
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
2016. január

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 25,05% 6,30% 5,86% n.a. 5,36%

Nettó eszközérték, NEÉ* (HUF)
Az alap vagyona és árfolyama 2016.01.29.

7 059 994 695

Árfolyam „A” sorozat (HUF) 1,440104

Árfolyam „B” sorozat (EUR) 1,382854

Havi aktualitások:
Nehéz elképzelni viharosabb évkezdetet annál, mint amit 2016 januárjában 
láttunk az árupiacokon: 12 éves mélypontra, 30 dollár alá esett a kőolaj 
árfolyama, a BCOM nyersanyagindex pedig utoljára 1991-ben látott szintre 
zuhant. A WTI nyersolaj árfolyama az év első négy kereskedési napján 
12%-ot szakadt, amelynél rosszabbul évtizedek óta nem indult az új eszten-
dő. Az árupiacokkal szembeni pesszimizmus és ennek megfelelően a            
pozícionáltság extrém szintekre emelkedett, amelyet sokszor legalább rövid 
távú felpattanás követ. Így történt ez januárban is, de a BCOM index így is 
negatív teljesítménnyel zárta az időszakot. Ezzel szemben az Alap árfolyama 
csaknem 13%-os emelkedést produkált elsősorban a tavalyi év végén 
megnyitott olaj short pozícióknak, amelyeket a hónap közepén zártunk és a 
vételi oldalra álltunk, így nem maradtunk ki a felpattanásból sem. Nyereséget 
értünk el az aktív földgáz trade-jeinken is, ahol kezdetben vételi, majd eladási 
oldalon álltunk. Veszteséget okoztak azonban a nemesfém shortjaink, 
amelyeket egyelőre továbbra is tartunk az Alapban. Az elkövetkező hónapok-
ban fennmaradhat az extrém magas volatilitás a piacokon, amely az Alap 
árfolyamában is tükröződhet.

A lezárt naptári évek teljesítménye:

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

2016.01.29.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. - 2016.01.29. 

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

Nettó összesített kockázati kitettség: 164,96%
10%-ot meghaladó eszközök: PROSHARES ULTRASHORT GOLD

* a 2016. január 28-ával 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

Silver Short
Gold Short
WTI CRUDE OIL Short

USD long
HUF Short
Lekötött Betét OTP
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