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 Alapadatok 

1.1. A CIB Gyógyszergyártók védett Származtatott Alapja 

Megnevezése: CIB Gyógyszergyártók Származtatott Alapja (a 
továbbiakban: Alap) 

Az Alap típusa: nyilvános, azaz nyilvános forgalombahozatal útján 
létrehozott 

Az Alap fajtája:  

Az Alap futamideje: az Alap határozott futam 2013/07/01-2016/07/01 
 

Besorolása: , 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. 

1.4.  

Neve:  

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

1.5. Forgalmazási helyek 

Neve: CIB Bank Zrt. központja és fiókjai 

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

1.6. A könyvvizsgáló 
Neve: Nagy Zsuzsanna (Kamarai tagsági szám: MKVK-005421) 

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

mértéke*
Kötelezettség

módszer
Bruttó módszer

Kötelezettség
módszer

Bruttó módszer

Tényleges 96.95% 88.67% 97.83% 91.77%
Maximális 120.00% 120.00% 120.00% 120.00%

Alap devizaneme
Devizakitettség fedezettségi szintje

6,833,620,204 HUF 88.88% 7,014,152,502 HUF 92.01%
GlaxoSmithKline, Novartis, Merck, Pfizer, Roche és Sanofi 

biztosító OTC opció
234,358,359 HUF 3.05% 165,665,892 HUF 2.17%

I. Kötelezettségek felsorolása, értéke ill. eszközökhöz viszonyított 
aránya

17,985,222 HUF 0.23% 18,631,805 HUF 0.24%

I/1. Hitelállomány 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00%
I/2. Egyéb kötelezettségek 17,985,222 HUF 0.23% 18,631,805 HUF 0.24%

0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00%
II. Eszközök felsorolása, értéke ill. az összes eszközökön belüli aránya 7,706,856,846 HUF 100.00% 7,641,849,590 HUF 100.00%

II/1. Folyószámla, készpénz 637,387,305 HUF 8.27% 461,979,771 HUF 6.05%
II/2. Egyéb követelés 1,490,978 HUF 0.02% 51,425 HUF 0.00%
II/3. Lekötött bankbetétek 6,833,620,204 HUF 88.67% 7,014,152,502 HUF 91.79%

0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00%
6,833,620,204 HUF 88.67% 7,014,152,502 HUF 91.79%

II/4. Átruházható értékpapírok 234,358,359 HUF 3.04% 165,665,892 HUF 2.17%
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 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/5. Származékos ügyletek 234,358,359 HUF 3.04% 165,665,892 HUF 2.17%
II/5.1. Határidos 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00%

II/5.1.1. Futures 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00%
II/5.1.2. Forward 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00%

II/5.2. Opciós ügyletek 234,358,359 HUF 3.04% 165,665,892 HUF 2.17%
0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00%

II/5.2.2. OTC típusú opciók 234,358,359 HUF 3.04% 165,665,892 HUF 2.17%
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 7,706,856,846 HUF 100.00% 7,641,849,590 HUF 100.00%
Nettó eszközérték 7,688,871,624 HUF 99.77% 7,623,217,785 HUF 99.76%

2014.12.30 2015.12.30

* Az az Alap szerinti kitettségének számítását a bruttó , valamint a kötelezettség módszerrel 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.

7,688,871,624 HUF 7,623,217,785 HUF
10,412.9378 10,285.9943
738,396 db 741,126 db

HUF HUF
0.00% 0.00%
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 Az Alap forgalmi adatai 

3.1. A  

végén
(2014. december 30.)

(2015. december 30.)

darabszáma
738,396 db 741,126 db

eladott befektetési jegyek darabszáma 25,346 db

visszaváltott befektetési jegyek 
darabszáma

22,616 db

269,869,134 HUF

238,228,164 HUF

a portfólió összesített nettó 
eszközértéke

7,688,871,624 HUF 7,623,217,785 HUF

az egy befektetési jegyre jutó nettó 
eszközérték

10,412.9378 10,285.9943

 

3.2. 
eszközértékének a változása havi bontásban 

az egy jegyre jutó 
nettó eszközérték

2010/12/31 - -
2011/12/30 - -
2012/12/28 - -
2013/12/30 7,353,449,146 HUF 10,347.1772
2014/12/30 7,688,871,624 HUF 10,412.9378
2015/01/05 7,680,565,861 HUF 10,401.6894
2015/01/30 7,825,572,980 HUF 10,555.7844
2015/02/27 8,065,918,338 HUF 10,772.6271
2015/03/31 8,209,684,853 HUF 10,966.3075
2015/04/30 8,166,246,093 HUF 10,869.2562
2015/05/29 8,209,999,071 HUF 10,935.8754
2015/06/30 7,745,302,825 HUF 10,336.9526
2015/07/31 7,780,619,705 HUF 10,405.9741
2015/08/31 7,673,214,097 HUF 10,311.0206
2015/09/30 7,611,377,041 HUF 10,249.6738
2015/10/30 7,698,260,759 HUF 10,372.7079
2015/11/30 7,652,607,896 HUF 10,331.0170
2015/12/30 7,623,217,785 HUF 10,285.9943  
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  bekövetkezett változások 

