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2020. ÁPRILIS

A HOLD Alapkezelő a legnagyobb – a menedzsment többségi tulajdonában lévő – független (nem banki, biztosítói hátterű) vagyon- 
és alapkezelési szolgáltatásokat nyújtó társaság Magyarországon. A társaság kezelt vagyonának indulás óta történő folyamatos és 
stabil növekedése eredményeként, 2018. év végén a társaság kezelt vagyona 483 milliárd forint volt.

AZ ALAP BEFEKTETÉSI STRATÉGIÁJA 
Az Alapkezelő alapvető meggyőződése, hogy bár a tőkepiacok hosszú távon hatékonyak, rövid- és középtávon jelentős félreárazások 
alakulhatnak ki. Ezek leggyakoribb okai:
1. szabályozói változások nem szándékolt következményei,
2. divatokból és mániákból kialakuló csillagászati árazások,
3. pánikban előforduló alacsony áron történő pozíciólikvidálások,
4. benchmarkkövető stratégiák és jelentős globális tőkeáramlások kombinációja,
5. kormányok és nemzetközi pénzügyi szervezetek gaz daságpolitikai beavatkozásai.

Az Alap befektetési spektruma globális. Ez azt jelenti, hogy a magyar tőkepiaci eszközök mellett külföldi részvényekbe, kötvényjel-
legű instrumentumokba, devizákba és nyersanyagokba fektet be, közvetlenül, opciókon, illetve határidős termékeken keresztül, kettős 
megközelítéssel.

Az Alapban alkalmazott befektetési stratégiáról röviden:
Amennyiben az Alapkezelő az úgynevezett bottom-up elemzés során izgalmas befektetési célpontot (részvény, kötvény, nyersanyag, 
stb.) talál, megvizsgálja a középtávú makrogazdasági környezetet (top-down módszer). Amennyiben a két szemlélet eredménye egy 
irányba mutat, a kiválasztott pozíciót 2-3 lépésben valósítja meg az Alap.

Ugyanakkor sokszor előfordul, hogy a két szemlélet által sugallt kilátások ellentétben állnak egymással. Ebben az esetben a pozíció las-
san, sok részletben, időben elnyújtva kerül kiépítésre, kihasználva az esetleges áresés adta kedvezőbb vételi lehetőségeket.
Abban az esetben, ha az Alapkezelő kiegyensúlyozottan árazott tőkepiaci termékekkel szembesül, tőkéjét biztonságos és likvid állampa-
pírokban tartja, mindaddig, míg kellően vonzó hozam-kockázat arányú befektetési lehetőség nem adódik.

PORTFÓLIÓKEZELŐ
SZABÓ LÁSZLÓ

CÉLKITŰZÉS
Az Alap célkitűzése, hogy értékalapú elemzés alapján az általa felismert számottevően félreárazott termékekben vételi vagy eladási (short) pozíciókat vegyen fel, melyek 
révén középtávon a forintos kockázatmentes állampapírhozamnál 5-10 százalékponttal magasabb hozamot érjen el.

AZ ALAP JELLEMZŐI
• Top-down és bottom-up megközelítés alkalmazása együttesen*;
• Globális befektetési horizont;
• Több mint tíz éves tapasztalattal rendelkező portfóliókezelő.  

*Top-down: A modellezés felülről lefelé építkező stratégiája, elsősorban a makroökonómiai és szektorális kilátásokra összpontosító szemlélet.
*Bottom-up: A modellezés alulról felfelé építkező stratégiája. Elsősorban a vállalatokra koncentráló megközelítés.

