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FÉLÉVES JELENTÉS 2020 - Budapest Prémium Portfólió Alapok Alapja 

 
A. Alapadatok 
 

Elnevezés angolul: 
Rövid neve 

Budapest Premium Portfolio Investment Fund of Funds 
Budapest Prémium Portfólió Alapok Alapja 

 

Harmonizáció  Alternatív befektetési alap (ABA) 
Az alap típusa, fajtája  nyilvános, nyíltvégű, értékpapír befektetési alap 
Futamideje  határozatlan  
Indulás dátuma  2015. október 22. (MNB engedély száma: MNB H-KE-III-957/2015) 
Az alapcímlet devizaneme  HUF 

  

A sorozatok adatai  
„HUF” sorozat:  névérték 1 HUF ISIN kód: HU0000715263 

 

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 max. 1.3%  

 
Célkitűzés és befektetési politika  
Az Alap célja, hogy ügyfelei számára eltérő kockázati profilú és befektetési stratégiájú befektetési alapok 
kombinációjával egy olyan mérsékelt kockázatú befektetési alternatívát kínáljon, mely a bankbetéteknél és 
pénzpiaci alapoknál magasabb hozam elérésének lehetőségét biztosítja számukra. Az Alapkezelő a különböző 
kockázatú és stratégiájú befektetési alapokat úgy válogatja össze az alap számára, hogy azok egy mérsékelt 
kockázatú, de vonzó hozampotenciálú, diverzifikált portfóliót alkossanak az Alap számára.  
 
A Budapest Prémium Portfólió Alapok Alapja eszközeit meghatározó részben a Budapest Alapkezelő által kezelt 
befektetési alapok alkotják oly módon, hogy az Alapkezelő által kiválasztott alapok egy diverzifikált portfóliót 
alkotnak. Az Alap portfóliójában alacsony és magasabb kockázati besorolású befektetési alapok is 
megtalálhatóak, melyek részaránya az aktívan változhat. 
 
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 célja a tőkenövekedés. Az Alap földrajzi specifikációval és specifikus iparági kitettséggel nem rendelkezik. 
Az alap nem rendelkezik referenciai indexszel. Az alap ÁÉKBV-nek nem minősülő alap. 
Ajánlás: ez az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 2 éven belül ki akarják venni az 
alapból a pénzüket. 
 
Az Alap közzétételi helyei 
www.bpalap.hu; www.kozzetetelek.hu 

  

http://www.bpalap.hu/
http://www.kozzetetelek.hu/
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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 2,745,894,521 2,030,775,177 

Banki egyenlegek 55,615,587 71,530,611 

Egyéb eszközök -14,904,152 -28,216,716 

Összes eszköz 2,786,605,956 2,074,089,072 

Kötelezettségek -1,472,153 -788,817 

Nettó eszközérték 2,785,133,803 2,073,300,255 

 
A portfólió bontása főbb eszközkategóriák szerint 

Eszköztípus 
Nyitó Záró 

Eszközérték Súly Eszközérték Súly 

Számlapénz 55,615,587 2.00% 71,530,611 3.45% 

Befektetési jegy 2,745,894,521 98.54% 2,030,775,177 97.91% 

Forgalmazási számla egyenlege -14,904,152 -0.53% -28,216,716 -1.36% 

Eszközök összesen (Bruttó eszközérték) 2,786,605,956 100.00% 2,074,089,072 100.00% 

Díjak -1,472,153   -788,817   

Nettó eszközérték: 2,785,133,803   2,073,300,255   

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

Deviza Kód Nyitó % Záró % 

MAGYAR FORINT HUF 55,615,587 2.0 71,530,611 3.4 

Összesen HUF 55,615,587   71,530,611   

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

Fajta Név IsIn Eszközérték % 

Befektetési jegy BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR  BEF.JEGY I HU0000715446 217,176,830 7.79% 

Befektetési jegy Budapest Egyensúly Alap I Bef. Jegy HU0000715453 465,439,053 16.70% 

Befektetési jegy Budapest High Yield I Bef. Jegy HU0000717582 688,457,220 24.71% 

Befektetési jegy Budapest Kontroll I Bef. Jegy HU0000715487 683,438,527 24.53% 

Befektetési jegy Budapest Paradigma I Bef. Jegy HU0000715495 691,382,891 24.81% 
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záró állomány 

Fajta Név IsIn Eszközérték % 

Befektetési jegy BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR  BEF.JEGY I HU0000715446 69,629,155 3.36% 

Befektetési jegy Budapest Egyensúly Alap I Bef. Jegy HU0000715453 363,224,921 17.51% 

Befektetési jegy Budapest High Yield I Bef. Jegy HU0000717582 494,447,667 23.84% 

Befektetési jegy Budapest Kontroll I Bef. Jegy HU0000715487 578,057,684 27.87% 

Befektetési jegy Budapest Paradigma I Bef. Jegy HU0000715495 525,415,750 25.33% 

 
 
Egyéb eszközök 
 
Derivatív ügyletek 
Az alap az időszakban nem tartalmazott ilyen eszközt. 
 
