
  

KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓK 
Ez a dokumentum ellátja Önt az erre az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információkkal. Nem marketinganyag. Ezeket az 
információkat törvény írja elő, hogy segítségükkel Ön megérthesse az ebbe az alapba történő befektetés jellegét és kockázatait. 
Javasoljuk, hogy a tájékozott befektetési döntés érdekében olvassa el az információkat. 

BUDAPEST HIGH YIELD VÁLLALATI KÖTVÉNY ALAP I sorozat (ISIN: HU0000717582) 
Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt., MKB Bankcsoport tagja 

 Célkitűzés és befektetési politika 

Az alap célja hogy jellemzően vállalati kötvényekbe fektetve a magyar állampír hozamokat lényegesen meghaladó hozamokat érjen el. 
Az alap elsősorban fejlett és fejlődő piaci vállalatok magas hozamú úgynevezett high yield kötvényeit vásárolja. Az alap célja, hogy egy 
hosszabb, három- öt éves időtávon a magyar állampapírokon elérhető hozamokat szignifikánsan meghaladja. A megcélzott többlethozam 
ugyanakkor magasabb kockázati szinttel párosul, mely érdemben a tiszta részvényalapokhoz mérhető.   
 
Az Alap jellemzően forinttól eltérő devizában, elsősorban dollárban és euróban kibocsátott/denominált eszközökbe fektet, azonban az 
Alap a devizakitettséget fedezeti ügyletekkel meghatározó részben fedezi. 
 
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 nem rendelkezik sem földrajzi, sem iparági, sem egyéb célpiaci 
kitettséggel. Az alap nem rendelkezik referenciai indexszel. Az alap - az európai jogharmonizációnak megfelelően - ÁÉKBV (európai alap). 

Ajánlás: ez az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 3 éven belül ki akarják venni az alapból a pénzüket. 

 Kockázat/nyereség profil 

A mutató az alap heti hozamainak ingadozását veszi alapul az elmúlt 
öt évre vonatkozóan. Az alap 2019-ben befektetési politikát váltott, 
ezért a mutató kiszámításához használt múltbeli adatok egy része, a 
jogszabály előírásainak megfelelően, egy mesterséges referencia 
index teljesítményén alapul. 

A múltbeli – a szintetikus mutató számításához is használt – adatok nem szükségszerűen megbízható mutatói az alap jövőbeli kockázati 
profiljának. A feltüntetett kockázat/nyereség profil nem marad garantáltan változatlan, és az alap kategorizálása idővel módosulhat. A 
legalacsonyabb kategória nem jelent kockázatmentes befektetést. 

A közepes kockázati besorolás a jelenlegi piaci viszonyokat tükröző árfolyam-ingadozások eredménye, és annak köszönhető, hogy az alap 
eszközeit változó mértékben vállalati kötvényekbe és részvényekbe fekteti, és ezeket számottevő árfolyam-ingadozás jellemezhet. Az alap 
részvény alapokhoz hasonló kockázati profillal is rendelkezhet, így akár 7-es kategóriába is kerülhet. 

Legfontosabb kockázati elemek, amelyeket nem fejez ki kockázat/nyereség mutató: 

Kamatláb kockázat: Az Alap eszközei között az Alap befektetési politikáinak megfelelően kisebb-nagyobb részt képviselnek a kamatozó, illetve 
diszkont értékpapírok, ezért a befektetési jegyek árfolyam alakulása függ a piaci hozamszint változásától. 

Likviditási kockázat: A korábban megfelelően likvidnek tartott értékpapírpiacok (állampapír, részvény) szélessége és mélysége bizonyos 
körülmények között drámaian romolhat, és ilyenkor bizonyos pozíciók zárása vagy nyitása csak jelentős kereskedési költségek és/vagy 
veszteségek árán lehetséges. 

Részvénypiaci kockázat: Az Alap befektetései között jelentős arányt képviselhetnek a részvények. A részvénybefektetéssel kiemelkedően magas 
nyereséget lehet elérni, általában azonban a legkörültekintőbb elemzésekkel sem lehet biztonsággal megjósolni a részvényárfolyamok jövőbeni 
alakulását. A részvények árfolyama makrogazdasági, vállalati, vagy tőkepiaci kedvezőtlen események hatására jelentősen is csökkenhet, sőt egy 
adott vállalat csődje esetén a vállalat részvénye teljesen elveszítheti értékét. Így az Alap befektetőit közvetetten veszteség érheti. Ezt a 
veszteséget az Alapkezelő szaktudásával és diverzifikációs politikájával képes csökkenteni, de teljes egészében nem tudja kivédeni. 

Hitelezési kockázat: A bankbetétek és a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében a betét-felvevő pénzintézetek, illetve értékpapír 
kibocsátók esetleges csődje, fizetésképtelensége szélsőséges esetben az Alap portfóliójában szereplő ezen eszközök értékének drasztikus 
csökkenéséhez, akár teljes megszűnéséhez vezethet. Az Alapkezelő bankbetétbe, illetve hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba kizárólag 
gondos mérlegelés, a pénzintézet, illetve értékpapírt kibocsátó állam, intézmény átfogó és részletekbe menő kockázati elemzését követően 
fekteti az Alap tőkéjét. A leggondosabb kiválasztás ellenére sem zárható ki teljes bizonyossággal ezen intézmények, államok fizetésképtelenné 
válása az Alap futamideje alatt, ami szélsőséges esetben a befektetési jegyek értékének drasztikus csökkenéséhez vezethet. 

