Budapest Agrár Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap
Jellemző adatok
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A nyíltvégű alap indulása:
Lejárat:
ISIN kód:
Az alap típusa:
Részesedési mutató:
Letétkezelő:
Könyvvizsgáló:
Vezető forgalmazó:

2008. július 21.
2011. július 21.
HU0000706767
garantált

100%
Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
KPMG Hungária Kft.
Budapest Bank Nyrt.

Portfólió összetétel

2011.06.30

Eszköz
Folyószámla
Betét
Származtatott termék
Befektetési eszközök összesen

Ft
2,059,844
1,754,886,244
-2,070,816
1,754,875,272

%
0.12%
100.00%
-0.12%
100.00%

Alapkezelői díj:
Max 3%
A költségek az éves jelentésben részletes bemutatásra kerülnek.
Devizanem:
Nettó eszközérték:
Árfolyam (Ft/db):
Egy éven belüli minimum árfolyam:
Egy éven belüli maximum árfolyam:

HUF
1,744,700,272
10,117.547700
9,605.459200
11,387.734800

Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfólió különbsége a megkötött, de
még el nem számolt ügyletek, a forgalmazási számla, valamint az elhatárolt
költségek egyenlege.

Árfolyamok az elmúlt egy évben (Ft)

Befektetési politika
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A Budapest Agrár Alap hozama egy, az élelmiszer-alapanyagok
területére létrehozott, negyedévenként mért teljesítményének
átlagától függ, a futamidő végén kifizetett hozamot ez az átlagos
teljesítmény határozza meg. Amennyiben az index teljesítménye az 1.
vagy a 2. év végén, illetve lejáratkor meghaladja a 30, 50 vagy 70 %ot, akkor ezek közül azt a hozamszintet, aminél az index
teljesítménye nagyobb volt rögzítik. Ha a legmagasabb rögzített
hozam meghaladja az alap teljesítményét meghatározó index
átlagos hozamát, a befektető a rögzített hozamot kapja meg. Tehát a
futamidő alatt elért jó teljesítményt – a rögzített hozamoknak
köszönhetően - nem ronthatja le egy futamidő végi kedvezőtlen piaci
környezet. Az Alap elérhető hozamának nincs felső korlátja, így a
befektetők a lehető legnagyobb mértékben részesedhetnek a
mögöttes eszközök árfolyamváltozásából.

11,400

10.06.30

Az Alap a nemzetközi tőkepiac különleges területeit, a legkeresettebb
élelmiszerek kosarát kínálja az ügyfeleknek, amelynek befektetői
haszna az árak globálisan folytatódó növekedésének prognózisán
alapul. Az alapkezelő a Budapest Agrár Alapot elsősorban azoknak
ajánlja, akik a mostani bizonytalan piaci helyzetben is szeretnék
tőkéjüket biztonságban tudni, de emellett olyan, részvényektől
független befektetést keresnek, amely lehetőséget biztosít magas
hozam elérésére.

Kockázati profil
Az alap kockázata
nagyon
alacsony mérsékelt közepes számottevő
alacsony

magas

Ajánlott minimális futamidő
1 hónap

6 hónap

1 év

2 év

3 év

5 év

Napi hozamok szórása (1 év): 0.74%

A teljesítmény bemutatása PSZÁF Felügyeleti Tanácsának 4/2006. (V. 25.) számú ajánlása, valamint a BAMOSZ irányelvei alapján történt. Az alap nem rendelkezik hivatalos
referencia-indexszel.
Az alapok múltbéli teljesítménye nem nyújt biztosítékot a jövőbeli hozamok nagyságára. Kérjük, befektetési döntése előtt tanulmányozza át az alap hivatalos tájékoztatóját és
kezelési szabályzatát, amelyekből részletesen tájékozódhat az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól. Az alap
hivatalos tájékoztatója és kezelési szabályzata – az aktuális kondíciós listával együtt – elérhető a forgalmazási helyeken, illetve letölthető a www.bpalap.hu internetes oldalról.
Az oldalon megjelenő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. Törekszünk ezen információk folyamatos frissítésére, ugyanakkor semmiféle felelősséget nem vállalunk
az információk esetleges hiányosságai, pontatlanságai miatt. A Budapest Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért, és annak
következményeiért. Jelen kiadvány nem minősül befektetési ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak vagy befektetési tanácsadásnak.

