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Nemzetközi telco iparági, technológiai és pénzügyi trendek az
együttműködés szükségességének irányába mutatnak
Hatékonyság →
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Növekvő adatigény kielégítése technológiai lehetőségek mentén új, hatékony üzleti modellekkel

(Arthur D. Little)
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(Financial Times)

NWS
megtakarítás

(Analysys Mason)
-40%

OpenRAN
megtakarítás

(Arthur D. Little)

+86%

Energiaár felugrása

(GSMA)
+46%

(McKinsey)

5G költsége magasabb

Építési anyagár nő

(ING)

Tanácsadói előrejelzések

Növekvő költségalap

Nemzetgazdasági hatékonyság a vállalati üzleti modell költséghatékonyságon alapszik

-40%
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Nemzetgazdasági verseny és innovációs szempont érvényesítése a
szektor- és versenyszabályozáson keresztül
Szektorszabályozás
Versenyszabályozás

Szolgáltatói együttműködés

Network Sharing
▪ Országon belüli szolgáltatók (MNO) együttműködése
▪ Piacelemzési folyamatban Jelentős Piaci Erő
fennállásának vizsgálata, kötelezettségek kivetése
▪ EC a mobil piac regulációját centralizálta, társberuházást és másodlagos frekvencia kereskedést lehetővé tesz
▪ Szempontok: Gazdasági: aktív-passzív megosztás, ügyfélkör,
terület, piaci szereplők, G-k; Műszaki: frekvenciahatékonyság

Horizontális együttműködés (termelési)
▪ Releváns piac: kiskereskedelmi mobil szolgáltatások
▪ Vizsgálat: piaci koncentráció és erőfölénnyel való visszaélés
▪ Eltérő megítélés: a kisebb scopú jóváhagyásra kerül, a
nagyobb scopú jóváhagyása elhúzódik (pl.: HU, CZ)

TowerCO
▪ Országon belüli szolgáltatók toronyeszközeinek
kiszervezése, országok közti anyavállalati vagy
független toronycégek érdekeltségébe
▪ Piacelemzési folyamat részeként vizsgálja
▪ Jelentősebb beavatkozások eddig nem jellemzők

Akvizíció (fúzió kontroll)
▪ Releváns piac: nagykereskedelmi makro és mikro cella elhelyezés
▪ Vizsgálat: piaci koncentráció és erőfölénnyel való visszaélés
▪ Eltérő megítélés: MNO eredetű captive növekedések kevésbé, a
független NeutralHost fúziók jobban támogatottak

openRAN

▪ NWS: TIM-Vodafone JointVenture (INWIT JV): önkéntes vállalás a hálózat megosztás leszállítására 100 ezer lakosú települések alá
▪ TowerCO (INWIT): 35 ezer lakosú települések felett diszkrimináció mentes hozzáférés biztosítás, hálózat konszolidáció csúsztatása
▪ Technológia: virtualizált RAN, elemenként választható szállítókkal, disruptive technológiai-üzleti modell
▪ Indulások: több kísérlet (Vodafone), kereskedelmi indulások: Rakuten (Japán), Rakuten – 1&1 Drillisch (Németország)
▪ Verseny: feltételezhetően élénkítő a szállítói piacon (upstream market), így javító lehet kiskereskedelmi piacon (downstream market)
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Pénzügyek és lefedettség

EV/EBITDA értéknövelő TowerCO, NWS JV

Felsőkorlátos beruházással, költséghatékonyan jól haladhat az 5G kiépítése
2019-2020: 15-20% CAPEX/Sales

(Cellnex, EU legnagyobb
NeutralHost TowerCO)

TowerCO Pozitív Befektetői értékelése
(Arthur D. Little)

NWS, TowerCO eredmény

Költséghatékonysági előnyök már az 5G kiépítés kezdetén is láthatók

USA és Ázsia vezeti 5G lefedettséget és sebességet

2021 CAPEX/Sales Forecast: változatlan
▪ Kina: flat CAPEX H1 2021-ben (Asia.Nikkei.com)
▪ China Mobile: „5G beruházási csúcsidőszakban sincs
kiugrás: 2021/2020 YoY: +2%; sőt (5G/4G peak)
2021/2014 YoY: -17%”
▪ China Telecom: „co-build, co-share” eredménye részben
▪ Osztalék emelés valósul meg; 5G erős középmezőnyben