Vállalati kockázat: A vállalati kötvények és részvények esetében a kibocsátók eredményességéről közzétett információk sokszor nem elég 
részletesek az értékpapírok megítéléséhez. 
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Az Ön által fizetett díjak csökkentik a befektetés potenciális növekedését. 

 
Az Ön befektetése előtt vagy után felszámított egyszeri díjak 

Vételi díj max 4%, de min. 2000 Ft 

Visszaváltási díj max 4%, de min. 2000 Ft 

Kiegészítő visszaváltási díj max. 2% 

Egy év alatt az alapból levont költségek 

Folyó költségek 0,98% 

Az alapból bizonyos különleges körülmények között levont díjak 

Teljesítmény díj Nincs 

 

A táblázatban feltüntetett egyszeri díjak az Ön pénzéből a befektetés, illetve a 
befektetés hozamának kifizetése előtt maximálisan levonható összegek. 
Ezeknél Ön bizonyos esetekben kevesebbet is fizethet. A tényleges vételi és 
visszaváltási díjakat megtudhatja pénzügyi tanácsadójától vagy a 
forgalmazótól. 
 
A folyó költségekre vonatkozó adat a 2021. évi költségeken alapul, és adott 
esetben ennek értéke évről évre változhat. Nem tartoznak az alapot terhelő 
folyó költségek közé a befektetők adásvétele során felmerülő megbízási díjak, 
jutalékok valamint a transzferköltségek. 
 

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata (Kezelési Szabályzat 36. 37. és 44.2 pont) részletesebb információval szolgálnak a díjakról, beleértve a 
teljesítménydíjakat és kiszámításuk módját, amit a következő oldalon érhet el: 

https://www.bpalap.hu/letoltesek/letoltheto-dokumentumok

 Múltbeli teljesítmény 

Megjegyzések:  

 A diagramon szereplő adatok az alap magyar forintban 
(HUF) elért hozamait tükrözik. A hozamok az egy jegyre 
jutó nettó eszközérték alapján kerültek kiszámításra, 
azok a jegyzési és visszaváltási díjakat nem tartalmazzák. 

 A diagram a jövőbeli teljesítmény előrejelzésére csak 
korlátozottan alkalmas. 

 Az alap 2015-ben indult. 

 Mivel az I sorozat 2016 évközben indult, a 2016. évi adat 
nem teljes évre vonatkozik. 

 Az Alap 2019-ben befektetési politikát váltott. 

 Gyakorlati információk 

 Az alap letétkezelője a Citibank Europe plc magyarországi fióktelepe. 

 Az alapról további információkat az alapkezelő honlapján vagy a forgalmazási helyeken lehet díjmentesen beszerezni, ahol az alap 
tájékoztatójának és kezelési szabályzatának, valamint legutóbbi éves és féléves beszámolójának másolatát lehet elérni magyar nyelven. 

 Az alapkezelő honlapja: www.bpalap.hu 

 Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata: https://www.bpalap.hu/letoltesek/letoltheto-dokumentumok 

 Az Alap éves és féléves jelentései: https://www.bpalap.hu/alapkezelo/hun/letoltesek/feleves-es-eves-jelentesek-letoltese 

 További közzétételi hely: https://kozzetetelek.mnb.hu/ 

 A forgalmazó helyeken és a fent hivatkozott internetes oldalon az alappal kapcsolatban egyéb gyakorlati információk (pl. a befektetési 
jegyek aktuális árfolyama, az alap forgalmazási rendje, havi jelentései) is megtalálhatók. Befektetési döntése előtt kérjük, tanulmányozza 
át az alappal kapcsolatos dokumentumokat. 

 Az alap székhelye szerinti tagállam adójoga hatással lehet a befektető személyes adózási helyzetére. 

 A Budapest Alapkezelő Zrt. csak akkor vonható felelősségre az ebben a dokumentumban szereplő valamely állítás miatt, ha az félrevezető, 
pontatlan vagy nincs összhangban az alap tájékoztatójának vonatkozó részeivel. 

 Kizárólag a kiemelt befektetői információk alapján igény nem érvényesíthető, kivéve, ha az információ félrevezető, pontatlan, vagy nincs 
összhangban a tájékoztató más részeivel. 

 Az Alapkezelő Javadalmazási politikájának bemutatása elérhető a https://www.budapestbank.hu elérhetőségen, valamint kérésre a 
forgalmazási helyeken nyomtatott formában is megtekinthető. 

Ez az alap Magyarországon engedélyezett és a Magyar Nemzeti Bank szabályozza. A Budapest Alapkezelő Zrt. Magyarországon engedélyezett és 
a Magyar Nemzeti Bank szabályozza. Ezek a kiemelt befektetői információk 2022.04.01-én megfelelnek a valóságnak. 
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