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Független könyvvizsgálói jelentés

Az Erste NyIltvegü Dollar Pénzpiaci Refektetési Alap befektetöinek

Vélemény

Elvégeztük az Erste NyIltvëgU Dollar Pénzpiaci Befektetési Alap (továbbiakban ,,az Alap”)
2016. evi eves jelentése 2., 3., 4., 5., 6., 7. es 8. pontjaiban találhatO szãmviteli információknak
(továbbiakban ,,éves jelentésben közOlt szãmviteli informáciOk”) a konyvvizsgálatãt.
Véleményunk szerint az Alap mellékelt 2016. december 31-ével vegzödö évre vonatkozó eves
jelentésében közOlt számviteli informãciOk m inden Ienyeges szempontbOl a Magyarorszãgon
hatãlyos, a számvitelröl szOlO 2000. évi C. torvénnyel (a tovãbbiakban ,,számviteli törveny”),
valamint a kollektIv befektetési formákról és kezelöikröl, valamint egyes pénzügyi targyU torvények
mOdosItásárOl szOlO 2014. évi XVI. törvénnyel osszhangban kerültek összeállItásra. Az eves
jelentésben közölt számviteli informãciOkban szereplö eszközök és kotelezettsegek leltãrral
alátãmasztottak. Az eves jelentésben közölt számviteli informãciókban bemutatoff kezelési
koltsegek az Alap Ietétkezelöje ãltal adott értékelés alapjãn kerUltek elszãmolãsra.

Vélemény a!apja

Könyvvizsgalatunkat a Magyar Nemzeti Konyvvizsgalati Standardokkal és a konyvvizsgãlatra
vonatkozO — Magyarorszagon hatályos — torvényekkel és egyéb jogszabãlyokkal osszhangban
hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennällO felelossegeink bövebb leIrãsát jelentésünk
,,A könyvvizsgálOnak az eves jelentésben közölt számviteli információk konyvvizsgalataért valO
telelössegei” szakasza tartalmazza. Fuggetlenek vagyunk az AIaptOl es annak kezelöjétöl, az Erste
Alapkezelö Zrt.-töl az eves jelentésben közölt szãmviteli informáciOk általunk vegzett
konyvvizsgalata szempontjabOl a Magyarorszagon hatalyos etikal kovetelményekkel osszhangban,
es eleget tettünk egyéb etikai felelösségeinknek ezekkel a kovetelményekkel összhangban.
Meggyözödésunk, hogy az általunk megszerzett konyvvizsgálati bizonyItek elegendö es megfelelö
ahhoz, hogy megalapozza véleményunket.

Egyeb kérdések

Az Alap 2015. évi eves jelentését mas konyvvizsgãlO konyvvizsgalta, aki 2016. aprilis 22-en kelt
kOnyvvizsgalOi jelentésében minösItés nélküli véleményt bocsãtott ki.

Egyeb információk

Az Erste Alapkezelö Zrt. ugyvezetese (továbbiakban ,,vezetés”) telelös az egyéb informáciäkért. Az
egyéb informãciOk az eves jelentésben foglalt egyeb nem számviteli informáciOkból állnak, de nem
tartalmazzék az eves jelentésben közölt szamviteli informáciOkat és az azokra vonatkozO
konyvvizsgaloi jelentésUnket.
Az eves jelentésben közölt szãmviteli informaciokra vonatkozO véleményUnk nem vonatkozik az
egyéb nem szãmviteli informaciokra es azokra vonatkozóan nem bocsatunk ki semmilyen formãjü
bizonyossagot nyUjtó következtetést.
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Az eves jelentésben käzölt számvfteli informãciOk általunk végzett konyvvizsgãlatával
kapcsolatban a m felelössegunk az egyeb intormáciOk átolvasãsa és ennek során annak
merlegelese, hogy az egyéb információk Iényegesen ellentmondanak-e az eves jelentésben közölt
számviteli informáciOknak, vagy a konyvvizsgalat során szerzett ismereteinknek, vagy egyebkent
ügy tQnik-e, hogy azok Ienyeges hibás ãllItást tartalmaznak.
Ha az elvegzett munkãnk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyeb informáciOk
Ienyeges hibãs állItãst tartalmaznak, kotelessegunk ezt a ténytjelenteni. Ebben a tekintetben nincs
jelenteni valónk.

A vezetés es az irányItással megbIzott személyek felelösségei az eves jelentésben közölt
szám viteli információkért

A vezetés felelös az eves jelentésben közölt számviteli inlormációknak a kollektIv befektetési
formãkról és kezeläikröl, valamint egyes pénzügyi tárgyü torvények módosItásárOl szOlO 2014. évi
XVI. torvénnyel, az abban szereplö számviteli informáciOknak a számviteli tOrvénnyel osszhangban
történö elkészItéséért, különös tekintettel az eszközök és kotelezettsegek Ieltárral valO
alátámasztásáért, a kezelési koltségeknek az AIap Ietétkezelöje ãltal megadott értékelése alapján
történö elszãmolásãért, valamint az olyan belsö kontrollért, amelyet a vezetés szuksegesnek tartahhoz, hogy ehetövé váljon az akãr csalásbOl, akár hibãbOl eredö Ienyeges hibás ãllItástól mentes
eves jelentésben kOzölt számviteli informáciOk elkészItése.
Az eves jelentésben közölt szãmviteli információk elkészitése során a vezetés Ielelös az Alap
vállalkozãs folytatására valO kepessegenek felméréséért, a vállalkozás folytatasával kapcsolatos
kérdéseknek az adott helyzetnek megfelelö közzétételéért, valamint — kivéve, ha a vezetésnek
szãndékãban all megszüntetni az Alapot vagy beszüntetni az üzletszerü tevékenységet, vagy
amikor nem all elötte ezen kIvül mãs reãlis lehetöség — a vállalkozás folytatásának elvén alapuló
szãmvitel alkalmazãsáért.

Az irányItãssal megbizott személyek felelösek az Alap pénzugyi beszámolási folyamatãnak
fel ügyeletéért.

