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1./ Az Alap ismertetése 

 

Az Alap megnevezése: MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap 

 

Az Alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap 

 

Az Alap futamideje: határozatlan 

 

Felügyeleti engedély száma, kelte: H-KE-III-784/2015., 2015. augusztus 14. 

 

Felügyeleti nyilvántartásba vétel száma, kelte: H-KE-III-844/2015, 2015. szeptember 28. 

 

Az Alapkezelő társaság neve, székhelye:  

 

 MKB-Pannónia Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 

   1056 Budapest, Váci utca 38. 

 Telefon: 799-7860; telefax: 327-0959 

 

Letétkezelő:   MKB Bank Nyrt. 

1056 Budapest Váci utca 38. 

Telefon: 269-0922 

 

Forgalmazó:   MKB Bank Nyrt. 

1056 Budapest Váci utca 38. 

Telefon: 269-0922 

 

Könyvvizsgáló:                       Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. 

 (Kamarai nyilvántartási száma: 000083) 

1068 Budapest, 

Dózsa György út 84/C. 

Tel. 428-6800 

 

2./ Az Alap befektetési politikája 

Az Alap befektetési célja, hogy elsősorban a magyar, illetve európai régió kötvénypiacán befektetve, a 

hazai pénzpiacon elérhető hozamoknál magasabb hozamban részesítse a befektetőket. 

Az Alap kötvénybefektetései elsősorban a vállalati- és jelzálog-kötvénypiacra fókuszálnak, de a 

lehetséges befektetések között várhatóan jelentős súllyal szerepelnek a devizában kibocsátott magyar 

állampapírok is. Emellett az Alap jelentős súllyal fektethet olyan – tőzsdén kereskedett, vagy aktívan 

kezelt – befektetési alapokba is, melyeken keresztül a vállalati kötvénypiac, vagy a regionális vagy 

globális kötvénypiacok egyes speciális szegmensei költséghatékony módon és szélesen diverzifikált 

módon elérhetők. A magyar pénzpiaci hozamokhoz képest nyújtott többletteljesítményt az 

állampapírokhoz képesti felárakból fakadó hozamtöbblet, valamint kedvező piaci környezet esetén a 

felárak szűküléséből fakadó többlet-árfolyamnyereség teszik lehetővé. Az Alap emellett kedvezőtlen 

piaci környezet esetén portfoliójának egy részét, vagy akár egészét kamatcsere-ügyletek segítségével 

próbálja védetté tenni a kötvénypiaci hozamemelkedés eszközértékre gyakorolt negatív hatása ellen. 

Az eszközkiválasztás során az Alapkezelő törekedni fog arra, hogy kontrollált volatilitás mellett olyan 

eszközportfolióba fektessen, aminek az árfolyam-ingadozása csak kis mértékben haladja meg a magyar 

kötvénypiacon elérhető rövidebb futamidejű, forintban kibocsátott államkötvényeinek árfolyam-

ingadozását. Emellett jelentős hangsúlyt fogunk helyezni arra, hogy amennyiben földrajzi értelemben 

szélesebb piaci kitettséggel rendelkező befektetési alapba fektetünk, annak futamidő-kockázata az Alap 

árfolyam-ingadozásának kezelése során figyelembevételre kerüljön.  

Az Alap a portfolió devizakitettségét derivatív eszközök segítségével aktívan kezeli, mely elsősorban 

a forint árfolyamának ingadozásából fakadó devizakockázat semlegesítését szolgálja; a devizapiaci 

helyzettől függően azonban nyitott devizakitettséggel is rendelkezhet. A portfolió kamatkockázatának 
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kezelésére az alap kamatcsere- és egyéb hasonló derivatív ügyleteket alkalmazhat a portfolió hatékony 

kialakításának céljából. 

Ezen túlmenően – a limitek figyelembevételével – spekulatív származékos ügyletet is köthet, 

amennyiben a kamatkockázat kezelésének leginkább költséghatékony módja azon keresztül valósítható 

meg. 

