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2018 OKTÓBER-I ADATOK
Más jelzés hiányában a teljesítményre, a portfóliók felépítésére és a nettó eszközökre 
vonatkozó adatok időpontja: 10/31/2018. Minden egyéb adat időpontja 11/07/2018.
Kizárólag intézményi befektetők és szakértők számára. Kérjük befektetés előtt olvassa el a Kiemelt 
Befektetői Információkat és a Tájékoztatót.

A BEFEKTETÉSI CÉL ÖSSZEFOGLALÁSA

Az Alap célja az Ön befektetésén elért nettó hozam maximalizálása, a tőkenövekedés és az 
Alap eszközeiből származó jövedelem kombinálásával. Az Alap összes eszközeinek legalább 
70%-át tőkearányos jövedelmet biztosító értékpapírokba fekteti be. Ide tartoznak a kötvények 
és a pénzpiaci instrumentumok (vagyis a rövid lejáratú adósságpapírok).

HIPOTETIKUS 10 000 NÖVEKEDÉSE

Alap
 

Referenciaérték
 

A részvényosztály teljesítménye itt látható és a referenciaérték teljesítménye itt EUR. A részvényosztály 
teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, a jövedelem újrabefektetésével a díjak nélkül.
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Részvényosztály 13.25% 13.88% 5.18% -5.73% 0.39% -9.77%

Referenciaérték 13.05% 16.72% 5.83% -5.11% 2.62% -9.50%

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, a jövedelem 
újrabefektetésével, EUR, a díjak nélkül. A referenciaérték teljesítménye a EUR szerinti érték.

KUMULÁLT ÉS ÉVESÍTETT TELJESÍTMÉNY

Halmozott (%) Évesített (évi %)

1 hó 3 hó 6 hó Idei év 1é 3é 5é Kezdet 
óta

Részvényosztály 1.89% 2.42% 5.53% 3.73% 0.83% -0.12% 5.40% 3.83%
Referenciaérték 2.31% 2.99% 6.97% 5.79% 3.02% 1.32% 6.73% 5.29%
Kvartilis besorolás N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a 
jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy 
stratégia kiválasztásánál. A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok 
referenciaérték teljesítménye: USD. A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján 
számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-
ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő 
pénznemben fektet be. Forrás: BlackRock

Főbb kockázatok:  Az alap eszközei jelentős hányadát más devizában fekteti be, 
következésképpen az adott deviza árfolyamában bekövetkező változások a befektetés értékére 
is kihatással vannak. Az alap olyan vállalatok által kibocsátott fix kamatozású értékpapírokba 
fektet be, amelyek esetében az állami kibocsátású vagy állami garanciavállalás mellett 
kibocsátott kötvényekhez képest nagyobb mértékben kell számolni a vállalatnak adott tőke 
vissza nem fizetése vagy az alapnak járó kamat meg nem térítése kockázatával. Az alap 
befektetései esetében likviditási korlátok is felmerülhetnek abban az esetben, ha egyes 
részvények, például a kisebb vállalatok részvényei kevésbé gyakran és kisebb mennyiségben 
cserélnek gazdát. Ennek következtében a befektetések értékének változásai kevésbé lesznek 
előre jelezhetők.

(Foltytaás a 2. oldalon)

Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés 
tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön 
befektetésének értéke és az abból származó 
jövedelem változik, és az Ön induló 
befektetésének összege nem garantált.

SZINTETIKUS KOCKÁZAT-
HASZON MUTATÓ (SRRI)
Alacsonyabb kockázat Magasabb kockázat
Alacsonyabb hozamok is 
lehetségesek

Magasabb hozamok is 
lehetségesek
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A LEGFONTOSABB TÉNYEK
Eszközosztály Fix hozam
Morningstar-kategória Global Bond - USD Hedged
Az Alap indulási ideje 09/04/1985
Részvényosztály 
indításának napja 12/01/2006
Az Alap bázispénzneme USD
Részvényosztály EUR
Alap mérete (millió) 1,291.37 USD
Referenciaindex BBG Barc Global Agg USD 

Hedged to EUR Index
Bejegyzés helye Luxemburg
Alap típusa UCITS
ISIN LU0277197678
Bloomberg ticker-kód MERWEE2
Hozamkifizetés típusa Nincs kifizetés
Minimális kezdeti befektetés 5,000 USD

