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Dialóg

Árupiaci
Származtatott Befektetési Alap
A befektetési jegy jegyzésének adatai

Lehetőségek
•

A kereskedelmi banki kamatokat jelentősen meghaladó hozam
elérése, magasabb kockázatvállalás mellett

Jegyzési időszak

2012. július 30 – 2012. augusztus 3.

•

Az Alapkezelő az árupiac legfontosabb és legnagyobb forgalmú
szegmenseit célozza meg, így az alap tulajdonosai megfelelően
diverziﬁkálhatják árupiaci befektetéseiket

Az Alap típusa,fajtája

nyilvános, nyíltvégű
Forintban kibocsátott

•

Az árupiaci termékek, különösen az energia-és fémek árfolyama
jelentősen csökkent az elmúl 1 évben, ezért a jelenlegi piaci környezetet kedvező beszállási lehetőségnek tartjuk

ISIN kód

HU0000711551

•

Néhány mezőgazdasági termék ára ugyanakkor jelentősen
emelkedett, amely jól mutatja a piacban rejlő potenciált

Alapkezelő

Dialóg Alapkezelő Zrt.,
1037 Budapest,
Montevideo utca 3/B;

Alapkezelő tevékenységi
engedély száma

E-III/42/2008.

Az Alap jellege

Származtatott

Letétkezelő

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Az Alap befektetési célkitűzése
•

Az Alap célja, hogy a sokszínű árupiac adta lehetőségeket kihasználva – magasabb kockázatvállalás mellett - a betéti és a
pénzpiaci hozamoknál magasabb hozamot érjen el

Befektetési politika
•

Jegyzési helyek

Az Alapkezelő egy aktívan kezelt árupiaci portfolió kialakítását
tervezi

•

A tranzakciókat közvetlenül a legnagyobb forgalmú árutőzsdéken (Chicago, London) tervezi lebonyolítani

•

Az Alap nem fektet ETF alapokba, illetve árupiaci befektetési
alapokba, így jelentős költségmegtakarítást biztosít befektetői
számára

•

Az Alap portfoliója két részre tagolódik:
Stratégiai: az Alap vagyonának minimum 50 %-a tartósan
árupiaci termékekbe kerül befektetésre (Long vagy Short
irányban)

•

A stratégia eredményeként a befektető a hosszú távú trendek
mellett részesülhet a rövidtávon adódó lehetőségekből is, így
akár a piac eséséből is proﬁtálhat

Kiemelt célpontok
•
•
•
•

Energiahordozók: nyersolaj, földgáz
Nemesfémek: arany, ezüst
Ipari fémek: réz, alumínium
Mezőgazdasági termékek: kukorica, búza, szójabab, kávé, kakaó

Ajánlott minimális futamidő
5 év

1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.
1023 Budapest, Bécsi út 3-5.
1036 Budapest, Lajos utca 48-66.

Concorde Értékpapír Zrt.

1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Referencia index:

Taktikai: az Alap vagyonának fennmaradó részét elsősorban technikai elemzésen alapuló rövid távú ügyletekbe
fekteti az Alapkezelő
•

UniCredit Bank Hungary Zrt.

S&P GSCI Ofﬁcial Close Index: A Standard & Poors hitelminősítő
cég záróárak alapján kiszámított árupiaci indexe

Teljesítménydíj:
•

Amennyiben az adott évben az Alap teljesítménye meghaladja mind a ZMAX Index teljesítményét, mind a S&P GSCI Ofﬁcial
Close Index teljesítményét, úgy az Alapkezelő teljesítménydíjra
jogosult. A teljesítménydíj mértéke a referenciahozam feletti hozam 25%-a (de csak akkor, ha az Alap minimum a ZMAX Index
teljesítményét elérte)

Kockázati proﬁl
Szokásostól eltérő kockázatú

Jelen kereskedelmi kommunikációban foglalt tájékoztatás nem teljes körű, célja kizárólag a ﬁgyelem felkeltése. A változtatás jogát fenntartjuk. Megalapozott befektetői döntés csak a DIALÓG Árupiaci Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata, valamint a Kiemelt Befektetői Információk ismeretében hozható, amelyek a Dialóg Alapkezelő Zrt. (www.
dialoginvestment.hu), valamint a Felügyelet által üzemeltetett közzétételre szolgáló (www.kozzetetelek.hu) honlapokon rendelkezésre állnak. A kereskedelmi kommunikációban megadott
adatok és díjak a kiadvány készítésekor érvényes adatok és díjak, kérjük, befektetési döntése előtt tájékozódjon az értékpapírszámla vezetéséhez kapcsolódó aktuális díjakról, továbbá óvatosan
mérlegelje befektetése tárgyát, kockázatát és a befektetésekből származó esetleges károkat. Ez a kereskedelmi kommunikáció nem minősül befektetési ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak,
befektetési tanácsadásnak, adótanácsadásnak. Jelen kereskedelmi kommunikációval kapcsolatban a Dialóg Alapkezelő Zrt-vel szemben igény nem érvényesíthető.
Tekintettel arra, hogy az Alap származtatott ügyletekbe fektet, a kockázata a szokásostól eltérő. Ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben
ki nem zárhatók. Az Alap származtatott ügyletek nettó pozícióinak korrigált abszolút értékösszege nem haladhatja meg az Alap saját tőkéjének kétszeresét.
A DIALÓG Befektetési Alapkezelő Zrt. tevékenységét a Tőkepiaci törvény előírásai szerint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete E-III/42/2008 számú határozatában foglalt engedélye
alapján végzi. Határozat kelte: 2008. január 15.

