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1. Alacsony kockázatú alapok

HANSAzins Kötvény

2. Mérsékelt kockázatú alapok

HANSAinternational

3. Közepes kockázatú alapok

HI Topselect W
HANSAgold
HANSA D&P
Pioneer Strategic Income

4. Magas kockázatú alapok

HANSAeuropa
HI Topselect D
Pioneer – Global Multi-Asset 

5. Kiemelkedő kockázatú alapok

Pioneer Emerging Markets Equity
Pioneer Emerging Europe and Mediterranean Equity
Pioneer China Equity
Pioneer Indian Equity
Pioneer Asia (Ex. Japán) Equity

Választható alapok a képviselt befektetési kockázat szerint:

1. számú melléklet
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HANSAINVEST Hanseatische Investment Gmbh alapjai:

HANSAinternational Nemzetközi Kötvény Alap

Az Alap nemzetközi kötvény típusú befektetési Alap. Az 
Alapkezelő az Alap eszközeit elsősorban közép- és hosszú 
futamidejű értékpapírokba fekteti. Az Alap célja, hogy korlá-
tozott tőke- és hozamkockázat felvállalása mellett az állam-
papírokéval versenyképes hozamot érjen el. Az Alapkezelő 
a devizakockázat mérséklése céljából devizapozí ciói egy 
részét lefedezi. A HANSAinternational vagyonának mini-
mum 51 százalékát köteles Németországon kívül kibocsá-
tott kamatozó értékpapírokba fektetni. Az Alap értékének 
49 százalékáig fektethet egyéb pénzpiaci, illetve banki esz-
közökbe. Részvény-, kötvény- és pénzpiaci alapot az Alap-

kezelő az Alap portfóliójának 10 százalékáig vásárolhat. 
Bár az Alapkezelő devizapozícióinak egy részét lefedezi, a 
különböző devizákban megvalósított befektetések esetén 
az árfolyamok kedvezőtlen alakulása miatt az Alap árfolya-
ma rövid és középtávon is csökkenhet. Ugyan az Alap csak 
mérsékelten tartalmazhat részvény típusú befektetéseket, 
a részvénypiacokra jellemző volatilitás rövid és középtávon 
szintén okozhat árfolyamcsökkenést.
Referenciaindex (benchmark): 100% JPM Government 
World index.
Az Alap indulásának dátuma: 1981.09.01.

HANSAeuropa Részvénytúlsúlyos Alap

Az Alap európai részvénytúlsúlyos befektetési Alap. Az 
Alapkezelő az Alap mindenkori tőkéjét elsősorban a Dow 
Jones Stoxx 600 Indexben szereplő, ígéretes nyugat- 
európai nagyvállalatok részvényeibe fekteti. Az Alapke-
zelő a tőke fennmaradó részéből kelet-közép-európai 
gazdaságok nagyvállalatainak részvényeit vásárolja. 
Az Alap befektetési célja, hogy korlátozott mértékű tő-
kekockázat felvállalása mellett részesedjen Nyugat- 
Európa legnagyobb vállalatainak jövőbeni eredményeiből, 
és a kötvényhozamokat meghaladó teljesítményt érjen el. 
A HANSAeuropa Alap vagyonának minimálisan 51 szá-
zalékát részvényekbe, vagy részvényekkel egyenértékű 

eszközökbe köteles fektetni. 75 százalékban csak olyan 
kibocsátók és adósok értékpapírjai kerülhetnek megvé-
telre, melyeknek székhelye Európában van. Figyelembe 
véve, hogy az Alap elsősorban részvény típusú befekteté-
seket eszközöl, és a részvényárfolyamok rövid és közép-
távon nagy kilengésekkel változhatnak, az Alap egysége-
inek értéke jelentős mértékben ingadozhat mind pozitív 
mind negatív irányban.
Referenciaindex (benchmark): 100% Dow Jones Stoxx 
600 index.
Az Alap indulásának dátuma: 1992.02.01.

Eszközalap jellemzői Portfolió összetétele 2012.09.30  

Várható hozam  (3)

Kötvény 87,1%Árfolyamkockázat  (2)

Javasolt időtáv 3-4 év

Nyugdíj
4,3%

Jelzáloglevél
4,7%

Kötvény
87,1%

Kincstárjegy
3,9%

Jelzáloglevél 4,7%

Nyugdíj 4,3%

Kincstárjegy 3,9%
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Eszközalap jellemzői Portfólió összetétele 2012.09.30

Várható hozam  (5)

Részvény 99,3%

Árfolyamkockázat  (4)

Javasolt időtáv 7-10 év

Bankbetét
0,7%

Részvény
99,3%

Bankbetét 0,7%

1. számú melléklet

HI Topselect W Vegyes Alapok Alapja

A HI Topselect W Alap azokat a befektetőket célozza  
meg, akik részesülni szeretnének a világ meghatáro-
zó, neves alapkezelőinek befektetési eredményeiből. 
Az Alap nemzetközi vegyes típusú Alapok Alapja, mely 
mindenkori tőkéjének 50–60 százalékát részvény-, 
40–50 százalékát kötvényalapokba fekteti. Az Alap-
kezelő célzottan olyan alapokat választ, melyek aktív 
portfóliómenedzselést folytatnak, és hosszú távon át-
lagon felüli teljesítményre törekszenek. A Társaság az 
Alap vagyonának legalább 51 százalékát más befekte-
tési alapok, változó tőkéjű befektetési részvénytársasá-
gok és/vagy külföldi befektetési vállalkozások jegyeibe  
fekteti, amelyek a feltételek szerint vagyonuk maxi-

