
Kockázat: számottevő
Ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év
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Jogi nyilatkozat
Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, vagy befektetési tanácsadásnak. 
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 megismerhetőek.
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2015. február

otp föld kincsei alap

Az alap kezelője:

Hosszú Ferenc, CFA
portfolió menedzser

Befektetési politika:
Az alap tágan értelmezett árupiaci kitettséget kínál (lefedve az árupiaci 
eszközök legnagyobb hányadát, beleértve a nemesfémeket, mezőgazdasági 
növényeket és állatokat, ipari fémeket, energiahordozókat, stb.). Az alapke-
zelő abszolút hozam stratégiát követ az alap portfolióját aktívan kezelve, így 
a hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid pozíciókat is, 
amelyek esetben az áresésből profitálhat. A long, vagy short árupiaci 
kitettséget jellemzően határidős ügyleteken, vagy tőzsdén kereskedett 
befektetési eszközökön (ETF, ETN, ETC, részvények) keresztül vesszük fel. 
Nagyobb mértékben közvetlenül a nyersanyagok árfolyamváltozását leköve-
tő instrumentumokba fektetünk, de nyersanyag-kapcsolt vállalatok részvé-
nyei is kerülhetnek a portfolióba. A befektetési döntések meghozatalakor 
fundamentális és technikai tényezőket egyaránt figyelembe veszünk, 
hosszabb és rövidebb időtávokra is befektetünk, a pozíciók méretét pedig a 
várható hozamok és kockázatok mérlegelésével határozzuk meg.

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

1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól

Hozam 2,07% 3,53% 3,76% n.a. 3,75%

Nettó eszközérték, NEÉ* (HUF)
Az alap vagyona és árfolyama 2015.02.27.

5 603 992 093

Árfolyam „A” sorozat (HUF) 1,250531

Árfolyam „B” sorozat (EUR) 1,238436

Havi aktualitások:
Hosszú időszak után februárban kissé csillapodtak a hullámok az árupiaco-
kon és a korábbiaknál nyugodtabb mederben, szűkebb sávban folyt a 
kereskedés. Néhány érdekesebb sztorit azonban most is kiemelhetünk: az 
egyik legérdekesebb jelenség az volt, hogy a wti és brent típusú nyersolaj 
árfolyamának különbsége jelentősen, a januári közel 0 szintről 10 dollár fölé 
nőtt a hónapban, amelyre rég nem volt példa. A változás magyarázata, hogy 
míg az amerikai nyersolajkészletek hétről hétre hatalmas emelkedést mutat-
nak, illetve újabb évtizedes csúcsokat dönt a kitermelés, addig Líbiában és 
Irakban a kitermelés, illetve az export korlátokba ütközött, amely felfelé 
hajtotta a brent olaj árfolyamát. Előbb-utóbb a spread szűkülésére számí-
tunk. A dollár folytatódó erősödése és az egyesült államokbeli kamatemelési 
várakozások visszafordították a nemesfémek tavaly novemberben megin-
dult, majd idén januárban begyorsult emelkedését, így egyre növekszik az 
újabb mélypontok elérésének valószínűsége az arany és az ezüst piacán. A 
mezőgazdasági nyersanyagok közül kiemelendő a kávé ismételt nagymérté-
kű árfolyamesése, amely már a tavalyi hatalmas emelkedés legnagyobb 
részét visszaadta az elmúlt néhány hónapban. Bár az árfolyamok ingadozása 
némileg csökkent februárban, az előttünk álló időszakban ennek megnöveke-
désére számítunk, emiatt pedig az alap árfolyamingadozása is a korábbi 
években megszokottnál jelentősen magasabb lehet. A széles piacot 
reprezentáló árupiaci indexek összességében enyhén emelkedtek a hónap-
ban, az alap pedig ismét jelentős emelkedést ért el. A jó teljesítményhez a 
legnagyobb mértékben az időszak eleji olaj long, majd későbbi short, illetve 
földgáz, arany, ezüst és kávé short pozícióink járultak hozzá. 

A lezárt naptári évek teljesítménye:
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Egyéb kötvények
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Részvények
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2015.02.27.Eszközösszetétel*

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

Az Alap árfolyamának alakulása
2009.02.04. - 2015.02.27. 

* az „A” és „B” sorozatok nettó eszközértéke összesen 

Nettó összesített kockázati kitettség: 97,69%
10%-ot meghaladó eszközök: DB CRUDE OIL 2X SHORT
PROSHARES ULTRASHORT CRUDE OIL0,10%
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* a 2015. február 26-ával bezárólag megkötött ügyletek alapján

HUF short
USD long
Commodity Natural Gas short
Lekötött Betét OTP

10%-nál nagyobb kockázati 
kitettségek a NEÉ-hez képest*

50%-nál nagyobb kockázati* 
kitettségek a NEÉ-hez képest

* BRENT + WTI (ETF-eken és commodity 
futures ügyleteken keresztül)

Commodity Oil short*
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