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Mi az a befektetési alap?

A befektetésibefektetésibefektetésibefektetési alapalapalapalap egy olyan megtakarítási forma, amelyben egyszerre sok
befektető helyezi el a pénzét, ezáltal megosztva egymás között a befektetések
költségét, kockázatait, közösen részesülve az alap befektetéseiből származó
nyereségekből is.

A befektetési alaphoz a befektetésibefektetésibefektetésibefektetési jegyekjegyekjegyekjegyek vásárlásávalvásárlásávalvásárlásávalvásárlásával lehet csatlakozni és azok
visszaváltásávalvisszaváltásávalvisszaváltásávalvisszaváltásával hozzájutnihozzájutnihozzájutnihozzájutni aaaa befektetettbefektetettbefektetettbefektetett pénzhezpénzhezpénzhezpénzhez, illetve a visszaváltásig elért
hozamhozhozamhozhozamhozhozamhoz.
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hozamhozhozamhozhozamhozhozamhoz.



Mennyit ér egy befektetési alap?

A befektetésibefektetésibefektetésibefektetési alapalapalapalap aktuális vagyonát a nettó eszközérték mutatja. Ez a befektetők
tulajdonánaktulajdonánaktulajdonánaktulajdonának értékétértékétértékétértékét tükrözi egy adott napon, melyet az alapban lévő különböző
befektetések piaci értéke határoz meg. A befektetők a hozzájárulásuk mértékében a
befektetési jegyeket kaptak, ezzel igazolják a részesedésüket a befektetési alapban.

Minden befektetésibefektetésibefektetésibefektetési jegyjegyjegyjegy értékeértékeértékeértéke azonosazonosazonosazonos. Az egyes befektetési jegyek árfolyama (értéke) a
nettó eszközérték és a jegyek darabszámának hányadosából számolható ki.

Az alapkezelők mindenmindenmindenminden forgalmazásiforgalmazásiforgalmazásiforgalmazási naponnaponnaponnapon (ált. munkanapon) közzéteszikközzéteszikközzéteszikközzéteszik az alapok
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Az alapkezelők mindenmindenmindenminden forgalmazásiforgalmazásiforgalmazásiforgalmazási naponnaponnaponnapon (ált. munkanapon) közzéteszikközzéteszikközzéteszikközzéteszik az alapok
aktuális nettó eszközértékét és a befektetési jegyek árfolyamát.



A magyar befektetési alap felépítése és közreműködői 
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A befektetési alapok csoportosítása / fontos fogalmak

Lehetséges csoportosításuk:
� Jogi és irányítási forma szerint

� társasági formában működő, önálló jogi személyiségű vagyontömeg
(magyar)

� Befektetési eszköz és politika alapján
� milyen befektetési eszközökbe fektet

� Befektetői/vásárlói kör alapján
� nyilvános és zártkörű alapok
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� nyilvános és zártkörű alapok

� Visszaválthatóság alapján
� zártvégű és nyíltvégű alapok

� Futamidő alapján
� határozott futamidejű vagy határozatlan futamidejű

� Hozamfizetés módja szerint
� Hozamfizető vagy újra befektető alapok

� Szabályozottsága szerint
� UCITS alapok, alternatív alapok (ABA)



A BAMOSZ által alkalmazott kategóriák 1.
(Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége)

Hagyományos alapok
Pénzpiaci alapok Likviditási alapok A duráció nem haladhatja meg a 60 napot, az eszközök átlagos

hátralévő élettartama a 6 hónapot
Pénzpiaci alapok A duráció nem haladhatja meg a 6 hónapot, az eszközök átlagos

hátralévő élettartama a 12 hónapot

Kötvényalapok Rövid kötvényalapok Az átlagos hátralévő futamideje 6 hónap és 3 év közötti.

Hosszú kötvényalapok Az átlagos hátralévő futamideje meghaladja a 3 évet.

Szabad futamidejű 
kötvényalapok

Nem ragaszkodnak egy előre meghatározott durációs limithez.

