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Az ülést a Magyar Forex Társaság Elnökségének felkérése alapján hívtuk össze, a Társaság elnöke
2020.április 9-i levelében javasolta, hogy a Bizottság a Bubor jegyzéshez kötődő rögzített kamatkülönbözet mértékét vizsgálja meg, és javasolta annak 25 bp-ra történő kiszélesítését, illetve a témában konzultációra kérte fel az RJB-t.
Az ülésen elhangzottak összefoglalója:
A Forex Társaság képviseletében a Szakmai Bizottság tagjai elmondták, hogy a jelenlegi turbulens
helyzetben, amelyet a jegybankok fokozott jelenléte jellemez, a csökkenő likviditás és a piacok
kiszáradása következtében kiszélesedett árjegyzések miatt nagyon nehéz jól meghatározni a piaci
kamatszinteket, különösen egy olyan piaci szegmensben, ami normál körülmények között sem túl
likvid. Kiemelték a megnövekedett piaci volatilitást, illetve azt, hogy egy üzlet akár több 10 ponttal
elmozdíthatja az árat. A jelenlegi körülmények között kihívást jelent a Szabályzatban szereplő
szpreddel üzleti ajánlatot tenni.
Az RJB az MNB szempontjából világította meg a kérdést, ismertetve a Bubor árjegyzés története
során a szpred mindenkori alakulását. A kötelező bid-offer szpred először az ügyletkötési
kötelezettség indulásakor (2016. május), 1,1 százalékos BUBOR szint mellett, 15 bázispontban
került megállapításra. Ez 2018 január 2-tól, 0,03 százalékos BUBOR mellett csökkent le 10
bázispontra. Az akkori változtatásnak nem volt piaci hatása.
A vita során a szpred növelésének várható hatásáról, a bevezetéssel kapcsolatos egyéb
részletekről, illetve következményekről esett szó. Az RJB a javaslat belső megvitatását, és néhány
napon belüli választ ígért.
Az MNB képviselői azt javasolták, hogy általánoságban, a jövőre nézve egy ilyen lépés ne automatikusan legyen a Szabályzatba iktatva, hanem jogosultságot határozzanak meg az RJB számára,
amellyel a testület mérlegelés után léphet. Egyetértés volt a részvevők között abban, hogy az

esetleges mostani konkrét szpredemelést egy jogosultság szabályzatba történő beemelése kövesse, ami alapján a jövőben az RJB-nek megfelelő mozgástere lesz a piaci változások lekövetésére.
Az ülés második felében a piaci helyzetet vitatták meg a résztvevők.
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