A känyvvizsgälónak az eves jelentésben közölt számviteli információk känyvvizsgálatáert való
felelössegel

Célunk kellö bizonyosságot szerezni arról, hogy az eves jelentésben kOzölt szãmviteli informãciOk
egésze nem tartalmaz akár csalãsbOl, akár hibãbOl eredö Iényeges hibás állItást, valamint a
véleményunket tartalmazO konyvvizsgãlOi jelentést bocsátani ki. A kellö bizonyossãg magas fokii
bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal és a
konyvvizsgálatra vonatkozó — Magyarországon hatãlyos — törvényekkel és egyéb jogszabályokkal
osszhangban elvégzett konyvvizsgálat mindig feltãrja a Iétezö Iényeges hibás ãllItást. A hibás
ãllItások eredhetnek csalásbOl vagy hibãbOl, és lényegesnek minäsülnek, ha Onmagukban vagy
egyuttesen ésszerU várakozãsok alapján befolyásolhatjãk a telhasznälOk adott eves jelentésben
közölt számviteli informáciOk alapjãn meghozott gazdasãgi döntéseit.
A Magyar Nemzeti Konyvvizsgãlati Standardokkal és a könyvvizsgélatra vonatkozó —

Magyarországon hatélyos — torvenyekkel és egyéb jogszabalyokkal osszhangban elvégzett
könywizsgálat részeként szakmai megItélest alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk tenn
a konyvvizsgálat egesze során. Emellett:
• AzonosItjuk és telbecsüljük az eves jelentésben közölt számviteli intormãciOk akár csalásbOl,
akár hibábOl eredö lényeges hibãs éllItãsainak kockázatait, az ezekre a kockázatokra reagáló
konyvvizsgãlati eljärásokat alakItunk ki és hajtunk végre, valamint a véleményunk
megalapozasahoz elegendo és meglelelö konyvvizsgálati bizonyltékot szerzünk. A csalãsbOl
eredö lényeges hibãs állitás fel nem tarasanak kockãzata nagyobb, mint a hibabOl eredöé, mivel a
csalãs magaban foglalhat összejátszãst, hamisItást, szándékos kihagyásokat, téves
nyilatkozatokat, vagy a belsö kontroll felülIrésãt.



• Megismerjuk a konywizsgálat szempontjãbOl releváns belsö kontrolit annak érdekében, hogy
olyan konyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott korulmények között
megfeleloek, de nem azért, hogy a belsö kontroll hatekonysãgara vonatkozOan véleményt
nyilvãnItsunk.

• Ertékeljük a vezetés ãlta) aIkamazott számviteli poItikák megfeleloséget és a vezetés által
készitett számviteli becslések és kapcsolOdO közzétételek esszerüseget.
• Következtetést vonunk le arról, helyénvalO-e a vezetés részéröl a vállalkozás folytatásának elvén
alapuló szãmvitel alkalmazãsa, valamint a megszerzett konyvvizsgãlati bizonylték alapján arrOl,
fennáll-e Iényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek
jelentös ketseget vethetnek fel az Alap vállalkozás folytatására vaIO kepessegevel kapcsolatban.
Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy Ienyeges bizonytalanság all fenn, konywizsgálOi
jelentésünkben fel kell hIvnunk a figyelmet az eves jelentésben közölt számviteli informãciOkban
Iévö kapcsolOdO közzétételekre, vagy, amennyiben az ilyen közzétételek nem megfelelöek,
minösItenünk kell véleményunket. KOvetkeztetéseink a konyvvizsgálOi jelentésünk datumáig
megszerzett konywizsgalati bizonyitékon alapulnak. Jövöbeli események vagy feltételek azonban
okozhatják azt, hogy az Alap nem tudja a vãllalkozást tolytatni.
• Megvizsgaljuk az eves jelentésben szereplö számviteli informãciOkat, külOnös tekintettel az eves
jelentésben bemutatott eszközOk es kOtelezettsegek idöszak végi leltárára, valamint az adott
idöszakban elszãmolt kezelési koltségekre. Megvizsgãljuk, hogy az eves jelentésben szereplb
számviteli informáciOk minden ényeges szempontbOl a kollektiv befektetési formákrOl és
kezelöikröi, valamint egyes pénzügyi tãrgyü torvények mOdosItásãrOl szólO 2014. évi XVI.
torvennyel osszhangban kerültek-e összeãll Itásra.
Kommunikáljuk az irányftãssal megbIzott személyek felé - egyéb kérdések meflett - a
konywizsgálat tervezett hatOkörét es ütemezését, a konyvvizsgálatjelentös megállapItãsait,
beleértve a belsö kontrollnak a känywizsgálatunk során ãltalunk azonosItott jelentäs hiányosságait
is.

Budapest, 2017. április 26.

KPMG Hungaria Kft.

Nyilvántartási szám: 000202

‘bor ROz zsö
Partner KarRaral tag kanywizsgáló

Nyilvántartãsi szãm: 005879
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Erste NyIltvegii Dollir Pénzpiaci Befektetësi Alap 2016. ëvesjelentése

1. Az Erste NyIltvegü Dollar Pénzpiaci Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid
bemutatãsa

Az Alap neve
Erste NyI1tvégI Dollar Pénzpiaci Befektetési Alap

Az Alap rövidItett elnevezése
Erste Dollar Pénzpiaci Atap

Az Alap tIpusa, fajtãja
Az Alap Magyarorszãgon nyilvános forgalomba hozatat lltjãn létrehozoff, nyIltvegü értékpapIr befektetési
alap.

Az Alap futamideje
Az Alap futamideje az Alap nyilvántartásba vételétöl (2007. november 09-tot) határozatlan ideig terjed.

AlapkezelO
Erste AlapkezelO Zrt.
Székhelye: 1138 Budapest, NépftirdO u. 24-26.
Cegjegyzékszama: 01-10-044157

Letétkezelö
ERSTE Bank Hungary Zrt.
Székhelye: 1138 Budapest, Népfurdö u. 24-26.
Cégjegyzékszama: 01-10-041054

Forgalmazó
Erste Befektetési Zrt.
Székhetye: 113$ Budapest, Népfurdö u. 24-26.
Cégj egyzekszáma: 01-10-041373

Könyvvizsgalö

Az Alap eves jelentésének konyvvizsgálatárOl a kollektIv befektetési forrnákról és kezelöikrOl, valarnint
egyes pénzugyi tárgytI torvények módosItásáról szóló 2014. évi XVI. törvény XX. fejezete rendelkezik.

Az Alap konyvvizsgálOja: KPMG Hungária Kft.
Székhelye: 1134 Budapest, Váci (it 31.
Cégjegyzékszáma: 01-09-063183
MKVK nyilvántartasi szám: 000202; PénzUgyi intézményi minösItési szám: T-000202/94
H itetesItO konyvvizsgálo neve: Rózsai RezsO
LakcIme: 1022 Budapest, Felvinci üt 20.
MKVK tagsági szám: 005879; PénzOgyi intézrnényi minOsItési szám: E005$79/2005

Nettö eszközérték számItãs tIpusa

Tárgynapi eszközérték Tãrgy —1 napon készül Tãrgynap — I napi eszkozallomány
Tárgynap — I napi ãrfolyam adatok
Tárgynap — 2 napi befektetési jegy forgalmi adatok
felhasználásávat

Erste Alapkeze)ö Zrt. I



ErsteNyIltvegfl DollãrPénzpiaci Befektetési Alap 2016. évesjelentése

2. Vagyonkimutatás, a befektetési alap eszközeinek és forrãsainak téte]es összetétele

. ..,, Az eszközök . •. . Az eszközökZaro eszkozertek Zaro eszkozertek
Megnevezes Tárgynap: 2015.12.31

teljes I)ortf.
Tárgynap: 2016.12.31

teljes portf.

