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Állampapírok 

Júliusban jelentősen emelkedtek a magyar rövid hozamok, 
megközelítőleg 200-250 bázispontot, míg a hozamgörbe hosszabb 
oldalán a hónap elején hozamemelkedést láthattunk, majd ez az 
hozamszint visszaesett nagyjából a hó eleji szintekre. Összességében 
a hosszú hozamok jönnek le a korábbi magasabb szintekről, ezzel 
árazva a gazdasági lassulást. Az MNB folytatta a kamatemelést és az 
alapkamatot, illetve az egyhetes betét szintjét is 200 majd 100 
bázisponttal emelte, ezzel mindkét kamat 10,75% lett. 

A hónap közepén a nagy hozamemelkedésben felülsúlyoztuk 5%-kal a 
portfóliókat a benchmarkhoz képest és MÁK 2034/A-t vásároltunk amit 
gyakorlatilag a csúcson sikerült megvenni. Eladtunk továbbá a MÁK 
2026/E papírokból és duration semlegesen MÁK 2028/A-t vásároltunk. A 
cserét elsősorban a további hozamcsökkenés reményében léptük meg, 
amit a hosszú hozamokról gondolunk. Továbbá eladtunk még a MÁK 
2032/A papírokból és duration semlegesen MÁK 2034/A-t vásároltunk. 
Itt is hasonlóan a hosszabb papírnál nagyobb hozamcsökkenésre 
számítunk, ezért csináltuk meg a cserét.  

A portfóliók 2-3%-os felülsúlyban vannak a benchmarkhoz képest. 
További hozamcsökkenés esetén (még 50 bázispontos hozamcsökkenés), 
valószínűleg semleges szintre igazítanánk a portfóliókat és eladnánk 
kötvényeket. A Max Composite Index közel 290 bázisponttal csökkent 
júliusban.  

Részvények (Hazai és Régiós) 

Júliusban úgy döntöttünk, hogy emelünk az elmúlt időszakban sokat 
esett MTEL felülsúlyán. Utoljára a visszavásárlási aukcióban 
csökkentettünk a részvény súlyán. Azóta két rossz dolog történt 
meglátásunk szerint a részvénnyel. Az egyik a szektoradó megemelése, 
a másik a magyar kötvény hozamszint megemelkedése. Utóbbi talán a 
fordulópontjához érkezhet a magyar restriktív lépések (KATA, 
rezsicsökkentés és üzemanyagár-stop részleges feloldása) és a 
fejlett piaci kamatszint lefordulásával. A szektoradót pedig 
véleményünk szerint középtávon nagyrészt át fogja hárítani a 
társaság, már módosította is a üzletszabályzatát, hogy könnyebben 
tudjon árat emelni. Az összességében 100 forint feletti 
árfolyamesést túlzónak találjuk. 

MTEL súlyemeléssel párhuzamosan bezártuk a Richterben meglévő 
felülsúlyunkat. A részvény az osztalékot is figyelembe véve sokat 
ledolgozott a háborús eséséből és nem akartuk tovább emelni a 
felülsúlyainkat az MTEL lépéssel, mert a globális gazdasági 
kilátások lefelé tartanak. 

A bankszektorban a folytatódó gyengeségre lépve mérsékeltünk a Bank 
Pekao és BRD alulsúlyunkon, illetve emeltünk az Erste 
felülsúlyunkon. A vételeket részben biztosítói (PZU és VIG) 
felülsúly-csökkentésből finanszíroztuk, amelyek jobban tartották 
magukat. 
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Új banki részvényként bekerült a portfólióba a ciprusi Hellenic 
Bank. A bank korábban a portfólióban lévő görög bankokhoz hasonlóan 
nagy nem teljesítő hitelállománnyal rendelkezett, ezért nagyon 
alacsony szorzókon forgott. A vétel mellett szólt, hogy 
bizonytalanság csökkenésével, a hitelportfóliója kitisztítása után 
is bőven maradt tőkéje, ennek ellenére az ára mégis alacsony maradt. 
Mindemellett a bank rendkívül likvid, ezért egy európai kamatemelés 
nagyon sokat javít majd a következő évek profitján.  

