Statisztikai közlemény
az értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlásáról
2009 I. negyedév
2009. I negyedévének végén a rezidensek által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok forgalomban levő
állománya a külföldieknél 9763 milliárd, a belföldieknél 11546 milliárd forintot ért el.
A tőzsdei részvények állománya a külföldieknél 2284 milliárd, a belföldieknél 962 milliárd forint volt. A
háztartásoknál lévő, rezidensek által kibocsátott befektetési jegyek állománya a negyedév végén 1564 milliárd forintot
tett ki.

Rezidensek által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
és a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvények állománya (piaci értéken)
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A rezidensek által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
A központi kormányzat által kibocsátott értékpapírok piaci értéken számított állománya 2009. I.
negyedévének végén 14833 milliárd forint volt. Az államkötvények állománya 12645 milliárd – ebből
a devizában kibocsátott állomány 4721 milliárd - a kincstárjegyek állománya 2188 milliárd forintot tett
ki. Az államkötvények és kincstárjegyek együttes állományából a külföldieknél 6863 milliárd, a
pénzügyi vállalatoknál 6545 milliárd, a háztartásoknál 903 milliárd, az egyéb belföldi szektoroknál
pedig 521 milliárd forint értékű állomány volt.

A negyedév során ezen értékpapírok állománya 68 milliárd forint összegben csökkent tranzakcióból
(nettó kibocsátás és kamathalmozódás) és 630 milliárd forintnyi összegben átértékelődésből eredően.
A legnagyobb nettó vevőként a nem pénzügyi vállalatok léptek fel 19 milliárd forint értékben, a
jelentősebb nettó eladók pedig a háztartások (50 milliárd forint), a pénzügyi vállalatok (30 milliárd
forint) és a külföldi befektetők (18 milliárd forint) voltak.
A 2 hetes MNB-kötvények állománya 468 milliárd forintos - tranzakcióból származó – növekedés
eredményeként 1710 milliárd forintot ért el.
A jelzáloglevelek állománya piaci értéken a tárgyidőszak végén 1932 milliárd forintot tett ki. Ebből a
külföldieknél 1106 milliárd, a pénzügyi vállalatoknál 732 milliárd, a háztartásoknál 93 milliárd, az
egyéb belföldi szektoroknál pedig közel 2 milliárd forint értékű állomány volt. A negyedév során a
jelzáloglevelek állománya 51 milliárd forint összegben csökkent tranzakcióból (nettó kibocsátás és
kamathalmozódás) és 22 milliárd forinttal nőtt átértékelődésből eredően.
Az egyéb kötvények piaci értéken számított állománya az I. negyedév végére 2834 milliárd forintot
ért el. Ebből a külföldieknél 1724 milliárd, a pénzügyi vállalatoknál 734 milliárd, a háztartásoknál
313 milliárd, az egyéb belföldi szektoroknál pedig 64 milliárd forint értékű állomány volt. A negyedév
során az egyéb kötvények állománya 138 milliárd forint összegben csökkent tranzakcióból (nettó
kibocsátás és kamathalmozódás), és 260 milliárd forinttal nőtt átértékelődésből eredően.
A Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvények
A tőzsdei részvények kapitalizációja 2009. I. negyedév végén 3246 milliárd forintot tett ki. A teljes
állományból a külföldieknél 2284 milliárd, a pénzügyi vállalatoknál 962 milliárd, a háztartásoknál
233 milliárd, a nem pénzügyi vállalatoknál 222 milliárd, az államháztartásnál 141 milliárd, a
háztartásokat segítő non-profit intézményeknél pedig kevesebb mint 1 milliárd forint értékű állomány
volt (figyelembe véve a kibocsátóknál levő saját részvény állományt). A vizsgált időszakban sem új
részvény bevezetés, sem kivezetés nem történt. A negyedév során a tőzsdei részvények állománya
284 milliárd forintnyi összegben csökkent átértékelődésből eredően.
Ebben a negyedévben a belföldi szektorok közül a háztartások és a pénzügyi vállalatok nettó vásárlók
voltak (27 illetve 17 milliárd forint értékben), míg eladóként a nem pénzügyi vállalatok és a nem
rezidensek szerepeltek (33 illetve 12 milliárd forint értékben).
A rezidensek által kibocsátott befektetési jegyek
A befektetési jegyek állománya piaci értéken 2009. I. negyedév végén 2552 milliárd forintot tett ki.
Ebből a háztartásoknál 1564 milliárd, a pénzügyi vállalatoknál 695 milliárd, a nem pénzügyi
vállalatoknál 203 milliárd, az egyéb szektoroknál (beleértve a külföldet is) pedig 91 milliárd forint
értékű állomány volt. A negyedév során a befektetési jegyek állománya tranzakcióból 42 milliárd
forint összegben nőtt, átértékelődésből eredően pedig 51 milliárd forintnyi összegben csökkent.
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A három legjelentősebb szereplő értékpapír-állományának alakulása
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Biztosítók és nyugdíjpénztárak

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. május 21

MAGYAR NEMZETI BANK
STATISZTIKA

A Magyar Nemzeti Bank a 2001. évi LVIII. Törvényben meghatározott feladatai ellátásához statisztikai információkat gyűjt és hoz
nyilvánosságra. Az MNB a nemzetközi statisztikai szabványoknak megfelelően előállított statisztikai adatokat, módszertani
magyarázatokkal ellátva, rendszeresen közzéteszi a Statisztikai publikációs naptárban megjelölt időpontokban. 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” című kiadványai tartalmazzák, amelyek a www.mnb.hu honlapon megtalálhatók
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