
Jogi nyilatkozat
Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, vagy befektetési tanácsadás-
nak. A befektetés részletes feltételeit az alap Tájékoztatója tartalmazza, amely a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt megtalálható a forgalmazási 
helyeken. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismer-
hetőek.

OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja
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Kockázati profil: számottevő 
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otp föld kincsei alap

10%-ot meghaladó eszközök: MNB131009, DB CRUDE OIL 2X SHORT
ETFS SHORT COPPER, ETFS SHORT NATURAL GAS
Nettó összesített kockázati kitettség: 106,83%

Az alap kezelője

Hosszú Ferenc, CFA
portfolió menedzser
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Befektetési politika:

Az alap tágan értelmezett árupiaci kitettséget kínál (lefedve az árupiaci eszközök legnagyobb hányadát, beleértve a nemesfémeket, 
mezőgazdasági növényeket és állatokat, ipari fémeket, kőolajszármazékokat, stb.), nagyrészt az OTP Alapkezelő Zrt. által kiválasztott 
külföldi alapkezelők árupiaci eszközökre épülő alapjaiba történő befektetésen keresztül. A portfolióba kerülő befektetési alapok egy 
része abszolút hozam szemléletben, fundamentális és technikai elemzési módszereket felhasználva olyan eszközökbe fektet (pl. 
árupiaci futures kontraktusok, index swap ügyletek, egyéb származtatott eszközök), amelyeken keresztül elérhetők ezen árupiaci 
befektetések. Az alap portfoliójába – az abszolút hozam szemléletben történő portfoliókezelést szem előtt tartva – a fentieken túl 
közvetett vagy közvetlen árupiaci kitettséget nyújtó (long, illetve short) ETF-ek, ETC-k, ETN-ek, egyes certifikátok, részvények és 
egyéb tőzsdén kereskedett értékpapírok is kerülhetnek.

Az alap bemutatása 

Az alap neve
Fajtája, típusa 
Alapkezelő neve
Vezető forgalmazó
Társforgalmazók

Az alap indulása
Befektetési jegyek

Bloomberg kód
Benchmark

OTP Föld Kincsei Alapok Alapja
Nyíltvégű, nyilvános, árupiaci alap
OTP Alapkezelő Zrt. 
OTP Bank Nyrt. 
Erste, UniCredit, SPB Befektetési Zrt., 
Rai�eisen, Hungária Értékpapír Zrt., Codex 
2009. február 04. 
„A” sorozat; ISIN-kód: HU0000707633
„B” sorozat; ISIN-kód: HU0000707641
OTPTECA HB Equity
100% ZMAX

Aktuális pozíciók

Az alap árfolyamának alakulása
2009.02.04. - 2013.09.30. 

Havi aktualitások:
Az augusztusi felpattanás után visszatértek az árupiacok a több negyedéve tartó csökkenő trendjükbe. Az esést az elmúlt hónapban nagyot emelkedő nyersolaj 
vezette, mert úgy tűnik, hogy a szíriai válságot sikerül katonai beavatkozás nélkül rendezni, valamint Líbia termelése és exportja is legalább részben helyreállt. A 
nemesfémek szintén fordultak és a rövid időszakig tartó intenzív emelkedést követően ismét délnek vették az irányt. A mezőgazdasági termények piacát továbbra 
is többnyire a termés és készletvárakozások mozgatják: a kukorica és a szója esett, míg a búza emelkedett a hónapban. Kiemelkedő teljesítményt nyújt a kakaó 
árfolyama, amely szeptemberben is tovább folytatta hónapok óta tartó menetelését. Az ipari fémek árfolyamára kedvezően hatott néhány pozitív, Kínából érkező 
makro adat, amelyek azt sugallják, hogy a legrosszabb, „hard landing” forgatókönyvet sikerül elkerülni a távol-keleti országban. Az Alap kisebb pozitív teljesít-
ményt ért el a hónapban a 2%-ot meghaladó mértékű esést elszenvedő árupiaci indexekkel szemben. Az Alap teljesítményére pozitívan hatottak az olaj, arany, 
ezüst és földgáz short pozícióink, ezt azonban nagyrészt ellensúlyozta a réz shorton és a forint dollárral szembeni erősödésén elszenvedett veszteségünk.

Akik abszolút hozamú szemlélettel kezelt árupiaci kitettséget szeretnének 

Akik szerint jó stratégia, ha a kedvezőtlen helyzetben lévő árupiaci eszközöket 
eladjuk, míg az árfolyam emelkedés előtt álló termékeket vásároljuk egyidejű 
long/short ügylettel 

Akik szerint a makró megközelítés mellett érdemes technikai eszközök alapján is 
elemezni az árupiaci termékek mozgását

Kiknek ajánljuk:

www.otpalap.hu 
sales@otpalap.hu

Nettó eszközérték* (HUF)

Az alap vagyona és árfolyama 2013.09.30.

2 852 576 476

Árfolyam „A” sorozat (HUF)

Árfolyam „B” sorozat (EUR)

1,248871

1,255231

* az „A” és „B” sorozatok nettó eszközértéke összesen 
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