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A rovat szakmai  
támogatója  

a Budapesti Értéktőzsde 

Az Ukrajna ellen indított orosz kato-
nai támadás hatására az elmúlt he-
tekben a pénzpiaci helyzet is óriásit 
változott. A befektetői hangulat sokat 
romlott, a részvénypiacok esésnek in-
dultak (különösen az európai indexek), 
és a nyersanyagok piacán több termék 
esetében hatalmas emelkedést láthat-
tunk. Eközben a régióban nagy eladá-
si hullámot figyelhetünk meg, amelyet 
a háború kitörése miatt megnövekedett 
országkockázati prémium okoz.

Az árupiaci termékek közül 130 dol-
lár közelébe ment fel az olaj ára, több 
mint 50 százalékot emelkedett a búza 
határidős jegyzése az amerikai tőzsdén, 
és a holland földgáz ára is rekordmagas-
ságba szökött. De ezeken kívül a fa, a 
vas és réz ára is emelkedni tudott, ami 
abból adódik, hogy mind Oroszország, 
mind Ukrajna jelentős nyersanyagex-
portőr. Egyik a szankciók, a másik pe-
dig a támadások miatt nem vagy csak 
nehezebben és kevesebbet képes expor-

tálni. A korlátozott nyersanyagexport-
nak nemcsak inflációs, hanem növeke-
dési hatása is lesz az ellátási láncokkal 
kapcsolatos további problémák és a ma-
gas infláció miatti alacsonyabb lakossá-
gi fogyasztás következtében.

A háború kimenetele és hossza is na-
gyon bizonytalan ezen a ponton, a ma-
gas nyersanyagárakból azonban az ener-
getikai és a bányacégek mindenképp 
profitálhatnak. Ez még akkor is igaz, 

ha a háború nagyon hamar befejeződne, 
mivel időbe kerül, amíg az árak vissza-
rendeződnek. Ráadásul a réz, a nikkel 
és a bauxit esetében a klímavédelmi be-
ruházások tartós felfelé hajtó erőt kép-
viselnek, míg az olaj beruházási rátája 
rendkívül alacsony, ezért a háború nél-
kül is relatíve magas (noha nem ennyire 
magas) árakra kellett volna felkészülni.

Egy ilyen helyzetben a befektetőknek 
általában kevés jó választásuk marad. A 
részvénypiaci értékeltségek magasak, a 
kötvények, bár menedéket nyújtanak a 
részvénypiaci esés ellen, magas infláció 
mellett nem szerencsés ezeket választa-
ni. Egyedül a nyersanyagok és a belőlük 
profitáló cégek lehetnek képesek rövid 
távon megőrizni az értéküket. Ráadásul 
ezeknek az értékeltsége nemcsak histo-
rikusan alacsony, hanem az egész rész-
vénypiachoz képest is. Míg az S&P 500 
előretekintő P/E-mutatója 19,3, addig az 
energiaszektoré 12,6, az alapanyagok 
szektoráé pedig 15.

„A cikk nem a befektetési elem-
zés függetlenségének előmoz-
dítását célzó jogi követelmé-
nyeknek megfelelően készült, és 
nem vonatkozik rá a befektetési 
elemzés terjesztését, közzététe lét 
megelőző ügyletkötésre vonatko-
zó tilalom.”
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a Diófa Alapkezelő Zrt. 
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A DigiLog Consulting negyedévente készíti majd el a teljes körű árindexet

A KFX segíti a közúti fuvarozókat
B. HORVÁTH LILLA | Mintegy 
tízszázalékos idei közúti 
fuvarozásidíj-emelést indo-
kol a szolgáltatók költségei-
nek növekedése a most elő-
ször közzétett Közúti Fuva-
rozási Árindex szerint.  

Közúti Fuvarozási Árindex (KFX) 
néven ezentúl negyedévente tel-
jes körű iparági árindexet tesz 

közzé a DigiLog Consulting Kft. Az in-
dex megmutatja, hogy a különböző gaz-
dasági hatások mekkora árváltozást 
indokolnak az érintett szolgáltatások 
területén. Segítségével a fuvarozók kö-
vethetik költségeik alakulását az iparági 
átlagéval, árváltozásaikat pedig hitele-
sen alá tudják támasztani megbízóiknál. 
Az index értékének figyelemmel kíséré-
sével maguk a megbízók is pontosan kö-
vethetik a közúti fuvarozás költségeinek 
alakulását, és ellenőrizhetik az árválto-
zások mértékét. „Kulcskérdés a gazdaság 
stabil növekedéséhez, a fogyasztók és az 
ipar biztonságos áruellátásához, hogy a 
mostani, gyorsan változó üzleti környe-
zetben is korrekt megállapodásokat köt-
hessenek a megbízók és a fuvarozók. A 
KFX életre hívásával ehhez kívánunk 
objektív segítséget nyújtani” – fejtette 
ki cége közleményében Lajkó Ferenc, a 
DigiLog Consulting alapító tulajdonosa, 
aki 18 évig dolgozott a Waberer’s Zrt.-nél, 
három évig vezérigazgatóként.

A KFX aktuális értéke nemzetközi 
közúti fuvarozás esetében 111,6 száza-
lék, belföldi közúti fuvarozásnál pedig 
110,5 százalék. Ez azt jelenti, hogy a 
2020-as bázishoz képest a 2021-es gaz-
dasági hatások okozta költségnöveke-
dést a nemzetközi közúti fuvarozás ese-
tében 11,6 százalékos, a belföldi közúti 
fuvarozás esetében pedig 10,5 százalé-
kos díjemelés kompenzálná. A DigiLog 

előrejelzése szerint 2022-ben akár 10 
százalékhoz közeli díjnövekedés vár-
ható.

