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FÉLÉVES JELENTÉS 2021 - Budapest Arany Alapok Alapja 
 

A. Alapadatok 
 

Elnevezés angolul Budapest Gold Fund of Funds 
Rövid neve Budapest Arany Alapok Alapja 
Rövid név angolul Budapest Gold Fund of Funds 

 

Harmonizáció  Alternatív befektetési alap (ABA) 
Az alap típusa, fajtája  nyilvános, nyíltvégű alapok alapja 
Futamideje  határozatlan  
Indulás dátuma  2010. október 18. (MNB engedély száma: PSZÁF KE-III-426/2010) 
Alapcímlet devizaneme  HUF 

  

A sorozatok adatai  
„A” sorozat:  névérték 1 HUF ISIN kód: HU0000709290 
„U” sorozat  névérték 1 HUF ISIN kód: HU0000712898 

 

Alapkezelő  Budapest Alapkezelő Zrt. 1138 Budapest, Váci út 193. 
Letétkezelő  Citibank Europe plc Magyarországi 

Fióktelepe 
1133 Budapest, Váci út 80. 

Könyvvizsgáló  KPMG Hungária Kft.  1134 Budapest, Váci út 31. 

   

Aktuális alapkezelési díj 
„A” és „U” sorozat  

 
2% 

 

 
Célkitűzés és befektetési politika 
Az Alap célja, hogy olyan aranypiaci befektetési lehetőséget kínáljon ügyfeleinek, melyen keresztül a befektetők 
az arany, mint tőkepiaci eszköz teljesítményéből részesednek, miközben vállalják az arany árfolyamának 
mozgásából származó kockázatokat. 

Az Alap eszközeinek túlnyomó részét olyan részvényekbe és/vagy egyéb befektetési eszközökbe fekteti, melyek 
árfolyama tükrözi az arany árfolyamának alakulását, vagy az aranyhoz kapcsolódik (pl. aranybányák részvényei), 
míg a portfolió kisebb részét (várhatóan 10%-os rész) likvid, alacsony kockázatú kamatozó eszközökben tartja. 
Az Alap az arany árfolyammozgását követő, vagy aranyhoz kapcsolódó eszközökkel biztosítja a befektetők 
számára, hogy az arany árfolyamának emelkedéséből részesedhessenek. Ezen (az arany árfolyammozgását 
követő, vagy aranyhoz kapcsolódó) eszközök jelentős árfolyamkockázatot hordoznak, mivel árfolyammozgásuk 
mind emelkedésben, mind pedig árfolyamesésben követik az arany árfolyam-változásának irányát. Az Alap 
ügyfelei az arany, mint tőkepiaci eszköz teljesítményéből ezen kockázat felvállalása mellett részesednek. 

Az Alap arra törekszik, hogy a portfóliójában lévő külföldi devizában kibocsátott eszközök devizaárfolyam 
kockázatát fedezze, hogy a befektetők devizaárfolyamból származó kockázatát csökkentse. Az Alap a 
devizaeszközök fedezésével biztosítja a befektetők számára, hogy befektetésük teljesítményét elsősorban az 
arany árfolyamának mozgása határozza meg, azt a devizaárfolyam mozgások jelentősen ne befolyásolhassák. 

Az Alap vagyonának 20%-ot elérő részét fektetheti az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzésre került SPDR 
Gold Trust (424 Madison Avenue, 3rd Floor, New York, New York 10017) befektetési alapba. Az SPDR Gold 
Trust alap célja a fizikai arany árváltozásának lekövetése. 

Az SPDR® Spider Gold Trust (ISIN: US78463V1070) alapot azon célból hozták létre, hogy kényelmes és 
költséghatékony befektetési lehetőséget nyújtson azok számára, akik vagyonuk egy részét aranyba szeretnék 
elhelyezni. Az alap kezelője a State Street Global Advisors (State Street Financial Center 1 Lincoln Street Boston, 
MA, 02111-900). Az alap letétkezelője a HSBC Bank USA, N.A., A letétkezelő feladata az alap által megvásárolt 
aranyrudak tárolása, valamint a befektetési jegyek kibocsátásakor illetve bevonásakor fellépő aranyvásárlások 
illetve - eladások lebonyolítása. Az alap a befektetési jegyek értékesítéséből befolyt összeget 400. oz London 
Good Delivery Bars arany vásárlására fordítja, mely őrzését a későbbiekben a letétkezelő bonyolítja le.  
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A SPDR® Spider Gold Trust úgynevezett tőzsdén jegyzett befektetési alap (ETF), melyet a NYSE Arca kereskedési 
rendszerbe vezettek be. Az alap alapkezelési díja éves szinten 0,40%, mely abban az esetben, ha az alap 
eszközértéke 338 millió dollár alá süllyed, ennél magasabb is lehet. 

