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Az alap összetétele 

Értékpapírtípus szerint %
Részvény 97,5
Készpénz 3,1
Kötelezettségek, követelések (0,6)
Összesen 100,0

Ágazatok szerint %
Gyógyszeripar 29,7
Bankszektor 29,1
Energiaipar 28,9
Telekommunikáció 9,8
Egyéb 2,5
Összesen 100,0
Az összeg a kerekítés miatt 100-tól eltérhet.

10%-ot meghaladó súllyal rendelkező 
értékpapírok

%
Richter Gedeon 29,7
MOL 28,9
OTP Bank 28,7
Összesen 87,3
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Alapvaluta: magyar forint
Referencia index: BUX Index
Az alap mérete 2014. 
január 2-án:

623.843.188 forint

Egy jegyre jutó nettó 
eszközérték 2014. 
január 2-án:

2,024847

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. december 31-ig (%)

1 hónapA 3 hónapA 6 hónapA 12 hónapA
2 éves 

(évesített)
3 éves 

(évesített)
5 éves 

(évesített)
Alap -1,59 -1,36 -2,31 1,80 3,66 -5,22 6,74

Referencia index -1,31 -0,53 -2,42 2,15 4,58 -4,52 8,68

Indulás óta 
(évesített) (első 
teljes hónaptól) Idén 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Alap 6,20 1,80 1,80 5,56 -20,76 -2,48 66,90 -53,61

Referencia index 8,00 2,15 2,15 7,06 -20,41 0,47 73,40 -53,34
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: 2,151835 (2013/07/16)

Elmúlt egy év legalacsonyabb: 1,946664 (2013/04/23)

Mi történt az elmúlt hónapban?
A BUX index -1,31%-os decemberi eséssel búcsúztatta az óévet, amivel felülteljesítette a globális fejlődő 
piacok -1,61%-os csökkenését. A BUX +2,15%-os szerény hozammal ajándékozta meg a befeketőket 
2013-ban.

A Richter -2,03%-os, a MOL +3,25%-os, az OTP -8,67%-os, az MTelekom +7,90%-os teljesítményt nyújtott 
a hónapban. Éves visszatekintésben a Richter befektetői örülhettek legjobban, a gyógyszerpapír +21,49%-os 
plusszban zárt. A többi blue chip negatív hozamot hozott tavaly, a MOL -18,47%-ot, az OTP -1,2%-ot, az 
MTelekom -16,27%-ot esett 2013-ban.

A nagy vállalatainkat és a bankokat sújtó különadók, a szabályozási környezet bizonytalansága és a 
visszafogott belföldi növekedési kilátások továbbra is komoly kockázatokat jelentenek a magyar papírok 
számára. A globális növekedési kilátások és a nagy jegybankok monetáris intézkedései vannak továbbra is a 
befektetők fókuszában.

Futura Részvény Indexkövető Alap

Teljesítményadat és elemzés 2013. december 31-ig


