állomány volt. A 
negyedév során a jelzáloglevelek állománya 39 milliárd forint összegben n�tt tranzakcióból 
(nettó kibocsátásból és kamathalmozódásból) és 35 milliárd forintnyi összegben átértékel�désb�l 
ered�en. 
 
Az egyéb kötvények piaci értéken számított állománya a negyedév végére 2548 milliárd forintot 
ért el. Ebb�l a külföldieknél 1699 milliárd, a pénzügyi vállalatoknál 610 milliárd, a 
háztartásoknál  
178 milliárd, az egyéb belföldi szektoroknál pedig 60 milliárd forint érték� állomány volt. A 
harmadik negyedév során az egyéb kötvények állománya 81 milliárd forint összegben n�tt 
tranzakcióból (nettó kibocsátásból és kamathalmozódásból), és 36 milliárd forinttal 
átértékel�désb�l ered�en.  
 
A Budapesti Értékt�zsdére bevezetett részvények 
 
A t�zsdei részvények kapitalizációja 2008. III. negyedév végén 5603 milliárd forintot tett ki. A 
teljes állományból a külföldieknél 4228 milliárd, a pénzügyi vállalatoknál 519 milliárd, a 
háztartásoknál  
285 milliárd, a nem pénzügyi vállalatoknál 398 milliárd, az államháztartásnál 171 milliárd, a 
háztartásokat segít� non-profit intézményeknél pedig 1 milliárd forint érték� állomány volt 
(figyelembe véve a kibocsátóknál lev� saját részvény állományt). A vizsgált id�szakban egy új 
részvényt vezettek be a t�zsdére, és egy kivezetés történt. A harmadik negyedév során a t�zsdei 
részvények állománya 9,2 milliárd forint összegben n�tt tranzakcióból (t�keemelésb�l) és egyéb 
volumenváltozásból, illetve 548 milliárd forintnyi összegben csökkent átértékel�désb�l ered�en. 
A legnagyobb nettó vásárlók a nem rezidensek voltak (93 milliárd forint), emellett a biztosítók, 
nyugdíjpénztárak vásároltak jelent�sebb összegben (33 milliárd forint) t�zsdei részvényeket. 
A nem pénzügyi vállalatok nettó eladók voltak 63 milliárd forint értékben. A pénzügyi vállalatok 
részvényállománya – els�sorban az egyéb monetáris intézmények eladásainak eredményeként – 
szintén csökkent (közel 28 milliárd forinttal).  
 
A belföldiek által kibocsátott befektetési jegyek 
 
A befektetési jegyek állománya piaci értéken 2008. III. negyedév végén 3010 milliárd forintot 
tett ki. Ebb�l a háztartásoknál 2082 milliárd, a pénzügyi vállalatoknál 618 milliárd, a nem 
pénzügyi vállalatoknál 183 milliárd, az egyéb szektoroknál (beleértve a külföldet is) pedig 126 
milliárd forint érték� állomány volt. A harmadik negyedév során a befektetési jegyek állománya 
23 milliárd forint összegben n�tt tranzakcióból és 60 milliárd forintnyi összegben csökkent 
átértékel�désb�l ered�en. 
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Egyéb monetáris intézmények Nem-rezidensek Biztosítók és nyugdíjpénztárak

A három legjelent�sebb szerepl� értékpapír-állományának alakulása
milliárd forint milliárd forint

 

 

Részletes táblázatok: http://www.mnb.hu/engine.aspx?page=mnbhu_statisztikai_idosorok 
Módszertani anyagok: http://www.mnb.hu/engine.aspx?page=mnbhu_modszertanok 

 
 
 
Budapest, 2008. november 24. 

 

       MAGYAR NEMZETI BANK 
       STATISZTIKA 
 
 
 
A Magyar Nemzeti Bank a 2001. évi LVIII. Törvényben meghatározott feladatai ellátásához statisztikai 
információkat gy�jt és hoz nyilvánosságra. Az MNB a nemzetközi statisztikai szabványoknak megfelel�en el�állított 
statisztikai adatokat, módszertani magyarázatokkal ellátva, rendszeresen közzéteszi a Statisztikai publikációs 
naptárban megjelölt id�pontokban. A Magyar Nemzeti Bank Statisztikai szakterülete a gazdasági folyamatokat nem 
elemzi. 
A gazdasági folyamatok elemzését a Magyar Nemzeti Bank által rendszeresen nyilvánosságra hozott „Jelentés az 
infláció alakulásáról” és a „Jelentés a pénzügyi stabilitásról” cím� kiadványai tartalmazzák, amelyek a 
www.mnb.hu honlapon megtalálhatók 
 
 