mum 10 százalékát fektethetik más befektetési jegybe.  
A befektetésre kiválasztott alapoknál a megvásárolható  
befektetési jegyek darabszáma korlátlan kell, hogy le-
gyen, és kiemelt szempont a napi likviditás.
Figyelembe véve, hogy az Alap nagyrészt részvény típusú 
befektetéseket eszközöl, és a részvényárfolyamok rövid 
és középtávon nagy kilengésekkel változhatnak, az Alap 
egységeinek értéke jelentős mértékben ingadozhat mind 
pozitív mind negatív irányban. További partner kockázatot 
jelent a kiválasztott alapkezelők hosszú távú, kiegyensú-
lyozott teljesítményének kockázata.
Referenciaindex (benchmark): 100% Peergroup index.
Az Alap indulásának dátuma: 2001.05.17.

Eszközalap jellemzői Portfólió összetétele alapok szerint 2012.09.30

Várható hozam  (4) Európai nyugdíjalap 28,5%

Árfolyamkockázat  (3) Európai részvényalap 21,4%

Javasolt időtáv 5-6 év Nemzetközi nyugdíjalap 21,2%

Európai 
nyugdíjalap

28,5%

Európai 
részvényalap

21,4%

Árualap
3,0%

Nemzetközi
nyugdíjalap

21,2%

USA
részvényalap

8,0%

Ázsiai 
részvényalap

5,2%

Nemzetközi
részvényalap

12,7%

USA részvényalap 8,0%

Nemzetközi részvényalap 12,7%

Ázsiai részvényalap 5,2%

Árualap 3,0%
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1. számú melléklet
HI Topselect D Nemzetközi Alapok Alapja

Az Alap nemzetközi Alapok Alapja, mely tőkéjét kizáró-
lag részvényalapokba fekteti. Az Alapkezelő célzottan 
olyan alapokat választ, melyek vagy világszinten, vagy 
regionálisan aktív portfóliómenedzselést folytatnak, és 
hosszú távon átlagon felüli teljesítményre törekszenek. 
Ez a befektetési stratégia kockázatkedvelő befektetők-
nek ajánlott. A Társaság az Alap vagyonának legalább 
51 százalékát más befektetési alapok, változó tőkéjű be-
fektetési részvénytársaságok és/vagy külföldi befektetési 
vállalkozások jegyeibe fekteti, amelyek a feltételek szerint 
vagyonuk maximum 10 százalékát fektethetik más be-
fektetési jegybe. A befektetésre kiválasztott alapoknál a 

megvásárolható befektetési jegyek darabszáma korlátlan 
kell, hogy legyen, és kiemelt szempont a napi likviditás.
Figyelembe véve, hogy az Alap elsősorban részvény tí-
pusú befektetéseket eszközöl, és a részvényárfolyamok 
rövid és középtávon nagy kilengésekkel változhatnak, az 
Alap egységeinek értéke jelentős mértékben ingadozhat 
mind pozitív mind negatív irányban. További partner koc-
kázatot jelent a kiválasztott alapkezelők hosszú távú, ki-
egyensúlyozott teljesítményének kockázata.
Referenciaindex (benchmark): 100% Peergroup index.
Az Alap indulásának dátuma: 2001.05.17.

Eszközalap jellemzői Portfólió összetétele alapok szerint 2012.09.30

Várható hozam  (5) Európai részvényalap 41,0%

Árfolyamkockázat  (4) USA részvényalap 16,7%

Javasolt időtáv 7-10 év Nemzetközi nyugdíjalap 24,7%

Európai 
részvényalap

41,0%

Árualap
5,8%

Nemzetközi
nyugdíjalap

24,7%

USA
részvényalap

16,7%

Ázsiai 
részvényalap

11,8%
Ázsiai részvényalap 11,8%

Árualap 5,8%

HANSAgold Nemesfém Alap

Az Alapkezelő célja, hogy a befektetők az arany világpiaci 
árának növekedéséből részesedjenek a devizakockázat 
minimális szinten tartása mellett. A HANSAgold mint ne-
mesfémalap közel 20 százalékban közvetlenül aranyba 
fektet. Ezentúl olyan opciókat tartalmaz, amelyek szintén 
az arany árfolyamát képezik le, és fedezetként is a fizikai 
arany szolgál. Diverzifikációs okokból az Alapkezelő ezüst 
alapú értékpapírokat, államkötvényeket és szükség ese-
tén inflációkövető kötvényeket is vásárol. A HANSAgold 
EUR-Klasse a magas hozamra vágyó befektetők számára 
ideális befektetési lehetőség. A HANSAgold Alap vagyo-
nának legfeljebb 30 százalékát tarthatja aranyban, továb-

bá legfeljebb 100 százalékát értékpapírokban (különösen 
jelzálogkötvényekben és certifikátokban) illetve legfeljebb 
100 százalékát bankbetétekben és egyéb pénzpiaci esz-
közökben. Részvényeket, részvénnyel egyenértékű ér-
tékpapírt, befektetési jegyeket az Alap nem vásárolhat. 
Az Alap szempontjából meghatározó kockázatot az arany 
világpiaci árának tartós csökkenése jelenthet, illetve az 
alapba bekerülő kötvények tekintetében makrogazdasági 
kockázatok is felmerülnek.
Referenciaindex (benchmark): Gold USD
Az Alap indulásának dátuma: 2009.08.05.
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1. számú melléklet

