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2022. december 

Állampapírok 

Decemberben az előző havi nagy hozamcsökkenés után újra felfelé 

vették az irányt a hozamok. A hozamgörbe rövidebb részén 100-150, 

míg a hozamgörbe hosszabb végén 50-80 bázispontos hozamemelkedést 

láthattunk. A magyar hozamok gyakorlatilag követték a globális 

kötvénypiaci folyamatokat. 

Decemberben is aktívak voltunk kötvénykereskedésben. Bullett barbell 

stratégiával elkezdtük eladni a MÁK 2034/A papírokat, mely shortossá 

vált a piacon, ezért kedvező áron el tudtunk adni belőle. Helyette 

MÁK 2032/G-t és MÁK 2041/A-t vásároltunk. Csökkentettük a MÁK 2026/F 

papírok súlyát és duration semlegesen MÁK 2023/A-t, illetve MÁK 

2030/A-t vásároltunk a portfóliókba. December közepén több körben 

eladtuk az összes MÁK 2034/A-t és duration semlegesen az általunk 

olcsónak tartott MÁK 2041/A-t, illetve kis mértékben változó 

kamatozású MÁK 2029/B-t vettünk. 

Szintén Bullett barbell stratégia keretében két részletben eladtuk 

az általunk már drágának vélt MÁK 2033/A papírokat és MÁK 2031/A-t, 

valamint MÁK 2051/G-t vásároltunk. A második részletben pedig MÁK 

2041/A-t vettük, a MÁK 2031/A mellé. 

Elkezdtük vásárolni a vonzóvá vált éves DKJ-t és eladtuk helyette a 

hasonló futamidejű MÁK 2023/A papírokat. Majd elkezdtük csökkenteni 

a MÁK 2025/B papírok súlyát a portfóliókban, és duration semlegesen 

D231227-es DKJ-t vettünk.  

Tovább vásároltunk az éves DKJ-ból, azonban már Bullett barbell 

stratégiával. Az éves mellett az újra vonzóvá vált MÁK 2027/A-t, 

vettük, illetve MÁK 2025/B-t adtuk el. 

Továbbra is óvatosabbak maradtunk, ezért a portfóliókat a 

benchmarkhoz képest duration semleges szintre igazítottuk. A Max 

Composite Index közel 250 bázispontot csökkent decemberben. 

Részvények (Hazai és Régiós) 

Az elmúlt hónap(ok)ban kezdtek magukra találni a lengyel 
bankpapírok, miközben például a cseh Komercni esetében hamar elakadt 
az emelkedés. Mindennek különösebb fundamentális okát nem láttuk, ha 
lehet, inkább a lengyel szereplők esetében vélhetünk kockázatokat a 
közelgő politikai választások miatt. Ezért zártunk a PKO Bankban 
lévő felülsúlyunkon, a befolyt összegből pedig Komerncit 
vásároltunk, mérsékelve az alulsúlyunkat. Jól teljesített még a 
pénzügyi szektorban a PZU biztosító is, ahol némileg csökkentettük a 
felülsúlyunkat. 
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Az energiaszektorban Petrom részvényeket vásároltunk nagyobb 

mennyiségben a piaci árhoz képest közel 7 százalékkal olcsóbban. E 

lehetőséget a Fondul Proprietatea teremtette meg, aki értékesítette 

a maradék Petrom kitettségét. A részvények bő 2 százaléka került 

eladásra összeségében, ezért is nyílt lehetőség diszkonttal 

vásárolni. Így a korábbi alulsúlyból, felülsúlyra váltottunk. Eladók 

voltunk a 2022-ben közel 70 százalékot szárnyaló Motor Oil, görög 

olajfinomítóban és a román Electricában is, mely esetében az 

elháruló csődveszély eredményezett markáns emelkedést. 

 

Részvények (Globális) 

Decemberben érdemben nem változtattunk a részvényarányon, de 

szektorok közötti átsúlyozásban aktívak voltunk a hónap során. 

Többek között csökkentettük a nyersanyag kitettségünket INVESCO DB 

Commodity Index eladásával és mérsékeltük az arany pozíciónkat is. 

Emellett kiszálltunk jól teljesítő török ETF-ből és mérsékeltük az 

európai telekommunikációs kitettségünket is ISHARES DJ STOXX 600 

TELECOM ETF eladás segítségével. Ezzel szemben vásároltunk S&P 500 

indexet és összességében növeltük amerikai value ETF súlyunkat is. 

Az európai biztosító szektorban is nyitottunk pozíciót, ISHARES 

STOXX EUROPE 600 INSURANCE ETF vétel segítségével. 

 

Várakozások 

Meglepően markáns decemberünk volt, miután az EKB átvette a piac 

riogatása feladatot a Fedtől és meglepően héja kommunikációval állt 

elő. Így hiába az enyhülő inflációs nyomás, a hozamok emelkedése 

(főleg Európában) még decemberben is hatott. Viszont az enyhe tél és 

az (ezzel?) zuhanó gázárak mégis hoztak vevőket az európai piacokra, 

összességében tehát egy kicsit eső Európa és nagyon eső Amerikát 

láttunk, hogy aztán januárban Európa két nap alatt lefaragja azt, 

amit decemberben esett. Emlékezzünk még meg az összeomló Apple és 

Tesla árfolyamokról is! A hozamkonvergenciát úgy tűnik, már korábban 

árazta a devizapiac, mert decemberben már nem volt dollár gyengülés. 

Még egy markáns instrumentumunk van: a forint piacán is mostanában 

kezdett el hatni a kamatelőny és a zuhanó gázár.  

 

Budapest, 2023. január 11.  HOLD Alapkezelő 


