
CIB F  RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA 

Éves jelentés

CIB Bank Zrt. 

2015 

1/15



 
  

 

 Alapadatok 

1.1. A CIB  Részvénypiaci Alapok Alapja 
Megnevezése:  (a 

továbbiakban: Alap) 

Az Alap típusa: nyilvános, azaz nyilvános forgalombahozatal útján 
létrehozott 

Az Alap fajtája:  

Az Alap futamideje: az Alap 2008/03/24-
jött létre, azaz nincs lejárata 

Besorolása: hagyományos, részvényalap, ABAK-irányelv alapján 
harmonizált befektetési alap 

1.2.  
Neve: 

 

Székhelye: H-1027 Budapest, Medve u. 4-14. 
1.3. A forgalmazó 

Neve: CIB Bank Zrt. (a továbbiakban: Forgalmazó) 

Székhelye: H-1027 Budapest, Medve u. 4-14. 

Neve: Equilor Befektetési Zrt. 

Székhelye: H-1037 Budapest, Montevideó u. 2/c. 

Neve: Concorde Értékpapír Zrt. 

Székhelye: H-1123 Budapest, Alkotás u. 50. 
1.4.  

Neve:  

Székhelye: H-1027 Budapest, Medve u. 4-14. 
1.5. Forgalmazási helyek 

Neve: CIB Bank Zrt. fiókjai és internetes kereskedési rendszere 

Székhelye: H-1027 Budapest, Medve u. 4-14. 

Neve: Equilor Befektetési Zrt. 
Székhelye: H-1037 Budapest, Montevideó u. 2/c. 

Neve: Concorde Értékpapír Zrt. 

Székhelye: H-1123 Budapest, Alkotás u. 50. 
1.6. A könyvvizsgáló 

Neve:  (Kamarai tagsági szám: MKVK-005879) 
KPMG Hungária Kft. 

Székhelye: H-1134 Budapest, Váci út 31. 
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 A befektetési eszközállomány összetétele 

Tárgynap (T. forgalmazás-elszámolási nap)

Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték
Darabszám

teljes mértéke*
Kötelezettség

módszer
Bruttó módszer

Kötelezettség
módszer

Bruttó módszer

Tényleges 100.00% 85.98% 100.00% 88.83%
Maximális 150.00% 150.00% 150.00% 150.00%

Alap devizaneme
Devizakitettség fedezettségi szintje

USD
HUF

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 856,094,217 HUF 55.28% 635,850,274 HUF 42.59%
iShares MSCI Emerging Markets Index Fund 383,381,520 HUF 24.76% 566,781,527 HUF 37.96%
Folyószámla (HUF) 243,456,280 HUF 15.72% 157,207,498 HUF 10.53%

I. Kötelezettségek felsorolása, értéke ill. eszközökhöz viszonyított 
aránya

32,702,540 HUF 2.07% 4,039,081 HUF 0.27%

I/1. Hitelállomány 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00%
I/2. Egyéb kötelezettségek 32,702,540 HUF 2.07% 4,039,081 HUF 0.27%

0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00%
II. Eszközök felsorolása, értéke ill. az összes eszközökön belüli 
aránya

1,581,227,128 HUF 100.00% 1,496,965,250 HUF 100.00%

II/1. Folyószámla, készpénz 243,456,280 HUF 15.40% 166,908,971 HUF 11.15%
II/2. Egyéb követelés 16,617,614 HUF 1.05% 2,414,523 HUF 0.16%
II/3. Lekötött bankbetétek 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00%

0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00%
0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00%

II/4. Átruházható értékpapírok 1,321,153,234 HUF 83.55% 1,327,641,756 HUF 88.69%
II/4.1. Állampapírok 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00%

II/4.1.1. Kötvények 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00%
II/4.1.2. Kincstárjegyek 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00%
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes értékpapírok 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00%

0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00%
0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00%
0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00%

II/4.3. Részvények 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00%
0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00%
0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00%

II/4.4. Jelzáloglevelek 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00%
0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00%
0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00%

II/4.5. Befektetési jegyek 1,376,420,724 HUF 87.05% 1,327,641,756 HUF 88.69%
1,376,420,724 HUF 87.05% 1,327,641,756 HUF 88.69%