Vegyes alapok Kötvénytúlsúlyos (vagy Óvatos)
vegyes alapok

A nem kötvények aránya nem haladja meg a 35%-ot. A nem részvény
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Vegyes alapok
vegyes alapok típusú eszközök (pl. ingatlan-típusú, árupiaci típusú, stb.) legfeljebb 20

%-ot tehetnek ki, a befektetési jegyek a kategóriának megfelelő
kitettséget jelentenek, függetlenül az alap feltöltöttségétől.

Kiegyensúlyozott vegyes alapok A nem kötvény típusú eszközök aránya 35-65%. A nem részvény
típusú eszközök (pl. ingatlan-típusú, árupiaci típusú, stb.) legfeljebb 40
%-ot tehetnek ki, a befektetési jegyek a kategóriának megfelelő
kitettséget jelentenek, függetlenül az alap feltöltöttségétől.

Dinamikus vegyes alapok A nem kötvény típusú eszközök aránya meghaladja a 65%-ot. A nem
részvény típusú eszközök (pl. ingatlan-típusú, árupiaci típusú, stb.)
legfeljebb 40 %-ot tehetnek ki, a befektetési jegyek a kategóriának
megfelelő kitettséget jelentenek, függetlenül az alap feltöltöttségétől.

Részvényalapok A portfólióban lévő részvény-típusú eszközök aránya meghaladja a
80%-ot.



Speciális alapok

Árupiaci alapok Azon alapok, amelyek legalább 50%-ban árupiaci kitettséget
jelenítenek meg (ami lehet alapokon vagy származékos
ügyleteken keresztül).

Abszolút hozamú 
alapok

Azon alapok, amelyek tőkepiaci környezettől független pozitív
hozam elérésére törekednek, és kiinduló pontként a
kockázatmentes hozam meghaladását tekintik.

Tőkevédett alapok A Tpt. 241. §- a szerinti hozamot, illetve tőkemegóvást

A BAMOSZ által alkalmazott kategóriák 2.
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Tőkevédett alapok A Tpt. 241. §- a szerinti hozamot, illetve tőkemegóvást
ígérő, illetve garantáló alapok.

Származtatott alapok Azon származtatott ügyletekbe fektető alapok, amelyek nem
tartoznak a fenti alapok közé.

Ingatlanalapok Közvetlen ingatlanokba 
fektető alapok

Azon alapok, amelyek az ingatlankitettséget közvetlen
ingatlanok tartásával valósítják meg.

Közvetett ingatlanokba 
fektető alapok

Azon alapok, amelyek a 40 %-ot meghaladó ingatlankitettséget
közvetett módon (alapokon, ingatlanrészvényeken, stb.)
keresztül valósítják meg.



Költséghatékony

A befektetési jegyeknek 
jellemzően egyszeri 
alacsony költsége van, 
ami lényegesen 
kedvezőbb az egyedi 
részvények / kötvények 
vásárlási feltételeinél

Rugalmas

Bármikor lehet 
csatlakozni és bármikor 
hozzá lehet férni a 
befektetett összeghez

Már kis összegtől

Általában nincs minimum 
lekötési összeg (a 
legtöbb másféle 
megtakarítási formával 
ellentétben) – akár már 
néhány tízezer Ft is 
befektethető

Miért éppen befektetési alap?

7 érv az alapok mellett
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Szakértelem

Megfelelő szakmai és 
piaci ismeretekkel 
rendelkező szakemberek 
kezelik a befektetéseket

Könnyű és gyors 

hozzáférés

Személyesen, interneten, 
telefonon is adhatók 
megbízások

Kockázatok 

megosztása

Már egyetlen alaphoz 
történő csatlakozással is 
megvalósítható, egy 
alapban több tucat 
eszköz kap helyet

Naprakész, nyomon 

követhető adatok és 

információk

BAMOSZ  honlap
Alapkezelő honlapja



Befektetési alapok népszerűsége Magyarországon
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Forrás: BAMOSZ