Repo ügyletek 
Az alap az időszakban nem tartalmazott ilyen eszközt. 
 
Forgalmazási számlák 

Deviza Kód Nyitó % Záró % 

MAGYAR FORINT HUF -14,904,152 -0.5% -28,216,716 -1.4% 

 
 
Követelések kötelezettségek 
Az alap az időszakban nem tartalmazott ilyen eszközt. 
 
 
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 Prémium Portfólió Alapok Alapja 2,625,247,190 2,057,837,671 

 
 

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

Budapest Prémium Portfólió Alapok Alapja 1.0609 1.0075 

 

IV. Az alap összetétele 

1) Az alap összetétele 

  
Nyitó Időszaki 

változás% 
Záró Eszközök %-

ban 

A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható 
értékpapírok 

0 0.0% 0 0.0% 

Más szabályozott piacon forgalmazott 
átruházható értékpapírok 

0   0 0.0% 

A közelmúltban forgalomba hozott 
átruházható értékpapírok 

0   0 0.0% 

Egyéb átruházható értékpapírok 2,745,894,521 -26.1% 2,030,775,177 97.9% 

Összesen 2,745,894,521 -26.1% 2,030,775,177 97.9% 

Ebből hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírok 

0 0.0% 0 0.0% 
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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: 97,95% 

 
A kollektív befektetési formákat terhelő alapkezelési díj legmagasabb mértéke: 1.15% 
Érintett befektetési forma: Budapest Kontroll I Bef. Jegy 
 
Az Alap értékpapír állományában 20% részesedést meghaladó értékpapírok működési költségei 
Budapest Kontroll I Bef. Jegy  1.15% 
Budapest Paradigma I Bef. Jegy  0.98% 
Budapest High Yield I Bef. Jegy  1,10% 
 
2) A vagyonkimutatás elemzése  
 
Piaci folyamatok 2020 
 
Magyar állampapírpiac 
Az erős évkezdést követően a koronavírus körüli bizonytalanság fokozódása megtorpanást hozott a globális 
tőkepiacokra. Február végére világossá vált, hogy a korábbi várakozásokkal ellentétben időben elhúzódó és az 
egész világra kiterjedő hatásokkal kell számolni. A járványhelyzet eszkalálódása sokkszerű hatást gyakorolt a 
tőkepiacokra márciusban, a gazdaság lefagyása, a várható gyors és mély recesszió mindeddig ismeretlen helyzet 
elé állította a befektetőket. A kockázati étvágy drasztikus visszaesése és a menekülőeszközök irányába történő 
tőkeátcsoportosítás likviditási sokkot, és soha nem látott gyorsaságú visszaesést eredményezett a piacokon. A 
kialakult helyzetre mind gazdaságpolitikai (fiskális mentőcsomagok, jegybanki enyhítések), mind egészségügyi 
(karanténok, kijárási korlátozások) szempontból precedens nélküli válaszok érkeztek világszerte, melyek 
hozzájárultak a tőkepiaci hangulat stabilizálódásához és a kockázatvállalási kedv visszatéréséhez a következő 
időszakban. A visszapattanás lendülete egészen június közepéig kitartott, majd a járvány globális terjedési üteme 
és az egyes amerikai államokban tapasztalt dinamika ismételten óvatosságra késztette a befektetőket. A piacok 
a félév végéig ugyanakkor komolyabb korrekciót nem szenvedtek el, melyben változatlanul meghatározó 
szerepet játszik a példanélküli monetáris és fiskális mentőcsomagok támasza. Az említett folyamatok 
természetesen hatást gyakoroltak a magyar kötvénypiacra is, a tízéves papír hozama a 2,01%-os évkezdést 
követően 3,31%-on tetőzött márciusban, majd 2,15%-on zárta a félévet. A három hónapos BUBOR 0,16%-on 
kezdte az évet, majd az 1,1%-os áprilisi csúcspont után 0,74%-ra csökkent a félév végére. A forint az év elejei 332-
es szintről csaknem 369-ig gyengült az euróval szemben, végül 355-ön zárta az időszakot. 
 
