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Havi aktualitások:
Az OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja diverzifikált módon nyújt abszolút hozamú kitettséget a befektetőknek. Öt vagyonkezelő között 
egyenlő arányban osztjuk meg a befektetéseket, oly módon, hogy előre meghatározott súlyozással tartunk hat OTP abszolút hozamú alapot, 
amelyeket rendszeresen, hetente újrasúlyozunk. A mögöttes befektetési alapok különböző stratégiával, különböző piacokon fektetnek be és a 
köztük lévő alacsony korreláció (együttmozgás) összességében vélhetően alacsonyabb kockázatot eredményez, mintha a befektető az egyedi 
termékeket önmagában tartaná. Az OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja célja, hogy alacsony szórás mellett nyújtson abszolút hozamú 
kitettséget plusz vagyonkezelési költség felszámolása nélkül.

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.
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10%-ot meghaladó eszközök: OTP Abszolút Hozam, OTP EMDA, OTP Föld Kincsei, 
OTP G10 Euró, OTP Supra, OTP Új Európa Alapok befektetési jegyei
Nettó összesített kockázati kitettség: 100%
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év

Befektetési politika
Az alap célja, hogy az OTP Alapkezelő Zrt. által kezelt, abszolút hozamra 
törekvő alapokból  alakítson ki portfoliót.  Ezek az alapok eltérő piacokon, 
eltérô módszertannal próbálják megvalósítani befektetési céljukat, ami azt 
eredményezi, hogy a hozamaik közötti együttmozgás alacsony-közepes fokú 
az idő nagyobb részében. Ez diverzifikációs előnyt jelent, amit az alapok 
alapja konstrukcióval ki lehet aknázni. Az alap portfoliójában kizárólag az OTP 
Alapkezelő Zrt. által kezelt kollektív befektetési értékpapírok - nagyrészt 
abszolút hozamra törekvő alapok, illetve az ezek kockázatát csökkentő 
származtatott eszközök, valamint a befektetési jegyek folyamatos vissza- 
váltása teljesítését biztosító likvid eszközök lehetnek.

Akik szeretnének a piaci viszonyokra tekintet nélkül pozitív hozamot elérni és a 
befektetési döntéseiket az OTP Alapkezelő szakembereire bíznák

Akik abszolút hozamú származtatott alapok diverzifikált portfolióját egyetlen 
befektetési alap segítségével szeretnék költséghatékonyan kialakítani

Akik szerint jó ötlet az OTP öt legtapasztaltabb vagyonkezelője között megosztani a 
megtakarításokat és az alapot kezelő szakemberek együttesen közel 60 év tőkepiaci 
tapasztalatára támaszkodni

Kiknek ajánljuk:

Az alap bemutatása 

Az alap neve
Fajtája, típusa 
Alapkezelő neve
Vezető forgalmazó
Társforgalmazók

Az alap indulása
Befektetési jegyek
Bloomberg kód
Benchmark
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Aktuális pozíciók

Az alap kezelői

Honics István, CFA
befektetési igazgató

Időszak
Évesített
hozam 

1 év
Indulástól

8.55%
14.59%

Nettó eszközérték* (HUF)

Az alap vagyona és árfolyama 2013.09.30.

6 480 145 015

Árfolyam (HUF) 1,396492

Czachecz Gábor, CFA
befektetési igazgató

Büki András, CFA
befektetési igazgató

Hosszú Ferenc, CFA
portfolió menedzser

Szalma Csaba, CFA
befektetési igazgató

Az alap és a ZMAX Index alakulása
2011.04.20. - 2013.09.30. 
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