0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00%
II/5. Származékos ügyletek -55,267,490 HUF -3.50% 0 HUF 0.00%

II/5.1. Határidos -55,267,490 HUF -3.50% 0 HUF 0.00%
II/5.1.1. Futures 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00%
II/5.1.2. Forward -55,267,490 HUF -3.50% 0 HUF 0.00%

II/5.2. Opciós ügyletek 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00%
0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00%

II/5.2.2. OTC típusú opciók 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00%
II/6. Közelmúltban forgalomba hozott átruházható ép. 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00%
II/7. Egyéb átruházható értékpapír 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00%

Bruttó eszközérték 1,581,227,128 HUF 100.00% 1,496,965,250 HUF 100.00%
Nettó eszközérték 1,548,524,588 HUF 97.93% 1,492,926,169 HUF 99.73%

2015.12.302014.12.30

* Az az Alap szerinti kitettségének számítását a bruttó , valamint a kötelezettség módszerr el számítja ki. A bruttó módszer az
Alap teljes kitettségét adja meg, míg a kötelezettség módszer figyelembe veszi az Alapban befektetési eszközök fedezeti és nettósítási hatásait
is. Az az Alap esetében alkalmazható (nettó összesített kockázati kitettség) legnagyobb mértékét az Alap típusa, befektetési
stratégiája, a forrásai, az eszközök és a kötelezettségek aránya, a fedezeti biztosítékának mértéke, az Alap mögöttes piacain
végrehajtott üzletkötések volumene, természete és kiterjedése, valamint az üzletkötések végrehajtási helyszíneit pénzügyi szolgáltatók,
intézmények, partnerek által képviselt rendszerkockázat alapján állapítja meg. A mértéke a tájékoztatási a feltüntetett
tényleges és a megengedett maximális értékek között ingadozott. Az az Alap nevében kötött teljesült megbízások,

ügyletek vonatkozásában biztosítékokat nem nyújt, garanciákat nem vállal, valamint ezek újbóli felhasználására jogokat
nem szerez és nem biztosít.

1,548,524,588 HUF 1,492,926,169 HUF
0.9815 0.8890

1,577,713,670 db 1,679,272,952 db

HUF HUF

98.10% 0.00%
0.00%0.00%

 

 

3/15



 
  

 

 Az Alap forgalmi adatai 

3.1.  

végén
(2014. december 30.)

(2015. december 30.)

darabszáma
1,577,713,670 db 1,679,272,952 db

eladott befektetési jegyek darabszáma 1,202,048,255 db

visszaváltott befektetési jegyek 
darabszáma

1,100,488,973 db

1,227,878,757 HUF

1,149,316,712 HUF

a portfólió összesített nettó 
eszközértéke

1,548,524,588 HUF 1,492,926,169 HUF

az egy befektetési jegyre jutó nettó 
eszközérték

0.9815 0.8890

 

3.2. 
eszközértékének a változása havi bontásban 

az egy jegyre jutó 
nettó eszközérték

2010/12/31 3,565,985,290 HUF 1.0853
2011/12/30 2,848,097,652 HUF 0.8909
2012/12/28 2,472,030,883 HUF 1.0322
2013/12/30 2,358,768,906 HUF 0.9931
2014/12/30 1,548,524,588 HUF 0.9815
2015/01/05 1,533,693,778 HUF 0.9712
2015/01/30 1,544,230,533 HUF 1.0192
2015/02/27 1,658,362,024 HUF 1.0420
2015/03/31 1,563,946,679 HUF 1.0522
2015/04/30 1,299,093,803 HUF 1.0879
2015/05/29 1,393,358,907 HUF 1.0913
2015/06/30 1,458,647,048 HUF 1.0630
2015/07/31 1,513,521,300 HUF 1.0000
2015/08/31 1,405,970,923 HUF 0.9098
2015/09/30 1,412,862,810 HUF 0.8773
2015/10/30 1,480,276,935 HUF 0.9288
2015/11/30 1,526,435,985 HUF 0.9442
2015/12/30 1,492,926,169 HUF 0.8890  
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  bekövetkezett változások 

