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Az Alap neve 2013.02.11-e előtt: Access Global Aggressive Nyíltvégű
Befektetési Alap
Befektetési Politika
Az Alap az átlagosnál lényegesen magasabb kockázatot felvállalva,
rövid- és középtávú pozíciókat vesz fel a lehető legszélesebb
spektrumú piacokon. Ez magában foglalja a nemzetközi részvény,
határidős, devizapiacokat. Az Alap elsődleges befektetési célpontjait
határidős devizapiacokon kereskedett devizapárok és olyan – külföldi
kibocsátású – részvények, ETF, CFD, ETC stb. pénzügyi eszközök
jelentik, amelyek a legnagyobb forgalmú nemzetközi tőzsdék
elektronikus piacain jelentős forgalommal, megfelelő likviditással
rendelkeznek.
Az Alap a szokásosnál magasabb kockázatának oka, hogy a minimum
10 millió forint kezdő befektetéssel megvásárolható, származtatott
alapok a jogszabály által megengedett, saját tőkéjükre vetített
hússzoros tőkeáttételt is felvehetnek, amely lehetőséggel az
Alapkezelő indokolt piaci helyzetekben – szigorú kockázatkezelési
szabályokat betartva – élni is kíván. Az Alap célja, hogy piaci
szituációtól függetlenül jelentős hozamot biztosítson, megvalósítsa az
abszolút hozam koncepcióját.

Az Alap származtatott alapként mind az adott pozícióban felvehető
maximális tőkeáttétel, mind a short pozíciók nyitásának lehetőségével
élni kíván, hogy piaci szituációtól függetlenül jelentős hozamot
biztosítson, megvalósítsa az abszolút hozam koncepcióját. Az Alap
befektetési döntései nagymértékben az árfolyamelemzésen alapuló
technikai elemzésre és kvantitatív módszerekre, valamint
fundamentális elemzési módszerekre épülnek, teret hagyva a portfólió
menedzserek intuitív döntéseinek is. Amikor az Alapkezelő sehol sem
lát jó hozam/kockázat lehetőséget, jellemzően rövid hátralévő
futamidejű állampapírokat vagy más pénzpiaci eszközöket is
vásárolhat, de nincs kizárva egyéb fix hozamú pénzügyi eszköz
megvásárlásának lehetősége sem.
Az alap a felhalmozott kamatokat, osztalékot újra befekteti.
Az alap befektetési jegyei minden forgalmazási napon
megvásárolhatók és visszaválthatók. Minden munkanap forgalmazási
nap, ide nem értve azokat a napokat, amelyeken a – a jogszabályi
előírásoknak megfelelően – a forgalmazás szünetel vagy
felfüggesztésre kerül.
Ajánlás: ez az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők
számára, akik 5 éven belül ki akarják venni az alapból a pénzüket.
Az alapkezelő aktív befektetési politikát folytat, amelynek keretében a
magasabb hozam elérésének céljával folyamatosan vizsgálja az egyes
piaci szegmenseket, trendeket, és ezek alapján dönt az optimális
portfólió alakításáról, a befektetésekről és az értékesítésekről. Az
alapkezelő az aktív befektetési politika alapján az alap javára és
terhére több ügyletet köt, mint az aktuális piaci eseményeket
figyelmen kívül hagyó passzív befektetési politika alapján tenné. A
tranzakciós költségek összes költséghez viszonyított aránya várhatóan
meghaladja a 20%-ot. Az értékpapírok vételével és eladásával
kapcsolatos díjak jelentősen kihatnak az alap teljesítményére.

2017.02.28 (T nap: 2017.02.24)
Saját tőke / Nettó eszközérték: 7 087 843
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.672993
Befektetési jegyek darabszáma: 10 531 828
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök
(kibocsátók):

A portfolió összetétele
Befektetési Eszközök
Számlapénz HUF

HUF

NEÉ százalékában

6 845 640

Betétek, pénzeszközök EUR/USD
Származtatott ügyletek aktuális
eredménye
Állampapírok
Részvénytípusú befektetések

Instrumentum

96,58%

-

Mtelekom

-

10,02%

0,00%

0,00%

Bef. Jegy visszaváltás miatti
kötelezettség
Költségek

10,02%

Követelés Buda-Cash fa.

-

710 500

NEÉ százalékában

0 Ft
-471 132 Ft
2 835 Ft

Az alap által kölcsönbe adott / vett eszközök: Az a l a p hi tel ta rtozá s a : -

Tőkeáttétel bruttó, valamint
kötelezettség módszerrel számított
teljes mértéke*
Tényleges
Ma xi má l i s

Kötelezettség
módszer

Bruttó módszer

100,00%

100,00%

2000%

2000%

Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a
megkötött, de még el nem számolt ügyletek, egyéb kötelezettségek,
Befektetési jegy visszaváltás értékéből jön össze
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*Az Alapkezelő az Alap tőkeáttétel szerinti kitettségének számítását a bruttó, valamint a kötelezettség módszerrel számítja ki. A bruttó
módszer az Alap teljes kitettségét adja meg, míg a kötelezettség módszer figyelembe veszi az Alapban lévő befektetési eszközök fedezeti és
nettósítási hatásait is. Az Alapkezelő az Alap esetében alkalmazható tőkeáttétel (nettó összesített kockázati kitettség) legnagyobb mértékét
az Alap típusa, befektetési stratégiája, a tőkeáttétel forrásai, az eszközök és a kötelezettségek aránya, a tőkeáttétel fedezeti biztosítékának
mértéke, az Alap mögöttes piacain végrehajtott üzletkötések volumene, természete és kiterjedése, valamint az üzletkötések végrehajtási
helyszíneit jelentő pénzügyi szolgáltatók, intézmények, partnerek által képviselt rendszerkockázat alapján állapítja meg és a kezelési
szabályzatban rögzíti.
A tőkeáttétel mértéke a tájékoztatási időszakban a feltüntetett tényleges és a megengedett maximális értékek között ingadozott. Az
Alapkezelő az Alap nevében kötött szerződések, teljesült megbízások, tőkeáttételt eredményező ügyletek vonatkozásában biztosítékokat
nem nyújt, garanciákat nem vállal, valamint ezek újbóli felhasználására jogokat nem szerez és nem biztosít.

A portfolió jelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz.
A múltbeli hozamok az Alap jövőbeli teljesítményére nem jelentenek garanciát.
Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek
elérhetők a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon.

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.