Eszközalap jellemzői Portfólió összetétele 2012.09.30

Várható hozam  (4) ETC, Certifikátok, kötvények 54,3%

Árfolyamkockázat  (3) Fizikai arany 20,9%

Javasolt időtáv 5-6 év

Bankbetét 24,8%

Fizikai arany
20,9%

Bankbetét
24,8%

ETC, 
Certi�kátok, 

kötvények
54,3%

HANSA D&P Nemzetközi Részvény Alap

A HANSA D&P Alap azon ügyfeleknek lehet megfelelő vá-
lasztás, akik a befektetésükkel hosszú távon gondolkod-
nak, és nem félnek nagy kockázatot vállalni egy nagyobb 
várható hozam reményében. Az Alap portfóliójában nagy 
arányban szerepel részvény illetve vele egyenértékű ér-
tékpapír. Az Alap magasabb kockázatvállalás mellett 
igyekszik a tőkepiaci árfolyamingadozásokkal magasabb 
hozamot elérni, mint a banki betét, illetve a fix kamatozású 
értékpapírok. A Társaság az Alap vagyonának legalább 
25 százalékát legfeljebb 75 százalékát részvényekben 

vagy részvényalapú befektetési jegyekben tartja, ezen 
túl legfeljebb 10 százalékát tarthatja Németországon kí-
vüli pénzpiaci eszközökben (betét, kötvény). Figyelembe 
véve, hogy az Alap részvény típusú befektetéseket is esz-
közöl, és a részvényárfolyamok rövid és középtávon nagy 
kilengésekkel változhatnak, az Alap egységeinek értéke 
jelentős mértékben ingadozhat mind pozitív mind negatív 
irányban.
Referenciaindex (benchmark): -
Az Alap indulásának dátuma: 1997.03.19.

Eszközalap jellemzői Portfólió összetétele 2012.09.30

Várható hozam  (4) Részvény  42,6%

Árfolyamkockázat  (3) Certifikát 16,3%

Javasolt időtáv 5-6 év Kötvény 13,0%

Részvény
42,6%

Certi�kát
16,3%

Egyéb
14,5%

Kötvény
13,0%

Bankbetét
7,2%

Befektetési alap
6.0%

Derivát
0,4%

Bankbetét 7,2%

Befektetési alap 6,0%

Derivát 0,4%

Egyéb  14,5%
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1. számú melléklet
HANSAzins Kötvény Alap

A HANSAzins Alap Euróban denominált kamatozó, rövid 
futamidejű értékpapírokba fektet be maximum négy éves 
futamidőre. Az Alap befektetési stratégiája, hogy szoros 
kockázatkezeléssel értéknövekedést érjen el. E cél eléré-
se érdekében az Alap csak kamatozó értékpapírt vásárol, 
mind Németország mind az OECD országok területén. A 
HANSAzins Alap vagyonának legalább 51 százalékát Né-
metországban, Euróban kibocsátott kamatozó értékpa-
pírban, legfeljebb 49 százalékát pénzpiaci eszközökben, 

bankbetétekben tartja. Továbbá az Alap tőkéjének legfel-
jebb 10 százalékát Németországon kívül kibocsátott köt-
vényekben vagy pénzpiaci alapok befektetési jegyeiben 
is elhelyezheti az Alapkezelő. Az Alap elsősorban makro-
gazdasági kockázatot hordoz azon országok vonatkozá-
sában, ahol kötvényvásárlást hajt végre.
Referenciaindex (benchmark): 100% REXP 2Y index.
Az Alap indulásának dátuma: 1985.05.02.

Eszközalap jellemzői Portfólió összetétele 2012.09.30

Várható hozam  (2) Banki kötvény 26,8%

Árfolyamkockázat  (1) Államkötvény 19,1%

Javasolt időtáv 1-2 év Vállalati kötvény 25,9%

Vállalati 
kötvény
25,9%

Államkötvény
19,1%

Jelzáloglevél
12,9%

Banki 
kötvény
26,8%

Készpénz
15,5%

Jelzáloglevél 12,9%

Készpénz 15,5%
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1. számú melléklet

Pioneer Investment Kapitalanlagegesellschaft mbH alapjai:

Pioneer Emerging Markets Equity Nemzetközi Részvény Alap

Az Alap kiváló lehetőséget nyújt a közép- és hosszú távon 
gondolkodó befektetőknek. Az Alap célja a fejlődő orszá-
gokban, például Kínában, Brazíliában, Mexikóban vagy 
Oroszországban rejlő jelentős gazdasági növekedési po-
tenciál kiaknázása, eszköze pedig a rugalmas befekteté-
si politika és a szigorú kockázatkezelés. Az Alapkezelő 
a tőle elvárható maximális gondossággal, saját belátása 
és döntése alapján, a törvény és az alapkezelési szabály-
zatban foglalt korlátozások betartása mellett alakítja ki 
az Alap forrásainak felhasználási módját, a befektetési 
arányokat, annak érdekében, hogy a megfelelő jövőbeni 
kockázatok és hozamok függvényében a lehetséges leg-
magasabb hozamot érje el. Az Alap olyan speciális pia-
cokon fektet be, melyek vonzó befektetési célpontok. Az 
Alap befektetési célországai lehetnek: Brazília, Venezuela 
vagy Tajvan. Ezen országok nyers- és ásványi anyagok-
ban gazdagok, így jelentősen profitáltak illetve profitálhat-

