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Az alap összetétele 

Értékpapírtípus szerint %

Részvény 97,3
Készpénz 1,7
Kötelezettségek 1,0
Összesen 100,0

Ágazatok szerint %

Bankszektor 30,1
Energiaipar 30,0
Gyógyszeripar 28,0
Telekommunikáció 11,9
Összesen 100,0

Az összeg a kerekítés miatt 100-tól eltérhet.

10%-ot meghaladó súllyal rendelkező értékpapírok

%

Magyar Telekom 11,5
MOL 29,2
OTP Bank 28,7
Richter Gedeon 22,0
Összesen 91,4

Alapinformációk

ISIN Kód: HU0000702980
Alapkezelő: Aberdeen Asset 

Management Hungary 
Alapkezelő Zrt.

Alapkezelő címe: 1062 Budapest, Váci út 
1-3. “B” torony

Befektetési alapkezelői 
tevékenység engedély 
száma:

III./100,048/1998

Internet: www.aberdeen-asset.hu
Tel: 36-1-413-2950
Fax: 36-1-413-2980
Az alap indulásának 
dátuma:

2003. március 31.

Alapvaluta: magyar forint
Referencia index: BUX Index
Az alap mérete 2013. 
február 1-jén:

354 407 961 forint

Egy jegyre jutó nettó 
eszközérték 2013. 
február 1-jén:

2,116173

Fontos információ
A múltbéli teljesítmények nem szükségszerűen jelzik a jövőbeni teljesítmények alakulását. A befektetési jegyek értéke és hozama 
mind lefelé, mind felfelé változhat, amelyért a Vagyonkezelő nem vállal garanciát. A befektető akár a befektetett tőke összegét 
is elveszítheti. Külföldre befektető alap esetében annak értéke a valutaárfolyamok elmozdulása miatt is változhat. A Hírlevélben 
foglalt adatok forrása az Aberdeen Asset Management és egyéb, nyilvánosan elérhető információ. A leírt számok nem auditáltak, 
amennyiben ez külön nincs jelezve. Az Alapkezelő mindent elkövetett annak biztosítására, hogy a leírtak alaposak és teljesek, és 
a vélemények megalapozottak legyenek. A Hírlevél nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető a befektetési jegyek eladására 
vonatkozó ajánlatnak. Az Alapból történő jegyzés csak akkor tekinthető érvényesnek, amennyiben az a hatályos tájékoztató, 
a legutóbbi éves és féléves jelentés alapján történt (amennyiben hozzáférhetőek). A befektetési alap forgalmazásával (vétel, 
tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők. Ezen befektetési 
termékkel kapcsolatban a kibocsátó és/vagy annak kapcsolt vállalkozásai fizethetnek harmadik feleknek, illetve harmadik féltől 
díjazásban részesülhetnek (például befektetési és tartási díjak) egyszeri vagy ismétlődő kifizetések formájában. A kibocsátó és/vagy 
annak kapcsolt vállalkozásainak érdeke ellentétes lehet jelen befektetési termék befektetőiével a harmadik féltől kapott díjazás 
miatt, és ezek a kifizetések negativ hatást gyakorolhatnak a befektetési termék hozamára. További információt kérhet bankjától/
kapcsolattartójától.

Az alap befektetési politikája, célja

Az Alap célja a Budapesti Értéktőzsdén kereskedett részvényekbe történő befektetések révén hosszú távon 
számottevő reálhozam biztosítása a befektetők számára. Az Alap indexkövető stratégiája révén a BUX 
index árfolyamemelkedésének megfelelő teljesítmény elérésére törekszik. Az Alapba történő befektetések 
esetében a befektetőnek - a részvénybefektetések magas hányada következtében - magas kockázattal és a 
befektetés értékének akár jelentős ingadozásával is számolnia kell.

Az alap nem tartalmaz származékos ügyleteket.

Az alap teljesítménye 2013. január 31-ig (%)

1 hónapA 3 hónapA 6 hónapA 12 hónapA
2 éves 

(évesített)
3 éves 

(évesített)
5 éves 

(évesített)

Alap 0,00 -6,10 2,83 -4,22 -11,29 -7,06 -6,73
Referencia index 0,00 -5,45 4,40 -3,80 -10,54 -5,93 -4,99

Indulás óta (évesített) 
(első teljes hónaptól) Idén 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Alap 6,60 0,00 5,56 -20,76 -2,48 66,90 -53,61 3,29
Referencia index 8,55 0,00 7,06 -20,41 0,47 73,40 -53,34 5,60

A Hozam (forgalmazási költségek és kamatadó levonása előtti nettó hozam): a befektetési jegy árának változása a feltüntetett időszak alatt; a feltüntetett 
hozamadatok nem évesített számok

A befektetési jegy árfolyamának alakulása

Elmúlt egy év legmagasabb: 2,184460 (2012.02.06)
Elmúlt egy év legalacsonyabb: 1,773895 (2012.05.30)

Mi történt az elmúlt hónapban?

Az alacsony hozamkörnyezet és a kedvezőbb gazdasági mutatók hatására hatalmasat emelkedtek a világ 
részvénypiacai. Hasonlóan szárnyalt a BUX index is +6,57%-ot teljesítve januárban. A Richter +2,65%-ot, a MOL 
+4,56%-ot, az OTP +11,64%-ot, a Magyar Telekom +8,53%-os teljesítményt nyújtott a hónapban.

A nagy vállalatainkat sújtó különadók, a szabályozási környezet bizonytalansága, a visszafogott belföldi növekedési 
kilátások továbbra is komoly kockázatokat jelentenek a magyar papírok számára. A magyar államkötvények 
jelentős hozamcsökkenése azonban támogathatja a magyar részvénypiacot. 

A magyar részvények szempontjából is a globális hatások lesznek meghatározóak. Az amerikai adósságplafon 
kezelése, a görög és spanyol romló adóssághelyzet hosszabb távú megoldására adott válaszok lesznek a befektetők 
fókuszában.
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