(USD)
arãnyában

(USD)
aranyaban

(%) (¾)
OSSZFS FSZKOZ 82 43$ 829.82 100.07% 55 050 507.05 100.07%
Banki egyenlegek 82 07$ 435.15 99.63% 54 829 698.20 99.67%
Pénzforgalmi szmla egyenleg 12 29$ 653.67 14.93% 3 467 665.26 6.30%
Lekötott bankbetét 69 779 781.48 84.70% 51 362 032.94 93.37%
AtruhãzhatóértékpapIrok 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Hitetviszonyt megtestesttö’ërtékpaptrok 0.00 0.00% 0.00 0.00%

Diszkontkincstárjegyek 0.00 0.00% 0.00 0.00%
MNBkötvények 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Allamkotvények 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Aflami garanciival rendelkeziS kotvények 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Hitelintézeti kotvények 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Vátlalati kotvények 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Egyéb kotvények 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Jelzãloglevetek 0.00 0.00% 0.00 0.00%
KUlfl5ldi kotvények 0.00 0.00% 0.00 0.00%

Rëszvënyek 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Hazai tözsdei részvények 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Hazai OTC részvények 0.00 0.00% 0.00 0.00%
KulfdIdi részvények 0.00 0.00% 0.00 0.00%

KoltektIv beftktetési ërtékpap(rok 0.00 0.00% 0.00 O.00%
Nyiltvégü alap befektetesi jegye - Hazai 0.00 0.00% 0.00 0.00%
NyIltvégfl alap betèktetesi jegye - Kültbldi 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Zartvegü alap befektetesijegye 0.00 0.00% 0.00 0.00%

Szãrmaztatott flgyletek 360 377.67 0.44% 220 639.20 0.40%
Futures Ugytetek 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Forward Ugyletek 360 377.67 0.44% 220 639.20 0.40%
Opciók 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Egyéb számiaztatott ugyletek 0.00 0.00% 0.00 0.00%

Egyébeszkozök 17.00 0.00% 169.65 0.00%
Befektetési számla egyenleg 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Egyeb követelések 17.00 0.00% 169.65 0.00%
KOTELEZEITSEGEK -56 026.20 -0.07% -40 857.40 -0.07%
llitelãllomãny 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Költsegek -56 026.20 -0.07% -40 857.40 -0.07%
Alapkezelöi dIj -4 533.65 -0.01% -3 500.23 -0.01%
Forgalmazói dij -25 690.67 -0.03% -19 834.65 -0.04%
Letétkezelöi dij -10 276.27 -0.01% -3 733.58 -0.01%
Könyvvizsgálói dij -2656.00 0.00% -1 396.17 0.00%
FelUgyeleti di) -4343.33 -0.01% -4 185.60 -0.01%
KUlönadö -8526.2$ -0.01% -8207.17 -0.01%

Fgyébkotelezeftség 0.00 0.00% 0.00 0.00%
NEV[ö FSZKOZRTK $2 382 803.62 100.00% 55 009 649.65 100.00%
Befektetési jegyek darabszáma 74 588 696 49 651 646
Egy jegyre jutö nettó eszkizérték 1.1045 1.1079

Erste Alapkezelö Zrt. 2



Erste NyIltvegfl Dollar Pénzpiaci Befektetési Alap 2016. ëvesjelentése

3. A forgalomban Iévö befektetési jegyek száma

Tãrgyidöszak: 2016.01.01 - 2016.12.31

Forgalomban lëvö befektetés ijegyek száma 2016.12.31 -en (db) 49651 646

4. Az egy befektetési jegyre esO nettó eszközérték

Egy befektetésijegyre esö nettö eszközérték20l6.12.31-én (USD) 1.1079

5. A befektetési alap összetétele

, Kategóriák arànya_az_összes eszközre vetftveMegneszes
2015.12.31 2016.12.31 Változãs

A tözsdén hitaIosan jcgyzett átruházható értékpajirok 0.00% 0.00% 0.00%
N1s szabályozott piacon forgalmazott ãtruhãzhatö értékpapirok 0.00% 0.00% 0.00%
A közclmultban forgalomba hozoft ãtruházható értékpapirok 0.00% 0.00% 0.00%
Fgyéb átruhãzhatö értékpipirok 0.00% 0.00% 0.00%
I1itcIiszonyt mcgtestesItö értékpapirok 0.00% 0.00% 0.00%

Az értékpapIrokat a kategóriakban megjeleno tulajdonsagok szerint közoljUk — Igy az egyes kategOriak közöft átfedés
lehetseges — az arinyukat a mérleg föosszeghez (osszes eszközhöz) viszonyItva hatãroztuk meg.

Az alapnak nincsenek elkulonitett eszközei.

6. A befektetési alap eszközeinek alakulás a tárgyidószakban

A befektetési alap eredménykimutatãsa
adatok dollárban

Megnevezes 2015.1231 2016.1231

1. Pénzugyi mOveletek bevételel 1 754 961 1 606 504

II. PenzOgyimOveletekráforditisai 1 177273 860046

Ill. Egyéb bevételek
- -

IV. MOködesiköltségek 336048 451216

V. Egyébráfbrditãsok 40086 57381

VI. Fizetett, flzetendö hozam
- -

VII. Tãrgyévi eredmény 201 554 237 861

Erste Alapkezelo Zrt. 3



Erste NyIltvegO Dollar Pénzpiaci Befektetési Alap 2016. évesjelentëse

Az eredménykimutatãs adatainak részletes bemutatãsa

Az Alap 2016. é1 bevételei
adatok dollárban

, .. EbböI pénzugyileg realizált
Megnevezes Osszes bevetel

bevetel

Pénzügyi müveletek bevétele összesen 1 606 504 1 606 504
- Kamatbevétel pénzintézettöl 762 093 762 093
- ErtékpapIrok kamatbevétele - -

- ErtékpapIrok ârfolyamnyeresége - -

- Realizált deviza arfolyamnyereség 175 $67 175 867
- Határidös müveletek nyeresége 66$ 544 668 544
Fgyébbevételek - -

-Egyebbevetel - -

Az Alap2016. évi koltségei, ráfordItãsai
adatok dollárban

.. EbböI pénzugvileg realizãlt
Megnevezes Osszes koitseg, raforditas

koltsegek,_raforditasok

Pénzugyi mflveletek ráfordItãsa összesen 860 046 860 046
- Pénzintézetnek fizetett kamat - -

- ErtékpapIrok kamatvesztesége - -

- Ertékpapirok ãrfolyamves ztesége - -

- Realizált deviza árfolyamveszteség 860 04 860 046
- Határidös müveletek vesztesége - -

