
Szektor - ágazat felbontás 

A külföldi részvénypiacokon a nagyságrendekkel magasabb számú részvénytömeg 
útvesztőjében való eligazodáshoz szükség van a papírok kategorizálására. Ennek egyik 
módja, a tevékenyégi kör szerinti lebontás meghatározása. Itt természetesen nem a TEÁOR 
szerinti besorolásra kell gondolni, sokkal inkább befektető barát megközelítést kell 
alkalmazni. Mit jelent ez? Az egyes csoportokon belüli részvényeknek hasonló fundamentális 
jellemzőkkel kell rendelkezni. Ennél fontosabb azonban, hogy hasonló kockázati szintűek 
legyenek. Így amikor a befektető választ közülük, a lebontás szerint tudatja, hogy mekkora 
kockázattal kell számolnia. Ha ezt számszerűsíteni szeretné, akkor használhatja a Bétát, vagy 
a historikus volatilitást. Legtöbbször azonban elegendő az általános tapasztalatokra 
támaszkodni.  

Emellett fontos az, hogy az egyes részvények relatív teljesítményét is meg tudjuk vizsgálni. A 
besorolással lehetőség nyílik arra, hogy az egyes papírokat egymáshoz, vagy egy kapcsolódó 
benchmark-hoz hasonlítsuk. Ez pedig a legtöbb esetben az adott terület ágazati indexe.  

Szintén kiemelendő, hogy a piac ciklikussága mellett az egyes szektorok is más-más ütemben 
is időben reagálnak a piac hosszú távú folyamataira. Sam Stovall könyve alapján elsőként a 
ciklukusok és a technológia szektora reagál pozitívan. Még nem feltétlenül a nagy mértékben 
növekvő értékesítés, hanem a gazdaságot megelőző, árakba beépülő várakozások miatt. 
Őket az ipari szektorok követik, az energiával együtt (amelyet természetesen a 
nyersanyagpiacok is nagy mértékben befolyásolnak), végül a szolgáltatók, közszolgáltatók 
jönnek, és jellemzően a pénzügyi szektor zárja a kört.  

Mindezen tényezők (hasonló tevékenységi kör, kockázat és ciklikusság) együttesen azt 
eredményezik, hogy az egyes ágazatokban lévő részvények között igen erős együttmozgás, 
korreláció figyelhető meg. Ez a gyakorlatban olyan problémákat okozhat, hogy hiába erős 
egy részvény, ha ágazata lemaradó. Az ilyen papírok longolásával saját esélyeinket rontjuk  

Az alábbiakban közlök egy lebontást, amely valamennyi szektor és ágazatot jelzi. A 
fordításokat igyekeztem bárki számára érthető stílusban megfogalmazni. Fontos 
megjegyezni, hogy az alábbi lebontástól elérő kategorizálások is léteznek, de talán ez 
nevezhető a legáltalánosabbnak. Továbbá érdemes kiemelni, hogy idővel a kategóriák is 
változhatnak, ahogy ágazatok tűnnek el, olvadnak össze, illetve újak jelennek meg. Ennek 
talán legeklatánsabb példája, ahogy a kilencvenes évek végén számos bontásban a 
technológián belül külön ágazatot csináltak az internet részvényeknek, tekintet nélkül arra, 
hogy éppen a kiskereskedelemben (Amazon), vagy a portált üzemeltetett (Yahoo). Később 
ezeket szétszedték és már egy jóval elfogadhatóbb gondolatmenet alapján rendezték el őket. 
Az internettel kapcsolatos részvényeknek egyébként van külön indexe, az Amex Internet 
Index (többek között).  
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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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