
 

 
 

Honvéd Klasszikus, Kiegyensúlyozott, Növekedési, Működési és 
Likviditási Portfólió a HOLD Alapkezelő vagyonkezelésében 

2021. október 

Állampapírok 

Októberben folytatódott a kamatemelés, a vártnak megfelelően 15 

bázispontot emelt az MNB, így az alapkamat, valamint az egyhetes 

betéti ráta is 1.80% lett. Az inflációs nyomás egyelőre nem akar 

megszűnni, amit erősít a tartós expanzív költségvetés, európai 

energiaválság, valamint a bérpolitika is (szja-visszatérítés). Ezek 

alapján a következő hónapokban az infláció elérheti a 6%-os szintet, 

amely innen fordulhat le a jegybanki 2-4%-os toleranciasávba. Ismét 

a hozamgörbe közepén és végén lévő papírok hozamai emelkedtek 50-70 

bázispontot, míg a rövidebb papírok csak enyhén tudtak emelkedni.  

Az október mozgalmasnak mutatkozott a kötvénypiac szempontjából, 

ezért több cserét is csináltunk. Szép nyereséggel eladtuk két 

részletben az összes MÁK 2051/G papírokat és duration semlegesen MÁK 

2038/A-t vásároltunk. A két papír közötti hozamkülönbség -40 

bázispontról nulláig szűkült, azaz a két papírt ugyan olyan hozammal 

lehetett megvenni és eladni, annak ellenére, hogy több mint 10 év 

van a lejáratuk között. Eladtuk továbbá az összes MÁK 2023/A 

papírokat és helyette az általunk olcsónak tartott MÁK 2025/B-t 

vettünk. Míg az ÁKK által továbbra is vásárolt 23/A hozama nem 

tudott emelkedni, addig a 25/B papíré igen, ezzel 90 bázispontra 

tágult a két papír közötti hozamspread.  

A hónap közepe fele -6%-ról -4%-ra csökkentettük alulsúlyunkat MÁK 

2031/A papírok vételével, úgy gondoltuk, hogy a hozamemelkedés 

nagyobb részén már túl vagyunk. Végezetül elkezdtük csökkenteni a 

MÁK 2024/B papírok súlyát és duration semlegesen MÁK 2026/D-t 

vásároltunk. A két papír közötti hozamkülönbözet 30-ról 70 

bázispontig tágult, ezért érdemesnek tartottuk a cserét megcsinálni.   

Véleményünk szerint az inflációs nyomás miatt az MNB tovább 

folytatja a kamatemelést és még emelkedni fognak a hozamok. Bár a 

hozamemelkedés nagyobb részén túl lehetünk, ezért kis mértékben 

csökkentettük, de a portfóliókat még mindig 4%-os kötvény 

alulsúlyban tartjuk a benchmarkhoz képest. A Max Composite Index 

közel 220 bázisponttal csökkent októberben. 

Részvények (Hazai és Régiós) 

Októberben nem változtattunk érdemileg a hazai részvény portfólió 

pozícionáltságán. A hónap végén jó hír érkezett a Richter háza 

tájáról, sikeresen zárult a Vrylar 3. fázisú kutatása MDD 

indikációban. Így mind a 4 indikációra hatásos a Richter gyógyszere, 



 

ami egyedülálló az antipszichotikumok között. Az árfolyam csak kis 

mértékű, pár százalékos emelkedéssel reagált a jó hírre, amely 

véleményünk szerint ennél nagyobb fundamentális pozitívum, így 

megtartottuk a meglévő enyhe felülsúlyunkat. 

