Statisztikai közlemény
az értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlásáról
2010. II. negyedév

2010 II. negyedévének végén a rezidensek által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok forgalomban levő
állománya a külföldieknél 9825 milliárd, a belföldieknél 14744 milliárd forintot ért el.
A tőzsdei részvények állománya a külföldieknél 4063 milliárd, a belföldieknél 1525 milliárd forint volt. A
rezidensek által kibocsátott befektetési jegyek állománya a negyedév végén összesen 3613 milliárd forintot tett ki,
melyből a háztartások 2059 milliárd forint állományt birtokoltak.

A rezidensek által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
A központi kormányzat által kibocsátott értékpapírok piaci értéken számított állománya 2010 II.
negyedévének végén 15499 milliárd forint volt. A forint államkötvények állománya 8412 milliárd, a
devizában kibocsátott állomány 5179 milliárd, a kincstárjegyek állománya 1908 milliárd forintot tett
ki. Az államkötvények és kincstárjegyek együttes állományából a külföldieknél 7053 milliárd, az egyéb
monetáris intézményeknél 3639 milliárd, a biztosítóknál, nyugdíjpénztáraknál 2985 milliárd forint
értékű állomány volt.
A negyedév során a központi kormányzat által kibocsátott értékpapírok állománya 58 milliárd
forinttal nőtt tranzakcióból (nettó kibocsátás1 és kamathalmozódás) és 288 milliárd forinttal
átértékelődésből eredően. A tranzakció 70%-a a kincstárjegyeknél következett be. Eltérő volt az
átértékelődés hatása a forintban illetve a devizában denominált papírok esetén. Míg a forintban
denominált értékpapíroknál az átértékelődés csökkentette az állományt, addig a devizás papíroknál
(elsősorban a gyengülő forint miatt) növelte az állományt.
Legnagyobb nettó vevőként az egyéb monetáris intézmények (267 milliárd forint) léptek fel, a
legjelentősebb nettó eladók pedig a külföldi befektető (256 milliárd forint) voltak.
Az MNB-kötvények állománya a negyedév végén 3675 milliárd forint volt, amiből a 2 hetes forint
kötvények állománya 3569 milliárd forintot tett ki. Az állomány a negyedév során tranzakcióból
eredően 574 milliárd forinttal csökkent, míg az átértékelődés 20 milliárd forintos állománynövekedést
okozott.
A rezidensek által kibocsátott egyéb kötvények piaci értéken számított állománya a II. negyedév
végére 3392 milliárd forintot ért el. Ebből a külföldieknél 1771 milliárd, a pénzügyi vállalatoknál 916
milliárd, a háztartásoknál 631 milliárd, az egyéb belföldi szektoroknál pedig 73 milliárd forint értékű
állomány volt. A negyedév során az egyéb kötvények állománya 258 milliárd forinttal nőtt
tranzakcióból (hitelintézeti nettó kötvénykibocsátás és kamathalmozódás) és 123 milliárd forinttal
átértékelődésből eredően.
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A jelzáloglevelek állománya piaci értéken a tárgyidőszak végén 2003 milliárd forintot tett ki. Ebből a
pénzügyi vállalatok tulajdonában 1288 milliárd, a külföldieknél 678 milliárd, a háztartásoknál 36
milliárd, az egyéb belföldi szektoroknál pedig 2 milliárd forint értékű állomány volt. A negyedév
során a jelzáloglevelek állománya 11 milliárd forinttal nőtt tranzakcióból (nettó kibocsátás és
kamathalmozódás) és 12 milliárd forinttal csökkent átértékelődésből eredően.
A Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvények
A tőzsdei részvények kapitalizációja 2010. II. negyedév végén 5588 milliárd forintot tett ki. A teljes
állományból a külföldieknél 4063 milliárd, a nem pénzügyi vállalatoknál 528 milliárd, a pénzügyi
vállalatoknál 453 milliárd, a háztartásoknál 337 milliárd, az államháztartásnál 207 milliárd forint
értékű állomány volt (figyelembe véve a kibocsátóknál levő 164 milliárd forint piaci értékű saját
részvény állományt). A vizsgált időszakban tőzsdei be- vagy kivezetés nem történt. A negyedév során
a tőzsdei részvények állománya 920 milliárd forintnyi összegben csökkent átértékelődésből és
mintegy 2 milliárd forinttal nőtt tranzakcióból eredően.
Ebben a negyedévben a nem rezidensek nettó eladók voltak (104 milliárd forint értékben), míg a
belföldi szektorok többsége nettó vevőként szerepelt. Legnagyobb vevők a háztartások illetve a nem
pénzügyi vállalatok voltak (87 illetve 11 milliárd forint értékben).
A rezidensek által kibocsátott befektetési jegyek
A befektetési jegyek állománya piaci értéken 2010. II. negyedév végén 3613 milliárd forintot tett ki.
Ebből a háztartásoknál 2059 milliárd, a pénzügyi vállalatoknál 1197 milliárd, a nem pénzügyi
vállalatoknál 254 milliárd, az egyéb szektoroknál (beleértve a külföldet is) pedig 103 milliárd forint
értékű állomány volt. A negyedév során a befektetési jegyek állománya tranzakcióból eredően 164
milliárd forint összegben nőtt, átértékelődés miatt pedig 6 milliárd forinttal csökkent.
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Részletes táblázatok: http://www.mnb.hu/Statisztika/statisztikai-adatok-informaciok/adatok-idosorok
Módszertani anyagok: http://www.mnb.hu/Statisztika/statisztikai-adatok-informaciok/modszertan

Módszertani megjegyzések
Az adatközlés a korábbiakhoz képest bővült a devizában denominált MNB-kötvények adataival.
2010. II. negyedévében megújításra került az értékpapír-statisztikai adatok összeállítási folyamata és
bővültek a felhasznált adatforrások. Ennek következtében az értékpapírok korábban publikált 2010.
I. negyedévi záró állománya és az újonnan előállított 2010. II. negyedévi nyitó állománya eltér
egymástól. Az adatközlésekben március végére vonatkozóan továbbra is a korábbi záró állományok
szerepelnek, az adatok változása egyéb volumenváltozásként került kimutatásra a II. negyedévben. Az
adatváltozások oka egyrészt, hogy pontosabbá vált az állományok szektorbontása (ez az
összállományok szintjén nem okoz eltérést), másrészt jobb minőségű árinformációk felhasználásával
képződnek a piaci értékes állományok.
Budapest, 2010. augusztus 23.

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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