
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. szeptember

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 -11,46% -1,92% 2,19% n.a. 1,88%

Nettó eszközérték, NEÉ* (HUF)
Az alap vagyona és árfolyama 2015.09.30.

6 203 785 582

Árfolyam „A” sorozat (HUF) 1,132040

Árfolyam „B” sorozat (EUR) 1,083914

Havi aktualitások:
Szeptemberben némileg lecsillapodtak a kedélyek az árupiacokon, az 
augusztusi extrém mozgásokat szűk sávban való ingadozás váltotta fel. Nem 
érkezett újabb jelentős kereslet-kínálati, vagy makró impulzus, amely 
bármely irányba el tudta volna mozdítani a jegyzéseket. Egyedi sztorikat 
azonban találhattunk, amelyeket igyekeztünk kihasználni és lekereskedni: a 
hónap végén a már egész évben jelentős eladói nyomás alatt lévő Glencore (a 
világ egyik legnagyobb árupiaci kereskedő cége) papírjai egy nap alatt 30%-ot 
estek, amelyet eltúlzottnak véltünk ezért vettünk a részvényből és pár nappal 
később nagyobb profitot realizálva el is adtunk. Korábban ugyanez a cég 
jelentette be, hogy csökkenti rézkitermelését több bányájában, amely a réz 
árfolyamára hatott kedvezően, így a felpattanásban zártuk a réz vételi pozíci-
ókat és egyúttal shortokat nyitottunk. Jelentősebb változás volt még a portfo-
lióban, hogy fokozatosan nullára csökkentettük a devizapozíció-fedezettsé-
günket, így az alap jelenleg 75-80% körüli, elsősorban USD, kisebb mérték-
ben EUR devizakockázatot fut. Összességében enyhe pozitív hozammal 
zártuk a hónapot szemben az árupiaci indexek veszteségével.

A lezárt naptári évek teljesítménye:

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

2015.09.30.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. - 2015.09.30. 

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

Nettó összesített kockázati kitettség: 100.38%
10%-ot meghaladó eszközök: DB CRUDE OIL 2X SHORT
ETFS SHORT COPPER, PROSHARES ULTRASHORT CRUDE OIL
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* a 2015. szeptember 29-ével bezárólag megkötött ügyletek alapján

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

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

100%-nál nagyobb kockázati* 
kitettségek a NEÉ-hez képest

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

Commodity Gold Long
Commodity Silver Long
Commodity Copper Short

Commodity Oil Short*
USD long
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