 

A befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők 

2022 biztosan nem a könnyen kereskedhető évek közé kerül a tőzsdei évkönyvekbe, hiszen globális 

járvány, orosz-ukrán háború, megugró infláció és egyre erősödő recessziós veszéllyel találkoztunk az 

év első felében. A nyersanyagok drágulása és az évtizedek óta nem látott inflációs környezet minden 

eszközosztályra rányomta a bélyegét, és erre még rátettek egy lapáttal a jegybankok is, akik megkésve 

próbálják meg az inflációt újra régi medrébe terelni szigorításaikkal (kamatemeléseikkel), ami 

egyáltalán nem lesz könnyű folyamat, hiszen a szellem kikerült a palackból és valószínűleg csak 

túlszigorítással fékezhető meg ez a folyamat, aminek a mellékterméke egy jelenleg nem látható mértékű 

recesszió lehet. 

Mindezek hatására néhány nyersanyagon kívül mindentől szabadultak a befektetők. A kötvények a 

kamatemelésektől és a magasabb inflációs környezettől szenvedtek az első félévben; a részvények 

pedig azért, mert sokkal drágább forrás mellett tudják csak finanszírozni beruházásaikat, ráadásul a 

kereslet is gyengülni látszik. A harmadik negyedévben várhatóan a 4 évtizedes csúcson lévő amerikai 

infláció tetőzni fog, Európában ennek időzítése jóval bizonytalanabb, mert a háború és a nyersanyagok 

szűkössége hónapokkal eltolhatja ezt. 

 

3./ Vagyonkimutatás 

  2021.12.31 portfolióbeli 2022.06.30 portfolióbeli 

  (eFt) arány (eFt) arány 

a) átruházható értékpapírok 19 339 192 93,6% 14 578 000 86,9% 

b) banki egyenlegek 1 125 648 5,4% 2 047 147 12,2% 

c) egyéb eszközök 482 981 2,3% 266 678 1,6% 

d) összes eszköz 20 947 821 101,4% 16 891 825 100,7% 

e) kötelezettségek* 283 620 1,4% 120 751 0,7% 

f) nettó eszközérték 20 664 201 100,0% 16 771 074 100,0% 

* Tartalmazza a passzív időbeli elhatárolás összegét is 

 

4./ A befektetési alap összetétele, az egyes eszközök nettó eszközértéken belüli aránya, 

megkülönböztetve az alábbiakat 

 

Megnevezés 2021.12.31 Összes eszközök Nettó eszközérték 

  (eFt) arányában (%) arányában (%) 

a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok 18 785 021 97% 91% 

b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható 

értékpapírok 554 171 3% 3% 

c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható 

értékpapírok 0 0% 0% 

d) egyéb átruházható értékpapírok 0 0% 0% 

e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0% 0% 

Összesen 19 339 192 100% 94% 
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Megnevezés 2022.06.30 Összes eszközök Nettó eszközérték 

  (eFt) arányában (%) arányában (%) 

a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok 14 048 251 96% 84% 

b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható 

értékpapírok 529 749 4% 3% 

c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható 

értékpapírok 0 0% 0% 

d) egyéb átruházható értékpapírok 0 0% 0% 

e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0% 0% 

Összesen 14 578 000 100% 87% 

 

Az Alapkezelő a likviditást és a jövedelemtermelő képességet szem előtt tartva az alap tőkéjét tőzsdén 

hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírokban, más szabályozott piacon forgalmazott átruházható 

értékpapírokban és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokban tartotta az Alap tájékoztatójában 

feltűntetett befektetési előírásoknak megfelelően. 

 

 

5./ 2022. június 30-án forgalomban lévő befektetési jegyek száma 

 

2022. január 1-én forgalomban lévő befektetési jegyek  16 782 506 681 db 

     
2022. január 1-június 30. között eladott befektetési jegyek + 384 614 333 db 

2022. január 1-június 30. között visszaváltott befektetési jegyek - 1 581 671 994 db 

     
2022. június 30-án forgalomban lévő befektetési jegyek száma  15 585 449 020 db 

 

 

 

6./ Nettó eszközérték, egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 

 

2022. június 30-án könyvelési célból számolt eszközérték:  

Nettó eszközérték: 16 771 083 700 Ft 

Egy jegyre jutó eszközérték: 1,076073 Ft/darab 

 

 

Budapest, 2022. augusztus 23. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

_____________________________________ 

             Vállalkozás vezetője (képviselője) 
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