Müködési koltségek összesen 451 216 42] 498
-Alapkezelöidij 57517 53904
- Letétkezelöi dIj 64 $44 60 990
- Bank és nyomtatvány koltseg 997 997
- Konyvvimgálói dj I 77$ -

- Ertékpapirtranzakciok megbIzási dja - -

- felugyeleti eljárási dIj - -

-EljãrásidIj 14$ 148
-Tözsdei ügyletetk megNzási dIja - -

- forgalmazãsi dIj 325 932 305 458
Fgyéb ráfordItãs osszesen 57 380 44 966
-felUgyeletidIj 19070 15013
-Különadö 38310 29953
- Egyéb ráfordItás I

Nettöjöwdelem I 237861

Az Alap futamideje során nem fizet hozamot, a befektetésein elért nyereséget üjra befekteti. A hozam a befektetési
jegyek nettO eszközértékének emelkedésén keresztUl mérhetö. A befektetök a befektetési jegy visszaviltásakor
realizãljãk az elért értéknovekményt.
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A tökeszámla változãsai

adatok dollirban

Megnevezés 2015.12.31 2016.12.31

Tirgyidöszakban eladott befektetésijegyek száma 208 671 293 208 641 948
Tãrgyidöszakban visszaváltottbefektetésijegyekszñma - 180577 172 - 234011 527
Visszavásãrolt befektetésijegyek értékkulönbözete - 18 545 974 - 24 831 672
Eladott befektetésijegyek értékkulönbözete 21 468 865 22 118 930
Ertékelési kUlonbozet tartaléka 9 07$ 2 94$
Uzieti évi eredmény 201 554 237 861

A befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése

adatok do1árban

Megnevezes 2015.12.31 2016.12.31

Ertékelési kUlönbözet tartaléka 9 078 2 948
Ertékpapirok állománya

- -

Ertékpapirok értékelési kUlonbözete
- -

Követelések áflománya 402 721 157 437
Kovetelések értékelési kulonbözete

- -

Pénzeszközik ãllománya 82 493 839 54 734 198
Pénzeszközök értékelési kUlönbözete (devizaáif változásböl credo kill.) - 392 103 - 202 320
Származtatott Ugyletekértékelési kulonbozete 401 180 205 26$

Kotelezettsegeknek értékelés i kulönbozete nines.

7. Az Alap nettó eszközértékének és az egy befektetési jegyre jutö nettö eszközértékének
alakulása a megelözö három év végén

adatok dolkirban

Fszközérték érényességi dátuma Egy befektetési jegyre jutó nettó
. . Nettoeszkozertek(honap utolso munkanapja) eszkozertek

2013.12.31 89969063 1.0951

2014.12.31 47876187 1.1015
2015.12.31 82382804 1.1045
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8. A szãrmaztatott flgylctek részletes leIrãsa a tárgyidOszakban, kategoriánkénti bontásban,
feltüntctve az ezekbôl ercdô kotelezettségvállalãs osszegét

Nyitott határidös eladási pozIciOk

EszkOzérték érvényességi dátuma FszkOz
Mennyiség (devizában

FszkOzérték (USD)kifejezve)

2016.01.31 USDHUF 11796585 460753
2016.02.29 USDHUF 11796585 263912
2016.03.31 USDHUF 10019502 -75280
2016.04.30 USDHUF 10019502 -173098
2016.05.31 USDHUF 10019502 118106
2016.06.30 USDHUF 10019502 185748
2016.07.31 USDHUF 10019502 86189
2016.08.31 USDHUF 5401 332 -24346
2016.09.30 USDHUF 2688462 -14334
2016.10.31 USDHUF 5444498 164816
2016.11.30 USDHUF 5444498 325844
2016.12.31 USDHUF 2 756 036 205 268

9. A befektetési alapkezelô müködésében bekövetkezett változások, valamint a befektetési
politika alakulásãra ható fontosabb tényezôk bemutatãsa

9.1. A gazdasagi folyamatok rövid áttekintése, az Alap befektetési politikãjára ható tényezök

2016. I. negyedév

A 2016-os év elsö negyedévének nyitö ës zárO adatait Osszevetve sok index esetében azt tapasztalhatjuk, hogy a
negyedév sorãn osszességében inkább negatIv irányü, de csak kismértékfl elmozdulãs volt lãthatO. Azonban ez a fajta
osszegzës meglehetOsen csalöka, hiszen a részletes adatokat vizsgálva mar IãthatOvá válik, hogy februãr kozepeig a
tOkepiacok jelentös esést szenvedtek el, majd ezt kovetöen jott csak a felgyogyulásuk, amely tObb esetben pozitivvá
változtatta a negyedéves szintO index elmozdulásokat. A legjelentosebb tengerentOli részvënyindexek is a negyedëv
sorãn vegyes irãnyba vâltoztak (S&P500: +0,77%, DJIA: +1,49%, Nasdaq Comp.: minusz 2,75%). Az eurOpai fejlett
piaci indexek azonban az amerikai rnutatOknál általában gyengebben teijesitettek. A német DAX 7,24%-kal csOkkent és
az atfogO eurOpai index a DJEU5O is 8,04%-kal gyengult. 2016 elsö negyedéveben a tavalyi évben remek teljesItményt
nyijtO magyar BUX index továbbra is jöl szerepelt és 10,58%-kal emelkedett, mely Igy a 2015-Os tObb mint 40%-os
teljesitményével egyuft mar egy nagyon impresszIv emelkedést tudhat maga mogott. A nyersanyag ãrak niagara
találásával parhuzamosan a fejlödO piacok teljesItményét reprezentãlO MSCI Emerging index is erösOdOtt (QI:
+5,37%). A jennek a dollárral szembeni erösOdése (6,36%) viszont a japan Nikkei225 tözsdeindex gyengulésëvel (-J1,95%)járt egyutt.

Az eurOpai ës az amerikai részvenypiacoktöl eltérôen az állampapirokat folyamatosan keresték a befektetök. Azzal
pirhuzamosan, ahogyan ev elejétöl a FED-töl vail idei kamatemelések száma az eredetileg várt négy kamatemelésrOl
fokozatosan iecsOkkent, az amerikai 10 eves ailamkOtvények hozama is kOzei fel százalékkal mérséklOdOtt, melynek
eredmenyekent a márciust 1,78%-on zártãk. Az európai illampapir hozamok az ECB allampapIr-vasirlasãnak hatásãra
szintén csokkentek. Ennek eredményekent a német 10 eves állampapir hozam a negyedev végére mar csak 0,16%-on
alit (QI vált.: -0,47 százalékpont), mig az oIasz 10 eves hozam 1,24%-ra (QI vált.: -0,36 százalékpont) esett. A
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nemzetközi kotvénypiaci optimizmusnak megfelelöen a magyar allampapirok esetében is csokkentek a hozamok,
melynek eredményekënt a magyar kotvënyindexek 3% fOlotti negyedëves teljesItményt nyCijtottak.