Az alap befektetési jegyei minden forgalmazási napon megvásárolhatók és visszaválthatók. Minden munkanap 
forgalmazási nap, kivétel azok a munkanapok, amelyekre a forgalmazó – a jogszabályi előírásoknak megfelelően 
– forgalmazási szünnapot hirdet ki. Az alap újrabefektető, a felhalmozott kamatokat, osztalékot újra befekteti 
Az Alap pénzügyi célja a tőkenövekedés, földrajzi kitettséggel nem rendelkezik, iparági kitettsége az arany 
piacára korlátozódik. Az alap nem rendelkezik referenciai indexszel. Az alap ÁÉKBV-nek nem minősülő alap. 

A hosszabb távon gondolkodó, a magasabb hozam reményében az átlagosnál nagyobb kockázatot is felvállaló 
befektetőnek előnyös befektetési forma.  

Ajánlás: ez az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 5 éven belül ki akarják venni az 
alapból a pénzüket. 

 
Az Alap közzétételi helyei 
www.bpalap.hu; https://kozzetetelek.mnb.hu/ 
 
 

B. Féléves jelentés 
 

I. Vagyonkimutatás, az alap összetétele 
Az alap devizaneme: magyar forint 
Az Alap csak tőzsdei értékpapírt vásárolhat (kivéve a hitelviszonyt megtestesítő papírokat és a befektetési 
jegyeket). 
 
Vagyonkimutatás 

Vagyonkimutatás Nyitó Záró 

Átruházható értékpapír 2,195,283,952 1,703,058,012 

Banki egyenlegek 129,310,823 103,409,043 

Egyéb eszközök -24,219,645 -21,659,784 

Összes eszköz 2,300,375,130 1,784,807,272 

Kötelezettségek -4,788,610 -3,989,251 

Nettó eszközérték 2,295,586,520 1,780,818,021 

 
A portfólió bontása főbb eszközkategóriák szerint 

Eszköztípus 
Nyitó Záró 

Eszközérték Súly Eszközérték Súly 

Számlapénz 129,310,823 5.62% 103,409,043 5.79% 

ETF 2,195,283,952 95.43% 1,703,058,012 95.42% 

Derivatív ügyletek -27,845,745 -1.21% 19,471,901 1.09% 

Követelések/Kötelezettségek 3,626,100 0.16% -41,131,685 -2.30% 

Eszközök összesen (Bruttó eszközérték) 2,300,375,130 100.00% 1,784,807,272 100.00% 

Díjak -4,788,610   -3,989,251   

Nettó eszközérték: 2,295,586,520   1,780,818,021   

*: az átruházható értékpapírok vagy pénzpiaci eszközök kibocsátója vagy garanciavállalója egy tagállam, annak helyi 
hatósága, harmadik ország, vagy olyan nemzetközi közjogi szerv, amelynek egy vagy több EGT-állam is tagja. 

 
Az alap tételes összetétele 
 
Az alap tételes értékpapír és banki egyenleg összetétele 
Az alap devizaneme: magyar forint 
%: az összes eszközhöz viszonyítva 
 

http://www.bpalap.hu/
https://kozzetetelek.mnb.hu/
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Banki egyenlegek 
 
Folyószámla 

Deviza Kód Nyitó % Záró % 

MAGYAR FORINT HUF 89,660,838 3.9 26,094,041 1.5 

USA DOLLÁR USD 39,649,985 1.7 77,315,002 4.3 

Összesen HUF 129,310,823   103,409,043   

 
Betétek 
Az alap az időszakok végén nem tartalmazott ilyen eszközt. 
 
Átruházható értékpapírok 
 
nyitó állomány 

Fajta Név IsIn Eszközérték % 

ETF SPDR GOLD TRUST US78463V1070 2,195,283,952 95.43% 

 
záró állomány 

Fajta Név IsIn Eszközérték % 

ETF SPDR GOLD TRUST US78463V1070 1,703,058,012 95.42% 

 
Egyéb eszközök 
 
Derivatív ügyletek 
 
nyitó állomány 

Név Eszközérték Lejárat 

USD/HUF -35,949,454 2021.01.13 

USD/HUF -92,445 2021.01.27 

USD/HUF 8,196,153 2021.02.24 

 
záró állomány 

Név Eszközérték Lejárat 

USD/HUF -464,448 2021.07.14 

USD/HUF 19,936,349 2021.09.15 

 
Egyéb ügyletek 
Az alap az időszakban nem tartalmazott ilyen eszközt. 
 