Jelentős hullámvasutat járt be a CEZ a potenciális extraadók hírére. 
Itt az alulsúlyunk csökkentése mellett döntöttünk, mert az addigra 
bekövetkezett 20%-os árfolyamesés már sokat beárazott a potenciális 
rossz hírekből. Később kissé megnyugodtak a piaci kedélyek, így 
ismét emeltük a felülsúlyunkat, tartva az adótól. 

Növeltük a Magyar Telekomban meglévő felülsúlyunkat, mert szerintünk 
a piac túlzottan pesszimista az extraadó áthárításával kapcsolatban 
és talán a hosszú magyar kötvényhozam is elindulhat lefelé, ami 
támogatná a felértékelődést. Közben enyhe alulsúlyt alakítottunk ki 
a Hrvatski Telekomban, amely árfolyama messze felülteljesíti a CEE 
távközlési cégekét és nem látjuk annyira alulárazottnak. A horvát 
társaság Q2-es jelentésében ráadásul lefelé módosította az EBITDA 
guidance-ét, fundamentális gyengeségre utalva. 

Júliusban mérsékeltük a Richter felülsúlyát mellett, miután addigra 
mintegy 15%-ot rallyzott az árfolyam ebben a hónapban különösebb 
fundamentális változás nélkül. A gyógyszerszektoron belül a 
viszonylag jelentős orosz/ukrán jelenléttel is bíró szlovén KRKA 
részvényének súlyát is mérsékeltük. 

 Részvények (Globális) 

Egyedi stock pickek szintjén kevésbé voltunk aktívak a szokásosnál 

júliusban: vettünk az emelkedésből kimaradó OTP részvényből, 

miközben csökkentettünk a Richter pozícióinkból, miután utóbbi 

relatív nagyot emelkedett az elmúlt hetekben. Vásároltunk további 

Bilfinger részvényeket, mert egy leminősítésre a részvény napon 

belül tizenöt százalékos mínuszban is tartózkodott, ezzel szemben mi 

középtávon az energiaválság és energiapiaci beruházások egyik 

nyertesének látjuk ezt a céget. Ahogy emelkedtek az indexek, úgy 

csökkentettünk az S&P 500 ETF-ből is, egyszer 35, egyszer 50 

bázispontot adva el a portfólióból.  

Várakozások 

Fellélegzés és emelkedés jött az amerikai és európai 

részvényindexekben júliusban, az elmúlt hetek alapján a piaci 

szereplők az infláció tetőzését és enyhe, átmenetinek tűnő 

recessziót látnak maguk előtt. A kockázatok továbbra is 

változatlanok: kell-e annyi kamatot emelnie a fejlett jegybankoknak 

az infláció letörése érdekében, ami súlyosan lassítja majd a 

gazdaságot? Európában ezen felül a gázhiány réme befolyásolja a napi 

mozgásokat: bár a tározók emelkedő szintje magabiztosságra ad okot, 

hogy télen is lesz majd működő európai ipar, a gázár viszont 

folyatamosan új csúcsokat dönt. Ez tovább emeli a rezsiszámlát és 

más termékek árait. Ezeknek megfelelően továbbra is erős a dollár, a 
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hónap során volt olyan pillanat, amikor erősebb volt, mint az euró, 

illetve a forint is negatív rekordokat döntött. Utóbbit úgy tűnik 

legalább rövidtávon sikerült megfognia a meglepően szigorú magyar 

gazdaságpolitikának, monetáris és fiskális oldalon is jöttek kemény 

lépések: 10,75%-ra emelte a jegybank az alapkamatot, ami már a 

régióból is erősen kilóg felfelé, illetve a rezsicsökkentés 

csökkentés, benzináremelés, KATA törvény eltörlés mind-mind a 

költségvetési stabilitás irányába tett elköteleződést mutatják. 
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