
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. július

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 -13,32% -0,29% 2,29% n.a. 1,64%

Nettó eszközérték, NEÉ* (HUF)
Az alap vagyona és árfolyama 2015.07.31.

5 831 659 532 

Árfolyam „A” sorozat (HUF) 1,111339

Árfolyam „B” sorozat (EUR) 1,078585

Havi aktualitások:
Az elmúlt hónapok viszonylagos nyugalma, oldalazó árfolyamai után 
júliusban a nyersolaj vezetésével élesen lefordultak a nyersanyag-                   
árfolyamok: az olaj 20% körüli mértékben esett, az ipari fémek és nemes- 
fémek 5-10%-ot, míg a mezőgazdasági termények nagyjából 10-20%-ot 
vesztettek értékükből.  A rövid távú okok között említhető a kínai részvény- 
piaci összeomlás, illetve az attól való félelem, hogy a kínai gazdaság számot-
tevően lassul a jövőben, valamint az, hogy egyre érezhetőbben fenyeget a 
közeledő amerikai kamatemelés „réme”. Alapvetően azonban strukturális 
okai voltak a zuhanásnak, egyszerűen az árupiaci eszközök  többségének 
piacán jelentős túlkínálat van, ez pedig közép és hosszú távon lefelé nyomja 
az árakat, azért is tartottunk a nyersanyagok többségében régóta short 
pozíciókat. A rövid távú esés mértékét azonban túlzottnak éreztük, ezért 
júliusban a kávé kivételével minden short pozíciót zártunk és átálltunk a 
vételi oldalra bízva egy rövid távú, jelentősebb mértékű korrekcióban: többek 
között arany, ezüst, réz és nikkel vételi pozíciót nyitottunk, de vettünk arany- 
és ezüstbánya, ritkaföldfém és ipari fém ETF-eket is. Az olaj piacán is aktívan 
kereskedtünk: a hónap elején még vételi pozícióink voltak, de ezeket később 
zárva shortokat nyitottunk, majd ezt követően ismét a vételi oldalra álltunk. 
Sajnos az aktív kereskedés most csak arra volt elég, hogy az árupiaci 
indexeknél kisebb mértékű, de így is jelentős esést érjünk el a hónapban.

A lezárt naptári évek teljesítménye:
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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. - 2015.07.31. 

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

Nettó összesített kockázati kitettség: 112,68%
10%-ot meghaladó eszközök: ETFS COPPER
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* a 2015. július 30-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)

Commodity Gold long
Commodity Silver long
USD Short
Commodity Oil long*
Lekötött Betét OTP
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