nak a jövőben a világ további gazdasági növekedéséből. 
A magas szintű kockázatmegosztás érdekében több mint 
100 vállalat részvénye található a portfólióban. Figyelem-
be véve, hogy az Alap részvény típusú befektetéseket is 
eszközöl, és a részvényárfolyamok rövid és középtávon 
nagy kilengésekkel változhatnak, az Alap egységeinek 
értéke jelentős mértékben ingadozhat mind pozitív mind 
negatív irányban.
A különböző devizákban megvalósított befektetések ese-
tén az árfolyamok kedvezőtlen alakulása miatt az Alap 
árfolyama rövid és középtávon is csökkenhet. Továbbá a 
fejlődő gazdaságok sajátosságaiból eredő gazdasági és 
politikai kockázatok miatt az Alap befektetési egységei-
nek értéke akár nagy volatilitás mellett is változhat.
Referenciaindex (benchmark): 100% MSCI Emerging 
Markets index.
Az Alap indulásának dátuma: 2000.07.04.

Eszközalap jellemzői Portfólió összetétele szektor szerint 2012.09.30

Várható hozam  (6) Pénzügy 27,2%

Árfolyamkockázat  (5) Alapanyagok 10,3%

Javasolt időtáv 10 év < Energia 13,7%

Pénzügy
27,2%

Alapanyagok
10,3%

Alapvető fogyasztási 
cikkek
7,0%

Energia
13,7%

Információs technológia
15,0%

Fogyasztási cikkek
8,3%

Telekommunikáció
7,9%

Ipar és logisztika
5,6%

Egyéb
2,2%

Készpénz
2,8%

Információs technológia 15,0%

Fogyasztási cikkek 8,3%

Telekommunikáció 7,9%

Alapvető fogyasztási cikkek 7,0%

Ipar és logisztika 5,6%

Egyéb 2,2%

Készpénz 2,8%
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1. számú melléklet

Eszközalap jellemzői Portfólió összetétele szektor szerint 2012.09.30

Várható hozam  (6) Energia 39,5%

Árfolyamkockázat  (5) Pénzügy 25,4%

Javasolt időtáv 10 év < Alapvető fogyasztási cikkek 7,6%

Alapvető fogyasztási
cikkek
7,6%

Ipar és logisztika
5,9%

Egyéb
1,8%

Telekommunikáció
5,8%

Alapanyagok
5,1%

Közmű szolgáltatások
4,2%

Egyéb fogyasztási cikkek
3,3%

Készpénz
1,4%

Pénzügy
25,4%

Energia
39,5%

Ipar és logisztika 5,9%

Telekommunikáció 5,8%

Alapanyagok 5,1%

Közmű szolgáltatások 4,2%

Egyéb fogyasztási cikkek 3,3%

Egyéb 1,8%

Készpénz 1,4%

Pioneer Emerging Europe and Mediterranean Equity Nemzetközi Részvény Alap

A fejlődő Európa és Mediterrán Alap többet nyújt egy kelet-
európai alapnál. Több mint 3600 cég részvényei állnak ren-
delkezésre az Uráltól a Piramisokig. Az alulértékelt valuta, a 
megfelelő belső kereslet, a remek nyersanyagkészletek és a 
népesség ideálisabb korstruktúrája befektetési szempont-
ból kiváló lehetőséget nyújthat a hosszú távban gondolko-
dó azon befektetőknek, akiknek a várható magas árfolyam-
nyereség érdekében az átmeneti árfolyamingadozások 
sem jelentenek problémát. Az Alap célja, hogy közép- és 
hosszú távon értéknövekedést érjen el. Ennek érdekében 
az Alap portfóliója úgy kerül kialakításra, hogy teljes esz-
közértékének legalább kétharmada olyan részvényekből, 
vagy részvényekhez köthető eszközökből álljon, amelyek 
kibocsátói a fejlődő európai országok valamelyikébe van-
nak bejegyezve, vagy amelyek gazdasági tevékenységük 
túlnyomó részét itt bonyolítják le, beleértve a mediterrán 
térséget is. Ezen országok közé tartozik Oroszország, 

Törökország, Lengyelország, Magyarország és Izrael. Az 
Alap értékének legfeljebb 10 százaléka fektethető be más 
Alapba vagy látra szóló, maximum 12 hónapon belül lejáró 
bankbetétekbe. Figyelembe véve, hogy az Alap részvény 
típusú befektetéseket is eszközöl és a részvényárfolyamok 
rövid és középtávon nagy kilengésekkel változhatnak, az 
Alap egységeinek értéke jelentős mértékben ingadozhat 
mind pozitív mind negatív irányban.
A különböző devizákban megvalósított befektetések ese-
tén az árfolyamok kedvezőtlen alakulása miatt az Alap 
árfolyama rövid és középtávon is csökkenhet. Továbbá a 
fejlődő gazdaságok sajátosságaiból eredő gazdasági és 
politikai kockázatok miatt az Alap befektetési egységei-
nek értéke akár nagy volatilitás mellett is változhat.
Referenciaindex (benchmark): 100% MSCI Emerging 
Markets Europe & Middle East index.
Alap indulásának dátuma: 1998.11.30.
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1. számú melléklet
Pioneer China Equity Nemzetközi Részvény Alap