Az egyes stratégiák népszerűsége változik…
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Forrás: BAMOSZ



A hozamról bővebben…

Nominális hozamNominális hozamNominális hozamNominális hozam:::: egy befektetési időtáv 
két tetszőleges szakasza között ténylegesen 
elért hozam. Elsődlegesen éven belüli 
hozamok megmutatásához használjuk. (éven 
belül csak ez használható)

%47,81
63,25

80,27 =−
USD

USD

ÉvesÉvesÉvesÉves hozamhozamhozamhozam: : : : : : : : egy több éves befektetés 
hosszabb időtávra elért hozamának 
éves átlagos mértéke.

%49,2222489,01
35,21

80,27
365

475

>−=−
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Vagy visszafelé, ha az érdekel, hogy ez 
mennyit hozott volna nekem:

USDUSD 6,101%47,8*1200 =

%47,81
63,25

=−
USD

Különböző időtávú befektetések ez által 
lesznek összehasonlíthatóak.

Nagyon fontos, hogy egy évnél rövidebb 
időtávú befektetési eredményt nem 
évesíthetünk!



Kötvények árfolyam változásának magyarázata (példa)

10%10%

909 091 Ft909 091 Ft

8%8%

1 éves futamidej ű
1 millió HUF névérték ű

diszkont kincstárjegy 
(DKJ)

~2%~2%

Piaci hozamszint 
(hozamelvárás)A DKJ kalkulált 

vételára
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925 926 Ft925 926 Ft

943 396 Ft943 396 Ft

8%8%

6%6%

Egy 1 éves DKJ esetében a 2%-os hozamesés kb. 2% ár folyam emelkedést okoz

~2%~2%

1.000.000,1.000.000,--

Forrás: Pioneer



Hozamcsökkenés hatása a fix kamatozású kötvény árfolyamára

FIX!FIX!
HozamcsökkenésHozamcsökkenés

lejáratlejárat
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Forrás: Pioneer



Hozamemelkedés hatása a kötvény árfolyamára

FIX!FIX!
HozamemelkedésHozamemelkedés

lejáratlejárat
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Forrás: Pioneer



A pénzpiaci alap és a rövid kötvény alap összehasonlítása

magasabb hozampotenciál (mint a pénzpiaci alapokban)

PP alap PP alap PP alap PP alap PP alap PP alap PP alap PP alap 
jellemző jellemző jellemző jellemző jellemző jellemző jellemző jellemző 
eszközeieszközeieszközeieszközeieszközeieszközeieszközeieszközei Rövid KA Rövid KA Rövid KA Rövid KA Rövid KA Rövid KA Rövid KA Rövid KA 

jellemző eszközeijellemző eszközeijellemző eszközeijellemző eszközeijellemző eszközeijellemző eszközeijellemző eszközeijellemző eszközei

DurációsDurációs sávsáv
2,5%

3,0%

3,5%

4,0% Hazai állampapír hozamok
2015.07.31

• Kibővített mozgástér a 
kötvény kiválasztásban
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Forrás: ÁKK, PioneerForrás: ÁKK, Pioneer

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

kötvény kiválasztásban

• Magasabb duráció
(átlagos hátralévő 
futamidő)



Miért magasabb kockázatú a hosszú kötvény alap mint a rövid 

kötvény alap?

� Kamatkockázat
– Változó kamatozású papírok: alacsony kamatkitettség
– Fix kuponú papírok: minél hosszabb a futamidő, annál nagyobb érzékenység a 

kamatszint változására!
– Duration: átlagos hátralevő futamidő (kuponfizetések is számítanak), rendszerint 

rövidebb a lejáratig számított futamidőnél
• Megmutatja: a kamatszint 1%-os elmozdulása esetén közelítőleg hány 

DurációsDurációsDurációsDurációs cél sávcél sávcél sávcél sáv: 0,5 – 2 év között (PP Alap: 0,3-0,5 év; Hosszú KA: 3-5 év)
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• Megmutatja: a kamatszint 1%-os elmozdulása esetén közelítőleg hány 
százalékpontot változik a kötvény árfolyama.