A befektetési alapok termékszerkezetének változása 

3 befektetési alap határozott futamidejének végéhez ért, valamint szintén, 12 új, nyilvános befektetési alap került 
kibocsátásra
vagyon az év elejei 321 milliárd HUF összeg év során növekedést felmutatva 377 milliárd 

 

 
i 

Felügyelete H-EN-III-1152/2012. számú határozatával engedélyezte, hogy a VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. 
-os közvetlen 

hányada 2013. március 22-
szavazati hányada 100%. A VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. az EURIZON CAPITAL SGR cégcsoport tagja, 
amely az Intesa Sanpaolo csoport - melynek része a CIB Bank Zrt. is - vagyonkezelésre specializálódott tagjaként mind a 
magán-, mind pedig az intézményi ügyfelek részére a vagyonkezelési termékek és szolgáltatások széles skáláját 
biztosítja. Az EURIZON CAPITAL SGR tevékenysége nemcsak a befektetési alapok nemzetközi forgalmazására terjed ki, 
hanem az Intesa Sanpaolo csoport befektetési alapkezelési és vagyonkezelési tevékenységének egy részét is végzi. A 

5-ben folyamatos volt a befektetési alapok piacán kezelt 

a befektetési al 5-2016 

között a hazai bankrendszerben tapasztalh

ósággal, a jegybankok továbbra is laza monetáris 
politikájával támogatott 

k indult, amely folyamatnak az 

javítása é 5-ben is nagy hangsúlyt fektetett 

együtt járó kockázatok kezelésében, a CIB Bankcsoport, valamint az EURIZON CAPITAL SGR cégcsoport stratégiai 

5-ben a fentiekben bemutatott stratégiai válaszokra alapozva 
l, fejlesztésével és 

jövedelempolitikát kell kialakítani illetve fenntartani. Az üzleti szemlélet megtartása mellett a vállalati kultúra része a 
munkavállalókkal való korrekt bánásmód és a hosszú . 

biztosítja, hogy az alkalmazottak számára fizetett teljes javadalmazás rögzítet

s 
alkalmazására. Ennek értelmében 2015. évben 
az alábbiak szerint alakult: 

rögzített 0 HUF 173,367,151 HUF
változó 0 HUF 22,060,813 HUF
nyereségrészesedés 0 HUF 0 HUF

teljes javadalmazás* adó és járulékok levonása
összege (az által kezelt egyes az alapok hozam-kockázati profiljára tevékenységük révén, 

* Alapbér, változó bér, fizetett szabadság, túlóra pótlék, táppénz, önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás,
egészségpénztári munkáltatói hozzájárulás, cafeteria, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás, utazási költségtérítés.  

dalmazás az 

-
pénzügyi ered
rögzített, sem változó javadalmazást, sem nyereségrészesedést, valamint befektetési jegyeit semmilyen formában nem 
adja át. 
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tumainak hasznosítása 
-nél vezetett 

folyószámlájának szerepe az azonnali likviditás biztosítása. A forgatási célú értékpapírok 1.134 millió forint állománya 

másodlagos likviditást biztosítanak. 

olitikája, az alkalmazott kockázatkezelési rendszerek 
A technikai fej

pénzügyi intézményekkel szemben. A bonyolul

 
(

kockázati típusokat tárja fel, illetve végzi 

kockázatkezelési feladatokat ellátó területet funkcion

Eurizon Capital cégcsoportra érvényes egységes irányelvek érvényesítése érdekében a VÚB Asset Management, správ. 
. 

mindenkor kezelt vagyon méretének, portfólió-összetételének és az Alap Kezelési szabályzatában, Kiemelt 
információikban foglaltak szerint meghirdetett befektetési stratégiáinak valamint kockázat / nyereség profilnak. Az 