Az árttpiacokon az elmült negyedév sorãn azt lãthattuk, bogy az év eleji mélypont utãn a negyedëv vegére az olaj ára a
tavalyi zãróértéke fOlé kapaszkodott és a márciust mar a 40 dollãros szint közelében zãrta, mely a brent esetében
6,78%-os, mIg a crude esetében 2,89%-os negyedeves emelkedést jelentett. Az arany ãra a negyedév során szintén
emelkedett (1233 usd/uncia, plusz 16%-os negyedeves elmozdulãs). A vizsgált idöszakban a föbb devizapirok esetében
a dollar és a japan jen gyengult, Igy az EURUSD 1,14-en (3,5%-os gyengulés), mig az USDJPY 112,5-en (6,3%-os
gyengules) zãrt. A forint az euröval szemben nem mutatott jelentös negyedeves elmozdulást, és március 31 -en 3 14,16-
es szinten alit.

A negyedev során a fejlett piaci ës a hazai áliampapir piacok szempontjaból is meghatarozo volt a fejiett jegybankok
várakozäsaiban, illetve monetáris kondiciáiban történö változãsok. Március elején az eurôpai jegybank tovãbb lazitotta
az addig is meglehetosen laza monetãris kondfcióit. Ennek sorãn az ECB a jegybanki alapkamatot 0,0%-ra vãgta,
miközben az 0/N betétetekre fizetettjegybanki kamat minusz 0,4%-ra csokkent (ezt megelözöen minusz 0,3% volt).

Az ECB döntésének fontos pontja volt, bogy a havi kotvény-visszavásarlásra forditott osszeget felemelte 60 milliãrd
eurOról 80 milliird eurOra. Ez - tekintettel a visszavãsirlási program jovö mãrciusra tervezett kifutãsãra - az összesen
visszavãsãrolt kotvënyek volumenét +240 milliárd euróval megnovelte. Azonban azt is figyelembe véve, hogy az ECB
egy-egy kotvënysorozatbO] csak korlatozott mértékben vãsãrolhat, ez a lépés mar onmagaban azt eredményezhefte
volna, hogy az európai jegybank a program végére beleOtközhet a fenti sorozatonkénti visszavãsãrlási limitbe, Igy
részben ennek elkerlilése végett, a visszavásérlási programot kiterjesztette ajö minösitësfl vállalati kotvényekre is, mely
üjabb 900-1000 milliárd euröval bbvItette a visszavásirlással potenclilisan érintett értékpapirok körét. A fenti lépések
meg kiegeszItesre kerUltek a ILTRO program feltételeinek jüniusi megvaltoztatasaval, melynek eredményeképp azok
az európai bankok, akik vallaijak, bogy a hitelvolumenUket 2,5%-kal megnovelik az ECB 0/N betéti kamatan 4 eves
futamidejü jegybanki forrãshoz juthatnak.

Mindekozben az amerikai kamatemelési varakozasok is összeomlottak, hiszen 2015 végén a FED ãltal kommunikalt 4
emeléssel szemben marcius végére mir az amerikal jegybank sem vail 201 6-ra 2 emelésnél tobbet, mig a piaci
varakozasok pedig meg ettöl is elmaradtak. A fenti események hatasara a dollar is gyengUlni kezdett. Ez a timogatO
nemzetközi monetãris kornyezet, - tovabba az MNB marciusi inflacios jelentésében szereplo 2016 tekintetében 0,3%-os
eves itlagos infliciót jósoló elörejelzés - a magyar jegybank számára is lehetbvé tette egy kamatcsökkentési cikius
üjbóli beindItasat.

2016. II. negyedév

A 2016-os év masodik negyedeveben a tökepiaci indexek esetében altalaban nagy volatilitas meilett osszességében
csak kismértékQ, vegyes irányü elmozdulast lathattunk. A Iegjelentosebb tengerentüii részvényindexek is oldalaztak,
Igy az S&P500, a DJIA 1-2 szazalek közöfti mërtëkben erösodott, mIg a Nasdaq Composite fel szazalekkal
mérséklödött. Az europai fejiett piaci indexek a Brexit jelentette piaci bizonytalansag miatt az amerikai mutatOknal
gyengébb teijesitményt mutattak. A német DAX és az atfogo euröpai index a D]EU5O is 2-5 szazalek közotti
mértékben esett. 2016 elsö negyedévében és a tavalyi évben is remek teljesitményt nyiljtö magyar BUX index
oldalazasra valtoft és a masodik negyedevben fél szazalekkai csökkent. A fejlett piaci oldalazashoz hasonlOan a fejlödö
piacok teljesitményét reprezentalo MSCI Emerging index a vizsgalt idöszakban is kismértékben gyengUlt (-0,32%). A
jen a doliarral szemben 8%-kal eräsödött, mIg a japan Nikkei225 tözsdeindex hasonlO rnértékben (7 szazalekkal)
csokkent.

Az europai es az amerikai részvénypiacoktól eltérOen az allampapIrokat - a Brexitet követö elbizonytalanodas nyornan -

inkabb vették a befektetök. A FED-tOl ëv elején idénre vail négy kamatemelési döntés szamanak fokozatos
csökkenésével parhuzamosan a masodik negyedévben az amerikai 10 eves ailarnkotvenyek hozama is 0,3 szazaiekkai
mérséklOdött, melynek eredmënyekent a kotvények a jüniust 1,48%-os hozammal zartak. Az európai ailampapir
hozamok az ECB allampapir-vasarlasanak hatasara az év soran szintén csokkentek, mely a Brexit miatti aggodalmak
miatt a félév végen ajabb Ienduletet kapott. Ennek eredményeként a német 10 eves aflampapir hozam a negyedev
vegére mar csak mInusz 0,13%-ra, mig az olasz 10 eves hozam 1,28%-ra esett. A nemzetkozi kotvenypiaci
likviditasbosegnek megfelelöen az idei év soran osszessegeben a magyar aflampapIrok esetében is csokkentek a
hozamok, melynek eredményekënt a magyar kotvenyindexek 3% fOiotti teljesItmenyt nyiijtottak, azonban a masodik
negyedévben - a Brexit fenyegetettseg miaft is - fokozódó befektetöi bizonytalansag miatt fel szazalek körOli
csökkenést tudtak csak felmutatni.
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Az arupiacokon az elmült idöszakban azt lãthattuk, hogy az év eleji mélypont után az olaj ãra a tavalyi zãrö értéke flue
kapaszkodott ës a negyedevet mar az 50 dollãros szint kozelében zãrta, mely a brent és a crude esetében is 30% köruli
eves emelkedést jelentett. Az arany ãra az elmi1t hónapokban osszességeben tovább erösodott, és eves szinten jlnius
végéig Igy 25% köruli emelkedést tudhat magaenak.