� Hozamemelkedés = Kötvényárfolyam esés (vice versa)

Minél rövidebb a portfólióban lév ő értékpapírok hátralév ő futamideje / 
minél kisebb a duration, annál alacsonyabb az alap é rzékenysége a 

hozamok változására!



Tőkegarancia vagy tőkevédelem?

� TőkegaranciaTőkegaranciaTőkegaranciaTőkegarancia
– A tőkegarancia előre meghatározott feltételek mellett garantáljagarantáljagarantáljagarantálja az adott befektetés 

esetén, hogy a befektető semmilyen esetben sem veszítheti el kezdeti befektetése 
nominál értékét. 

– A biztosítékot (garanciát) egy harmadik fél (általában bank) vállalja. Ez a gyakorlatban 
egy bankgarancia biztosításával történik.

� TőkevédelemTőkevédelemTőkevédelemTőkevédelem:
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� TőkevédelemTőkevédelemTőkevédelemTőkevédelem:
– A tőkevédelem előre meghatározott feltételek mellett biztosítjabiztosítjabiztosítjabiztosítja az adott befektetés 

esetén, hogy a befektető nem veszítheti el kezdeti befektetése nominál értékét. 

– Itt a biztosítékot az alap befektetési politikájaa biztosítékot az alap befektetési politikájaa biztosítékot az alap befektetési politikájaa biztosítékot az alap befektetési politikája, illetve az alapkezelő ígérete.alapkezelő ígérete.alapkezelő ígérete.alapkezelő ígérete.

A jelenleg futó alapok esetében TŐKEVÉDELEMRŐL beszélünk!A jelenleg futó alapok esetében TŐKEVÉDELEMRŐL beszélünk!A jelenleg futó alapok esetében TŐKEVÉDELEMRŐL beszélünk!A jelenleg futó alapok esetében TŐKEVÉDELEMRŐL beszélünk!



Hogyan működik a tőkevédelem?

HozamHozam

Kockázatos Kockázatos 
eszközökeszközök

DíjakDíjak

100%100%

100%100%

A tőkevédelmet magyar állampapírok kal oldjuk 
meg
Ennek oka a magasabb hozamok ban és a 
kockázatkezelés ben keresendő
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BiztonságosBiztonságos
befektetésbefektetés

TőkevédelemTőkevédelem

eszközökeszközök

IndulásIndulás LejáratLejárat

Forrás: Pioneer



Abszolút hozam vagy Hedge Fund?

� A terminológia szerint az abszolút hozamú alapok 
kategóriába tartozik a „total return” és a „hedge fund” 
kategória is, míg a nemzetközi gyakorlatban az „absolute
return” inkább a „hedge fundot” jelenti.Abszolút hozamAbszolút hozam

SzármaztatottSzármaztatott
Total Total 

ReturnReturnHedge Hedge 
FundFund
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FundFund
Tőkevédett alapokTőkevédett alapok

� A fő különbség a felvállalt kockázatban és a hozamcél-kitűzésben van.

• Total Total Total Total ReturnReturnReturnReturn (abszolút hozam)� kockázatmentes befektetések felett néhány 
százalékponttal.

• HedgeHedgeHedgeHedge fundfundfundfund (ez is abszolút hozam név alatt) � a lehető legmagasabb hozam, magas 
kockázatvállalás mellett.