-
meghirdetett kockázati profilja - és partnerkockázatokat azonosít, 

alkalmaz. A piaci kockázatkezelési politika magába foglalja a kamatkockázattal kapcsolatos irányelveket. A befektetési 

mozgásából származó kockázatoknak, azaz a piaci kockázatoknak, hogy a piaci árfolyamok változása kihat a befektetési 
 A likviditási 

kockázat kezelése egyszerre jelenti az eszköz oldali likviditás és a forrás 
kockázatkezelési irányelvek definiálják az ebbe a 

olatban nem kötött új 
megállapodásokat. Az Alap portfólióelemei 2015. évben nem tartalmaztak olyan pénzügyi eszközöket, amelyekre 

 kellett volna alkalmaznia, így az Alap 
likviditáskezelé  

Likviditási mutatók
Alapok Alapja

Eszközoldal likviditás mutató 91.63%
Forrásoldal likviditás mutató 1.39%
Kötelezettség/Eszköz arány 1.52%
Közepes likviditású eszközök 8.37%
Alacsony likviditású eszközök aránya 0.00%
Korlátozott likviditású eszközök aránya 0.00%
Illikvid eszközök aránya 0.00%  

partnere nem tudja, vagy nem hajlandó kötelezettségeit teljesí
portfoliókat veszteség érheti, ami szállítási és nem teljesítési kockázatból származhat. 

gazgató hagyja jóvá és 
adja ki. 

rdek  

 
-  - 

hatást, ugyanakkor az Alapkeze
5. évben komoly 

ítéseket tett annak érdekében, hogy dolgozóit bevonja a CIB Bankcsoport által indított környezetvédelmi 

evonás útján összpontosítanak az energiatakarékosságra, és ennek 
során az összes kapcsolódó tevékenységet egységes keretrendszerbe foglalják.  

Kutatás-kísérleti fejlesztés 
-kísérleti fejlesztési tevékenységet nem folytat. 
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 A befektetés  

között: Kína, India, Brazília, Oroszország valamint az ázsiai, latin-amerikai régió sz
-os célarányt követ. A fennmaradó részt 

-ban MSCI EM 
index (Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index) és 10% ZMAX index alkotja. A befektetési jegyek 
forintért vásárolhatók meg, ám mivel az alap vagyonát nem forintban kibocsátott külföldi értékpapírokba is befekteti, így 
az alap hozamát a devizaárfolyam-nyereség ill. -veszteség is befolyásolhatja. A devizaárfolyam-mozgások hatásának 

 

 
Nemzetközi és hazai makrogazdasági helyzet 

ci folyamatok függvénye lesz, ugyanakkor számos Fed 

piac (forward kamatárazások) és a Fed között, mi szerint a piac konzisztensen alacsonyabb kamatot vár, mint a jegybanki 
-

2016 illetve 2017 végére vonatkozó várakozásaikat a Fed kormányzók), a decemberi kamatemelés óta mintha kissé a 
piac alkalmazkodott volna, enyhén megemelkedtek a rövid oldali forward kamatvárakozások. A másik fontos kérdése az 

gyjából 9-
csökkentését. A december 16-
ez milyen szintet jelent) folytatja az értékpapírok lejáratainak és kamatainak újrabefektetését. 

-e egy újabb 
jutott az olajár, ami nem 

 

visszaesését. (A decemberben kiadott harmadik becslésben már láthattuk a III. negyedéves növekedés fogyasztás 

komponensre, mert a fogyasztás felívelése magával hozza a magánszektor jövedelmeinek növekedését és a 

i 
látszanak, ezért a Fed-

-os tartományban mozognak (a 

lefelé mutató kockázatokat látunk az amerikai növekedésben. Inflációs fronton minden adat megnyugtatóan alacsony volt 
nyersanyag árak közvetlen hatásai miatt (alapinfláció, GDP deflátor, PCE 

miatt nem lenne szükség kamatemelésekre az USA-ban, azonban például a GDP deflátort és a maginflációt ábrázoló 
grafikonon már jól látszik, hogy a bérinfláció a jó növekedési adatok mellett már felütötte a fejét (a maginfláció 
visszakanyarodott a Fed 2%-os célértékére). Amennyiben a nyersanyagárak normalizálódnak, úgy ütemes emelkedésnek 
indulna minden inflációs mutató. Az euro övezetben 2015-

-II. és III. negyedévben rendre 0,5-0,4 illetve 0,3%-
évesített adatok). A negyedik negyedévben sem várható komolyabb javulás, de összességében a 2015-ös évre szerény 