Nemzetközi részvénypiac 
Az erős évkezdést követően a koronavírus körüli bizonytalanság fokozódása megtorpanást hozott a globális 
tőkepiacokra. Február végére világossá vált, hogy a korábbi várakozásokkal ellentétben időben elhúzódó és az 
egész világra kiterjedő hatásokkal kell számolni. A járványhelyzet eszkalálódása sokkszerű hatást gyakorolt a 
tőkepiacokra márciusban, a gazdaság lefagyása, a várható gyors és mély recesszió mindeddig ismeretlen helyzet 
elé állította a befektetőket. A kockázati étvágy drasztikus visszaesése és a menekülőeszközök irányába történő 
tőkeátcsoportosítás likviditási sokkot, és soha nem látott gyorsaságú visszaesést eredményezett a piacokon. A 
kialakult helyzetre mind gazdaságpolitikai (fiskális mentőcsomagok, jegybanki enyhítések), mind egészségügyi 
(karanténok, kijárási korlátozások) szempontból precedens nélküli válaszok érkeztek világszerte, melyek 
hozzájárultak a tőkepiaci hangulat stabilizálódásához és a kockázatvállalási kedv visszatéréséhez a következő 
időszakban. A visszapattanás lendülete egészen június közepéig kitartott, majd a járvány globális terjedési üteme 
és az egyes amerikai államokban tapasztalt dinamika ismételten óvatosságra késztette a befektetőket. A piacok 
a félév végéig ugyanakkor komolyabb korrekciót nem szenvedtek el, melyben változatlanul meghatározó 
szerepet játszik a példanélküli monetáris és fiskális mentőcsomagok támasza. . Az MSCI All Country World Index 
a félévet dollárban számolva 5,97%-os veszteséggel zárta, számottevő szektorok közötti szórással. A technológiai 
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vállalatok 12,55%-ot tudtak erősödni összességében, míg például az energia szektorban 34,52%-os visszaesés 
mutatkozott az időszakban. 
 
Eurózóna kötvénypiac 
Az erős évkezdést követően a koronavírus körüli bizonytalanság fokozódása megtorpanást hozott a globális 
tőkepiacokra. Február végére világossá vált, hogy a korábbi várakozásokkal ellentétben időben elhúzódó és az 
egész világra kiterjedő hatásokkal kell számolni. A járványhelyzet eszkalálódása sokkszerű hatást gyakorolt a 
tőkepiacokra márciusban, a gazdaság lefagyása, a várható gyors és mély recesszió mindeddig ismeretlen helyzet 
elé állította a befektetőket. A kockázati étvágy drasztikus visszaesése és a menekülőeszközök irányába történő 
tőkeátcsoportosítás likviditási sokkot, és soha nem látott gyorsaságú visszaesést eredményezett a piacokon. A 
kialakult helyzetre mind gazdaságpolitikai (fiskális mentőcsomagok, jegybanki enyhítések), mind egészségügyi 
(karanténok, kijárási korlátozások) szempontból precedens nélküli válaszok érkeztek világszerte, melyek 
hozzájárultak a tőkepiaci hangulat stabilizálódásához és a kockázatvállalási kedv visszatéréséhez a következő 
időszakban. A visszapattanás lendülete egészen június közepéig kitartott, majd a járvány globális terjedési üteme 
és az egyes amerikai államokban tapasztalt dinamika ismételten óvatosságra késztette a befektetőket. A piacok 
a félév végéig ugyanakkor komolyabb korrekciót nem szenvedtek el, melyben változatlanul meghatározó 
szerepet játszik a példanélküli monetáris és fiskális mentőcsomagok támasza. Az említett folyamatok 
természetesen hatást gyakoroltak az eurózóna kötvénypiacaira is, a Bund hozama ugyanakkor még a márciusi 
felpattanáskor sem lépett ki a negatív tartományból, végül pedig -0,45%-on zárta az időszakot. Az euró a márciusi 
1,15-ös csúcspont után 1,12-es árfolyamon zárta a félévet a dollárral szemben. 
 
Az alap befektetései 2020-ban 
Az alap teljes vagyonát a Budapest alapkezelő által rövid kötvény, abszolút hozamú stratégiával, valamint modell 
alapon kezelt befektetési alapok intézményi sorozatába fektette. 
 
 

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

  
Budapest Prémium Portfólió Bef. Jegy 

Nyitó állomány (db) 2,625,247,190 

Vétel (db) 102,928,358 

Visszaváltás (db) 670,337,877 

Záró állomány (db) 2,057,837,671 

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

Dátum Nettó eszközérték Budapest Prémium Portfólió Alapok Alapja 

2020.01.31 2,663,690,033 1.075200 

2020.02.28 2,468,688,478 1.055200 

2020.03.31 2,064,373,789 0.954800 

2020.04.30 2,025,376,055 0.951200 

2020.05.29 2,093,561,792 0.983500 

2020.06.30 2,073,300,255 1.007500 

 
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 Prémium Portfólió Alapok Alapja 

Árfolyam Hozam (%) 

2015.12.31 0.998600 -0.20% 

2016.12.30 1.018000 1.94% 

2017.12.29 1.040100 2.17% 

2018.12.28 0.997600 -4.09% 

2019.12.31 1.060900 6.35% 

*Tört év, nem annualizált hozam. 
Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. 
Az Alap 2015-ben 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 2020-as év folyamán. 
 
Az Alapra ható fontosabb tényezők, befektetési politika változás, egyéb információk  
Nem volt ilyen változás. 
 
 
Budapest, 2020. augusztus 31. 
 
 
 
Budapest Alapkezelő Zrt. 