BM követőBM követőBM követőBM követő Tőkevédett alapokTőkevédett alapokTőkevédett alapokTőkevédett alapok Abszolút hozamúAbszolút hozamúAbszolút hozamúAbszolút hozamú

EszközökEszközökEszközökEszközök
Meghatározott régiók és 
eszközosztályok, „kötött „kötött „kötött „kötött 

pálya”pálya”pálya”pálya”

Régiók szélesebb köre,  többféle 
eszközosztály - korlátozottabb 

eszközrendszer

Szabadabb régió és eszközosztály 
választás, szélesebb mozgástér

Mindig tart a bef. pol. Szabály alapú kereskedés – amikor a 
Csak akkor tart kockázatos 

BM követő, tőkevédett és abszolút hozamú alapok
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KockázatKockázatKockázatKockázat----
vállalásvállalásvállalásvállalás

Mindig tart a bef. pol. 
szerinti kockázatos 

eszközökből 
(pl. részvény alap min. 70-

80% részvény)

Szabály alapú kereskedés – amikor a 
modell jelez, csökken, vagy nő a 

kockázat - nem várakozások 
függvénye

(a tőkevédelem korlátoz)

Csak akkor tart kockázatos 
eszközöket, ha hisz azok rövid- vagy 

középtávú sikerében – de akkor 
határozottabb pozícióval

HozamcélHozamcélHozamcélHozamcél A benchmark felülteljesítése
A tőkevédelem feletti versenyképes 

(pénzpiaci hozamok feletti) hozam a 
lejáratkor

A kockázatmentes hozamok 
felülmúlása középtávon

Eredmény Eredmény Eredmény Eredmény 
értékelésértékelésértékelésértékelés

� Negatív teljesítmény is 
lehet siker!

� Lejáratkor a negatív eredmény 
kizárt

� Pozitív teljesítmény is lehet 
sikertelenség!



Befektetési kockázatok kezelése

� Fókuszban az esés elleni védelem, a veszteség minimalizálás.

� Cél, hogy a mindenkori legmagasabb árfolyamszinthez képest a befektetők 
lehetőleg ne szenvedjen el 5%lehetőleg ne szenvedjen el 5%lehetőleg ne szenvedjen el 5%lehetőleg ne szenvedjen el 5%----ot meghaladó veszteséget!ot meghaladó veszteséget!ot meghaladó veszteséget!ot meghaladó veszteséget!

� Belső kockázatkezelési eszközök:Belső kockázatkezelési eszközök:Belső kockázatkezelési eszközök:Belső kockázatkezelési eszközök:

– Pozíciók méretezése a felvállalt kockázat függvényében

– Egyedi és portfóliószintű stop-loss limitek (a veszteség 
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– Egyedi és portfóliószintű stop-loss limitek (a veszteség 
minimalizálása érdekében előre definiált szinteknél, zárjuk a 
pozíciókat)

– Dinamikus kockázatkezelési algoritmuskockázatkezelési algoritmuskockázatkezelési algoritmuskockázatkezelési algoritmus: 
• 2%2%2%2%----ot meghaladóot meghaladóot meghaladóot meghaladó portfóliószintű árfolyam-veszteség esetén fokozatosan szűkítjük a 

portfólió kockázati kitettségét.

• 4%4%4%4%----ot meghaladóot meghaladóot meghaladóot meghaladó árfolyam-veszteség esetén minden kockázatos pozíciót lezárunk 
átmenetileg.



Kockázatkezelési algoritmus – egy példán keresztül

2%2%--ot meghaladó ot meghaladó 
árfolyamesés esetén árfolyamesés esetén 
fokozatosan „bekapcsol” a fokozatosan „bekapcsol” a 
kockázatkezelési algoritmuskockázatkezelési algoritmus

1,34

1,36

1,38

1,40

1,42

1,44

1,46

1,48

Local high 1,3388Lokális csúcs: 1,338
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A korábbi csúcshoz A korábbi csúcshoz 
képest mért 4%képest mért 4%--os os 
árfolyamcsökkenés árfolyamcsökkenés 
esetén átmenetileg esetén átmenetileg 
defenzív stratégia lép defenzív stratégia lép 
életbeéletbe
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Reduce risk from 1,3120

Risk off at 1,2852

Kockázat csökken: 1,312

Kockázat mentes: 1,285

Forrás: Pioneer


