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Az alap befektetési politikája, célja
Az Alapkezelő az Alap befektetéseinek kialakításánál hosszú távon a hozam 
maximalizására törekszik. Ennek érdekében az Alap vagyonát közvetetten, kötvény 
alapok befektetési jegyein keresztül olyan kibocsátók kötvényeibe fekteti, amelyek 
székhelye egy feltörekvő piaci országban van, illetve feltörekvő piaci államok által 
kibocsátott kötvényekbe és kötvényjellegű értékpapírokba. Az Alap a mögöttes 
befektetési alapok forinttól eltérő devizanemben történő denominációjából adódó 
kockázatokat a devizakitettség folyamatos, forintba történő fedezésével kívánja 
kiküszöbölni, amely várhatóan a devizakockázat csökkentésén túl, a forintkamatok és a 
dollár kamatok jelenlegi különbözete mellett tovább növeli az Alap által elért hozamot 
is. A kötvény alapok befektetési jegyein valamint a devizakitettség fedezésére szolgáló 
határidős vagy más származékos termékeken túl az Alap befektetései között az Alappal 
szemben jelentkező likviditási igények kielégítése céljából az Alapkezelési (röviden: 
Kezelési) Szabályzatban részletezett likvid eszközök – elsősorban állampapírok, 
bankbetét, bankszámla egyenleg – szerepelhetnek. 

Az alap teljesítménye 2014. október 31-ig (%)

1 hónapA 3 hónapA 6 hónapA 12 hónapA
2 éves 

(évesített)
3 éves 

(évesített)
5 éves 

(évesített)
Alap 1,13 -0,50 3,49 7,23 3,99 – –

Referencia index 1,71 0,71 4,62 8,55 2,99 – –

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

Alap 8,67 8,06 -2,96 20,69 – – – –

Referencia index 7,23 9,87 -5,25 17,44 – – – –
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 1,272957 (2014.09.08)

Elmúlt egy év legalacsonyabb 1,145069 (2013.11.13)

Az alap összetétele 

Fedezettség %
Fedezett deviza 96,2
Fedezetlen deviza 3,8
Összesen 100,0
A határidős ügyletek átlagos piaci értéke: -91.673.677 forint

Értékpapírtípus szerint %
Befektetési Alap 100,0
Kötelezettségek, követelések 2,3
Készpénz 0,3
Határidős ügyletek (2,6)

Összesen 100,0
Az összeg a kerekítés miatt 100-tól eltérhet.

10%-ot meghaladó súllyal rendelkező 
értékpapírok

%
Aberdeen Global Emerging Markets Bond Z2 100,0
Összesen 100,0
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Alapvaluta: magyar forint
Referencia Index: JP Morgan Emerging 

Markets Bonds Index 
Global Diversified 

Az alap mérete  
(2014. november 3)

2.603.162.233 Forint

Egy jegyre jutó nettó 
eszközérték  
(2014. november 3)

1,256323

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.
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