Októberben lemaradóan viselkedett a Banca Transilvania a régiós 

bankokhoz képest, noha ott is a kiugró infláció gyorsított 

kamatemeléseket kell, hogy kikényszerítsen. Az átmeneti 

(valószínűleg politikai indíttatású) gyengeséget kihasználva 

hozzávettünk a pozíciónkoz. A megugró magyar kamatpálya az OTP 

árfolyamviselkedésében sem tükröződött jelentősen, így ott is 

mérsékeltük az alulsúlyunkat. Az Erstéből a Caixa részesedés-eladása 

okozta technikai gyengeséget kihasználva vásároltunk. További 

vételeket eszközöltünk a görög piacon, illetve a nem várt 

kamatvágások okozta gyenge török lírát kihasználva növeltük a 

Sabanci pozíciónkat. Eladók voltunk viszont a lengyel Pekao bankban, 

mivel az utóbbi időben, felülteljesítette a régiós versenytársait.  

A vételekkel szemben eladtunk a PZU-ban meglévő felülsúlyunkból, 

mert sokat emelkedett a részvény az elmúlt időszakban, miközben a 

fundamentumok rövid távon nyomás alatt lehetnek a lengyel KFGB 

piacon látható árverseny miatt a forgalom (és így a kárgyakoriság) 

normalizálódásával. 

Emellett növeltük a CD Projektben meglévő alulsúlyunkat, mivel a 

társaság árazása feszítettnek tűnik, miközben továbbra is folyamatos 

csúszásban van a fejlesztéseivel az ígért határidőkhöz képest. 

Bekerült a portfólióba a görög PPC, integrált villamos-energiaipari 

vállalat miután egy nagyon fontos és értékteremtő eszközeladást a 

piac nem honorált emelkedéssel miközben egy értéksemleges tőkeemelés 

bejelentést a piac nagy eséssel honorált. Így fundamentálisan vonzó 

vált a cég és indokoltnak láttuk a görög off-benchmark kontingens 

bővítését.  

A hónap során több lépésben mérsékeltük a lengyel e-commerce 

Allegroban meglévő alulsúlyunkat kihasználva azt, hogy a fokozódó 

verseny miatt nyomás alá került az árfolyam és gyakorlatilag a 

korábbi hónapokban jellemző túlárazottsága megszűnt. 

Tovább növeltük a lengyel PGNIG-ban meglévő felülsúlyunkat is, 

miután a cég árfolyama gyakorlatilag mozdulatlanul nézi már hónapok 

óta, ahogy a földgáz ára feljebb és feljebb kúszik. A cég szerintünk 

nagy mértékben fog profitálni az emelkedő árakból, még akkor is, ha 

a lakosságnak értékesített gáz árában nem lesz akkora növekedés. 

Részvények (Globális) 

Aktívan kereskedtünk októberben az alapban, a hónap elején több 

általunk olcsónak vélt papírt vettünk a portfólióba. Vásároltunk a 

görög közműcég, az Admie részvényeiből, az európai 

bevásárlóközpontokat tulajdonló Atrium részvényeiből, illetve a cseh 

Komernci Bank, az ír Origin, valamint a kukorica konzerveiről ismert 



 

Boundelle részvényeiből is. Ezzel párhuzamosan eladtuk az összes 

Carrefour, Electrica és GlaxoSmithKline részvényünket. Az olaj és a 

bankok piacán további kitettségeket vállaltunk, vásároltunk a Deep 

Value Driller és a Shell papírjaiból, illetve egy európai bank ETF-

ből. Legvégül a hónap második felében csökkentettünk a jól teljesítő 

Bilfinger részvényből, helyére pedig az osztrák biztosító, a VIG 

papírjaiból vásároltunk.   

Várakozások 

Beindult a szezonalitás az elmúlt hetekben, hiába kezd taperingbe a 

Fed, ez a jól előre látható esemény senkit nem rengetett meg. De 

most már az európai piacok is új csúcson járnak, még ha az amerikai 

lendület hiányzik is belőlük. Az inflációs várakozások tovább 

hajtják ugyan a nyersanyagokat, de a hozamok erős korrekcióba 

kezdtek, itt talán már az inflációs nyomás enyhülését árazzák. Talán 

a hozamesés nyomán viszont a Growth megint erősen felülteljesíti a 

Value részvényeket, bár Kelet-Európa, a bank és a nyersanyag szektor 

ezúttal a Growth részvényekkel mozog együtt.   
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