A deviza-árfotyamokat vizsgalva láthatO, hogy a mãsodik negyedevben a dollar az euróhoz képest kissé (2%-os
mértékben) erösödött, Igy a fétévet az EURUSD 1,1 1-en zárta. A második negyedëvben a forint az eurOval szemben
kissé gyengult, ésjünius 30-an 316,16-as szinten alit.

A negyedev sorãn a Fitch Ratings-nel megtörtént Magyarország befektetési kategöriaba soroläsa. A felminösitéstinket
az indokoihatta, hogy a csokkenö novekedési kilãtãsok ellenére tovãbbra is tarthatO a koltsegvetes, az Erste-EBRD
Uziet megkotésëvel megtortént a bankrendszerrel valO kiegyezes, az ãllamadóság trendje GDP arãnyosan csokkenö,
továbbá a svãjci frank hitelek kivezetésével csökkent kuisö sérlilekenyseg azt eredmenyezte, hogy a magyar atlampapIr
befektetések kockázata a koribbiakhoz képest szãmottevöen csökkent.

Ha az európai fejleményeket is megnézzuk, Ogy ajinius 23-an tartott, az EU tagsãg felulvizsgalatát kezdeményezo brit
népszavazás lehetett a negyedev egyik Iegnagyobb hatásii hire. A brit szavazök 72%-os részvétei rneliett 48,1-5 1,9%-os
megoszlassal elutasftottãk az uniös tagsaguk fenntartását. Aftalãnossagban az volt tapasztaiható, hogy a kilépés melleft
az idäsebb, nem városban Iakö angol allampolgarok szavaztak, mIg a skótok vagy az északIrek onmagukban az EU-ban
maradás mellett voksoltak. A szavazist kovetöen a briteknek 2 év ill rendelkezésOkre, hogy az Eurôpai Unióval valO
gazdasagi, jogi és pénzugyi kapcsolataikat ijratárgyaljãk.

2016. III. negyedév

A 2016-os év harmadik negyedéveben a tökepiacokon altalaban az ãrfolyamok pozitiv irinyll, de csak kisebb mértékü,
10% alatti emelkedését tapasztalhattuk. A negyedev során a legjeientosebb tengerentüli részvényindexek is - bir eitérö
mértékben, de egységesen - emeikedtek (S&P500: +3,31%, DJ1A: +2,11%, Nasdaq Comp.: +9,69%). Az euröpai fejtett
piaci indexek hasonloan az amerikai mutatOkhoz szintën jOt teijesitettek. A német DAX $,58%-kai erOsödOtt és az
atfogo eurOpai index a DJEU5O is 4,80%-kal emeikedett. 2016 harmadik negyedeveben a tavaiyi évben ës idén is
remek teljesItményt nyOjtO magyar BUX index továbbra is jOl szerepelt és 5,08%-kal nOvekedett, mely Igy a 201 5-Os
tObb mint 40%-os teljesitményével egyutt az idei tObb mint 15%-os erOsOdése utan, mar egy nagyon irnpresszIv
ernelkedést tudhat maga mOgOtt. A nyersanyagarak a jOliusi gyengelkedésuket augusztusban és szepternberben
Iedolgoztak és a negyedévet kvizi nullszaidOban (Brent: +0,5%, Crude: -0,6%) zartak. A befektetOi kockázati etvágy
erOsodésével parhuzamosan a fejlOdO piacok is magukra taiáltak és a fejlOdO piacok teljesitményét reprezentálO MSCI
Emerging index is erOsOdOtt (+8,32%), mikozben az arany stagnalt (mInusz 0,36%). A negyedév soran ajen a dollarral
szemben kismértékben erOsOdött (1,83%), ami meg nem rontotta el a tOzsdei befektetOk hangulatat es igy a japin
Nikkei225 tOzsdeindex is emeikedeft (+5,61%).

Az eurOpai es az amerikai részvënypiacoktOl eitérOen a fejiett piaci allampapIr hozamok - a korãbban mar kialakult
alacsony szintjeikrOl — csak csekéiy rnértékben valtoztak a negyedëv folyaman, bar az amerikai 10 eves
államkotvények hozama szeptember 30-an 1,60%-on alit, ami 0,11 szazalekpontos emeikedés a féiév végi szinthez
képest. Az eurOpai allampapir hozamok az ECB folyamatos allampapIr-vasarlasanak hatasara viszont szinten maradtak
vagy minimalis mértékben meg tovabb csOkkentek. Ennek eredményeként a német 10 eves allampapir hozarn a
negyedév végére minusz 0,05%-on alit (Q3 vált.: 0,00 szazaiekpont), mIg az olasz 10 eves hozam 1,19%-re (Q3 valt.: -

0,09 szazalekpont) mérséklbdOft. Az aiacsony fej left piaci hozamkornyezet miatt a relative meg ,,magas” hozamO
magyar allampapirok jOl teijesitettek és a magyar kotvenyindexek 2,3-2,5% kOzOfti negyedeves teijesitmenyt
nyOjtoftak. A forint az eurOval szemben tobb mint 2%-kal erOsOdOft es szeptember 30-an 309,15-Os szinten alit.

2016. IV. negyedév

A 2016-os év utolsO negyedeveben a tOkepiacokon altalaban az arfolyamok pozitiv iranyU eimozdutasat
tapasztalhattuk. A negyedev sorin a legjeientOsebb tengerentOii reszvényindexek is - bar eltérO mértékben, de
egységesen - emelkedtek (S&P500: +3,25%, DJIA: +7,94%, Nasdaq Comp.: +1,34%). Az európai fejieft piaci indexek
az amerikai mutatóknãi meg erOsebb negyedevet tudhatnak maguk mOgOtt. A német DAX 9,23%-kal erOsOdOtt és az
atfogo eurOpai index a DJEU5O is 9,60%-kal emeikedeft. 2016 negyedik negyedeveben a tavaiyi évben és idén is remek
teljesitményt nyOjtO magyar BUX index tovabbra isjOl szerepeit és 12,57%-kal nOvekedeft, mely a 2015-Os tobb mint
40%-os emelkedése utan idén is 34%-kal erOsOdOft és igy egy megiehetOsen impressziv kétéves emelkedést tudhat
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maga mogött. Az olaj ãra a negyedik negyedevben 10% fdlötti mértékben emelkedett, melynek hatására a Brent és a
Crude is 55 dollar kornyékén, az eves csicsuk közelében zárt. A negyedik negyedévben a fejlödö piacok teijesItettek
gyengébben ës a szektor teljesItményêt reprezentãlO MSCI Emerging index kozel 5%-kal csokkent, mikozben az arany
jelentösen, 10% fl1otti mértëkben veszteft az értékëböl. A negyedëv sorãn a jen a dollãrral szemben gyengult (-
15,25%), ami ajapãn Nikkei225 tözsdeindex hasonió mértékO erösödësével (+16,20%)jãrt egyutt.

