
Lassú víz, partot mos... 

Az egyik legnagyobb hazai Alapkezelő igazgatója mondta, hogy sok alap adott éves 
teljesítménye szinte törvényszerűen néhány naptól, pontosabban szólva az akkor hozott 
döntésektől függ, ezért az sem mindegy, hogy a kérdéses napon (amelyről természetesen 
előre nem tudhatjuk, hogy kritikus lesz-e), milyen lelkiállapotban van a portfolió menedzser, 
vagy ha nem befektetési alapról van szó: befektető, spekuláns…hívjuk aminek akarjuk. Az ok 
igen egyszerű: a nagy mozgások egy-egy időintervallumon belül rendszerint hirtelen, gyors 
ütemben, rövid idő alatt zajlanak le. Akkor és ott pozícióban kell lenni, nincs mese. A nagy 
mozgások közti időszakban látszólag nem történik semmi, de ilyenkor a részvény 
(valamennyi érintett piaci szereplő) felkészül. Ekkor oldalazás jellemző, ahol jó esetben is 
csak apró jeleket kapunk a későbbi folyamatokról.  

Jó példát szolgáltat erre a Singapore Fund (SGF). A vállalat egy olyan befektetési holding, 
amely főként a szingapúri, de más ASEAN országok részvényeibe is fektet. Számos 
jellemzőjét tekintve az ország ETF-ek közé sorolható, de néhány ok miatt nem teljesen 
tartozik ide, ezek részletezése nem fér jelen cikk keretei közé. A céget a NYSE-en jegyzik, ahol 
a cég méreteinek megfelelően alacsony forgalom mellett, az átlagosnál lényegesen 
magasabb kockázat mellett tudunk kereskedni vele. Ha csak a legutolsó mintegy fél évet 
nézzük, láthatjuk, hogy rengeteg az oldalazó szakasz, ahol nincs igaz rövid távú trend, és a 
középtávú emelkedő trendbe is csak annyira illeszkedik bele, hogy némi jóindulattal 
konszolidációnak nevezhető. A December 1.-e óta eltelt 84 kereskedési nap alatt a 
számottevő mértékben mozgó időszakok (hogy mi számít nagyobb mozgásnak, szubjektív 
megítélés alapján döntöttem el, a grafikonra rápillantva) összesen 23 napot tettek ki, azaz a 
teljes időszak 27%-át. Minden ezen kívül eső szakasz, amit a részvényt tartva töltöttünk 
elvileg pazarlásnak tűnik. Már csak azért is, mert a jelzett időszak alatt összességében 
28,84% volt a részvény árfolyamának teljesítménye, és a nagy mozgású napok összesített 
teljesítménye ezt is meghaladta. Feltehetjük a kérdést: ha minden a jelzett 23 nap alatt 
történt, a többi felesleges időpocsékolás?  



 

Szó sincs róla. Ahogy a cikk elején utaltam rá, nem tudhatjuk, hogy a gyorsan mozgó 
szakaszok mikor és milyen körülmények mellett következnek be. Ha például egy réssel ugrik 
az árfolyam, eleve nem tudunk időben reagálni, és a mozgás egy jelentős részéről 
mindenképpen lemaradunk. De még ha gyorsan és remek időzítéssel is tudunk pozícióba 
lépni, akkor is felvetődik az örök dilemma: mi tekinthető biztos jelnek a beszálláshoz, és 
miből lesz fals kitörés, trendforduló, rossz jelzés, vagy bármi, ami megnehezíti dolgunkat.  

Érdemes akkor végigülni az oldalazó szakaszokat? Erre sem lehet egyértelmű igennel 
válaszolni. Általában még a legszebb hosszú vagy középtávú trendben lévő pénzügyi 
instrumentum esetén is eljön az a pont, ahol nincs értelme a továbbiakban az oldalazásban 
ülni, és várni a csodát. Hogy ez pont mikor jön el, azt mindig a teljes piac, szektor, ágazat, és 
az adott részvény állapota egyedileg dönti el. Még ha remekül rá is érzünk erre, akkor is 
számos esetben feleslegesen sokáig fogunk tartani egy pozíciót, máskor túl hamar fogunk 
kiszállni. Sőt, valamikor biztosan el fog fordulni, hogy közvetlenül a kitörés előtt szabadulunk 
meg dédelgetett részvényeinktől, amelyek ezután több tíz százalékot fognak emelkedni. 
Ismét kihangsúlyozva: ezek a normális üzletmenet részét képezik.  

Érdemes hát – legalábbis egy bizonyos tűréshatárig – türelmesnek lennünk, hiszen az 
oldalazó szakaszok is jók arra, hogy kiérleljék a nagyobb mozgásokat. Emellett, a kritikus 
pontokhoz ajánlatos ún. Alerteket, más néven árfolyam figyelmeztetéseket beállítani. 



Ezekből közel száz részvény esetén, több száz darab is lehet a fontos árfolyam szinteknél. A 
nagy számoktól nem szabad megijedni, a jó eredményekért meg kell dolgozni.  

Emellett javasolt a nem lineáris időábrázolású grafikonokat használni. Emlékszünk még a 
három héttel ezelőtti Renko diagramm ismertetésre? Az SGF esetén jól látszik, hogy milyen 
szépen ki lehet szűrni az unalmasabb időszakokat, és rá lehet világítani arra, hogy a trend él-
e vagy sem.  
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További díjmentes befektetési cikkekért, tanácsokért iratkozzon fel hírlevelünkre: 
regisztráljon ide kattintva! A hírlevél bármikor egyetlen kattintással lemondható. 
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