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Állampapírok 

A pénztár benchmarkjában szereplő MAX Composite 0,7 százalékkal 

csökkent január folyamán. Mindvégig tartottuk a referencia indexnek 

megfelelő hosszúságú durationt a portfólióban. 

Az év elején nem sok minden történt a kötvénypiacon. Gyakorlatilag 

nem változtak lényegében a hozamok, így mi sem találtunk olyan 

lehetőséget, ami cselekvésre ösztönzött volna minket.  

Hó végén 1-2%-os alulsúlyba kerültünk volna a benchmark változása 

miatt, de a portfóliókat MÁK 2024/B vétellel kiigazítottuk semleges 

szintre. 

Az MNB kisebb meglepetésre januárban csak 30 mrd-ot hirdetett meg a 

három hónapos DKJ-ból, majd ezt tovább csökkentve jelenleg 20 mrd-ot 

fogad be. Továbbra is jelentős likviditásbőség van a 

bankrendszerben, ami nyomottá teszi a rövid hozamokat. A jövőben 

kisebb hozamemelkedésre számítunk a hosszú kötvényeknél, de 

valószínűleg csak lassan fog érződni Európában és hazánkban a FED 

esetleges kamatemelése. 

Minél távolabb van egy államkötvény lejárata, illetve minél hosszabb 

egy kötvényportfólió átlagideje vagy kamatláb-érzékenysége vagy 

durationje (amit a bennük lévő kötvények pénzmozgásaiból lehet 

kiszámolni), annál nagyobb ingadozásra képes a portfólió napi piaci 

értéke a kamatszint függvényében. Kedvező makrogazdasági folyamatok 

(csökkenő kamatlábak) esetén a hosszabb kötvények árfolyama nagyobb 

emelkedésre képes, mint a rövidebb kötvényeké. 

Részvények 

Januárban közepén a Magyar Telekom bejelentette, hogy eladta a 

montenegrói leánycégét a Hrvatski Telekomnak, ezáltal csökkentve az 

eladósodottságát és erősítve az osztalékfizetési képességét. A vevő 

mérlegében jelentős mennyiségű fölös pénzeszköz áll, másrészt 

földrajzilag és kulturálisan is közelebb áll Montenegróhoz, így akár 

ez egy win-win üzlet is lehet. A hírre pozitívan reagált a Magyar 

Telekom részvénye, mintegy 2%-ot emelkedve. Ezt követően úgy 

döntöttünk, hogy bezárjuk a társaságban meglévő felülsúlyunkat, mert 

az elmúlt időszakban jelentősen lecsökkent a társaság általunk vélt 

alulértékeltsége és nőttek a kockázatai a DIGI tavaszra várható 

piacralépése miatt. A mobilszegmensben várható fokozódó verseny 

mellett úgy látjuk, a vezetékes üzletágban is romlik a helyzet, 

csökkenésnek indultak az internet-előfizetési árak. 

Január végén megszűntettük a lengyel PZU biztosítóban meglévő 

felülsúlyunkat. A társaság részvényeihez tavaly júliusban vettünk 

hozzá. A befektetők akkoriban nagyon féltek attól, hogy a PZU 



megszünteti az osztalékfizetését a közelgő Pekao felvásárlás miatt. 

Ez a félelem alaptalannak bizonyult, bár megszületett a tranzakció, 

de úgy lett strukturálva (fejlesztési bank bevonása társvevőként, 

alárendelt kötvények kibocsátásával tőkemegfelelés javítása), hogy a 

PZU osztaléka nagyrészt tartható legyen. Január végéig 35% 

százalékot emelkedtek a részvények, megközelítve az általunk számolt 

reális cégértéket. Január folyamán növeltük az alulsúlyunkat a PKN 

olajfinomítóban jelentős áremelkedést követően, amelyet szerintünk 

nem indokolnak meg a társaság fundamentumai. Emeltünk az OTP 

alulsúlyunkat is, mert nagyon nyomottá vált a budapesti bankközi 

piac kamatszintje (BUBOR), ami rontani fogja a 2017-es eredményeket. 

Az eladással párhuzamosan hozzávettünk a román BRD Bank 

felülsúlyunkhoz annak gyengébb árfolyamteljesítménye miatt. 
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