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Állampapírok 

Augusztusban tovább emelkedtek a hozamok a magyar kötvénypiacon. A 
hozamgörbe rövidebb oldalán kicsit jobban 100-120, míg a többi 
részén 80-100 bázispontos emelkedés volt. Az alapkamatot és az 
egyhetes betéti kamatot is 11,75%-ra emelte az MNB, ezzel 2004 óta 
nem látott magas szintre emelkedett a kamat. Az inflációs nyomás 
továbbra sem enyhül. A kamatemelési ciklus akkor érhet véget, ha 
érdemi fordulatot látunk az inflációban, illetve tartósan 400 alá 
kerülne a forint.  

A hónapban egy cserét csináltunk. Eladtuk az összes MÁK 2027/A-t és 
duration semlegesen MÁK 2026/D-t vettünk. A cserét 65 bázispontos 
hozamfelárral tudtuk megcsinálni, míg a két papír között alig van 
egy év különbség. Hó végén a portfóliókat 3%-os felülsúlyra 
igazítottuk a benchmarkhoz képest, amennyiben folytatódik a 
hozamemelkedés tovább növeljük felülsúlyunkat. A Max Composite Index 
140 bázisponttal csökkent augusztusban.  

 

Részvények (Hazai és Régiós) 

Augusztus folyamán nem változtattunk a hazai részvény portfólió 

összetételén. A bluechip papírok közül MTEL, MOL és OTP esetében 

vagyunk felülsúlyban, közülük az első a legjelentősebb mértékű.  

A bankszektorban az elmúlt pár hónap legnagyobb alulteljesítői a 
lengyel bankok és az Erste voltak, amit véleményünk szerint nem 
indokol a fundamentumok alakulása. Ezért augusztus folyamán 
folytattuk a vételeket, tovább emelve ezen papírok portfólióbeli 
felülsúlyát. Szintén növeltünk a PZU biztosító felülsúlyán is, 
hiszen a kedvező kamatkörnyezet mellett kerül egyre vonzóbb 
értékeltségre a társaság – látható fundamentális problémák nélkül. 
A vételeket részben OTP eladásokból finanszíroztuk, amely bank 
felülteljesítette a régiós társait az elmúlt rövidebb időszakban, 
noha az elszálló európai energiaárak a magyar makrohelyzetet sújtják 
a legjobban. Emellett profitrealizálás céljából eladók voltunk a 
török Anadolu Efes-ben és növeltünk a Hrvatski Telekomban meglévő 
alulsúlyunkon is, amelynél jóval vonzóbbnak látjuk a szektortárs 
MTEL és DIGI értékeltségét. 
Az energiaszektorban is több lépésünk volt a hónap során. 
Csökkentettünk a lengyel PGNIG-ben meglévő felülsúlyunkon, miután 
kiderült, hogy a piac által vártnál jobb kedvezőbb „áron” veszi meg 
a PKN lengyel olajtársaság és ennek következtében közel 30 
százalékot emelkedett az árfolyam a bejelentés körüli napokban. Az 
áramtermelőknél bezártuk a román Nuclearelectricaban meglévő 
alulsúlyunkat ugyanis az áramárak szűnni nem akaró emelkedése egyre 
jobb helyzetbe hozza a társaság jövőbeni jövedelmezőségét, miközben 
az árfolyam nyomott maradt. Ezzel párhuzamosan viszont eladók 
voltunk a CEZ papírjaban, aki bár szintén profitál az áramárak 
megugrásából, de a részvényárak ezt lekövetve, sokat emelkedve már 
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reflektálták ezt a kedvező szcenáriót, miközben a többletjövedelem 
miatti extraadó kivetésének esélye nőtt Csehországban. 

 

 Részvények (Globális) 

Az augusztus közepéig tartó emelkedést a részvényarányunk 

csökkentésére használtuk fel, adtunk amerikai és európai indexet is. 

Egyedi részvények frontján is aktívak voltunk: csökkentettünk a 

relatíve jól teljesítő, energia és ipari szektorban működő 

Bilfinger, illetve a reptereket üzemeltető TAV kitettségünkön. 

Szintén adtunk az augusztus közepéig jól menő OTP és Alpha Bank 

részvényekből is. Ezzel szemben a gyengén teljesítő lengyel piacon 

PKO bankot vásároltunk és a régió szerintünk egyik legolcsóbb 

bankjában, az Erste bankban is növeltük pozícióinkat. Ezenfelül 

Magyar Telekom részvényeket is vásároltunk az árfolyam szignifikáns 

esése után.  

Várakozások 

Ha ránézünk a nyárra, akkor a nagy piacokon az történt, ami nyáron 

szokott: semmi. Az emelkedést esés követte és fordítva. Ezt láttuk 

augusztus során is, az európai indexek korábbi mélypontjaikra 

zuhantak, és az amerikai piacok is estek. Az elmúlt pár napban 

azonban megint mintha fordulatot látnánk azzal együtt, ahogy az 

európai recesszió legfőbb motorja, a gázár egy pánikcsúcsból 40%-os 

esésbe ment át. Akár az is lehet, hogy láttuk a recessziós 

mélypontokat, amit már a tél során vélhetően érkező európai 

recesszió nem fog tudni kikezdeni? Karakteresebben viselkedett a 

dollár (erősödött) és a hozamok (emelkedtek) az időszak során, a 

forint viszont új sávjának (390-415) a tetején és az alján is járt. 

A következő hónapok kulcs kérdése, hogy Európa mennyire 

alkalmazkodik az energiaválsághoz, esetleg válságból 

kényelmetlenséggé szelídítve azt. 
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