- -ra futhat fel 
az euró övezet növekedése. Az e

mellett nem jelentek meg bérinflációs trendek, mint azt a maginflációs számokon is láthatjuk. 
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-
-s támogatási ciklus kifutásával a 

an a magán fogyasztás tölti be. A 
növekedés komponenseinek eltolódásán túl a 2015- -es 

tménye után a 2015-ös terméseredmény jóval visszafogottabb volt, és ezt az alacsonyabb 
terméseredményt alacsonyabb világpiaci árakon lehetett csak értékesíteni. Összességében a 2014-es 3,6%-os 
növekedés után 2015-ben nagyjából 3% közeli növekedésre volt képes a magyar gazdaság és az idei évben hasonló 

-2015-ben és az idei 
-ben (4 illetve 

3,6%) és idén is várhatóan jól fognak teljesíteni. Az inflációs környezet mérsékelt volt ez elmúlt években hazánkban is, 
eb

visszafogott nyersanyagárak emelke
gyengébb euró árfolyamot; nem várható olyan kormányzati intézkedés sorozat, ami mesterségesen alacsonyan tartaná 
továbbra is az inflációt (a lakossági energiaár csökkentésének nincsenek további tartalékai). Az MNB alappályája a 
növekedési és inflációs ütemek tekintetében realisztikusnak mondható. 
Részvénypiacok 
A 2015-
kockázat

ok emelkedni tudtak. Sajnos ez az emelkedés nem volt elég ahhoz, hogy a fejlett piacokat 
reprezentáló MSCI World Index pluszba lendüljön, -1,9%-al zárta az évet. A régiós CETOP20 Index a decemberi 
emelkedés ellenére is -4,2%-os hozammal zárt, de globális f -17%-os 
hozama volt a legrosszabb a nagy indexek közül. Az év nagy meglepetése a hazai piac volt, a BUX közel 44%-ot tudott 
emelkedni. 
2015- lt, közel 44%-os teljesítménnyel. A 

az volt, hogy a részvények eredményei nem újra befektetett jövedelemként hasznosultak és nem is osztalék formájában 
gazdagították a részvénytulajdonosokat, hanem gazdaságpolitikai elvonásként a költségvetésbe vándoroltak. Az év elején 

megállapodott az Erste Bankkal és az EBRD-

teremtettek. A gyors emelkedéssel a 
-

melynek nagy része a különadók kiárazásából adódik. A hazai piac prémiummal kereskedik a historikusan tapasztalt 
értékeltséghez képest, de a 11,2-es P/E hányados a magas eredménynövekedés fényében reális. A legnagyobb kockázat 

 
az MNB tulajdonszerzése. 
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hozamadatai 

