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Állampapírok 

Októberben tovább emelkedtek a magyar kötvényhozamok. Míg a 
hozamgörbe rövidebb és hosszabb végén megközelítőleg 30 bázispontot, 
addig a görbe középső részén jobban, 50-100 bázispontot is 
emelkedtek a hozamok. Az alapkamatot és az egyhetes betéti kamatot 
is 13%-on hagyta az MNB, pontosabban az egyhetes kamatot a hónap 
közepén megszüntette és az egynapos (overnight) betéti kamatot 
megemelte 18%-ra, ezzel ismét szétvált az alapkamat és az effektív 
kamat. A jelenlegi helyzet mindaddig fennmaradhat, amíg az inflációs 
várakozások nem javulnak. 

A hónapban több cserét is csináltunk. Eladtuk a portfóliókból az 
összes MÁK 2026/E papírt és helyette duration semlegesen az általunk 
olcsónak tekintett MÁK 2028/B papírt vásároltunk. A két papír 
közötti hozamkülönbség elkezdett nőni, ezért érdemesnek tartottuk a 
cserét. Csökentettük a MÁK 2034/A súlyát a portfóliókban és duration 
semlegesen MÁK 2033/A-t vásároltunk. A két papír lejárata között 
nincs nagy különbség, azonban a cserét 24 bázispontos 
hozamtöbblettel meg tudtuk csinálni. Végül bullett barbell cserét is 
kötöttünk, ahol megcsináltuk az előbbi cserét, illetve vettünk még 
az általunk olcsónak gondolt MÁK 2038/A papírból is. 

 Hó végén a portfóliókat 5%-os felülsúlyra igazítottuk a 
benchmarkhoz képest, amennyiben folytatódik a hozamemelkedés tovább 
növeljük, ellenkező esetben pedig fokozatosan csökkentenénk kötvény 
felülsúlyunkat. A Max Composite Index 80 bázisponttal csökkent 
októberben. 

 

Részvények (Hazai és Régiós) 

Októberben nem változtattunk érdemi módon a hazai részvény portfólió 
összetételén. 

Az oldalazó részvénypiacon októberben nem kötöttünk makro típusú 
befektetést az alapban. A nagy esés következtében vásároltunk 
viszont kínai internetes ETF-et, azt gondoljuk jöhet visszapattanás 
ebben a gyengén teljesítő szektorban. 

Október folyamán növeltük az Alap PZU felülsúlyát 24-es körüli 
árfolyamon. Ezen a szinten a lengyel biztosító 6-os körüli P/E-n 
forog, hosszútávú eredménytermelése javul a magas 
állampapírhozamoknak köszönhetően, miközben rövidtávon sem érzékeny 
a profit a gazdasági ciklusra. Mérsékeltük az alulsúlyunkat az 
elmúlt két hónapban különösebb fundamentális ok nélkül alul 
teljesítő Banca Transilvania esetében. A vételekkel szemben 
mérsékeltük a Santande Polska felülsúlyunkat és emeltünk a 
Komercniben meglévő alulsúlyunkon. 

Kihasználva a DINO közértlánc esését a CETOP-indexbe kerülés óta, 
mérsékeltünk a részvényben meglévő alulsúlyunkon, miközben Hrvatski 
Telekom esetében növeltük az alulsúlyunkat, mert az árfolyama túl 
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jól tartotta magát minden más régiós távközlési céghez képest, amit 
nem láttunk fundamentálisan indokoltnak. 

A hónap során növeltük az osztrák EVN súlyát. Az EVN birtokolja a 
legnagyobb osztrák áramtermelő társaság, Verbund részvényeinek 13 
százalékát és a piaci öntésben annyit zuhant, hogy a társaság 
alapbusinessének vállalatértéke negatív tartományba értékelődött le. 
Visszavásároltuk a szeptemberben eladott Kazatomprom uránbánya 
részvényeket és a Valaris tengeri olajfúrótársaság részvényeinek egy 
részét átcseréltük Deep Value Driller iparági versenytárs 
részvényeire. Végül, de nem utolsósorban növeltük a lengyel 
integrált villamosenergia társaság, Tauron részvények súlyát és 
eladók voltunk a nagyot pattanó görög „áramcég”, PPC részvényeiben. 

 

Részvények (Globális) 

Az oldalazó részvénypiacon októberben nem kötöttünk makro típusú 
befektetést az alapban. A nagy esés következtében vásároltunk 
viszont kínai internetes ETF-et, azt gondoljuk jöhet visszapattanás 
ebben a gyengén teljesítő szektorban. 

 

Várakozások 

Az extrém peszimizmus a tőzsdéken már próbálna enyhülni, de olyankor 
jön a Fed és mond valamit, amitől megint mindenki pesszimista akar 
lenni. Hátha az segít az infláción, amin más nem akar segíteni, úgy 
tűnik. Valahogy így lehetne összefoglalni, amit most látunk az 
amerikai piacokon. Ugyanakkor az európai piacokon sokkal bátrabbak a 
vevők. Talán, mert az orosz-ukrán háború és az energiaválság már 
kezd nem rémisztő lenni, talán mert itt már évek óta akkora a 
pesszimizmus, hogy nincs aki eladjon... mindenesetre az euró is és 
az európai tőzsdék is felülteljesítik tengerentúli párjaikat. A 
kötvénypiacokra ez nem igaz, ott ugyan most egy hónapig nem volt 
esés, de nagyjából ennyi pozitívum mondható el. Szemben a forinttal! 
Itt elkönyvelhettünk egy erősödő hónapot, talán szintén a korábbi 
pesszimizmusnak köszönhetően. 
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