Az euröpai ës az amerikai részvénypiacoktOl eltéröen a fejlett piaci ãllampapir hozamok - a koribban mar kialakuit
alacsony szintjeikröl - viszonylag jelentös mértékben emelkedtek a negyedev folyaman. Az amerikai 10 eves
allamkotvények hozama december végén 2,44%-on alit, ami 0,84 szãzalékpontos novekedés a szeptember végi szinthez
képest. Az amerikai hozamok jelentös megemelkedésének nagyobb része az t’ij amerikai elnök megválasztasa utin
kOvetkezett be. Az eurOpai ãilampapir hozamok ax ECB folyamatos allampapIr-vãsariasai ellenére szintén emelkedtek.
Ennek eredményeként a német 10 eves illampapIr hozam a negyedev végére 0,21%-on alit (Q4 vãlt.: +0,34
százalékpont), mIg az olasz 10 eves hozam 1,82%-ta (Q4 vãlt.: +0,63 szãzaiékpont) emelkedett. Azonban meg ezen a
korãbbinát magasabb hozamszintek meliett is nehéz azt elképzeini, bogy azok a befektetök, akik a 10 eves német (vagy
akir olasz) allamkotvenyeket most megvasiroljik és azt a futamidö vëgéig megtartjak, realizálhatnak-e bármiféle
reilhozamot az ECB 2%-os inflãciös célja mellett. Az alacsony fejlett-piaci hozamkornyezet miatt a relative meg
,,magas” hozamii magyar állampapIrok vegyes teijesitményt nyajtoftak - a hozamgorbe eleje esett, mig a vége
emeikedett, vagyis a gorbe meredekebbé vált — amely a magyar kotvenyindexek 0,7% korOli negyedéves emelkedését
okozta, A forint az eurOval szemben kevesebb, mint I %-kal gyengult és az évet az EURHUF kurzus 3 11,69-en zarta.

November $-n az amerikai elnokvalasztason nyert a tokepiacok szempontjãból elözetesen komoly fenntartãsokkal
kezelt jelölt, majd a december 4-en tartott olasz és az osztrãk népszavazast megelozöen a referendumok vãrható
kimenetele borzolta a portfOlio managerek idegeit. Az azonban megfigyelheto, bogy az esemënyek bekövetkeztét
kOvetOen, meg negatIv kimenetel esetén is csak meglehetOsen mérsékelt volt azok tokepiaci hatása. Trump
megvalasztasara adott negatIv részvénypiaci reakciO csak egy napig tartott, akarcsak az olasz kormanyfO lemondasat
eredményezo referendum (devizapiaci) hatasa. A kotvénypiacokra gyakorolt hatãs ugyan nagyobb volt, de a hozamok
emeikedése ezidãig az USA-ban is 1%-on beiul maradt.

A fentiekben emlitett konkrét eseteken tOlmenOen altalanossagban is eimondhatO, bogy az elmOit idOszakban a
vilagpolitikaban torténtek olyan valtozasok, melyek meg 10 évvel ezelOtt is nagy valOszInüseggel erOs hatást
gyakoroltak volna a tOkepiacokra, most azonban ezek hatãsa csak kismértéki.i és raadasul altalaban csak ãtmeneti
jeilegü. A konkrét - a régionkat érintO - események közUl eleg csak az orosz-ukrán háborOs konfliktusra, vagy a torok
puccskIsérletet követO tOrOk-orosz egymisra talalasra illetve Torokorszag nyugati hatalmaktól történO eiforduiasara
gondolni, de ide tartozik az Oj amerikai elnOk NATO védelem korlatossagaval kapcsolatos aliasfoglalasa vagy a Brexit
Is.

A politikai oldalrOl jovO fenyegetettsegekre a piacok iáthatöan nem tudnak reagalni és ezek a kockázatok az
arfolyamokban nem jelennek meg. Ennek az az oka, bogy a nagy jegybankok monetáris lazitasa eredmenyeként az
intézmenyi befektetOk és a bankok ,,fuidokoinak” a iikviditasban és Igy minden korrekciOt vasariasra hasznalnak fel.
Ugy tflnik, bogy a jegybankok ãltal a rendszerbe pumpalt pluszlikviditas leradirozta a vãrhatO hozamok
eioszlasfliggvenyenek negatIv kimenetelfl veget, és Ogy tflnik mintha eiiminãlta volna a befektetOk veszteségektOi valö
félelmét. Azonban mivel a befektetOi hozamvadaszat kivalto oka a laza jegybanki politika, Igy annak esetleges
szigorodãsa vagy csak egy szigorodasra szamIto befektetOi hangulatvaltozas is gyors befektetOi paradigmavaltast és
hirtelen visszarendezOdést eredmenyezbet a tokepiacokon.

Ha az amerikai monetaris politika elmUit negyedéves, illetve várhatO jOvObeli valtozasat vizsgaljuk, Ugy meg kell
emlItenUnk a FED decemberi 25 bazispontos kamatemelését, melynek eredmenyekent ax amerikai aiapkamat 0,75%-ra
emelkedeU. A piacokat a kamatemelés tenye nem lepte meg, hiszen ax etOzetes varakozasok szerint a piaci szereplOk
szinte 100%-os valOszinuseggei emelésre szãmItottak.

Ha az eurOpai monetaris politika valtozasait is megnezzuk, Ogy azt láthatjuk, hogy az ECB december s-an döntOtt a
kotvenyvasarlasi programjának foiytatasarol. Ennek keretében áprilistOl tovabbi 9 hOnapra rneghosszabbitotta a
programot, bar a kotvenyvasariasok marciusig havi $0 milliard eurOs osszeget aprilistol havi 60 miliiard eurOra
csOkkentette. A dOntés kOvetkeztében az idei évben az ECB tovabbi 540 miliiird eurO keresietet teremt az eurOpai
allampapirok, illetve a befektetesi kategOrias vailalati kotvenyek irant. Az ECB azt is bejelentette, hogy ezentOl a
vasarlasainal ax overnight betéti kamat (mInusz 0,4%) nemjelent vasarlasi limitet. Eddig az ECB az 0/N betéti kamat
alatti hozam mellett nem vasaroihatott kotvenyeket, azonban ez korlit ajOvOben mar nem l.
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9.2. Az Alapkezelô müködésében bekövetkezett vãltozãsok

Az Erste Asset Management GmbH az ERSTE Group Bank AG 100%-os közvetett tulajdonãban álIó társasãga, mely
stratégial irãnyItãsi feladatai mellett biztositja az atap-, és vagyonkezelési (izietag infrastruktürãját.

A Társasagnal sem az irányItãsi struktürában sem a tevekenysegi korében jelentös változãs nem következett be az idei
év során. A Társasag 2014. julius 21-en a Kbfiv. 203.-ának (1) bekezdése alapjan nyilatkozatott tett, hogy a
Befektetési Alapkezelo a Kbfiv. rendelkezéseinek minden tekintetben megfelel.