* vagy a megfelelő pénznem

PORTFÓLIÓ-MENEDZSER(EK)
Scott Thiel
Aidan Doyle (FI)



+44 (0) 20 7743 3300 investor.services@blackrock.com www.blackrock.hu

FONTOS INFORMÁCIÓ:
A BlackRock Global Funds (BGF) Luxemburgban alapított nyíltvégű befektetési vállalkozás, amely csak bizonyos jogrendek szerint értékesíthető. A magyar Pénzügyi Szervezetek
Állami Felügyelete 2007. április 16-án engedélyezte a Társaság Részvényeinek magyarországi forgalomba hozatalát, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 288. szakaszának
(1) bekezdése alapján. A Társaság Alapjai által kibocsátott Részvények forgalomba hozatalát, amely 2012. január 1-jét követően indult, a luxemburgi Commission de Surveillance
du Secteur Financier (CSSF) engedélyezte, és ezt az engedélyt Magyarországra érvényesítette, a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi
CXCIII. törvény 98. szakaszának megfelelően. A Társaság Alapjai által kibocsátott Részvények forgalomba hozatalát, amely 2014. március 15. után indult, a CSSF engedélyezte,
és ezt az engedélyt Magyarországra érvényesítette, a kollektív befektetési formákról és kezelőikről szóló 2014. évi XVI. törvény 119. szakaszának megfelelően. A BGF-re leadott
jegyzések  csak  akkor  érvényesek,  ha  azokra  az  aktuális  Tájékoztató,  a  legfrissebb pénzügyi  beszámolók  és  a  kiemelt  befektetési  információkat  tartalmazó dokumentum (KIID)
alapján került  sor,  amelyek angol  nyelven hozzáférhetőek weboldalunkon,  www.blackrock.com.  A KIID a  befektetők számára magyar  nyelvű változatban is  rendelkezésre áll.  ©
2018  BlackRock,  Inc.  Minden  jog  fenntartva.  A  BLACKROCK,  a  BLACKROCK  SOLUTIONS,  az  iSHARES,  a  SO  WHAT  DO  I  DO  WITH  MY  MONEY,  és  a  stlizált  iLogo  a
BlackRock,  Inc.  vagy  USA-beli  és  másutt  létrehozott  leányvállalatainak  bejegyzett  vagy  bejegyzetlen  védjegyei.  Minden  egyéb  védjegy  a  vonatkozó  tulajdonosoké.  ©  2018
Morningstar. Minden jog fenntartva. Az itt megadott információk, adatok, elemzések és vélemények (1) tartalmazzák a Morningstar védett információit, (2) nem másolhatók vagy
terjeszthetők, (3) nem minősülnek a Morningstar által  adott  befektetési tanácsadásnak, (4) kizárólag tájékoztató jellegűek, és ezért nem jelentenek értékpapírra vonatkozó vételi
vagy  eladási  ajánlatot,  valamint  (5)  nem  garantált,  hogy  helytállóak,  teljeskörűek  vagy  pontosak.  A  Morningstar  nem  felel  semmiféle,  ezekből  az  információkból,  adatokból,
elemzésekből vagy véleményekből eredő, vagy azokkal kapcsolatos kereskedési döntésért, kárért vagy más veszteségért.

Főbb kockázatok, folytatás: Bizonyos esetekben nem lehetséges az értékpapírt a legutoljára jegyzett piaci áron vagy a méltányosnak talált áron 
értékesíteni. Az Alap fix kamatozású értékpapírokba, például vállalati vagy államkötvényekbe fektet be, amelyek fix vagy változó kamatozásúak 
(kamatszelvény alapján történő kamatfizetés), és a kölcsönökhöz hasonlóan viselkednek. Következésképpen ezek az értékpapírok ki vannak téve a 
kamatváltozásból eredő kockázatnak, ami befolyásolhatja az értéküket. Az alap(ok) strukturált hiteltermékekbe is befektethet(nek). Ilyenek például az 
eszközalapú értékpapírok („ABS”), amelyek egy- vagy többsorozatú hiteltermékké alakítanak át jelzálogokat és egyéb hiteleket, melyeket azután 
továbbhárítanak a befektetőkre, aminek fejében általában kamatot fizetnek az adott eszközből befolyó bevétel után. Ezek az értékpapírok hasonló 
jellemzőkkel bírnak, mint a vállalati kötvények, de nagyobb kockázatot rejtenek magukban, mivel a termék mögött álló hitelek részletei nem ismertek, 
jóllehet rendszerint hasonló feltételekkel bíró hitelek kerülnek egy csomagba. Az ABS-ek stabil megtérülése nem csupán a kamatlábak változásától függ, 
hanem attól is, hogy miként változik a mögöttük álló hitelek törlesztése a hitelfelvevő gazdasági helyzetében vagy körülményeiben adódó változások 
következtében. Ezért ezek az értékpapírok érzékenyebbek lehetnek a gazdasági eseményekre, nagy mértékben ingadozhat az áruk, és nehéz piacokon 
nehezebb és/vagy költségesebb lehet értékesíteni azokat.

