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Állampapírok 

Júniusban meredeken emelkedtek a magyar hozamok. A hozamgörbe 

középső részén lévő papírok közel 140 bázisponttal, míg a hosszabb 

papírok is 100 bázispontot tudtak emelkedni. Az éven belüli papírok 

továbbra is nyomott hozamon, 7% alatt találhatóak. Az MNB folytatta 

a kamatemelést és az alapkamatot 185, míg az egyhetes betét szintjét 

100 bázisponttal emelte, ezzel mindkét kamat 7,75% lett.  

A hónapban eladtuk az összes MÁK 2031/A-t és duration semlegesen MÁK 

2032/A-t vásároltunk. Lecsökkentettük továbbá az általunk már 

kevésbé vonzó MÁK 2029/A papírok súlyát a benchmark felére és 

helyette az általunk fair értékhez képes olcsónak tartott MÁK 2028/B 

papírt vásároltunk.  

A portfóliókat 1-2%-os kötvényfelülsúlyban hagytuk, de továbbra is 

óvatosan kezeljük a helyzetet a magas bizonytalanság miatt. A Max 

Composite Index közel 400 bázisponttal csökkent júniusban. 

Részvények (Hazai és Régiós) 

Júniusban nem változtattunk érdemi módon a hazai részvény portfólió 

összetételén. 

Az olaj és földgázszektorban több változást is végrehajtottunk 

júniusba. Mérsékeltünk a Petromban meglévő alulsúlyunkon, miután a 

részvényárfolyam idén messze elmaradt a szektortársakétól és a 

nagyot emelkedő olaj és gázáraktól. Az idei évben végre eszmélt a 

befektetői társadalom és nem kis késéssel lekövetve a földgázárak 

emelkedését a Romgaz is emelkedésnek indult. Az első félévben 29 

százalékot ment így csökkentettünk a felülsúlyunkon. Eladtuk a 

júniusi mélypontok körül vásárolt MOL részvényeket, miután a cég 

árfolyama közel 20 százalékot ugrott a vállalatot is terhelő 

kormányzati kiigazító intézkedések bejelentése után. 

Az energiaszektoron belül az áramtermelőknél is változtattunk. A 

rendkívül gyengén teljesítő görög PPC integrált villamosenergia 

termelő, elosztó és kereskedő válallat részvényeiben meglévő 

felülsúlyunkat növeltük. Véleményünk szerint fundamentumokkal csak 

kisebb részben indokolt az idei közel 40 százalékos esés, ami után a 

társaság részvényei jelentős diszkonttal forognak a belső „fair” 

értékükhöz képest. Eladók voltunk a csehek áramóriásában, a túl 

optimista értékítélet miatt. A CEZ bő 40 százalékos idei 

emelkedésével „beárazta” a megemelkedett áramárak adta 

többletprofitot, zéró valószínűséget adva annak, hogy a cseh kormány 

elvonja a cégtől a képződő többlet egy részét, miközben a PPC 

részben ezért is esett. A görög kormány az elmúlt 9 hónapos 

periódusban keletkezett többletprofit 90 százalékát vette el. 
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Júniusban bekerült az alapba a kazah uránbánya a Kazatomprom, mely a 

világ legnagyobb uránbányája 36 százalékos piaci részesedésével. Az 

urán ára 60 százalékot emelkedett a 2021-es mélypont óta már a 

háború előtt, a háborúval pedig újra felértékelődött az atomenergia 

szerepe ellátásbiztonsági és gazdasági okokból fakadóan. A vételre 

azért került sor, mert a javuló fundamentumoktól elszakadva a 

Kazatomprom árfolyama jelentős esését könyvelt el, így jócskán 

alulértékeltté vált. 

A bankszektorban növeltük az alulsúlyunkat a Banca Transilvania 

esetében, amely árfolyama nagyon jól tartotta magát a lecsorgó 

régiós pénzügyi szektorárakhoz képest, viszont visszavásároltunk a 

BRD alulsúlyunkból, mivel a két román bank közül az tűnik most 

jobbnak relatív értelemben.  

Vevők voltunk osztrák piacon Erste-ben és VIG-ben, mivel tovább 

növekedett a beárazott kamatpálya az eurózónában. Ez mindkét cég 

esetében pozitív lenne az eredményekre nézve, miközben az elmúlt 

időszakban ezek a részvények tovább estek. 

Részvények (Globális) 

Az inflációs félelmek recessziós félelmekre cserélődtek a befektetői 

viselkedés alapján júniusban, így széleskörű eséseket láthattunk a 

fejlett világ részvénypiacain, a korábban jól teljesítő 

energiaszektor is csatlakozott más szektorokhoz az esésben. Mivel 

továbbra is alulsúlyban vártuk az esést, növeltünk a 

részvénykitettségünkön, kétszer is vásároltunk S&P 500 ETF-et, 

illetve vásároltunk a lengyel energiacég PGNIG és az OTP 

részvényeiből. 

Várakozások 

Most inkább a reálgazdaság szállította az eseményeket. Világszerte 

elszabaduló infláció, az egyre nyilvánvalóbb európai energia 

ellátási probléma, és az ezek következtében egyre inkább fenyegető 

recesszió ritkán láthatóan mutatnak egy irányba, aminek a tőzsdék 

hol engedelmeskednek, hol nem - bár összességében azért a januárban 

megkezdett eső trendek nyilvánvalóak. Még egy nagyon nyilvánvaló 

trend a dollár erősödése és az európai devizák gyengülése - utóbbiak 

közül kimagaslik a nem csak a világgazdaság és a külpolitika, de a 

magyar gazdaságpolitika által is sújtott forint. Azt azért hozzá 

kell tenni, hogy az elmúlt hónapban a zlotyval szemben erősödött a 

forint, igaz, az április-májusi gyengüléshez képest nagyon keveset. 

A recesszió réme a nyersanyagpiacokra azért már nagy eséseket 

hozott, ami az inflációs kilátásokra is jelent némi enyhülést, ez a 

fejlett piaci hozamokon is meglátszott e hónapban, a korábbi 

hozamemelkedésben volt egy élesebb korrekció. 
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