A befektetési alapok termékszerkezetének változása 

közül 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 

 

 

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

alamint tulajdoni és 
szavazati hányada 2013. március 22-
správ. spol., a.s., 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 

5-ben folyamatos 
volt a befektetési alapok piacán kezelt vagyon gyarapodása, amely trend bár lassuló ütemben de várhatóan az 

5-2016 évekre 
lást egymással párhuzamosan több 

alacsony 

hajlandósággal, a jegybankok továbbra is laza monetáris politikájával támogatott környezetben a fejlett részvénypiacok 
 

 

5-be k maximalizálására. Ennek 

Bankcsoport, valamint az EURIZON CAPITAL SGR cégcsoport stratégiai irányelveinek és eljárási rendjeinek 
összehangolt, szi

5-ben a fentiekben bemutatott stratégiai válaszokra alapozva folytatja tevékenységét. 

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

 politikát és eljárásokat alkalmaz, amely 

ek a teljes 

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

igen (0 fő) nem (16.5 fő)
rögzített 0 HUF 173,367,151 HUF
változó 0 HUF 22,060,813 HUF
nyereségrészesedés 0 HUF 0 HUF

Az Alapkezelő valamennyi alkalmazottjának kifizetett 
teljes javadalmazás* adó és járulékok levonása
előtti összege (az Alapkezelő által kezelt egyes
befektetesi alapokra történő felosztás nélkül)

ügyvezető és alkalmazottak
(2015. évben az éves átlagos létszám 16.5 fő)

az alapok hozam-kockázati profiljára tevékenységük révén, 
kockázat-vállalásért felelős személyként lényeges hatást 

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

valamint a -

nem fizet sem rögzített, sem változó javadalmazást, sem nyereségrészesedést, valamint befektetési jegyeit semmilyen 
formában nem adja át. 
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-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 

követelményeket és kihívásokat táma

eszközök egyre komplexebb jellege a kockázatok hatékony és aktív kezelését igényli. Következésképpen, az 

 méri, figyelemmel kíséri 
 

(A bef ekt et ési  al apkezel őkr ől  és a kol l ekt í v bef ekt et ési  f or mákr ól  
és kezel ői kr ől ,  val ami nt  egyes pénzügyi  t ár gyú t ör vények módosí t ásár ól  szól ó 2014.  évi  XVI .  t ör vény 
( Kbf t v. ) ,  A BI ZOTTSÁG 231/ 2013/ EU Rendel et e a 2011/ 61/ EU eur ópai  par l ament i  és t anácsi  i r ányel vnek a 
ment ességek,  az ál t al ános működési  f el t ét el ek,  a l et ét kezel ők,  a t őkeát t ét el ,  az át l át hat óság és a 
f el ügyel et  t eki nt et ében t ör t énő ki egészí t ésér ől ) szerint kötele

ytatott hatékony és eredményes 

vel 
kapcsolatos feladatok végrehajtásával az Eurizon Capital cégcsoportra érvényes egységes irányelvek érvényesítése 
érdekében a VÚB Asset Management . 
kockázati profilja megfeleljen az Alapban mindenkor kezelt vagyon méretének, portfólió-összetételének és az Alap 

valamint kockázat / nyereség profilnak. Az Alapkeze -összetétel, 
kockázati profilja 

hitel- és partnerkockázatokat azonosít, mér, kezel és követ nyomon, amely tevékenységek keretében mennyiségi és 
 A piaci kockázatkezelési politika magába foglalja a 

kamatkockázattal kapcsolatos irányelveket. A befektetési alapok, az egyéni és pénztári vagyonkezelésb
portfoliók olyan értelemben vannak kitéve az árak, árfolyamok mozgásából származó kockázatoknak, azaz a piaci 
kockázatoknak, hogy a piaci árfolyamok változása kihat a befektetési alapok és az egyéb portfoliók teljesítményén 

 A likviditási kockázat kezelése egyszerre jelenti az eszköz 

kockázattípusba sorolandó eseményeket és az 
Az Alap portfólióelemei 

2015. évben nem tartalmaztak olyan pénzügyi eszközöket, amelyekre likvi
különleges szabályokat 

