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HONVÉD KLASSZIKUS, KIEGYENSÚLYOZOTT, NÖVEKEDÉSI, MŰKÖDÉSI ÉS 

LIKVIDITÁSI PORTFÓLIÓ A HOLD ALAPKEZELŐ VAGYONKEZELÉSÉBEN 

2022. november 

Állampapírok 

Novemberben hatalmas hozamcsökkenés volt a magyar kötvénypiacon. A 

hozamgörbe rövidebb részén 350-300, míg a hozamgörbe hosszabb végén 

is 250-200 bázispontos hozamcsökkenést láthattunk. A 

hozamcsökkenésnek globális és hazai okai is voltak. Az amerikai 

kötvénypiac hozama november eleje óta csökken, ami elsősorban a 

vártnál kedvezőbb inflációs adatoknak volt betudható. Hazánkban 

pedig a kormány újabb kamatstopot vezetett be, ezúttal a 20 millió 

forintnál nagyobb bankbetéttel rendelkező ügyfelek bankbetétjeinek 

kamatát korlátozta a 3 hónapos diszkontkincstárjegy hozamának 

megfelelő szinten (jelenleg 11,5%). Ezzel lényegében megszüntette a 

18%-os egynapos betéti kamatot.  

A hónapban több cserét is csináltunk. Eladtuk az összes MÁK 2028/A-t 

és helyette 40 bázispontos hozamfelárral MÁK 2028/B-t vásároltunk 

duration semlegesen. A fair hozamkülönbség szerintünk 23 bp körül 

lehetett. Egy nagyobb hozamesés után eladtunk a portfóliókból MÁK 

2034/A-t 7,94%-on, ezzel megközelítőleg 4%-os felülsúlyra 

csökkentettük a durationt a benchmarkhoz képest. 

November 16-án kötöttünk egy bullett-barbell cserét. Eladtunk 8,24%-

on MÁK 2034/A-t és helyette vásároltunk 8,53%-os hozammal MÁK 

2032/A-t, illetve 8,06%-os hozammal MÁK 2041/A papírt is. Ez 

nagyjából +8 bázispontos hozamfelárat jelentett a portfóliókra 

vetítve. Tovább csökkentek a hozamok így 21-én eladtunk még MÁK 

2026/F papírt a portfóliókból 8,83%-os hozammal, ezzel további 1%-

kal csökkentettük a felülsúlyunkat. Másnap ismét 1%-kal 

csökkentettük felülsúlyunkat úgy, hogy eladtunk MÁK 2029/A-t 7,85%-

os hozammal. November 25-én eladtuk a maradék MÁK 2029/A-t 8,15%-os 

hozammal és helyette duration semlegesen MÁK 2028/B-t vásároltunk 

8,65%-os hozammal. Eladtunk továbbá a MÁK 2024/C papírokból 10,21%-

os hozammal és helyette duration semlegesen éves DKJ-t 12,83%-os 

hozammal, valamint MÁK 2025/B-t 9,82%-os hozammal vásároltunk.  

A hónap végén MÁK 2033/A papírral igazítottuk ki a portfóliókat a 

benchmarkhoz képest duration semleges szintre. A nagy hozamcsökkenés 

után egyelőre óvatosabbak maradunk. A Max Composite Index közel 10 

százalékpontot nőtt novemberben. 

Részvények (Hazai és Régiós) 

November folyamán nem változtattunk érdemi módon a hazai részvény 

portfólió összetételén. Továbbra is a Magyar Telekomot tartjuk a 
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legvonzóbb bluechipnek, ahol véleményünk szerint a piac alulárazza a 

potenciális áremeléseket.  