Az Alap célja, hogy közép- és hosszú távon tőkenöve-
kedést érjen el. Ennek érdekében az Alap portfóliója úgy 
kerül kialakításra, hogy teljes eszközértékének legalább 
kétharmada olyan részvényekből illetve egyéb részvények-
hez kötött eszközökből álljon, amelynek kibocsátói a Kínai 
Népköztársaságban, Hong Kong-ban vagy Tajvanon van-
nak bejegyezve, vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó 
részét ezen országokban végzik. Az Alapba történő befek-
tetés révén Kína legnagyobb vállalatainak növekedéséből 
részesedhet a befektető. Nincs megkötés arra vonatkozó-
an, hogy az Alap eszközeinek mekkora hányadát fektetheti 
be egy adott földrajzi térségbe. 
Figyelembe véve, hogy az Alap túlnyomórészt részvény 
típusú befektetéseket eszközöl, és a részvényárfolyamok 

rövid és középtávon nagy kilengésekkel változhatnak, az 
Alap egységeinek értéke jelentős mértékben ingadozhat 
mind pozitív mind negatív irányban.
A különböző devizákban megvalósított befektetések ese-
tén az árfolyamok kedvezőtlen alakulása miatt az Alap 
árfolyama rövid és középtávon is csökkenhet. Továbbá a 
fejlődő gazdaságok sajátosságaiból eredő gazdasági és 
politikai kockázatok miatt az Alap befektetési egységeinek 
értéke akár nagy volatilitás mellett is változhat.
Referenciaindex (benchmark): 100% MSCI Golden
Dragon index.
Az Alap indulásának dátuma: 2001.10.05.

Pioneer Indian Equity Nemzetközi Részvény Alap

A Befektetési Alap speciális befektetési lehetőséget 
nyújt az egyéni befektetők részére az ázsiai részvénypi-
acokon. Az Alap kizárólag indiai vállalatok részvényeibe 
fektet. India jelenleg a világ 2. legnépesebb országa, és 
a világ 12. legnagyobb gazdasága, mely előrejelzések 
szerint 2030-ra a világ 3. legerősebb gazdasági hatalma 
lesz. A nagy népességből eredően nagyon fontos piac a 
vállalatok számára, és az angolul beszélő, olcsó munka-
erő nagyon jó lehetőségeket kínál a vállalatok számára, 
hogy letelepedjenek. Az Alap, az eszközeik közép-, illetve 
hosszú távú értéknövekedését szem előtt tartó befekte-
tők számára kínálhat kedvező befektetési lehetőségeket, 
hiszen rövid távon a piaci ingadozások miatt veszteségek 
is keletkezhetnek. Az Alap kitűnő lehetőségeket nyújt egy 
adott portfólió diverzifikálásához, hiszen a kockázatokat 
a részvénypiac meghatározott szegmenséhez allokálja. 

A befektetőknek célszerű azonban figyelembe venniük, 
hogy egy régióhoz kapcsolódó portfólió volatilitása ma-
gasabb, mint egy diverzifikált portfólióé. Figyelembe véve, 
hogy az Alap elsősorban részvény típusú befektetéseket 
eszközöl és a részvényárfolyamok rövid és középtávon 
nagy kilengésekkel változhatnak, az Alap egységeinek 
értéke jelentős mértékben ingadozhat mind pozitív mind 
negatív irányban.
A különböző devizákban megvalósított befektetések ese-
tén az árfolyamok kedvezőtlen alakulása miatt az Alap 
árfolyama rövid és középtávon is csökkenhet. Továbbá a 
fejlődő gazdaságok sajátosságaiból eredő gazdasági és 
politikai kockázatok miatt az Alap befektetési egységeinek 
értéke akár nagy volatilitás mellett is változhat.
Referenciaindex (benchmark): 100% MSCI India index.
Az Alap indulásának dátuma: 2008.07.21.

Eszközalap jellemzői Portfólió összetétele szektor szerint 2012.09.30

Várható hozam  (6) Pénzügy 29,0%

Árfolyamkockázat  (5) Energia 13,9%

Javasolt időtáv 10 év < Telekommunikáció 10,7%

Telekommunikáció
10,7%

Ipar és logisztika
7,7%

Információs technológia
7,4%

Egyéb fogyasztási cikkek
7,3%

Alapvető fogyasztási cikkek
6,5%

Egyéb
6,4%

Készpénz
11,1%

Energia
13,9%

Pénzügy
29,0%

Ipar és logisztika 7,7%

Információs technológia 7,4%

Egyéb fogyasztási cikkek 7,3%

Alapvető fogyasztási cikkek 6,5%

Egyéb 6,4%

Készpénz 11,1%



10

1. számú melléklet

Pioneer Asia (Ex. Japán) Equity Nemzetközi Részvény Alap

Az Alapkezelő a portfólió legalább kétharmadát csendes-
óceáni vállalatok részvényeibe fekteti Japán kivételével, a 
vonatkozó törvény és az Alapkezelési szabályzatban foglalt 
korlátozások betartása mellett. Az Alapkezelő a jövőbeni 
kockázatok és hozamok függvényében úgy végzi befekte-
tési tevékenységét, hogy az elérhető legmagasabb hozam 
elérésére törekszik. Az Alap vagyonának legalább kéthar-
madát részvényekbe fekteti, ugyanakkor ideiglenesen akár 
készpénzt is tarthat az Alap. Továbbá eszközeinek legfel-
jebb 10 százalékig terjedő összegben, időleges jelleggel 
jogosult hiteleket felvenni. Az Alap nem vásárolhat nyers-
anyagot, ingatlant, nem nyújthat kölcsönt, illetve garanci-
át harmadik személynek. Ezenfelül nem végezhet fedezet 
nélküli ügyleteket (short sale).