 

Likviditási mutatók
Származtatott Alapja

Eszközoldal likviditás mutató 100.00%
Forrásoldal likviditás mutató 0.14%
Kötelezettség/Eszköz arány 0.14%
Közepes likviditású eszközök 0.00%
Alacsony likviditású eszközök aránya 0.00%
Korlátozott likviditású eszközök aránya 0.00%
Illikvid eszközök aránya 0.00%  

 (az általa kezelt befektetési alapok és egyéb portfoliók) 

portfoliókat veszteség érheti, ami szállítási és nem teljesítési kockázatból származhat. 
gazgató hagyja jóvá és 

adja ki. 
Management, správ. spol., a.s

 

környeze  
- - 

hatást, ugyanakkor az Alapkeze t 
5. évben komoly 

programokba és energiatakarékos
k az energiatakarékosságra, és ennek 

során az összes kapcsolódó tevékenységet egységes keretrendszerbe foglalják.  

Kutatás-kísérleti fejlesztés 
-kísérleti fejlesztési tevékenységet nem folytat. 
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Az Alap célja, hogy 
GlaxoSmithKline, a Novartis, a Merck, a Pfizer, a Roche és a Sanofi részvényei

éves teljesítményét évente kifizesse. Az egyes részvények ténylegesen elért éves 
teljesítménye legfeljebb 9.00%- maximálisan 

27.00% (365 napos bázison számított, éves hozam: 8.29%, EHM=8.29%) lehet. Az Alap befektetési 
politikája nem biztosítja a fut  
Az Alap 
GlaxoSmithKline, a Novartis, a Merck, a Pfizer, a Roche és a Sanofi sszeállított 
eszközkosár jelenti. 

 GlaxoSmithKline

központi idegrendszer betegségei (epilepszia, Parkinson-kór, depresszió, migrén) és daganatos betegségek, emellett 

- és fájdalomcsillapítás, dohányzásról való 

Coldrex, Panadol stb. A vállalat története az 1715- nyei a 100 
legnagyobb London Stock Exchange-

 
 Novartis: A vállalat tevékenysége a szabadalom-védett vényköteles és az enyhe lefolyású betegségekre és közérzet 
javítására szolgáló, nem vényköteles gyógyszerek, a generikus terápiás megoldások, a látás védelmét és javítását 
szolgáló termékek és az állategészségügyi gyógyszerek piacára terjed ki. Vény nélkül értékesített termékportfólióban 

Emulgél & Dolo, 
Ciba Vision. A vállalatot 1996-ban a nagy múltú Ciba-Geigy és Sandoz Laboratories egyesülésével alapították, így 
tényleges története 250 évr

szerepelnek részvényei. 
 Merck állalata az innovatív gyógyszerek, az élettudományi megoldások ill. a teljesítményt javító 
anyagok és technológiák, valamint az ipari színezékek- és vegyszergyártás terén. Fontosabb terápiás területek: 
onkológia, endokrinolódia, fertilitás és neurológia. V
Femibion, Seven Seas, Kytta, Nasivin, Sangobion, Sedalmerck. A világ 67 országában 83,000 alkalmazottat 

-ben találha

 
 Pfizer: A vállalat alaptevékenységét az innovatív, a humán egészségügyben és az állatgyógyászatban alkalmazott, 
nagyrészt vényköteles készítmények gyártása alkotja. 
pulmonológiai, és a dohányzás elleni termékek piaca jelenti, legközismertebb termékei közé tartozik pl.: Diflucan, 
Viagra, Ben-gay. A világ legnagyobb gyógyszeripari csoportja, amely 150 országban 90,000 alkalmazottat 
foglalkoztat, a vállalat története az 1850-es évekig nyúlik vissza. Az New York-

x (pl.: S&P 500, Dow Jones Industrial Average) kosarának 
 

 Roche

márkák: Tamiflu, Lariam, Valium, Accu-Chek. A vállalat 1896 alakult, jelenleg a világ több, mint 150 országában 
alatot magában 

 
 Sanofi: 
és vény nélkül kapható készítmények, oltóanyago

álható többek között: Algoflex, Bila-Git, 
Magne B6, No- -
vállalat története 1718-ban indult, jelenleg a világ 100 országában 100,000 alkalmazottat foglalkoztat. 

