Alpha NORMA Abszolút Hozamú Származtatott Alap „A” sorozat
Az alap célja
Az alap célja az állampapírok által biztosított hozamnál nagyobb hozam elérése, addicionális kockázat vállalása mellett.
Alap befektetési politikája
Az alap az állampapír hozamok feletti többlethozam biztosítása érdekében magasabb kockázatú instrumentumokat is
vásárolhat és adhat el. A befektetési alap befektetéseit globálisan, a lehető legszélesebb befektetési spektrum
figyelembevételével választja meg. Ebbe beleértendőek a hazai részvényeken, kötvényeken és bankbetéteken túl a
nemzetközi részvények, kötvények, árupiaci termékek, devizák és származtatott ügyletek. Az alap a változó piaci
körülmények között is törekszik az állampapírok által biztosított hozam mértékét meghaladni, ehhez szükséges a széles
befektetési spektrum.

Alapadatok

2018.03.31.

Egy jegyre jutó nettó
eszközérték

Az Alap portfóliójának összetétele

0,981981 HUF

Nettó eszközérték

Kollektív bef. ép.:
18,57 %

205 179 106 HUF

Alap fajtája

Abszolút Hozamú
Származtatott Alap

Alap típusa

Nyilvános, nyíltvégű

Devizanem

HUF

ISIN-kód

HU0000719687

Sorozat

„A”

Pénzeszközök:
41,63 %

Részvények;
14,04 %

Alapkezelő

Alpha Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő

Unicredit Bank Hungary Zrt.

Indulás dátuma
Referenciaindex

2018.01.18.
RMAX

*Származtatott ügyletek aránya: 0%
*10%-nál nagyobb részarányt képviselő instrumentumot nem tartalmaz a portfólió

Alacsonyabb kockázat
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Államkötvények;
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A sorozat árfolyamának alakulása az Alap indulásától számítva
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Piaci összefoglaló
Március hónapban stratégiánknak megfelelően a magyar és külföldi részvénypiacokon is eszközöltünk kisebb vásárlásokat, rávettünk azokra a szektorokra amikbe eddig is fektetett az alap. Emellett aktívabb kereskedést folytattunk több
papírral amikkel a piac volatilitását használtuk ki, a negatív hírek által okozott árfolyamesésekbe többször belevettünk
amiket több alkalommal pár nap vagy akár napon belül eladtuk. Ezeken az ügyleteken egy DAX pozíció kivételével
nyereséget realizáltunk. Mivel a piacok továbbra is egy lehetséges kereskedelmi háború árnyékában működnek, így igen
heves árfolyammozgásokra számítunk mindaddig amíg egy a piacok számára megnyugtató kimenetel képe nem bontakozik ki. Ebben a helyzetben továbbra is keressük, kerestük a megfelelő beszállási pontokat építve a főbb befektetési
célpontjaink pozícióját és lekereskedtük a drasztikusabb piaci kilengéseket.