„A KFX belföldi és nemzetközi fuva-
rozásra vonatkozó értéke értelemszerű-
en nagyjából együtt 
mozog, hiszen lénye-
gében hasonló gazda-
sági hatásokkal szem-
besülnek a fuvarozók 
bel- és külföldön is” – 
magyarázta a VG-nek 
Lajkó Ferenc. A nagy 
különbség szerinte 
az, hogy miközben 
a nemzetközi muta-
tó értékét az árfolya-
mok is befolyásolják, 
a belföldiét nem.

A mutató attól teljes körű, hogy tar-
talmazza a közúti fuvarozás összes költ-
ségét: üzemanyag, gépkocsivezető, au-
tópálya, értékcsökkenés, lízingkamatok 
és egyéb költségek, például a szerviz és 

a biztosítások díja, az irodai költségek. 
Figyelembe veszi továbbá az euró árfo-
lyamának változását, egyes termelé-
kenységi mutatók (például a járművek 
futásteljesítménye) és egyes hatékony-

sági mutatók (pél dául 
az üres futás) hatása-
it is. Objektivitását az 
garantálja, hogy füg-
getlen tanácsadó kal-
kulálja és publikálja. 
Az árindex módszer-
tanát és az eredmé-
nyek pontosságát a 
Magyar Közgazdasági 
Társaság logisztikai 
szakosztálya hitelesí-
ti. Az árindex a hazai 

fuvarozói top 20-ban szereplő vállalko-
zások gyakorlati adataira épül, amelyek 
mögött több ezer kamion teljesítménye 
áll. Emellett iparági és pénzügyi elem-
zéseket, valamint statisztikai forráso-
kat is felhasznál (KSH, Eurostat).

A HAZAI GDP ÖT SZÁZALÉKÁT ADJA A SZEKTOR
Az ellátási láncok 2019 óta globálisan komoly nehézségekkel küszködnek, és ez alól 
nem kivétel a teljes áruszállítás közel 75 százalékát lebonyolító közúti fuvarozás sem 
– mutat rá a közlemény. Mára már nem a pandémia közvetlen hatásai okoznak ne
hézségeket, hanem az azt követő másodlagos jelenségek – például a munkaerő
hiány, az akadozó ipari termelés, a bérinfláció, az energiaválság vagy éppen a nö
vekvő kamatok –, továbbá egyes szektorspecifikus politikai döntések következmé
nyei, mint a Brexit vagy a mobilitási csomag, amelyek mindegyike jelentősen növe
li a fuvarozás költségeit. Ez a költségnövekedés nem csupán a közúti fuvarozók prob
lémája, hanem a megbízóké és végső soron az egész gazdaságé is, mivel a közúti 
szektor adja a hazai GDP 5 százalékát, és a foglalkoztatottak 3,3 százalékát.
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Tervezhetik  
a Duna alatti 
vasúti alagutat
VG | A Főmterv Zrt. nettó 850 millió fo-
rintért készíti el a Duna alatti vasúti ösz-
szekötő alagút építésének környezetvé-
delmi hatástanulmányát, és szerzi meg 
a környezetvédelmi engedélyeket – tet-
te közzé az erről szóló szerződés aláírása 
után Vitézy Dávid, a Budapesti Fejlesztési 
Központ (BFK) vezérigazgatója. A Nyuga-
ti pályaudvar és Kelenföld közötti, a Széll 
Kálmán teret is érintő vasúti alagút ter-
vezését az Európai Unió az Európai Há-
lózatfinanszírozási Eszköz (CEF) alapból 
500 millió forinttal támogatja, a költsé-
gekhez a magyar állam ugyanekkora ön-
résszel járul hozzá.

Vitézy Dávid az alagút kapcsán hang-
súlyozta, hogy Budapest a hétköznapi 
csúcsidőszakokban a fejpályaudvarok 
leterheltsége és kapacitáshiánya miatt 
nem tud több vonatot fogadni, holott 
az elővárosi közlekedésben jelentkező 

igények miatt a BFK modellezése sze-
rint a jelenlegi 42 helyett 90-nél több 
szerelvénynek kellene érkeznie csúcs-
óránként.

A környezetre jelentős hatást gyakorló 
tevékenységek megkezdése, illetve bőví-
tése előtt környezeti hatásvizsgálatra van 
szükség, amely a Kelenföldi pályaudvar–
Rákosrendező pályaudvar, illetve a város-
ligeti elágazás közötti szakaszra, ezen be-
lül az alagútra és a csatlakozó földfelszíni 
vasúti létesítményekre terjed ki, hiszen az 
új, kétszintes Nyugati pályaudvar, illetve 
a váci és ceglédi vonalról beérkező szaka-
szok fejlesztése is a munka része.

A Nyugati teljes megújítására kiírt 
nemzetközi tervpályázat beadási határ-
ideje március 1. Itt az is a cél, hogy a meg-
építendő új, kétszintes pályaudvar a jelen-
leginél 50 százalékkal több vonatot tudjon 
fogadni már az alagút megépítése előtt. 
A pályaudvarhoz kapcsolódó vasúti sza-
kaszok bővítésének tervezése már tart 
Rákospalota-Újpestig és Dunakesziig, il-
letve Kőbánya-Kispestig.

1
milliárdba
kerül a
tervezés és az
engedélyeztetés
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