ÉVES ÁTLAGOS HOZAM
Indulástól éves átlagos hozam: 4,85%

AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA 
A KOCKÁZATMENTES HOZAMHOZ* KÉPEST 

*RMAX: az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) által naponta publikált tőkepiaci index, amelyet a 3 hónapnál hosszabb, de egy évnél rövidebb futamidejű nyilvánosan kibocsátott fix kamatozású  
magyar állampapírokból és diszkontkincstárjegyekből képez az ÁKK.
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AZ ALAP TÖRTÉNETE
Az Alapot 2006 augusztusában indította a HOLD Alapkezelő. A kockázatvállalás mértéke kifejezetten magas volt, az Alapba fektető szűk professzioná-
lis befektetői kör igényeihez igazodva. 2011 februárjában azonban az alapkezelő „kinyitotta” az Alapot egy szélesebb befektetői kör számára, és ezzel 
párhuzamosan csökkentette az Alap átlagos kockázati kitettségét, ami az Alap kiegyensúlyozottabb teljesítményét eredményezte.

„B” SOROZAT INDULÁSA ÓTA (2011.02.16) AZ ALAP INDULÁSA ÓTA



Elmúlt három hónap 2,02%

Elmúlt hat hónap -0,77%

Elmúlt tizenkét hónap 0,97%

Elmúlt három év (évesítve) -1,43%

Elmúlt öt év (évesítve) 0,60%

Indulástól (évesítve) 4,85%

Indulástól (nominális) 54,70%

Átlagos havi hozam 0,41%

Legmagasabb havi hozam 4,37%

Legalacsonyabb havi hozam -2,71%

Nyereséges hónapok 
száma

65,45%

Napi hozamok évesített 
szórása

4,40%

Legnagyobb visszaesés -14,19%

Sharpe-mutató 0,50

KOCKÁZATI MUTATÓKHOZAM STATISZTIKÁK

ALAPADATOK
Név   Platina Pí Származtatott Befektetési Alap
Bejegyzés helye Magyarország
Felügyeleti hatóság Magyar Nemzeti Bank 
Alap típusa  Nyíltvégű, abszolút hozamra törekvő, származtatott alap
Stratégia  Globális makroszemléletű, fundamentális megközelítéssel
Devizanem  HUF
ISIN  HU0000704689 (A sorozat, intézményi befektetőknek) 
  HU0000709969 (B sorozat, lakossági/privát bankibefektetőknek)
Bloomberg kód CONPLDA (A sorozat)
Letétkezelő UniCredit Bank Hungary Zrt.

Alap indulásának éve  2006
Nettó eszközérték  6,18 milliárd Ft
Folyó költségek*   1,82% p.a. (B sorozat)
Küszöbhozam  RMAX
Sikerdíj mértéke  20%  
Értékelés gyakorisága  Napi
Befektetési jegyek forgalm. Napi
Hozamfizetés  Nincs, az Alap felhalmozza a növekményt
Alapkezelő   HOLD Alapkezelő Zrt.
Könyvvizsgáló  Trusted Adviser Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.

Név   Telegdi René

 Nagy Dániel

Telefon  (1) 803 8899 
E-mail  kapcsolat@hold.hu Honlap  www.hold.hu

BEFEKTETŐI 
KAPCSOLATOK

Jogi nyilatkozat – Készült 2020.04.30.-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 weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az Alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent ga-
ranciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A táblázatokban szereplő hozamadatok a költségek (alapkezelési és forgalmazási díjak stb.) levonása után, de adó levonása előtt kerültek kiszámolásra. | Fe-

lelős kiadó: HOLD Alapkezelő Zrt. | Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50. | Honlap: www.hold.hu | E-mail: kapcsolat@hold.hu | Telefon: (1) 803 8899 | Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

**Az Alap „A” és „B” sorozata a Befektetőknek felszámított jutalékok, valamint az alkalmazott alapkezelési díj tekintetében térhetnek el egymástól, minden egyéb jellemző vonatkozásában  
megegyeznek egymással. Az adott sorozat tekintetében aktuálisan felszámított jutalékokról a Forgalmazók tudnak részletes felvilágosítást adni.