2015 2014 2013 2012 2011 2010
CIB Hozamvédett Betét Alap - 0.11% 0.26% 0.81% 1.27% 2.17% 3.26% 3.66% 5.13% 0.81% 1.73% 3.97% 6.62% 5.27% 4.71%
CIB Pénzpiaci Alap 100% RMAX index -0.13% 0.45% 0.92% 1.31% 2.28% 3.57% 3.75% 6.30% 0.92% 1.70% 4.25% 7.40% 4.49% 4.57%
CIB Euró Pénzpiaci Alap - 0.13% 0.24% 0.48% 0.60% 0.91% 1.36% 1.57% 1.97% 0.48% 0.71% 1.54% 2.71% 2.45% 1.50%
CIB Relax Vegyes Alap 100% RMAX index 0.52% - - - - - - 1.12% - - - - - -
CIB Euró Relax Vegyes Alap 100% EONIA TR 0.52% - - - - - - 1.07% - - - - - -
CIB Algoritmus Vegyes Alapok Alapja 100% RMAX index - - -1.70% -1.12% -0.60% 1.12% - 0.41% -1.70% -0.54% 0.43% 6.35% - -
CIB Kötvény Plusz Vegyes Alap 100% RMAX index 0.91% 0.56% - - - - - -1.48% - - - - - -
CIB Balance Vegyes Alapok Alapja 100% RMAX index - - -6.20% - - - - -1.89% -6.20% - - - - -
CIB Euró Balance Vegyes Alapok Alapja 100% EONIA TR -0.09% -5.35% - - - - - -12.39% - - - - - -
CIB Kincsem Kötvény Alap 100% MAX index - - 2.43% 6.24% 6.85% 10.34% 8.13% 8.05% 2.43% 10.18% 8.10% 21.67% -0.14% 5.36%
CIB Ingatlan Alapok Alapja 100% BIX index - - 0.34% 0.83% 1.59% 0.37% -0.74% 1.40% 0.34% 1.33% 3.10% -3.21% -5.06% 1.73%
CIB Közép-európai Részvény Alap 90%CETOP20+10% - - -3.96% -2.68% -3.43% 1.38% -2.50% 3.74% -3.96% -1.38% -4.89% 16.76% -16.72% 15.92%
CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja 90%MSCIW+10%ZM - - 5.16% 4.45% 10.83% 11.33% 7.59% 2.77% 5.16% 3.75% 24.69% 13.32% -6.33% 9.62%
CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja 90%MSCIEM+10%Z - - -9.42% -5.39% -4.85% -0.05% -3.91% -1.53% -9.42% -1.17% -3.77% 16.00% -17.49% 16.99%
CIB Indexkövető Részvény Alap 100% BUX index - - 39.10% 10.42% 6.76% 6.26% -0.19% 3.90% 39.10% -12.35% -0.16% 2.97% -22.21% -1.85%
CIB Nyersanyag Alapok Alapja 90%DBLCDBCT+10 - - -20.91% -23.03% -17.58% -12.57% -10.67% -6.03% -20.91% -25.10% -5.56% 4.29% -0.95% 10.93%
CIB Dupla Profit Tőkevédett Alap - - - -4.72% -1.12% -0.55% 2.33% 0.63% 0.35% -4.72% 2.61% 0.58% 11.12% -5.61% -
CIB Tiszta Amerika Származtatott Alap - - 1.20% 6.16% - - - 7.19% 1.20% 11.36% - - - -
CIB WebWilág Származtatott Alap - - - 9.26% - - - - 8.41% 9.26% - - - - -
CIB Triplatop Származtatott Alap - - - -2.06% - - - - 1.26% -2.06% - - - - -
CIB Biztos Pont Származtatott Alap - - - - - - - - 0.07% - - - - - -
CIB Élmezőny Plusz Származtatott Alap - - - 13.71% - - - - 8.00% 13.71% - - - - -
CIB Gyógyszergyártók Származtatott Alapja - - - -1.22% -0.30% - - - 1.13% -1.22% 0.64% - - - -
CIB Luxusmárkák 2 Származtatott Alapja - - - -0.99% - - - - -0.67% -0.99% - - - - -
CIB Autógyártók Származtatott Alapja - - - - - - - - 4.47% - - - - - -
CIB WebWilág 2 Származtatott Alap - - - - - - - - -0.33% - - - - - -
CIB Világmárkák Származtatott Alapja - - - - - - - - -4.10% - - - - - -
CIB Szabadidő Származtatott Alap - - - - - - - - -1.64% - - - - - -
CIB Euró Élmezőny Plusz Származtatott Alap - - - 8.03% - - - - 3.47% 8.03% - - - - -
CIB Euró Gyógyszergyártók Származtatott Alapja - - - 0.49% 0.24% - - - 0.47% 0.49% 0.00% - - - -
CIB Euró Luxusmárkák 2 Származtatott Alapja - - - -2.01% - - - - -1.34% -2.01% - - - - -
CIB Euró Autógyártók Származtatott Alapja - - - - - - - - 1.05% - - - - - -
CIB Euró WebWilág 2 Származtatott Alap - - - - - - - - -0.82% - - - - - -
CIB Euró Világmárkák Származtatott Alapja - - - - - - - - -0.87% - - - - - -