Figyelembe véve, hogy az Alap elsősorban részvény típu-
sú befektetéseket eszközöl, és a részvényárfolyamok rövid 
és középtávon nagy kilengésekkel változhatnak, az Alap 
egységeinek értéke jelentős mértékben ingadozhat mind 
pozitív mind negatív irányban.
A különböző devizákban megvalósított befektetések ese-
tén az árfolyamok kedvezőtlen alakulása miatt az Alap 
árfolyama rövid és középtávon is csökkenhet. Továbbá a 
fejlődő gazdaságok sajátosságaiból eredő gazdasági és 
politikai kockázatok miatt az Alap befektetési egységeinek 
értéke akár nagy volatilitás mellett is változhat.
Referenciaindex (benchmark): 100% MSCI AC Asia  
Ex. Japan index.
Az Alap indulásának dátuma: 2000.06.28.

Eszközalap jellemzői Portfólió összetétele szektor szerint 2012.09.30

Várható hozam  (6) Pénzügy 27,1%

Árfolyamkockázat  (5) Információs technológia 14,4%

Javasolt időtáv 10 év < Energia 12,9%

Alapvető fogyasztási cikkek
9,6%

Közmű szolgáltatások
6,1%

Információs
technológia

14,4%

Egyéb fogyasztási cikkek
7,1%

Alapanyagok
6,9%

Egyéb
6,8%

Készpénz
4,1%

Energia
12,9%

Pénzügy
27,1%

Ipar és logisztika
5%

Alapvető fogyasztási cikkek 9,6%

Egyéb fogyasztási cikkek 7,1%

Alapanyagok 6,9%

Közmű szolgáltatások 6,1%

Ipar és logisztika 5,0%

Egyéb 6,8%

Készpénz 4,1%

Eszközalap jellemzői Portfólió összetétele szektor szerint 2012.09.30

Várható hozam  (6) Pénzügy 23,9%

Árfolyamkockázat  (5) Információs technológia 19,6%

Javasolt időtáv 10 év < Egyéb fogyasztási cikkek 15,3%

Alapvető fogyasztási cikkek
5,7%

Telekommunikáció
7,1%

Információs
technológia

19,6%

Egyéb fogyasztási cikkek
15,3%

Alapanyagok
3,2%

Egyéb
2,7%

Energia
8,1%

Pénzügy
23,9%

Ipar és logisztika
14,4%

Ipar és logisztika 14,4%

Energia 8,1%

Telekommunikáció 7,1%

Alapvető fogyasztási cikkek 5,7%

Alapanyagok 3,2%

Egyéb 2,7%
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1. számú melléklet
Pioneer Strategic Income Kötvény Befektetési Alap

Az Alap magas megtérülést biztosító, hitelviszonyt meg-
testesítő eszközökbe történő befektetést valósít meg. A 
Befektetési Alap eszközeinek legalább 80 százalékát hitel-
viszonyt megtestesítő értékpapírokba, illetve hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapírokhoz kapcsolódó eszközökbe 
fekteti. A Befektetési Alap a hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírok piacán résztvevők bármely devizában kibo-
csátott kötvényébe fektethet. Az Alap az árfolyamkocká-
zatokat USA dollárral vagy euróval fedezi. A Befektetési 
Alap befektetéseit a kötvénypiac alábbi két szegmensében 
valósíthatja meg: 1. Befektetésre nem javasolt kategóriába 
sorolt (magas hozamú) hitelviszonyt megtestesítő érték-
papírok, illetve hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokhoz 
kapcsolódó eszközök. 2. Befektetésre javasolt kategóriába 
sorolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, illetve hitel-
viszonyt megtestesítő értékpapírokhoz kapcsolódó eszkö-

zök. Befektetésre javasolt kategória: a Standard & Poor’s 
besorolása szerint azonos vagy magasabb szintűek, mint 
BBB, vagy másik nemzetközileg elismert statisztikai hitel-
minősítő cég által ezzel egyenértékű kockázati kategóriá-
ba esnek. Az Alapkezelő által meghatározott allokációtól 
függően az Alap eszközeinek maximum 70 százalékát 
fektetheti befektetésre nem javasolt kategóriába sorolt ér-
tékpapírokba.
A különböző devizákban megvalósított befektetések ese-
tén az árfolyamok kedvezőtlen alakulása miatt az Alap 
árfolyama rövid és középtávon is csökkenhet. Továbbá 
kiemelt kockázatot jelenthet a hitelminősítő cégek által be-
fektetésre nem javasolt értékpapírok vásárlása.
Referenciaindex (benchmark): 100% BarCap U.S. 
Universal index.
Az Alap indulásának dátuma: 2003.04.04.

