
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
2014. február

Kockázati profil: számottevő 
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otp föld kincsei alap

10%-ot meghaladó eszközök: MNB140305, MNB140312
Nettó összesített kockázati kitettség: 107,74%
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év

Az alap kezelője

Hosszú Ferenc, CFA
portfolió menedzser

Időszak
Évesített
hozam 
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Indulástól
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3,40%
3,96%
4,09%

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
Az alap indulása
Benchmark

OTP Föld Kincsei Alapok Alapja
Nyíltvégű, nyilvános, árupiaci alap
OTP Alapkezelő Zrt. 
2009. február 04. 
100% ZMAX

Forgalmazási információk

Vezető forgalmazó
Társforgalmazók

Befektetési jegyek

Bloomberg kód

OTP Bank Nyrt. 
Erste, UniCredit, SPB Befektetési Zrt., 
Rai�eisen, Hungária Értékpapír Zrt., Codex 
„A” sorozat; ISIN-kód: HU0000707633
„B” sorozat; ISIN-kód: HU0000707641
OTPTECA HB Equity

Aktuális pozíciókAz alap árfolyamának alakulása
2009.02.04. - 2014.02.28. 

Havi aktualitások:
A kevésbé eseménydús évkezdet után februárban felpörögtek az események az árupiacokon. Nem beszélhetünk általános árupiaci trendről, inkább egyedi 
fundamentális tényezők mozgatták az egyes nyersanyagok árfolyamát. Az energiahordozók árfolyamát még mindig az USÁ-ban tomboló tél hajtja felfelé: a földgáz 
árfolyama hatalmas kilengések közepette tovább emelkedett, hasonlóan a WTI árfolyamához. A Brent olaj árfolyamát inkább a geopolitikai feszültségek hajtották 
fölfelé, de összességében kevésbé volt jelentős az elmozdulása. Egyedi hatások mozgatják az ipari fémek árfolyamát is, míg a nikkel árfolyama a bizonytalan 
indonéz és orosz kínálati helyzet miatt emelkedett, addig a réz árfolyama a túlkínálat hatására továbbra is csökkenő trendben mozog. A nemesfémek folytatták a 
decemberi mélypontról való felpattanásukat, de várakozásaink szerint ez még nem a tavalyi eső trend megfordulását jelenti. A hónap során alulteljesítettük a pozitív 
elmozdulást mutató árupiaci indexeket, mert középtávon továbbra is egyes nyersanyagok csökkenésére számítunk és ezért többek közt olaj, réz, arany, ezüst short 
pozíciókat tartunk a portfolióban.

www.otpalap.hu 
sales@otpalap.hu

Nettó eszközérték* (HUF)

Az alap vagyona és árfolyama 2014.02.28.

4 125 639 558

Árfolyam „A” sorozat (HUF)

Árfolyam „B” sorozat (EUR)

1,225115

1,184449

* az „A” és „B” sorozatok nettó eszközértéke összesen 
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Nettó eszközérték
Követelések
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