J.M. Keynes a XX. század egyik legnagyobb hatású közgazdásza (egy-
ben sikeres befektetési szakember) osztotta a piacok hatékonyságávall  
kapcsolatos hitvallásunkat, ugyanakkor szerinte „a piacokon fennálló irra-
cionális árazások gyakran tovább kitartanak, mint az ellene fogadó befek-
tetők fizetőképessége”. Mélyen egyetértünk ezzel az alaptézissel, s Keynes 
gondolatát kockázatkezelésünk központi elemeként kezeljük.
Naivitás lenne a részünkről azt gondolni, hogy a vélt piaci félreárazások be-
fektetésünk pillanatában azonnal megszűnnek. Ennek megfelelően az au-
tomatikus stop-loss alkalmazása logikátlannak tűnik, nem is élünk vele. 
Az Alap számára nehezen tolerálható veszteség előfordulását elsősorban a 
megnyitott pozíciók méretének és a köztük fennálló korrelációknak a meg-
felelő kiválasztásával próbáljuk megakadályozni.

Az automatikus stop-loss mellőzése ugyanakkor nem jelenti azt, hogy soha 
nem zárunk le veszteséges ügyleteket. A mínuszba forduló befektetésekre 
különös figyelmet fordítunk. Fennállnak-e a döntés időpontjában meghatáro-
zott pozitív tényezők? Nem jelentek-e meg új, eddig nem látott kockázatok? A 
legnehezebb befektetői feladat mindig a megnyitott pozíció elfogulatlan vizs-
gálata. Minden erőnkkel megpróbáljuk visszaszorítani az önigazolás pszichikai 
kényszerét, s ha úgy látjuk, hogy kedvezőtlen irányba változnak az adott befek-
tetésünkkel kapcsolatos körülmények, habozás nélkül lezárjuk a pozíciót.

 AZ ALAP KOCKÁZATKEZELÉSI STRATÉGIÁJA

JAN FEB MÁR ÁPR MÁJ JŰN JÚL AUG SZE OKT NOV DEC YTD

2011 - - 0,35% 0,37% 0,06% 1,19% 1,08% 1,32% 2,02% 2,04% 1,22% 2,16% 12,43%

2012 1,07% 2,06% 0,41% -1,36% -0,74% 0,66% -0,02% 1,40% 2,25% 2,39% 0,75% 1,41% 10,68%

2013 3,39% 1,89% 0,03% 3,63% 1,82% 0,09% 0,42% 0,07% 2,26% 0,37% 1,47% 0,38% 16,91%

2014 0,35% -0,14% 0,29% 0,59% 0,55% 0,47% -0,16% -0,10% -0,01% -0,10% 0,72% -0,79% 1,67%

2015 0,08% 1,12% 0,58% -0,19% 0,27% -0,79% 1,59% 1,13% 0,22% 0,06% 0,28% -0,23% 4,17%

2016 0,58% 0,26% 0,42% 0,18% 0,25% 0,30% 1,40% 0,60% 0,14% 0,59% -0,31% 0,58% 5,10%

2017 -0,12% -0,85% 1,24% -0,43% 0,68% 0,16% -0,82% -0,96% 0,72% -0,04% -1,81% -1,61% -3,84%

2018 0,46% -1,30% -1,93% 0,00% 0,70% 0,76% -0,68% -0,05% 0,21% 3.78% -0,98% 2,92% 3,81%

2019 -2,71% -0,53% -0,04% -1,94% 4,37% -2,63% -0,02% 2,54% -1,21% -1,13% -1,27% 0,20% -4,51%

2020 -1,68% -2,06% 2,28% 1,83% -0,31%



A HOLD Columbus Alapba való beolvadás dátuma 2020. május 15. A részletes menetrendről értesítettük a forgalmazót, és az információk elérhetőek 
a honlapon. 
Az Alapkezelő a Platina Pí Alap befektetési politikáját fokozatosan alakította át a HOLD Columbus Alap befektetési politikájának mintájára. A beol-
vadásig is Móricz Dániel és Cser Tamás kezelik az Alapot az elemzői csapat támogatásával. Az Alap -1.5%-os hozamot ért el az első negyedévben. 

 

NEGYEDÉVES PORTFÓLIÓKEZELŐI BESZÁMOLÓ


