
Az alap kockázata
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Az Alapkezelő által ésszerűnek tartott kockázatvállalás
mellett a kötvénypiac lehetőségeit hatékonyan
kihasználva, középtávon lehetőleg a legmagasabb
hozamot biztosítson a befektetési jegyek vásárlóinak.
Az Alap eszközeit elsősorban feltörekvő piaci
állampapírokba fekteti, de a kockázat mérséklés
céljával vásárolhat fejlett országok állampapírjaiból is.
Mindezek mellett az értékpapír állomány elemei
lehetnek, nemzetközi pénzügyi intézmények és
vállalatok által kibocsátott kötvények, jelzáloglevelek
valamint a kockázatok csökkentése és/vagy a portfólió
hatékony kezelése céljából, származékos eszközök is.

Az alap kezelője

Bebesy Dániel 

A hosszú távon gondolkodó, a magasabb hozam reményében az átlagosnál 
nagyobb kockázatot is felvállaló befektetőnek lehet előnyös befektetési forma, 
akik a feltörekvő országok kötvénypiacainak hozamából kívánnak részesülni.

közepes

Az oldalon megjelenő hozamok számítása a KBFTV 25.§ (3), valamint a BAMOSZ irányelvei alapján történt.
Az alapok múltbéli teljesítménye nem nyújt biztosítékot a jövőbeli hozamok nagyságára. Kérjük, befektetési döntése előtt tanulmányozza az alap hivatalos tájékoztatóját és
kezelési szabályzatát, amelyekből részletesen tájékozódhat az alap befektetési politikájáról és a befektetés lehetséges kockázatairól. Az alap hivatalos tájékoztatója és kezelési
szabályzata elérhető a forgalmazási helyeken, illetve letölthető a www.mkbalapkezelo.hu internetes oldalról.
Az oldalon megjelenő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. Jelen kiadvány nem minősül befektetési ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak vagy befektetési
tanácsadásnak, az MKB Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért, és annak következményeiért.

www.mkbalapkezelo.hu

Az alap teljesítménye

* Éven belül nem évesített adatok, éven túl évesített adatok

Az alap célja, befektetési stratégiája

Ajánlott minimális futamidő

1 hónap 6 hónap 1 év 2 év 3 év 5 év

Ajánlott befektetők köre

Az alap árfolyamának alakulása

Az alap teljesítménye naptári évekre

Kockázati mutatók

Nyereséges hónapok aránya 57,62%

Heti hozamok szórása 9,56%

Legnagyobb visszaesés -12,07%

Nettó összesített kockázati kitettség: 100,00%

Az alap vagyona és árfolyama 2022.10.28

Nettó eszközérték (HUF)
3 380 205 266    

Árfolyam (HUF) 1,6304

Befektetések megoszlása

Állampapír 78,97%

Vállalati kötvény 16,53%

Készpénz, egyéb 4,51%

3 hó* 6 hó* 1 év 3 év 5 év

Hozam -0,15% 1,17% 6,53% 2,25% 4,47%

Az alap jellemzői

Kategória Hosszú kötvény

Az alap indulása 2010. április 28.

Letétkezelő Citibank Europe Plc. MO-i Fióktelepe

Alapkezelői díj 2.00%

10%-ot meghaladó eszközök:

Nincs ilyen eszköz. 
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