Eszközalap jellemzői Portfólió összetétele eszközök szerint 2012.09.30

Várható hozam  (4) USA magas kockázatú vállalati 26,0%

Árfolyamkockázat  (3) USA befektetésre ajánlott vállalati kötvények 17,4%

Javasolt időtáv 5-6 év USA jelzáloggal fedezett 17,2%

Feltörekvő piacok
11,4%

Nemzetközi kockázatos
5,4%

USA 
befektetésre 

ajánlott vállalati 
kötvények

17,4%

Nemzetközi befektetésre
ajánlott
8,5%

Önkormányzati kötvény
6,4%

USA Államkincstár/
Spec. Kibocsátó

2,5%

USA 
jelzáloggal fedezett

17,2%

USA magas
kockázatú 

vállalati
26,0%

Pénzeszközök
5,2%

Feltörekvő piacok 11,4%

Nemzetközi befektetésre ajánlott 8,5%

Önkormányzati kötvény 6,4%

Nemzetközi kockázatos 5,4%

Pénzeszközök 5,2%

USA Államkincstár/Spec. Kibocsátó 2,5%
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1. számú melléklet
Pioneer Global Multi-Asset 

Azon befektetőknek nyújthat kedvező befektetési lehető-
séget a Pioneer Global Multi-Asset Alap, akik közép- és 
hosszú távú befektetési horizonton kiemelkedő hozamot 
szeretnének realizálni a részvénypiacon. E globális, euró-
ban jegyzett részalap célja pénzügyi eszközökkel közép- 
és hosszú távú értéknövekedés elérése. A részalap saját 
tőkéjének 20-100 százalékát törzsrészvények és rész-
vényhez kötött értékpapírok teszik ki. Az Alap 15 száza-
lékig áruindex certifikátokat is tartalmazhat. A rugalmas 
portfóliómenedzselésnek köszönhetően az indexek emel-
kedése és csökkenése esetén is képes lehet az Alap pozi-
tív befektetési eredményt elérni. 
 

Figyelembe véve, hogy az Alap elsősorban részvény típu-
sú befektetéseket eszközöl, és a részvényárfolyamok rövid 
és középtávon nagy kilengésekkel változhatnak, az Alap 
egységeinek értéke jelentős mértékben ingadozhat mind 
pozitív mind negatív irányban.
A különböző devizákban megvalósított befektetések ese-
tén az árfolyamok kedvezőtlen alakulása miatt az Alap ár-
folyama rövid és középtávon is csökkenhet.
Referenciaindex (benchmark): 60%-ban az MSCI 
World, 40%-ban a JPM Global index.
Az Alap indulásának dátuma: 2008.12.12.

Eszközalap jellemzői Portfólió összetétele szektor szerint 2012.09.30

Várható hozam  (5)

Államkötvény 35,8%Árfolyamkockázat  (4)

Javasolt időtáv 7-10 év

Vállalati kötvény
2,2%

Egyéb
57,6%

Bankbetét
4,4%

Államkötvény
35,8%

Vállalati kötvény 2,2%

Bankbetét 4,4%

Egyéb 57,6%
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1. számú melléklet

Általános információk 

A befektetési jegyek vásárlása számos kockázatot hordoz 
magában, melyek döntő többsége arra vezethető vissza, 
hogy az Alap portfóliójában szereplő eszközök értéke, ár-
folyama ingadozik.

1. Politikai kockázat

A pénzügyi eszközök piaci értékének, illetve árfolyamának 
ingadozása elsősorban a tőkepiacok mozgásának függvé-
nye, amelyeket az általános világgazdasági helyzet, valamint 
az adott országban jellemző gazdasági és politikai feltételek 
befolyásolnak. Az árfolyamingadozásokra – különös tekin-
tettel a tőzsdéken – egyéb tényezők is hatással lehetnek, 
például a piaci hangulat, vagy aktuális vélemények, híresz-
telések.

2. Kamatkockázat

Kamatozó értékpapíroknál fennáll a lehetősége annak, 
hogy a kibocsátáskor/értékesítéskor fennálló piaci kamat-
szint az idő előrehaladtával változik. Ha a kamatok a kibo-
csátáskori szint fölé emelkednek, csökken az értékpapír 
árfolyama. Kamatcsökkenéskor árfolyamemelkedés fi-
gyelhető meg. A hosszabb lejáratú kamatozó értékpapírok 
árfolyama érzékenyebb a kamatok változására, ezért ezek 
kockázatosabbak, mint a rövid lejáratú kamatozó értékpa-
pírok.

3. Ország- vagy transzferkockázat

Országkockázatról akkor beszélünk, amikor egy külföldi 
adós, fizetőképessége ellenére – a székhelye szerinti ország 
fizetőképességének vagy készségének hiánya miatt – csak 
részben vagy egyáltalán nem teljesíti kötelezettségét. Így 
kieshetnek olyan kifizetések, amelyekre az alapnak jogos 
követelése áll fenn.