November visszapattanást hozott a részvénypiacokon világszerte. Az 

emelkedésből ezúttal a régiós piacok is ki tudták venni a részüket, 

élen a nagyon nyomott lengyel piaccal. Az emelkedésben némileg 

csökkentettünk a banki kitettségünkön, lengyel, magyar, cseh és 

osztrák bankokat eladva. Ugyanakkor még a hónap elején nyomott 

árakon mérsékeltük a román bankokban meglévő alulsúlyunkon. A 

ciprusi általunk olcsónak gondolt Hellenic Bankban viszont 

kismértékben növeltük a pozíciónkat. A növelés oka, a hogy az 

Eurobank szeretné megvásárolni a bankot, ami egyfajta védelmet 

jelent az árfolyamesés ellen, miközben az EKB kamatemelés 

nagymértékben növeli majd a bank eredményét.   

A hónap folyamán visszakerült az Alapba kis súllyal a régi kedvenc 

régión kívüli pozíciónk, az MPCC konténerhajós cég, kihasználva a 

nagyon nyomott árazást. 17 NOK-os ár alatt tudtunk vásárolni, amely 

mellett a meglévő összes hajó kifutó szerződések utáni lebontása 

mellett is (legrosszabb szcenárió) 50% közeli emelkedési potenciált 

láttunk benne. A vételeket Dino Polska alulsúly növelésből 

finanszíroztuk, amely részvény szintén pattant a lengyel rallyban és 

nagyon magas árazáson forog, miközben már lassul a társaság 

növekedése és a magas kamatok szembeszelet jelentenek a növekedési 

részvényeknek. 

Az októberi gyorsított könyvépítésben nagy diszkonttal árult és 

megvett PKN részvényeket novemberben 24 százalékkal magasabb 

árfolyamon értékesítettük. Ám a PGNIG felvásárlás után így is a PKN 

maradt a legnagyobb felülsúlyunk (A PGNIG részvényekért cserébe PKN 

részvényeket kaptunk). Hosszú idő után vásároltunk a szétvert román 

áramelosztó Electrica részvényeiből, miután a társaság számára 

kedvező védőhálót biztosított a szabályozóhatóság és így a 

csődveszély elhárult. Ezzel párhuzamosan csökkentettük a görög 

nagyfeszültségű hálózatot üzemeltető Admie súlyát. A helléneknél 

redukáltunk a nagy integrált villamosenergia vállalat, PPC súlyán, 

miután részben a cég részvényvisszavásárlási programjának is 

köszönhetően nagyot rallyzott a papír. 

Részvények (Globális) 

A hónap során kismértékben csökkentettünk a részvényarányon S&P 500 

eladás segítségével. Az egyedi részvények szintjén is aktívak 

voltunk az elmúlt hónapban, jól teljesítő régiós bankokból (OTP, 

PKO) és török cégekből (KOC, EFES) adtunk el. Továbbá csökkentettük 

a kínai internet cégekre vonatkozó kitettségünket, KraneShares CSI 

China Internet ETF eladással. Növeltük a Bilfinger kitettségünket, 

mivel középtávon továbbra is az energiaválság és energiapiaci 

beruházások egyik nyertesének látjuk ezt a céget. Ezen felül még 

vásároltunk MPCC részvényeket is az alapba.” 
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Várakozások 

Egy kis infláció enyhülés és az ennek nyomán látható emelkedésre nem 

allergiásan reagáló Fed elég volt e hónapban ahhoz, hogy a 

szezonálisan legerősebb időszakot erősen kezdjük. Talán a 

leglátványosabb mégis inkább a dollár gyengülése és a hosszú hozamok 

esése volt az elmúlt hetekben. Magyarul egy szignifikáns 

korrekcióját láttuk az idei markáns trendeknek. A dollárgyengülés 

sokat segített az amerikán kívüli eszközöknek, felülteljesítőek az 

európai és a fejlődő részvénypiacok – risk on! Kivétel ez alól a 

forint, ott még mindig a török útra ráállni látszó magyar 

gazdaságirányítást rettegi a piac. A reálgazdaságban továbbra is 

csak a szoft indikátorok mutatnak recesszió közeli állapotot, a 

legfontosabb jele, a munkaerőpiaci lassulás az szinte láthatatlan 

továbbra is. 

Budapest, 2022. december 13.  HOLD 

Alapkezelő 


