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AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA INDULÁSTÓL, A BENCHMARKHOZ* KÉPEST

HAVI PORTFÓLIÓKEZELŐI BESZÁMOLÓ
A hónap első felében hosszúlejáratú amerikai államkötvény kontraktusokat vásároltunk. Ez a pozíció jelenleg nyereséget 

mutat, aminek eredményeként az alap befektetési jegyeinek árfolyama 1,6%-kal emelkedett novemberben. 

CÉLKITŰZÉS
Az Alap célkitűzése, hogy a befektetőknek mérsékelt kockázatú befektetési lehetőséget kínáljon euróban.

AZ ALAP JELLEMZŐI

• Technikai megközelítéssel kezelt befektetések

• Szigorú kockázatkezelési stratégia

• Több mint tíz éves tapasztalattal rendelkező portfóliókezelők

• Likvid eszközökbe történő befektetés

• Likvid eszközökbe történő befektetés.

Egy jegyre jutó érték
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*RMAX: Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) által naponta publikált tőkepiaci index, amelyet a 3 hónapnál 
hosszabb, de egy évnél rövidebb futamidejű nyilvánosan kibocsájtott fix kamatozású magyar állampapírokból és 
diszkontkincstárjegyekből képez az ÁKK.
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JAN FEB MÁR ÁPR MÁJ JÚN JÚL AUG SZEP OKT NOV DEC YTD

2021

2022

-0,65% 0,71% 0,08% -0,49% -1,19% -0,13% -0,28% -0,53% -0,33% -0,74% 0,18% -1,22% -4,52%

-0,02%-0,30% -0,82% -0,01% -0,74% -0,31% -0,04% 0,50% 0,31% 1,17% -0,69% 0,92%
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Jogi nyilatkozat – Készült 2022.11.30.-i adatok alapján
Jelen kiadványban szereplő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. Törekszünk ezen információk pontosságára, ugyanakkor semmiféle felelősséget nem 
vállalunk az információk esetleges hiányosságai, pontatlanságai miatt. A HOLD Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és 
annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. Az Alappal kapcsolatos minden lényeges 
információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a www.hold.hu/alapkezelo weboldalon 
elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az Alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A 
táblázatokban szereplő hozamadatok a költségek (alapkezelési és forgalmazási díjak stb.) levonása után, de adó levonása előtt kerültek kiszámolásra. | Felelős kiadó: HOLD 
Alapkezelő Zrt. | Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50. | Honlap: www.hold.hu/alapkezelo | E-mail: kapcsolat@hold.hu | Telefon: (1) 803 8899 | Tevékenységi engedély száma: 
H-EN-III-399/2016.

* Alapkezelési, forgalmazási, letétkezelési, felügyeleti díj, könyvelő és könyvvizsgáló díja, bankköltség, befektetési alap különadó, forrás: KIID

ALAPADATOK

Nyíltvégű, abszolút hozamra törekvő, származtatott alap

EUR

HU0000708938

CONVMEU HB

2010

642,21 ezer EUR

UniCredit Bank Hungary Zrt

2,10%

Nincs

Napi

Nincs, az alap felhalmozza a növekményt

Alap típusa

Devizanem

ISIN

Bloomberg kód

Alap indulásának éve

Nettó eszközérték

Letétkezelő

Folyó költségek*

Sikerdíj mértéke

Értékelés gyakorisága, befektetési 
jegyek forgalmazása

Hozamfizetés


