Terméklap
Magyar Állampapír

Termékleírás
A Magyar Állam a költségvetési hiány finanszírozására, illetve a lejáró adósság megújítására rendszeresen
állampapírokat bocsát ki, amelyeket a gazdasági szereplők – beleértve a lakosságot is – megvásárolhatnak. Az
állampapír tehát az államháztartás adósságának megtestesítője. Az állampapírok kibocsátását, a fennálló adósság
kezelését és a forgalmazási rendszer működtetését az ÁKK végzi. A hazai törvényi szabályozás szerint a nem lakossági
állampapírok esetében a kibocsátás időpontjában az egy évnél nem hosszabb futamidejű állampapírokat diszkont
kincstárjegynek, az egy évnél hosszabb futamidejű állampapírokat pedig államkötvénynek nevezzük.
A lakossági állampapírok esetében a következő értékpapírokat bocsátja ki az ÁKK: 1 éves Magyar Állampapír (1
MÁP), Prémium Magyar Állampapír (PMÁP), Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz). ( A Bónusz Magyar Állampapír, a
Féléves Magyar Állampapír és a Kétéves Magyar Állampapír 2019.06.01-től nem jegyezhető)
A magyar állampapírok nyilvános forgalomba hozatala (elsődleges piaca) döntően aukció formájában történik. A
lakossági állampapírok visszavásárlására minden elszámolási nap árat jegyez az ÁKK, az ügyfelek ezen az áron tudják
értékesíteni az állampapírjaikat akár aznapi elszámolással.
Az egyes állampapírokra vonatkozó lényeges feltételek megtalálhatóak a www.allampapir.hu weboldalon.
Lakossági állampapírok 3 fajtája:

PMÁP:
Kamatozása az inflációhoz kötött, azon felül meghatározott kamatprémiumot fizet, a kamatfizetés
évente történik. 3 és 5 éves futamidővel kerül kibocsátásra, 1.000 Ft-os alapcímletben. A Magyar Államkincstár
folyamatos forgalmazás keretében napi vételi árfolyamot jegyez. A PMÁP-ot a forgalomba hozatal során (elsődleges
piacon) devizabelföldinek és devizakülföldinek minősülő természetes személyek szerezhetik meg, a forgalomba
hozatalt követően pedig ezen körbe tartozó ügyfelek a másodlagos piacon megvásárolhatják és egymás között
átruházhatják.
1MÁP:
1 éves futamidejű, fix kamatozású, 10 000 Ft névértékű állampapír. A kamatfizetés egy összegben,
lejáratkor történik. Minden héten új sorozat jegyezhető, a futamidő a jegyzést követő hét második munkanapjától
indul. Magyar Államkincstár napi vételi árfolyamot jegyez rá. Az 1MÁP-ot jelenleg a forgalomba hozatal során
(elsődleges piacon) devizabelföldinek és devizakülföldinek minősülő természetes személyek szerezhetik meg, a
forgalomba hozatalt követően pedig ezen körbe tartozó ügyfelek a másodlagos piacon megvásárolhatják és egymás
között átruházhatják.
MÁP Plusz:
5 éves futamidejű, sávos fix kamatozású, 1 Ft névértékű Állampapír. Kamatfizetés az első évben
félévente, ezt követően évente történik. A kamatteljesítés napján a pénzben kifejezett kamat összegével megegyező
névértékű, azonos sorozatba tartozó MÁP Plusz állampapír kerül jóváírásra a MÁP Plusz tulajdonos
értékpapírszámláján. Minden héten új sorozat jegyezhető, a futamidő a jegyzést követő hét második munkanapjától
indul. A Magyar Államkincstár napi vételi árfolyamot jegyez rá. A MÁP Pluszt jelenleg a forgalomba hozatal során
(elsődleges piacon) devizabelföldinek és devizakülföldinek minősülő természetes személyek szerezhetik meg, a
forgalomba hozatalt követően pedig ezen körbe tartozó ügyfelek a másodlagos piacon megvásárolhatják és egymás
között átruházhatják.

