A c c e s s Co m m o d i ty S e l e c ti o n
N y í l tv é g ű Be f e k te t é s i A l a p
PORTFOLIÓ JELENTÉS
2015. január
Alapadatok
Letétkezelő: K & H Bank Zrt.
Könyvvizsgáló: Gold Bridge 95’ Könyvvizsgáló Kft.
Vezető Forgalmazó: Buda-Cash Brókerház Zrt.
Forgalmazók: Raiffeisen Bank Zrt.
Kibocsátás időpontja: 2001.02.06
Nyilvántartásba vételi szám: 1111-109
ISIN kód: HU0000701990
NEÉ számítás típusa: T+2 napra számolt.
Az alap devizaneme: HUF
Az Alap neve 2015.01.22-e előtt:
Access Mentor Selection Nyíltvégű Befektetési Alap
Az alap devizaneme (változás:2012.10.29): HUF
Befektetési Politika:

Az Alap az átlagosnál magasabb kockázatot felvállalva,
rövid- és középtávú pozíciókat vesz fel a lehet_
legszélesebb befektetési lehetőségek közül válogatva.
Az Alap elsődleges befektetési célpontjai olyan –
külföldi és hazai kibocsátású – kötvények, részvények,

befektetési alapok befektetési jegyei, ETF-ek, amelyek
megfelelő likviditással rendelkeznek. Időszakonként jellemző
lehet az egyes iparágak (pl: arany, nemesfémipar) vagy egyes
befektetési régiókba fektető befektetési alapok jelentős
felülsúlyozása a portfólión belül, de az Alapkezelő nem kíván
20%-ot meghaladó mértékben egy befektetési alapba fektetni.
Az Alap által vásárolni kívánt pénzügyi eszközök piacai
elsősorban Magyarország, az Egyesült Államok és Európa
legjelentősebb piacai, így forintban, dollárban vagy euróban
lettek kibocsátva. Ezen eszközök mögöttes termékei lehetnek
más devizában is (euró, jen, angol font, svájci frank stb.). A likvid
eszközök szerepüknek megfelelően elsősorban forintban
denomináltak, ezek köre a rövid lejáratú állampapírokból,
betétekből, készpénzből, azonnal visszaváltható befektetési
alapok jegyeiből és egyéb pénzpiaci eszközökből tevődik össze.
Az Alap a külföldi fizetőeszközben fennálló pozíciójának
megfelelően
a
devizaárfolyamok
változásából
eredő
kockázatának csökkentése érdekében fedezeti jelleggel
határid_s illetve opciós devizaügyleteket köthet. Az Alapkezelő,
az Alap befektetési céljának elérése érdekében aktív befektetési
politikát alkalmaz.

2015.01.30.
Saját tőke / Nettó eszközérték (2015.02.03.): 45 066 044
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2015.02.03.): 0,633536
Befektetési jegyek darabszáma: 71 134 175
A portfolió összetétele T napon
NEÉ
százalékában
5,48

Befektetési Eszközök

HUF

Belföldi Folyószámla HUF

2 467 749

Belföldi folyószámla EUR

2 971 030

6,59

Diszkontkincstárjegy

6 005 418

13,33

Külföldi részvény

28 332 038

62,87

Külföldi befektetési jegy

7 676 972

17,34

Költségek (halmozott)

2 387 163

-5,3

Az alap teljesítménye:
3 havi hozam

Éves hozam

6,13

5,55

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő
eszközök (kibocsátók):
NEÉ
Instrumentum
százalékában
D150722
13,33

Az alap hiteltartozása:
Az alap által kölcsönbe adott/vett eszközök:

-

Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött, de még el nem számolt ügyletek, és
a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre.
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.
Budapest, 2015. február 3.
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