2015 2014 2013 2012 2011 2010
CIB Hozamvédett Betét Alap - - - - - - - - - - - - - - -
CIB Pénzpiaci Alap 100% RMAX index -0.05% 0.52% 1.50% 2.40% 3.48% 4.72% 4.81% 5.73% 1.50% 3.30% 5.66% 8.53% 5.17% 5.53%
CIB Euró Pénzpiaci Alap - - - - - - - - - - - - - - -
CIB Relax Vegyes Alap 100% RMAX index -0.05% - - - - - - - - - - - - -
CIB Euró Relax Vegyes Alap -0.04% - - - - - - - - - - - - -
CIB Algoritmus Alapok Alapja 100% RMAX index - - 1.50% 2.40% 3.48% 4.72% 4.43% 4.72% 1.50% 3.30% 5.66% 8.53% - -
CIB Kötvény Plusz Vegyes Alap 100% RMAX index -0.05% 0.52% - - - - - - - - - - - -
CIB Balance Vegyes Alapok Alapja 100% RMAX index - - 1.50% - - - - 1.49% 1.50% - - - - -
CIB Euró Balance Vegyes Alapok Alapja 100% EONIA TR -0.04% -0.07% - - - - - - - - - - - -
CIB Kincsem Kötvény Alap 100% MAX index - - 4.48% 8.47% 8.96% 12.06% 9.90% 4.98% 4.48% 12.58% 10.03% 22.11% 1.64% 6.40%
CIB Ingatlan Alapok Alapja 100% BIX index - - 3.81% 3.86% 3.85% 3.36% 3.68% 5.23% 3.81% 4.77% 4.09% 1.86% 4.97% 6.48%
CIB Közép-európai Részvény Alap 90%CETOP20+10% - - -4.35% -2.44% -3.49% 0.86% -3.03% 1.73% -4.35% -0.60% -5.62% 13,70% -16.15% 15,31%
CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja 90%MSCIW+10%ZM - - 4.30% 3.92% 9.91% 10.39% 6.87% -3.49% 4.30% 2.88% 22.16% 12.16% -6.28% 9,15%
CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok 90%MSCIEM+10%Z - - -9.76% -6.95% -5.95% -1.22% -4.82% -0.49% -9.76% -3.92% -4.01% 14.63% -17.80% 15.28%
CIB Indexkövető Részvény Alap 100% BUX index - - 43.81% 13.53% 9.57% 8.95% 2.32% 6.14% 43.81% -10.40% 2.15% 5,20% -20.41% 0.47%
CIB Nyersanyag Alapok Alapja 90%DBLCDBCT+10 - - -20.58% -21.86% -16.61% -11.82% -9.84% -3.71% -20.58% -23.54% -5.43% 4,23% -1.58% 13.76%

naptári évre számított
3 hónap

évesített hozamok
referencia-index

4 év3 év2 év 5 év1 év

1 évreferencia-index
az egyes alapok referencia-indexei által 

2015/12/30-ig elért hozamok

nominális

3 hónap 6 hónap
az egyes alapok által 2015/12/30-ig elért hozamok naptári évre számított

4 év indulástól mért

indulástól mért

6 hónap 2 év 3 év 5 év

 

 

9/15



 
  

 

rmaztatott Alap, CIB Biztos 
Származtatott Alapja, CIB 

Autógyártók Származtatott Alapja, CIB WebWilág 2 Származtatott Alap, CIB Világmárkák Származtatot
a, CIB Euró Autógyártók 

