
A Kötvénypiac 

A kötvények hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Vásárlója gyakorlatilag kölcsönt ad a 
kibocsátó részére. A legtöbb kötvény félévente vagy évente fizet kamatot a tulajdonosnak, 
és lejáratkor egy összegben fizeti vissza a névértéket. De ettől eltérő konstrukciók is léteznek 
világszerte, például a névérték több részletben való törlesztése, eltérő kamatkonstrukciók 
stb.  

A kamatozás legtöbbször lehet fix, vagy változó. Az első esetben előre megállapítják a 
kamatlábat, így a papír által létrejött cash-flow (készpénz áramlás) pontosan kiszámítható. A 
második esetben viszont a változó kamatlábat mindig valamilyen nyilvános, és a 
pénzromlást, vagy általános kamatszintet jól jellemző értékhez kötik. Ez lehet az infláció 
(jellemzően fogyasztói árindex), az állampapírpiacon lévő aktuális hozamszint (referencia 
hozamok), esetleg a jegybanki alapkamat mértéke, stb.  

Kibocsátó szerint két nagy csoportot különböztetünk meg. A vállalati kötvények piacán a 
cégek próbálnak meg forrást bevonni intézményi és kisbefektetőktől. Az állampapírok piacán 
a költségvetés hiányának finanszírozását, vagy nagy állami beruházások költségeinek 
fedezését próbálják megoldani. Hazánkban az előbbi részaránya egészen marginális, 
elsősorban az igen alacsony szinten lévő befektetői kultúra miatt. Így Magyarországon a 
kötvénypiac gyakorlatilag az állampapír piacot jelenti.  

Hazánkban is éles határvonalat húzhatunk az éven belüli lejáratú és az éven túli lejáratú 
állampapírok közé. Az éven belülit kincstárjegynek hívjuk, az éven túlit államkötvénynek. Az 
éven belüli papírok túlnyomó többségét a diszkont kincstárjegyek alkotják, amelyeket a 
névérték alatt bocsátanak ki és lejáratkor egy összegben fizetnek - névértéken vissza. 
Ilyenkor nincs kamatfizetés, a vásárló hozamát az biztosítja, hogy névérték alatt jutott a 
diszkont kincstárjegyhez. Ha például 90 Ft-ért vásárolt meg egy egy éves kincstárjegyet 
kibocsátáskor, akkor 100 Ft-hoz jut egy év múlva, vagyis 100/90=1,1111 – 11,11%-os 
hozamot ért el. A diszkont kincstárjegyek lehetnek 1, 3, 6, 12 hónapos futamidejűek és az 
intézményi befektetők jegyezhetik.  

A lakosság számára készült a kamatozó kincstárjegy konstrukció, amely szintén éven belüli 
lejáratú, de eközben kamatot is fizet. Szintén hasonló a kincstári takarékjegy is, azzal a 
különbséggel, hogy ezek akár 3 éves futamidejűek is lehetnek.  

Míg a kincstárjegyek a költségvetés likviditását hivatott biztosítani, addig az államkötvények 
a költségvetési deficit hosszú távú finanszírozását szolgálják. 2-15 éves futamidejűek 
lehetnek és itt már esetenként megjelenik a változó kamatozás is. Az államkötvények itthon 
egy összegben fizetik vissza a névértéket lejáratkor, és évente kétszer fizetnek kamatot. 
Ennek mértéke az éves szinten megadott kamatlábak egyszerű, kettővel való osztásával 
állapítható meg.  

Fontos, hogy a kibocsátott papírok később eladhatóak legyenek akár jóval lejárat előtt is, 
hiszen ez növeli a papírok iránti érdeklődést is. Ennek érdekében többször is kibocsátják 
ugyanazt a sorozatot (lejárat, kamatfizetés, stb.), de persze nem feltétlenül ugyanazon az 
áron. Így könnyen összehasonlíthatóak a hasonló kibocsátások, könnyebben találni rá vevőt. 



A már kibocsátott állampapírok kereskedése részben a tőzsdén, részben a forgalmazók 
közötti hálózaton (pl. Reuters) zajlik.  

Az állampapírok kibocsátását, és az ezzel kapcsolatos folyamatos tájékoztatást az 
Államadósság Kezelő Központ látja el. Minden nap publikálja az egyes lejáratokhoz tartozó 
ún. referenciahozamokat is.  

A kötvénybefektetések rendszerint biztonságosabbak, mint a részvénybefektetések, ezért a 
kockázatot kerülő befektetők általában az előbbieket preferálják. Ugyanakkor a kockázatot 
elfogadó befektetők is megfontolhatják a kötvényt a részvénnyel szemben. Ha a 
kötvénypiacon magasabb a hozam, mint a várható hozam a részvénypiacon (belekalkulálva a 
kockázati felárat), akkor mind többen választják a biztonságosabb értékpapírt. Ezáltal a 
részvények árfolyama, az eladói nyomás miatt csökkenni fog.  

Természetesen a kötvények sem teljesen biztonságosak. Amennyiben a hozamszint nő, a 
korábban kibocsátott kötvények árfolyama esni fog. Például egy 100 Ft-on, 10%-os kamatot 
fizető kötvényért 20%-os általános hozamszint esetén a befektetők (az egyéb paraméterekről 
most tekintsünk el) csak 91,66 Ft-ot adnak, meg, hiszen csak így érhetik el a kívánt és 
jellemző 20%-os hozamot. A tavalyi év során éppen ez történt, a kötvényalapoknál számos 
esetben előfordult, hogy egyenesen veszteséges évet zártak. Ha teljesen biztosra szeretnénk 
menni, akkor a rövid távú állampapírokat tartó pénzpiaci alapokba fektessünk. Hosszútávon 
ezek jóval alacsonyabb hozamot érnek el, mint a kötvényalapok, vagy pláne a 
részvényalapok, de biztonságosabbnak is számítanak.  
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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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