Forgalmazási számlák 
Az időszakban a forgalmazási számláknak nem volt egyenlege. 
 
Követelések kötelezettségek 
 
nyitó állomány 

Köv/Köt Fajta Instrumentum ISIN/Deviza Eszközérték 

Adott óvadék_ING Bank EURO EUR 3,626,100 

 
záró állomány 

Köv/Köt Fajta Instrumentum ISIN/Deviza Eszközérték 

Adott óvadék_ING Bank EURO EUR 3,513,300 

Teljesítések pénz SPDR GOLD TRUST US78463V1070 -44,644,985 
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Az Alap az időszakban repóügyleteket, valamint „vétel-eladás ügylet” (buy-sell back)-eket nem kötött. 
 

II. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 
Befektetési jegy darabszám Nyitó db Záró db 

Budapest Arany Alapok Alapja A sorozat 2,274,075,246 1,923,752,280 

Budapest Arany Alapok Alapja U sorozat 0 0 

 

III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték 
Egy jegyre jutó nettó eszközérték Nyitó Záró 

Budapest Arany Alapok Alapja A sorozat 1.0095 0.9257 

Budapest Arany Alapok Alapja U sorozat 1.0095 0.9257 

 

IV. Az alap összetétele 
 
1) A befektetési alap összetétele 

  
Nyitó Időszaki 

változás% 
Záró Eszközök %-

ban 

A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható 
értékpapírok 

2,195,283,952 -22.4% 1,703,058,012 95.4% 

Más szabályozott piacon forgalmazott 
átruházható értékpapírok 

0   0 0.0% 

A közelmúltban forgalomba hozott 
átruházható értékpapírok 

0   0 0.0% 

Egyéb átruházható értékpapírok 0 0.0% 0 0.0% 

Összesen 2,195,283,952 -22.4% 1,703,058,012 95.4% 

Ebből hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírok 

0 0.0% 0 0.0% 

 
A portfólióban levő alapok alapkezelési díjainak legnagyobb mértéke 
Ha az alap eszközeinek legalább 20 százalékát más befektetési alapokba, kollektív befektetési formákba fekteti, 
az éves jelentésében közzé kell tenni a tényleges befektetésként szereplő más alapokat, egyéb kollektív 
befektetési formákat terhelő alapkezelési díjak legnagyobb mértékét. 
 

Kollektív befektetési formák aránya az eszközökhöz: 96% 

 
A kollektív befektetési formákat terhelő alapkezelési díj legmagasabb mértéke: 0,4% 
Érintett befektetési forma: SPDR GOLD TRUST 

 
Az Alap értékpapír állományában 20% részesedést meghaladó értékpapírok működési költségei 
SPDR GOLD TRUST  0,4% 
 
2) A vagyonkimutatás elemzése  
 
Piaci folyamatok 2021 
 
Nemzetközi részvénypiacok 
2021 év elején széles körű megegyezés alakult ki a piacokon azzal kapcsolatban, hogy az idei év több 
szempontból is nagyon kedvező lesz a részvénypiacok számára. Ahogy világszerte enyhültek a korlátozó 
intézkedések, sokan erős gazdasági visszapattanást vártak, többek között az IMF is nagyjából 6%-os növekedést 
jósolt az év végére. Mindez betudható annak, hogy sok szektor hatékonyan tudott reagálni a vírus okozta 
kihívásokra, valamint mind a monetáris mind a fiskális stimulusok effektívnek bizonyultak. Mindezek fényében 
érthető a részvénypiac pozitív hangulata, illetve a magas kockázatvállalási kedv szerte a világban. 
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Az utóbbi hónapok eseményei valamelyest árnyalták a fent említett képet. Mindezt jól példázza, hogy bár a 
különböző piacok a vizsgált időszakban folyamatos emelkedést mutattak, az időszakot rendre kisebb kilengések 
jellemezték, mely a COVID-29 pandémia utóhatásainak, újabb hullámainak valamint korlátozó intézkedéseknek 
köszönhető. Mivel a 2020-as év történései eddig precedens nélküliek voltak, érezhető, hogy a befektetők 

bizonytalanok abban, hogyan hatnak a piacra az inflációban, a járványügyi helyzetben, valamint a 
gazdaságpolitikai (fiskális mentőcsomagok, jegybanki enyhítések) döntésekben bekövetkező változások.  
Ugyanakkor mindezek figyelembe vételével is a részvények bizonyultak a legjobb befektetési formának melyek 
az egész félévre nézve emelkedő tendenciát mutattak. A globális szektorok szintjén a legmagasabb emelkedést, 
szemben a tavalyi évvel, az energia szektor produkálta 31,46%-os emelkedéssel, a technológiai vállalatok pedig 
16,33%-ot tudtak erősödni az félév során. Az MSCI All Country World Index a félévet dollárban számolva 
12,16%-os nyereséggel zárta, míg az S&P 500 16,13%-os növekedést produkált.  
 
