
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. november

Kockázati profil: számottevő 
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10%-ot meghaladó eszközök: DB CRUDE OIL 2X SHORT FUND, 
ETFS CRUDE OIL
Nettó összesített kockázati kitettség: 134,97%
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év

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
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. - 2014.11.28. 

Havi aktualitások:
Szinte kizárólag az olajról szólt a november az árupiacokon. A közel 20%-os esés a hónapban megtette hatását: az újságok szalagcímei árháborúról, pánikról, 
zuhanásról szóltak és megérkeztek már a hihetetlennek tűnő 30-40 dolláros célár jóslatok is. Ez utóbbi természetesen nem lehetetlen, azonban jól mutatja az 
extrém módon negatívvá vált hangulatot az olaj piacán, amely gyakran az adott trend végének közeledtét jelzi előre – legalább is rövidtávon. Éppen ezért az Alapban 
zártuk a hónap végén az olaj short pozícióinkat és a vételi oldalra álltunk. Az extrém árfolyam ingadozás következtében átmenetileg az Alap hozamának szórása 
is megnövekedett, de közép távon ezt igyekszünk a korábban megszokott szintre szorítani. Rövidtávon azonban kedvező hozam / kockázati lehetőségeket látunk 
az olaj és nemesfémpiacon, amelyeket próbálunk megragadni. A nemesfémeknél is fordítottuk a pozíciókat és már vételi irányban állunk, amely eddig jó döntésnek 
bizonyult és az elkövetkező hetekre továbbra is az arany és ezüst árfolyamának emelkedésére számítunk. Összességében az árupiaci indexek jelentős eséséhez 
képest enyhe pozitív teljesítményt ért el az Alap.

www.otpalap.hu 
sales@otpalap.hu

Nettó eszközérték* (HUF)

Az alap vagyona és árfolyama 2014.11.28.

6 584 432 228

Árfolyam „A” sorozat (HUF)

Árfolyam „B” sorozat (EUR)

1,222151

1,192536

* az „A” és „B” sorozatok nettó eszközértéke összesen 
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Nettó eszközérték
Befektetési jegyek
Betétek
Egyéb kötvények
Követelések
DKJ és MNB kötvény
Fedezeti ügyletek
Kötelezettségek
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