Származtatott Alapja, CIB Euró WebWilág 2 Származtatott Alap, CIB Euró Világmárkák Származtatott Alapja esetében nem került sor referencia-index 
meghatározására 
Az Alap portfóliójában lévő elemek értékelésének forrásait és módszereit az Alap MNB által elfogadott kezelési szabályzata tartalmazza. Az Alap 
eszközértékének megállapítását a Letétkezelő végzi, az Alap kezelési szabályzatában Az Alap portfóliójában lévő elemek értékelésének forrásait és módszereit 
az Alap MNB által elfogadott kezelési szabályzata tartalmazza. Az Alap eszközértékének megállapítását a Letétkezelő végzi, az Alap kezelési szabályzatában 
meghatározottak szerint, piaci és kereskedés napi elszámolás elvén. Az Alap portfóliójában lévő kamatozó kötvény típusú értékpapírokból, valamint minden 
eszközből, amelyből kamatjövedelem származik, az időarányos kamat figyelembe van véve az Alap eszközértékének számításakor, hasonlóan a pénzből és a 
pénzjellegű eszközökből származó hozamokhoz, illetve a realizált és nem realizált árfolyamnyereséghez. Az Alapkezelő kijelenti, hogy az Alap különböző 
időszakokra számított hozamait az osztalékon, kamaton és árfolyamnyereségen keletkező vissza nem igényelhető forrásadó levonása után, illetve a 
visszaigényelhető forrásadó figyelembe vételével számítja ki. Magánszemélyek a befektetési jegyek forgalmazónál történő visszaváltásakor hozamot 
realizálnak. A realizált hozam kamat jövedelemnek minősül, ami a kamatadó hatálya alá tartozik, hasonlóan a hitelintézeti betéten, takarékbetéten és 
folyószámlán elért kamathoz, illetve a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokon elért kamathoz és hozamhoz. Az adó alapja a visszaváltási ár és az értékpapír 
megszerzésére fordított érték, valamint az értékpapírok megszerzéséhez kapcsolódó járulékos költségek különbsége. Az adó mértéke az éves jelentés 
készítésének időpontjában 20%. A 2006. augusztus 31-e előtt vásárolt befektetési jegyek mentesülnek a kamatadó hatálya alól. Jogi személyek és jogi 
személyiség nélküli társaságok esetében a befektetési jegyek árfolyamnyeresége és hozama az adóköteles árbevételüket növeli. Ez után a mindenkor 
érvényes társasági adójogszabályok szerint kell az adót megfizetni. Az Alap Magyarországon nem adóalany, befektetései után forrásadót nem fizet, illetve nem 
igényelhet vissza. Az Alap teljesítményének bemutatásához szükséges számításokat az Alapkezelő összegyűjti és megőrzi. Az éves jelentésben szereplő 
hozamok a forgalmazási, számlavezetési költségek és kamatadó levonása előtti, illetve az alapok működési költségeinek, úgy mint alapkezelési díj, 
letétkezelési díj, könyvvizsgálói díj stb. felszámítása utáni nettó hozamként kerültek meghatározásra. Az éves jelentésben szereplő múltbeli hozamok nem 
jelentenek garanciát az Alap jövőbeni hozamára nézve. Az egyes alapok hozamadatai az adott alap kibocsátási pénznemében kerülnek megállapításra, 
felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az egyes valuta- vagy devizanemek közötti átváltás befolyásolja az Alap által elért eredményt. A hozamok bemutatására a 
BAMOSZ (Befektetési Alapkezelők Magyarországi Szövetsége) vonatkozó mindenkor hatályos előírásaival összhangban kerül sor. Az 1 évnél hosszabb 
időszakok hozamait évesítve határozzuk meg (kamatos kamatszámítással, tört kitevővel, 365 napos bázison). Az Alap Tájékoztatója és kezelési szabályzata 
megtekinthető a www.cibalap.hu és a www.cib.hu honlapokon, valamint díjmentesen átvehető a forgalmazási helyeken.
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 Az Alap további adatai 

Egyéb bevételek

Egyéb díjak és adók

Felosztott és újra befektetett jövedelem

Befektetett eszközökre elszámolt értékvesztés

Más, az eszközök értékét befolyásoló változások

Nettó jövedelem (Az Alap eredmény-

Alap részére igénybe vett hitel feltételei

Alap hozamfizetésére vonatkozó adatok

Alap származtatott ügyleteire vonatozó adatok

2014/12/30 USDHUF deviza forward ügyletek -55,267,490 HUF

2015/01/05 - 0 HUF

2015/01/30 - 0 HUF

2015/02/27 - 0 HUF

2015/03/31 - 0 HUF

2015/04/30 - 0 HUF

2015/05/29 - 0 HUF

2015/06/30 - 0 HUF

2015/07/31 - 0 HUF

2015/08/31 - 0 HUF

2015/09/30 - 0 HUF

2015/10/30 - 0 HUF

2015/11/30 - 0 HUF

2015/12/30 - 0 HUF

Az Alap nem fizetett hozamot.

Az Alap kockázatcsökkentés céljából deviza származtatott poziciókat tartott.

1,193,310 HUF

0 HUF

32,811,641 HUF

119,255,309 HUF

Az Alap hitelt nem vett igénybe.

80,963,645 HUF

0 HUF

0 HUF

4,286,703 HUF

0 HUF

származtatott ügyletek megnevezése, értéke
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 Az Alap könyvvizsgáló által hitelesített eredmény-
kimutatása 
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 Az Alap könyvvizsgáló által hitelesített mérlege 

 
Budapest, 2016. április 21. 
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 Az Alapra vonatkozó könyvvizsgálói jelentés 
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