
 
  

Statisztikai közlemény  
 

az értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlásáról 
2008. IV. negyedév 

 

2008. IV. negyedévének végén a belföldiek által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítı 
értékpapírok forgalomban levı állománya a külföldieknél 9275 milliárd, a belföldieknél 11613 
milliárd forintot ért el. 

A tızsdei részvények állománya a külföldieknél 2442 milliárd, a belföldieknél 1088 milliárd forint 
volt. A háztartásoknál lévı, belföldiek által kibocsátott befektetési jegyek állománya a negyedév 
végén 1709 milliárd forintot tett ki. 
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A belföldiek által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok 
 
Az állampapírok1 piaci értéken számított állománya 2008. IV. negyedévének végén 16215 
milliárd forint volt. Ebbıl az államkötvények állománya 12885 milliárd, a kincstárjegyek 

                                                
1 A sajtóközleményben az állampapírok közé soroljuk a forintban és devizában denominált államkötvényeket, a kincstárjegyeket 
és az MNB által kibocsátott forintkötvényeket.   
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állománya 2088 milliárd, az MNB-kötvények állománya 1242 milliárd forintot tett ki. A 
devizában kibocsátott állampapírok állománya 4164 milliárd forintot ért el a negyedév végén. 
Az állampapírok teljes állományából a külföldieknél 6526 milliárd, a pénzügyi vállalatoknál  
8207 milliárd, a háztartásoknál 958 milliárd, az egyéb belföldi szektoroknál pedig 524 milliárd 
forint értékő állomány volt. A negyedév során az állampapírok állománya 140 milliárd forint 
összegben nıtt tranzakcióból (nettó kibocsátásból és kamathalmozódásból) és 191 milliárd 
forintnyi összegben növekedett átértékelıdésbıl eredıen. 
Jelentıs mértékő nettó vevıként az egyéb monetáris intézmények (703 milliárd forint) és a 
Magyar Nemzeti Bank (233 milliárd forint) léptek fel, a legnagyobb nettó eladók pedig a külföldi 
befektetık (761 milliárd forint) és az egyéb pénzügyi közvetítık (130 milliárd forint értékben) 
voltak. Ez utóbbi szektor fıként a hosszú lejáratú papírjait értékesítette. 
 
A jelzáloglevelek állománya piaci értéken a tárgyidıszak végén 1961 milliárd forintot tett ki. 
Ebbıl a külföldieknél 1025 milliárd, a pénzügyi vállalatoknál 800 milliárd, a háztartásoknál  
134 milliárd, az egyéb belföldi szektoroknál pedig 2 milliárd forint értékő állomány volt. A 
negyedév során a jelzáloglevelek állománya 79 milliárd forint összegben nıtt tranzakcióból 
(nettó kibocsátásból és kamathalmozódásból) és 89 milliárd forintnyi összegben átértékelıdésbıl 
eredıen. 
 
Az egyéb kötvények piaci értéken számított állománya a IV. negyedév végére 2712 milliárd 
forintot ért el. Ebbıl a külföldieknél 1724 milliárd, a pénzügyi vállalatoknál 683 milliárd, a 
háztartásoknál  
241 milliárd, az egyéb belföldi szektoroknál pedig 64 milliárd forint értékő állomány volt. A 
negyedév során az egyéb kötvények állománya 42 milliárd forint összegben nıtt tranzakcióból 
(nettó kibocsátásból és kamathalmozódásból), és 121 milliárd forinttal átértékelıdésbıl eredıen.  
 
 
A Budapesti Értéktızsdére bevezetett részvények 
 
A tızsdei részvények kapitalizációja 2008. IV. negyedév végén 3530 milliárd forintot tett ki. A 
teljes állományból a külföldieknél 2442 milliárd, a pénzügyi vállalatoknál 385 milliárd, a 
háztartásoknál  
262 milliárd, a nem pénzügyi vállalatoknál 285 milliárd, az államháztartásnál 154 milliárd, a 
háztartásokat segítı non-profit intézményeknél pedig közel 1 milliárd forint értékő állomány volt 
(figyelembe véve a kibocsátóknál levı saját részvény állományt). A vizsgált idıszakban sem új 
részvény bevezetés, sem kivezetés nem történt. A negyedév során a tızsdei részvények 
állománya 54 milliárd forint összegben csökkent tranzakcióból (egy tızsdei cég tıkeleszállítása, 
illetve egy másik cég tıkeemelésébıl származó részvényei bevezetésének eredményeként), illetve 
2019 milliárd forintnyi összegben csökkent átértékelıdésbıl eredıen. 
Szinte az összes belföldi szektor nettó vásárló volt ebben a negyedévben, a legnagyobb vevık a 
háztartások (106 milliárd forint), a pénzügyi vállalatok (65 milliárd forint) és a nem pénzügyi 
vállalatok (36 milliárd forint) voltak. Velük szemben a nem rezidensek álltak eladóként (262 
milliárd forint).  
 
 
A belföldiek által kibocsátott befektetési jegyek 
 
A befektetési jegyek állománya piaci értéken 2008. IV. negyedév végén 2503 milliárd forintot 
tett ki. Ebbıl a háztartásoknál 1709 milliárd, a pénzügyi vállalatoknál 541 milliárd, a nem 
pénzügyi vállalatoknál 148 milliárd, az egyéb szektoroknál (beleértve a külföldet is) pedig 105 
milliárd forint értékő állomány volt. A negyedév során a befektetési jegyek állománya 
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tranzakcióból 352 milliárd forint összegben, átértékelıdésbıl eredıen pedig 154 milliárd 
forintnyi összegben csökkent. 
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A három legjelentısebb szereplı 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, 2009. február 23. 

 

       MAGYAR NEMZETI BANK 
       STATISZTIKA 
 
 
 
A Magyar Nemzeti Bank a 2001. évi LVIII. Törvényben meghatározott feladatai ellátásához statisztikai 
információkat győjt és hoz nyilvánosságra. Az MNB a nemzetközi statisztikai szabványoknak megfelelıen elıállított 
statisztikai adatokat, módszertani magyarázatokkal ellátva, rendszeresen közzéteszi a Statisztikai publikációs 
naptárban megjelölt idıpontokban. 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” címő kiadványai tartalmazzák, amelyek a 
www.mnb.hu honlapon megtalálhatók 
 
 