4. Likviditási kockázat

Egy befektetési alap – amennyiben erre befektetési politiká-
ja lehetőséget biztosít – olyan eszközöket is megszerezhet, 
amelyeket nem vezettek be tőzsdére, vagy egyéb szerve-
zett piacra. Ilyen eszközök birtoklása azzal a veszéllyel jár, 
hogy nehézségek merülhetnek fel a harmadik félnek történő 
értékesítés során. Egy befektetési alap portfóliójában lévő 
eszközök likviditása időben változhat. Előfordulhat, hogy ha 
jelentősen romlik egy eszköz likviditása, akkor azt csak a 
nyilvántartási érték alatt tudja az Alapkezelő értékesíteni, ami 
kedvezőtlenül befolyásolja az alap nettó eszközértékét, így a 
befektetési jegyek árfolyamát. Kölcsönadott értékpapír ese-
tén likviditási kockázatot jelent, hogy az ügylet futamideje 
alatt a kölcsönadott értékpapír nem, vagy csak az ügylet 
lezárása után értékesíthető.

5. Partnerkockázat

Az Alapnak keletkezhet vesztesége egy kibocsátó, illetve 
szerződő fél megszűnése esetén is. Az értékpapírok gon-
dos kiválasztása mellett sem zárható ki, hogy egy kibocsátó 
vagyonvesztése miatt az Alapnak vesztesége keletkezzen. 
A partnerkockázat egy kétoldalú szerződésben résztvevő fél 
kockázatát foglalja magában, amelynél egy követelés rész-
ben vagy egészben elveszhet. Ez minden olyan szerződést 
érint, amelyet Alap javára kötöttek.

6. Devizakockázat

Az Alap azon eszközeinél, amelyek az Alap devizanemétől 
eltérő devizában kerültek befektetésre, a hozamok, illetve 
visszafizetések is eltérő devizában keletkeznek. Ha a befek-
tetés devizaneme gyengül az Alap devizájával szemben, úgy 
csökken az Alap értéke és ezzel együtt a befektetési jegyek 
értéke is.

7. Származtatott termékek kockázata

Az Alapkezelő – amennyiben erre az alap befektetési politi-
kája lehetőséget kínál – származékos ügyleteket is köthet az 
Alap javára kockázatfedezési céllal. A derivatív ügyletek arra 
szolgálnak, hogy a portfólió összkockázatát csökkentsék, 
ami ugyanakkor együtt járhat a hozamkilátások romlásával 
is. Az Alapkezelőnek lehetősége van emellett a befektetési 
stratégiája részeként is származékos terméket alkalmazni. 
Ezáltal bizonyos időszakokban megnőhet a veszteség koc-
kázata is.

8. Koncentrációs kockázat

Kockázatot jelenthet, ha egy alap befektetései egy bizonyos 
eszközre vagy piacra koncentrálódnak. Ezáltal ugyanis az 
Alap eszközértéke erősen függ az adott eszköz, illetve piac 
mozgásától, ami az adott eszköz (piac) árfolyamának csök-
kenése (visszaesése) esetén akár jelentősen csökkentheti 
az alap eszközértékét és ezzel együtt a befektetési jegyek 
értékét.

9. Inflációs kockázat

A kamatozó értékpapírok hozamszintjét, ezáltal a vállalatok 
finanszírozásának költségét, valamint a beruházási aktivitást 
döntően befolyásolják az adott ország makrogazdasági fo-
lyamatai, ezen belül is különösen az infláció alakulása. Az 
infláció emelkedésével együtt járó hozamszint-emelkedés 
kedvezőtlenül hat a fix kamatozású hitelviszonyt megteste-
sítő értékpapírok árfolyamára, és a beruházások visszafo-
gásán keresztül ronthatja a vállalatok profitabilitását. Fenti 
tényezőket az ország fizetési mérleg pozíciója, valamint az 
államháztartás egyenlege (külső- belső egyensúly) befolyá-
solja.

Az egyszerűsített tájékoztató összefoglalóan tartalmazza a befektetési alapokra vonatkozó legfontosabb  
információkat. Részletesebb adatokat az Alapkezelők teljes körű tájékoztatója tartalmaz, melyek megtalál-
hatók az egyes Alapkezelők honlapján.

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az Alap jövőbeli teljesítményére nézve.

Részletes tájékoztató a befektetési alapokhoz  
kapcsolódó kockázatokról
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I. Befektetési alapok forgalmazási rendje

1. Befektetési alapok árfolyam dátumai:

Alapok listája Árfolyam dátum

HANSA Alapkezelő vétel eladás

HANSA D&P T+1 nap T+1 nap

HANSAeuropa T+1 nap T+1 nap

HANSAgold T+1 nap T+1 nap

HANSAinternational T+1 nap T+1 nap

HANSAzins T+1 nap T+1 nap

HI Topselect D T+1 nap T+1 nap

HI Topselect W T+1 nap T+1 nap

Pioneer Alapkezelő    

Emerging Europe and Mediterranean Equity T nap T nap

Emerging Markets Equity T nap T nap

Global Multi-Asset T nap T nap

China Equity T nap T nap

Indian Equity T nap T nap

Asia (ex. Japan) Equity T nap T nap

Strategic Income T nap T nap

2. Eltérő alapkezelők alapjai közötti eljárás esetén:

Az eseti befektetési egységek áthelyezésére a szerződő írásbeli rendelkezésének a biztosító központjába történő beérke-
zését követően legkésőbb a 7. értékesítési napon érvényes belépési áron kerül sor, amennyiben Partnereink a szerződés 
szerinti feltételeknek eleget tesznek.
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