(saját master adatbázis)

▪ Világ: 2021-ben 15% CAPEX/sales –
változatlan, enyhén csökkenő (MTN consulting)

5

Network Sharing

▪ Relatív magas passzív kollokáció mellett a 2014/2015. évi 4G LTE 800 MHz-re Telekom/Telenor
NWS él; önmagában az előnyössége hálózatmodernizáció és 5G rollout idején kérdéses

TowerCO (Neutral Host)

▪ Cetin (Telenor) és Vantage (Vodafone) MNO-wing captive TowerCo-k a piacon. TowerCO
anyavállalataik kisebb része pénzügyi befektető által vagy tőzsdén jegyzett mára.

openRAN

▪ N/A, hogy tesztelnék, esetleges kereskedelmi tervekről.

coInvestment

▪ N/A, hogy élni kívánnának ezzel az EU Kódex által biztosított társberuházási lehetőséggel

Mikrocella építés

▪ N/A, hogy rövid távon gondolkodnának ebben (mmWave 26 GHz frekvencia aukció sem volt)

Közepes lefedettség

Minőség

CAPEX/sales %

~12-17%

2021 H1; lakosság arányos lefedettség:
▪

: 10,4% országos, 33%-os BP-en

▪

: ~ 500+ bázisállomás BP, néhány

nagyvárosban és Balaton körül
▪

: N/A

(sajtó információk)

▪ Kis mértékben iparági átlag alatt költenek, nagyrészt a fentiek miatt a korábbi kevésbé
hatékony üzleti modell struktúrában

TOP Sebességek közt

Költséghatékonyság

Magyarországi 5G beruházások: visszafogott hatékonyság miatt nem
kiemelkedően gyors, de továbbra is jó minőségű kiépítés jellemző
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Mikrocellás 5G lesz az igazi költséghatékonysági próba: nemzetgazdasági
példák az előre gondolkodásról

Jelenlegi konzultáció

Meglévő

Oszlophozzáférést segítő NRA lépések (RO)
Szolgáltató

Típus

RON

HUF

Magán

Szolgáltató

pl. távközlési

1,75
RON

115 /oszlop/hó
HUF
Egység

Állami

közvilágítás

Szolgáltató

Feszültség

Elektromos
elosztó
hálózat

Típus

RON

0 /oszlop/hó

HUF

Egység

Ár
kereskedelmi
Ár
Ha Haszon>
Költség, NRA

NRA ár

alacsony

1,84

133 /oszlop/kábel/hó

indikatív

közepes

3,46

251 /oszlop/kábel/hó

indikatív

magas
Helyi tömegközlekedés

0

Egység

Mikro cella passzív infrastruktúra felmérés (UK)

N/A

22,62

7,44

1640 /km/kábel/hó

539 /oszlop/kábel/hó

indikatív

indikatív

(román NRA: ANCOM, nettó árak ÁFA nélkül, 2020 Q4-es adtabekérés alapján)

Költségtartalom (inkább kábelhely, mintsem teljes mikro cella nézet)
▪ Működési költség (OPEX O&M, volumen driverrel megosztva)+mark-up
▪ Nem része: bérleti díj, eszköz költség (ÉCS, WACC), amely térítése az
elsődleges iparágban történik
▪ Mikro cella releváns 0-24h áramforrás kialakítása nincs benne

▪ Program: 4m GBP (1,6 mrd HUF) keret 2 évre 2021 ősztől
▪ Cél: 5G antennák, kiemelten mikro cellák elhelyezésére alkalmas
infrastruktúrák felmérése és feltérképezése
▪ Scope: utcai bútorok, buszmegállók, kamera oszlopok,
jelzőlámpák, útjelzők, állami/önkormányzati ingatlanok
▪ Felelős: Helyi Hatóságok és Szolgáltatók
▪ Szponzor: Digitális Infrastruktúra miniszter
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Köszönöm a figyelmet!
Földes Gábor
foldes.gabor@nmhh.hu
06302488640
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