Budapest Hozamtár Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap
Jellemző adatok

2011.10.28

A nyíltvégű, határozott futamidejű alap indulása:
Lejárat:
ISIN kód:
Az alap típusa:
Részesedési mutató:
Letétkezelő:
Könyvvizsgáló:

2007. október 29.
2011. október 29.
HU0000705710
tőkevédett
80%

Portfólió összetétel

2011.10.28

Eszköz
Folyószámla
Betét
Származtatott termék
Befektetési eszközök összesen

Ft
1 381 923
1 185 993 659
-16 892 587
1 170 482 995

%
0,12%
101,33%
-1,44%
100,00%

Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
KPMG Hungária Kft.

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
1 157 555 460
10 375,056800
10 131,944800
10 479,798500

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)
10 500
10 400
10 300
10 200
10 100
10 000

11.09.30

11.08.31

11.07.31

11.06.30

11.05.31

11.04.30

11.03.31

11.02.28

11.01.28

10.12.28

10.11.28

9 900

10.10.28

Befektetési politika
Az Alap hozama egy, a részvénypiacokat reprezentáló 20 nemzetközi
blue chip részvényből álló kosár teljesítményétől függ.
Ön úgy részesedhet a részvénypiacok teljesítményéből, hogy közben
befektetett tőkéjét nem kockáztatja. Az Alap tőkevédelme a
Tőkevédett napokra vonatkozó védelem, és azt az alap befektetési
politikája biztosítja. A Tőkevédett napok az Alap indulásának napjával
megegyező naptári napok minden egyes naptári évben az Alap
futamideje alatt, beleértve az Alap lejáratának napját is (összesen 4
Tőkevédett nap van az Alap 4 éves futamideje alatt).
Az Alap a részvénypiac eszközeiben rejlő befektetési lehetőséget
kívánja kiaknázni, olyan újszerű módon, hogy a részvénypiaci
teljesítményhez kötött kifizetés mellett a szokásosnál lényegesen
gyakrabban – évente a futamidő meghatározott napjain és az Alap
lejáratakor (Tőkevédett napok) - tőkevédelmet nyújt! Az Ön számára
ez azért előnyös, mert minden egyes Tőkevédett napon az addig elért
részvénypiaci teljesítményhez kötött hozamot az Alap bebiztosítja,
eltárolja! Így bármely Tőkevédett napra közzétett árfolyam - a
részvénypiac későbbi teljesítményétől függetlenül – nem lehet
alacsonyabb, mit a megelőző Tőkevédett napra közzétett árfolyam!
Az alapot minden befektetőnek ajánljuk, aki úgy szeretne részesedni
a részvénypiacok teljesítményéből, hogy közben nem kell kockára
tennie a tőkéjét, és várhatóan nem lesz szüksége a befektetett
összegre az elkövetkező 4 évben, vagy minimum a soron következő
Tőkevédett napig.

Kockázati profil
Az alap kockázata
nagyon
alacsony mérsékelt közepes számottevő
alacsony

magas

Ajánlott minimális futamidő
1 hónap

6 hónap

1 év

2 év

4 év

5 év

Napi hozamok szórása (1 év): 0,35%
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.