Az alap befektetései 2021-ben 
Az Alap befektetési stratégiájának megfelelően a félév során döntően fizikai aranyba fektető SPDR Gold Trust 
ETF-et tartott, aminek USD devizakitettségét forintra fedeztük. A félév során a folyamatosan javuló 
világgazdasági kilátások hatására az emelkedő inflációs várakozások felerősítették a jegybanki politikák 
jövőbeni szigorításával kapcsolatos várakozásokat, ami negatívan hatott a nemesfémek, és elsősorban az arany 
árfolyamára. Az arany árjegyzése közel 10%-kal csökkent a félév során, ami az alap egy jegyre jutó nettó 
eszközérték csökkenésében is megmutatkozott. 
 

V. Az alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban 
 
Felosztott és újra befektetett jövedelem 
Az alap nem fizet hozamot. Az Alapkezelő az Alap befektetésein elért nyereséget újra befekteti. A befektetési 
jegy tulajdonosok befektetési jegyük hozamát a jegyek (vagy azok egy részének) visszaváltásával realizálják. 
 
 
Tőkeszámla változásai 

  
Budapest Arany Alapok Alapja A bef.jegy Budapest Arany Alapok Alapja U bef.jegy 

Nyitó állomány (db) 2,274,075,246 0 

Vétel (db) 264,441,903 0 

Visszaváltás (db) 617,029,514 0 

Záró állomány (db) 1,923,752,280 0 

 
 
Az alap devizaneme: magyar forint 
A sorozatok névértéke az „Alapadatok” fejezetben található. 
 
Havi záró nettó eszközérték 

Dátum Nettó 
eszközérték 

Budapest Arany Alapok 
Alapja A sorozat 

Budapest Arany Alapok 
Alapja U sorozat 

2021.01.29 2,227,801,729 0.975600 0.975600 

2021.02.26 2,018,720,830 0.915100 0.915100 

2021.03.31 1,877,178,679 0.903400 0.903400 

2021.04.30 1,868,764,042 0.932200 0.932200 

2021.05.31 1,938,048,368 0.996500 0.996500 

2021.06.30 1,780,818,021 0.925700 0.925700 

 
Nincs olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire. 
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VI. Összehasonlító táblázat az elmúlt üzleti évekről  
 
 
 

Dátum Budapest Arany Alapok Alapja 
A sorozat 

Budapest Arany Alapok Alapja 
U sorozat 

Árfolyam Hozam 
(%) 

Árfolyam Hozam 
(%) 

2016.12.30 0.774200 4.57% 0.774200 4.57% 

2017.12.29 0.827500 6.88% 0.827500 6.88% 

2018.12.28 0.773800 -6.49% 0.773800 -6.49% 

2019.12.31 0.861400 11.32% 0.861400 11.32% 

2020.12.31 1.009500 17.19% 1.009500 17.19% 

Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. 
Az „U” sorozat 2013-ban indult. 
 
 

VII. Az Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, valamint az Alapra ható 
fontosabb tényezők, befektetési politika változás 
 
Az Alapkezelő működésében bekövetkezett változások 
Az Alapkezelő vezérigazgatója 2020.01.29-től: Kovács Ildikó 
Az Igazgatóság elnöke 2020.01.29-től: Kovács Ildikó 
A Felügyelő Bizottság elnöke 2019.01.29-től: dr. Lélfai Koppány Tibor 
Az Alapkezelő Ügyvezetői: Kovács Ildikó, Szendrei Csaba 
Az Alapkezelő adminisztratív tevékenységét ellátó vezetője: Szendrei Csaba 
Az Alapkezelő befektetési eszközök és tőzsdei termékek kereskedését irányító személye: Pintér András 
Az Alapkezelő működésében nem történt jelentős változás a 2021-es év folyamán. 
 
Az Alapra ható fontosabb tényezők, befektetési politika változás, egyéb információk  
Nem volt ilyen változás. 
 
 
Budapest, 2021. augusztus 27. 
 
 
 
 
Budapest Alapkezelő Zrt. 


