
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.

OTP Föld Kincsei Alap
2015. április

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. 
Codex Tőzsdeügynökség, Erste PB, Rai�eisen PB, SPB 
Befektetési Zrt., UniCredit PB
„A” sorozat; ISIN-kód: HU0000707633
„B” sorozat; ISIN-kód: HU0000707641
OTPTECA HB Equity

1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól

Hozam -0,04% 2,60% 2,77% n.a. 3,48%

Nettó eszközérték, NEÉ* (HUF)
Az alap vagyona és árfolyama 2015.04.30.

6 026 493 510 

Árfolyam „A” sorozat (HUF) 1,237822

Árfolyam „B” sorozat (EUR) 1,225324

Havi aktualitások:
Áprilisban jelentősebb felpattanást láthattunk a nyersanyagok többségének, 
különösen a ciklikus energiahordozók és ipari fémek árfolyamában, de 
közép-és hosszú távú trendfordulóról korai lenne még beszélni. Az emelke-
désben élen járt a Brent és WTI típusú kőolaj, amelyek a március közepi 
lokális mélypontról indult emelkedésükhöz áprilisban nagyjából további 
20%-ot tettek hozzá. A korábbi pesszimizmus oldódásához elég volt néhány 
olyan adat, amely egyrészt az egyesült államokbeli palaolaj-kitermelés 
növekedési ütemének csökkenését vetíti előre az év második felében, 
másrészt hosszú idő óta először nem a termelés növekedését, hanem a 
csökkenését mutatta egyik hétről a másikra. Már ez a néhány adat elég volt, 
ahhoz, hogy az olajpiac összességében gyenge fundamentumait (a kínálat 
továbbra is jelentősen meghaladja a keresletet, a készletszintek historikusan 
magas szinten állnak) háttérbe szorítsa és több mutató szerint rövid idő alatt 
extrém optimizmus alakuljon ki a piacon. Ezt a környezetet az Alapban ismét 
olaj short pozíciók nyitására használtuk fel, azonban kissé korán, ezért a 
korábbi hónapokkal ellentétben negatív eredménnyel zárta az Alap az 
időszakot. Réz short pozíciónknak nem kedvezett, hogy az ipari fémekkel 
kapcsolatban is pozitív hangulat alakult ki, amelyet kedvező kínai makro 
adatok fűtöttek, illetve az a várakozás, hogy a kínai vezetés ismét gazdasági 
ösztönző csomaggal segíti a növekedést, ha a környezet mégis kedvezőtlen-
né válna. A nemesfémek esetében ismét a short oldalra álltunk, amely jó 
döntésnek bizonyult, így némileg csökkentette a többi pozíción elszenvedett 
veszteségünket. 

A lezárt naptári évek teljesítménye:

www.otpalap.hu 
sales@otpalap.hu
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Nettó eszközérték
Betétek
Befektetési jegyek
Egyéb kötvények
Fedezeti ügyletek
Részvények
Kötelezettségek

2015.04.30.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. - 2015.04.30. 

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

Nettó összesített kockázati kitettség: 96,06%
10%-ot meghaladó eszközök: Nincs
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* a 2015. április 29-ével bezárólag megkötött ügyletek alapján

Commodity Natural Gas short

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)

Lekötött Betét OTP
Commodity Oil short*
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