Az átlagolt hozamtermelés -  
  

értékének a 2013. július 1., 2013. július 8. és 2013. július 15. napokon megfigyelt 

a részvények esetleges rövid ideig  
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zár egyes 2014. június 16., 2014. június 23., 
2014. június 30,, a második évben 2015. június 15, 2015. június 22. és 2015. június 29. illetve a harmadik évben 
2016. június 13, 2016. június 
a hozamszámítási módszer csökkentheti a hozam megállapítása során a részvények esetleges rövid ideig tartó 

y a részvények teljesítménye kiegyenlítettebben vehet 
részt a hozamtermelésben. 

egalább  befektetési 

 
részvénykosárnak az A  évében, 2015. június 29-ig 

, illetve második évi teljesítménye a Kezelési szabályzat szerint az alábbiak szerint alakult: 
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GlaxoSmit 1,658.50 1,729.50 1,744.50 1,710.83 1,351.00 1,377.00 1,345.50 1357.83 -20.6% -20.6% 16.7%
Novartis 67.30 68.50 69.60 68.47 93.00 94.05 92.30 93.12 36.0% 9.0% 16.7%
Merck 46.32 47.41 48.52 47.42 57.12 58.83 57.29 57.75 21.8% 9.0% 16.7%
Pfizer 27.78 28.13 28.79 28.23 34.04 34.31 33.59 33.98 20.4% 9.0% 16.7%
Roche 234.60 240.70 242.20 239.17 263.70 269.30 263.40 265.47 11.0% 9.0% 16.7%
Sanofi 79.87 80.50 80.20 80.19 87.10 90.80 89.53 89.14 11.2% 9.0% 16.7%

Részvé-
nyek

Futam-
idő 1.

3 he-tében 
számolt 
heti átlag
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/0
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29

Egyes 
részvények

Részvény-
kosár 

hozama
2. év 

végén heti 
gyako-
riság-gal 
számolt  
átlag

20
13

/0
7/

01

20
13

/0
7/

08

20
13

/0
7/

15

4.06% 4.06%

 

-án az ügyfelek értékpapírszámlájához kapcsolódó 
pénzszámlákra teljesített hozamkifizetést 304,113,488 HUF összegben, amely a befektetési jegyek névértékére vetítve a 

 
Az Alap a fut lap kezelési szabályzatának, VI. fejezet 31. pontja szerint rögzített 
részesedési arány szerint történik a kifizetés, ennek mértéke 100%-ban került meghatározásra. 
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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
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ett Alap, CIB Tiszta Amerika Származtatott Alap, CIB WebWilág Származtatott Alap, CIB Triplatop Származtatott Alap, CIB Biztos 
Származtatott Alapja, CIB 
maztatott Alap, CIB Euró 

IB Euró Luxusmárkák 2 Származtatott Alapja, 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
struktúrált long single cap call OTC 

európai opció
234,358,359 HUF

2015/01/05
struktúrált long single cap call OTC 

európai opció
219,406,653 HUF

2015/01/30
struktúrált long single cap call OTC 

európai opció
325,003,560 HUF

2015/02/27
struktúrált long single cap call OTC 

európai opció
512,322,396 HUF

2015/03/31
struktúrált long single cap call OTC 

európai opció
649,396,862 HUF

2015/04/30
struktúrált long single cap call OTC 

európai opció
576,893,192 HUF

2015/05/29
struktúrált long single cap call OTC 

európai opció
621,176,394 HUF

2015/06/30
struktúrált long single cap call OTC 

európai opció
475,924,089 HUF

2015/07/31
struktúrált long single cap call OTC 

európai opció
228,907,716 HUF

2015/08/31
struktúrált long single cap call OTC 

európai opció
165,523,906 HUF

2015/09/30
struktúrált long single cap call OTC 

európai opció
116,930,809 HUF

2015/10/30
struktúrált long single cap call OTC 

európai opció
214,439,982 HUF

2015/11/30
struktúrált long single cap call OTC 

európai opció
173,536,745 HUF

2015/12/30
struktúrált long single cap call OTC 

európai opció
166,665,892 HUF

származtatott ügyletek megnevezése, értéke

7,518,720 HUF

5,661,235 HUF

622,691,762 HUF

184,048,555 HUF

3,932,772 HUF

128,739,463 HUF

Az Alap hozamtermelés céljából a GlaxoSmithKline, a Novartis, a Merck, a
Pfizer, a Roche és a Sanofi arányban kialakított
befektetési eszközkosár származtatott poziciókat
tartott.

Az Alap a befektetési jegyek helyein 2015/07/02-án az
ügyfelek értékpapírszámlájához kapcsolódó pénzszámlákra a 2015.
félévéig elért teljesítmény alapján biztosította a 2. évi hozamkifizetést
304,113,488 HUF összegben, amely a befektetési jegyek névértékére

0 HUF

Az Alap hitelt nem vett igénybe.

0 HUF

0 HUF
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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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