Kinek ajánljuk?
Amennyiben Önt alacsony kockázatvállalási hajlandóság jellemez, és kiszámítható hozamot szeretne kapni hosszabb
távon a befektetéseire.

Termékkockázat
1. ALACSONY

2. ENYHE

3. MÉRSÉKELT

4. KÖZEPES

5. FOKOZOTT

6. MAGAS

7. RENDKÍVÜLI

1. Alacsony kockázatú termék: Azokat a pénzügyi eszközöket soroljuk ide, amelyek jellemzően lejáratkor a
befektetett tőke mellett előre meghatározott mértékű hozamot is biztosítanak. Kockázatuk elsősorban a partner
esetleges nemfizetési kockázatából valamint lejárat előtti értékesítés esetén a piaci kamatlábak mozgásából adódik.
A múltbeli adatok alapján az egy éves időtávra számított lehetséges veszteség nagy valószínűséggel nem haladja meg
a befektetett összeg 5%-át.
Komplexitás:

Nem komplex termék

Előnyök:
Biztonságos, állami garanciával rendelkező befektetés. Fix kamatozású államkötvények esetén fix, előre ismert
hozam. Likvid, másodlagos piacon is kereskednek vele, így jelentős árfolyamveszteség nélkül rugalmasan eladható a
futamidő alatt is. Általában magasabb hozamot biztosít, mint a banki lekötött betétek.
Kockázatok:
Fix kamatozású állampapírok esetében a hozamkörnyezet változásával árfolyamkockázatnak van kitéve. Az
állampapírok a magyar állam csődjének kockázatát hordozzák. A Magyar Állam leminősítése esetén az elvárt
hozamok emelkedése miatt a korábban kibocsátott állampapírok veszíthetnek értékükből.

Országkockázat

A Magyar Állam által kibocsátott állampapírok tőkéjének és hozamának
kifizetését a Magyar Állam garantálja, az állampapírok tőke- és kamatvisszafizetésének elmaradása államcsődöt jelent.

Árfolyamkockázat

Amennyiben a lejárat előtt kívánjuk értékesíteni állampapírunkat, az éppen
úgy produkálhat árfolyamnyereséget, mint árfolyamveszteséget. Az
állampapírok árfolyamát nagyon sok tényező befolyásolja, így például a
jegybanki alapkamat változás, az általános hozamcsökkenés vagy
hozamnövekedés, a rövid, illetve hosszú lejáratok hozamának egymáshoz
viszonyított változása.

Kibocsátói kockázat

A Magyar Állam által kibocsátott állampapírok esetében ez lényegében
ugyanaz, mint az országkockázat.

Likviditási kockázat

Alacsony, mivel az ÁKK minden banki munkanap visszavásárlási árat jegyez.

Devizakockázat

Forintban kibocsátott Magyar Állampapír esetén
devizakockázat devizabelföldi befektető esetén.

nincs

közvetlen

Szolgáltatáshoz kapcsolódó díjak, költségek (százalékos értékek a tranzakció árfolyamértékére vetítve):

tranzakciós költségek: nincs, a Random Capital Broker Zrt. szerződött alforgalmazó, jutalékot az ÁKK-tól kap
az elsődleges forgalmazóval kötött megállapodáson keresztül
számlavezetési díj: 0 Ft /hó
számlanyitási díj: 0 forint
számlamegszüntetési díj: 0 forint

Forgalmazótól kapott juttatás:
alapdíj-alap:

0,0274% / n.év

(0,11%/ év)

alapdíj extra:

max. 0,01925% / n.év (függ a forgalmazó teljesítményétől) (max. 0,0765/év)

bónusz díj:

max. 0,17% / n.év (függ a forgalmazó teljesítményétől) (max. 0,68 %/év)