ÁGAZATOK SZERINTI BONTÁS (%)
Alap Referenciaérték Aktív

Government 46.22 53.84 -7.62
Corporates 19.09 18.93 0.16
Securitized 18.03 12.62 5.40
Government Related 8.79 11.93 -3.14
Cash and/or Derivatives 2.81 0.01 2.80
Covered 2.66 2.68 -0.02
ETFs 2.41 0.00 2.41

A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és 
az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) 
és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos 
termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére 
és/vagy kockázatkezelésre.

AZ ALAP STATISZTIKÁI
Tényleges időtartam (években) 6.61
Névleges súlyozott átlagos élettartam (WAL) 8.14
Legrosszabb hozam (%) 2.27

DÍJAK ÉS KIADÁSOK BONTÁSA
Max. induló díj 3.00%
Visszaváltási díj 0.00%
Folyó költségek 1.56%
Teljesítménydíj 0.00%

KERESKEDÉSI INFORMÁCIÓK
Elszámolás Ügylet napja + 3 nap
Kereskedés gyakorisága Napi, határidős árazás

ORSZÁGOK SZERINTI BONTÁS (%)

Alap  Referenciaérték  

HITELMINŐSÍTÉSEK (%)

Alap  Referenciaérték  



SZÓSZEDET

Tényleges  időtartam  A  kötvény  árfolyamának  a  kamatlábak  változására  való
érzékenységét  méri.  Az alap módosított  időtartamát az alapul  szolgáló kötvények
módosított  időtartamainak átlagaként  számolják  ki,  az  alapon belüli  relatív  súlyuk
(méretük) szerinti kiigazításokkal.
Folyó  költségek:  az  alapnak  felszámított  éves  díjakat  és  egyéb  kifizetéseket
képviselő szám, amelyet az alap bocsát rendelkezésre.
Kvartilis  szerinti  besorolás:  egy-egy  alapot  a  vonatkozó  Morningstar  ágazaton
belül  négy  azonos  szélességű  sávba  sorolhatnak  be,  egy  adott  időszakban  elért
teljesítményüknek  megfelelően.  A  legfelső  vagy  első  kvartilis  az  alapok  25%-át
tartalmazza, és így járnak el a többivel is, le a 4. kvartilisig, ahol az alapok legalsó
25%-a van.
SRRI:  az  alap  volatilitásán  alapuló  szám,  amely  jelzést  ad,  hogy  milyen
összességében az Alap kockázat-hozam profilja.

Névleges  súlyozott  átlagos  élettartam  (WAL):A  kötvény  lejárati  ideje  az  az
időtartam, ameddig a kötvény tőkeösszegét vissza kell fizetni. Az alap WAL-értékét
az alapul szolgáló kötvények lejáratainak átlagaként számolják ki, az alapon belüli
relatív súlyuk (méretük) szerinti kiigazításokkal.
Legrosszabb hozam: A lehetséges legalacsonybb hozam, amelyet a kötvényen el
lehet  érni,  a  kibocsátó tényleges csődjét  leszámítva.  A legrosszabb hozamot  úgy
számolják  ki,  hogy  a  lehető  legrosszabb  forgatókönyv  feltételezéseivel  élnek,  és
kiszámítják  azokat  a  hozamokat,  amelyeket  meg  lehet  kapni,  amennyiben  a
kibocsátó képzett céltartalékokat.
Teljesítménydíj: azokra a hozamokra vetik ki, amelyeket az Alap a teljesítménydíj
referenciaértéke  felett  elért  (high-water-mark).  Kérjük,  további  információkért
olvassa el a Tájékoztatót.


