
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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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. 
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„A” sorozat; ISIN-kód: HU0000707633
„B” sorozat; ISIN-kód: HU0000707641
OTPTECA HB Equity

1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól

Hozam 3,30% 5,18% 3,36% n.a. 3,74%

Nettó eszközérték, NEÉ* (HUF)
Az alap vagyona és árfolyama 2015.05.29.

6 462 153 177 

Árfolyam „A” sorozat (HUF) 1,260749

Árfolyam „B” sorozat (EUR) 1,222446

Havi aktualitások:
Május elején még kitartott a lendület az árupiacokon, azonban az időszak 
közepén a dollár erősödésével párhuzamosan a nyersanyagok többsége 
lefelé vette az irányt. Jelentősebb változtatásokat nem hajtottunk végre a 
portfolióban, megmaradt a nagyobbbb WTI short, valamint földgáz, réz, 
arany, ezüst és kávé short pozíció, így a széles piaci mozgásokat leképező 
árupiaci indexek negatív havi teljesítményével szemben pozitív hozamot 
értünk el. Az olaj jelentősebb felpattanás után egy szűkebb sávban oldalazik 
több mint egy hónapja: a jövőbeli keresletre vonatkozó növekedési és 
emellett kínálat csökkenési várakozások támasztják az árfolyamot, ugyanak-
kor az ezekkel kapcsolatos bizonytalanság, a historikusan magas készlet-
szintek és OPEC kitermelés, valamint a palaolaj kitermelésében bekövetke-
zett költség-csökkentés és hatékonyság-növekedés inkább az eladói oldalt 
erősíti. Szűk sávba szorult az arany és az ezüst árfolyama is, ahonnan 
szintén a lefelé kitörést tartjuk valószínűbbnek rövid távon. A gázkészletek 
feltöltése nagyon jó ütemben halad az Egyesült Államokban, így a short 
pozícióink méretét enyhén növeltük az időszakban. Továbbra sem fogtak 
talajt a mezőgazdasági termények, a globálisan magas készletszintek és jó 
termésvárakozások nyomás alatt tartják az árfolyamokat. A túlzott árcsökke-
nés elindíthat hamarosan egy kínálat oldali alkalmazkodási folyamatot, 
amely hosszabb távon emelkedő árfolyamokat eredményezhet, de egyelőre 
még korainak érezzük vételi pozíciók felvételét. 

A lezárt naptári évek teljesítménye:
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OTP Föld Kincsei Alapok Alapja
Nyíltvégű, nyilvános, árupiaci alap
OTP Alapkezelő Zrt. 
2009. február 04. 
100% ZMAX

Az Alap árfolyamának alakulása
2009.02.04. - 2015.05.29. 

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

Nettó összesített kockázati kitettség: 99,58%
10%-ot meghaladó eszközök: Nincs
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* a 2015. május 28-ával bezárólag megkötött ügyletek alapján

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

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

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

Lekötött Betét OTP
Commodity Oil short*

Commodity Natural Gas short
Commodity Gold short
Commodity Silver short
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