2016. mircius 7-eve! a Társasãg kizarólagos tulajdonosának tEAM) szekhelye A-I 100 Vienna, Belvedere I. Ausztriära
változoft. 2016. jOnius 13-an a Tarsaság tulajdonosa tEAM) és a RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
(RINGTURM) ugy hatãroztak, hogy a Ringturm Alapkezelöt beolvasztjãk az EAM-be. A Ringturmnak tulajdonosa
volt az EAM (95%) es VIENNA INSURANCE GROUP AG (VIG) Wiener Versicherung Csoport (5%) 2009. január 1-
je Ota. A beolvadãs következtében a VIENNA INSURANCE GROUP AG (VIG) 1.16%-os részesedést szerzett az
EAM-ben.
A fövãrosi Torvényszék CegbIrosaga a cg. 01-10-044157/168. szimü vegzesével 2012.04.12-töl hatalyosan a
cegjegyzekbe bejegyezte az alábbi változãsokat:
- A Társasãg angol nyelvu elnevezése Erste Asset Management Limited.
- A Tarsasig német nyetvü elnevezése törlésre került.
A Társasãg székhelye: 1138 Budapest, Népfürdö u. 24-26. 9. em.

Weblapja: www.erstealapkezelo.hu

Tarsasag tulajdonosai és szavazati arányuk 2016. december 3 1 -en:

Erste Asset Management GmbH
A-tO 10 Vienna, am Belvedere I.
Austria
Tulajdonosi arány: 100%
Szavazati army: 100 %

A 2016-os évben az Alapkezelö palettájában a tökevédelmet nyüjtO penzpiaci es rOvid kotvény alapok befektetési
politikaja az ev folyamán megváltozott és a tökevédett megnevezés kikerult az alapok nevéböl. Az Erste Alpok Ingatlan
Alapok Alapja befektetési alap esetén, mind az alap befektetési politikaja, mind elnevezése megváltozott 2016.
december 27-eve!. Az üj megnevezes Erste Duett Alapok Alapja left.

Az év sorin az Alapkezelö egy alapját szüntette meg, ez az Erste Tökevédett Alapok Alapja volt, aminek megszünési
dituma 2016. jãnius 3-ara esett. Az év sorãn az Alapkezelo két ñj befektetési alapot indItott 2016 augusztusaban az
Erste NyIltvegu Dollar Ingatlan Befektetési Alapok Alapjat és az Erste NyIltvégu Hazai Dollar Kotvény Befektetési
Alapot.
A 2016-os esztendöben az Alapkezelo kisebb mOdosItásokkal, de megtartotta a megelôzo évben kialakitott befektetési
alapjainak palettajat. Az Alapkezelo befektetési alapokban kezelt allomanya az elsb ket hOnapos csökkenést kovetöen
közel folyamatosan emelkedett, mig az év végi 931 milliardos allomanyt el nem érte. Ezzel eves szinten 4.1 8%-kal nött
az Alapkezelö befektetési alapokban kezelt allomanya.

A befektetési alapok piacára vegyes hatassal volt a tavalyi évben az értekpapIr piacok hektikus tetjesitmenye.
MeghatãrozO volt az eszkoz- es befektetési alap tipusok közötti átrendezödések. Jelentös kiáramlãs volt tapasztalható a
likviditasi és pénzpiaci alapokbOl, mIg számoftevöen az ingatlanalapok tudtak csak noni az ev során. A teljes év
folyaman a befektetési alapokba 149 milliárd tökekiáramlãs volt tapasztalhatö, ami fordulO évet jelent a korãbbi évek
nettó tokebearamlasahoz képest.

Az Erste Alapkezelö 4.2%-os befektetési alap allomanynovekedesevel év végére 16.76%-os piaci részesedést ért el a
nyilvanos befektetési alapok piacan. Ez az egy évvet megelözo adathoz kepest 0.68 szazalekpontos emelkedést
eredményezeft, amivel a harmadik legnagyobb alapkezelaböl a második legnagyobb alapkezelövé tudott elärelepni a
magyar alapkeze)öi piacon.
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10. Az AlternatIv Befektetési Alapkezelö (ABAK) ãltal az adott idôszakra Idfjzetett
javadalmazás bemutatása

Megnevezés Osszeg
2016. ëvben kitizetcttjavadatmaz.s tetjes összege 473 547 000
- Teijes osszegbol a rOgzItettjavadalom 391 893 000
- Teijes osszegböl a változOjavadalom $1 654 000
- Teijes osszegböl a vezetökjavada1mazisa 92 340 000
- Teijes osszegböl az ABA kockäzati profiljám tevékenységok révén lényeges hatást gyakorlOkjavadalmazsa 252 781 000
Keth’ezményezettekszãma 37 fl5
Kifizetett nyereségrészesedés 0

11. Az AlternatIv Befektetési Alap (ABA) illikvid eszközeinek, Iikviditãs kezelésének és
kockázatkezelésének bemutatãsa

a) Az ABA eszközei közott a zárO napon nem szerepeltek olyan eszkozok, amelyekre nem likvid jellegflknel fogva
kulonleges szabãlyok vonatkoztak volna.

b) Az ABA az adott idöszakban likviditãskezelésévet kapcsolatos tij megállapodást nem kötött.

c) Az ABA kockãzati proflija a mültbeli hozamok szOrãsãn alapulO SRRI mutatO szerint 1-es kockazat/nyereseg profilü
besorolãst kapott az elmñlt 5 évre visszatekintö heti hozamok szöródãsa alapján. Ez az Alap adott esetben nem
megfelelo olyan befektetök számára, akik I hónapon belul ki akarják venni az AlapbOl a pénzuket.

Az Alapkezelo nyomon követi és men az ABA-val kapcsolatban fennãllO potencialis kockãzatokat, ügy, mint piaci
kockázat, partner kockãzat és Iikviditási kockázat. Az Alapkezelo rendszeresen ellenörzi az Map likviditãsát. tovabba
azt is, hogy a befektetési stratégia osszhangban van-e a visszaviltãsi politikaval. A portföliöba vasarolt eszközok
kivãlasztása sorãn azok likviditási proflija is meghatarozasra kerOl, amit folyamatos felUlvizsgálat kovet, hogy az Alap
befektetéseinek Iikviditisi profilja megfeleljen az Alap kotelezettsegeinek. Az Alapkezelö rendszeresen stresszteszteket
vegez, mind rendes, mind rendkivuli likviditási feltételek mellett, amivel nyomon tudja követni alapjainak tikviditãsi
kockäzatát.
Amennyiben a Iikviditást veszëlyeztetö rendkIvOli helyzet all elö, ügy a kockázatkezelës haladéktalanul dontési
javaslatot terjeszt az Alapkezelö dontesrejogosult vezetô tisztségviselbi elé.

12. Az ABA nevében alkalmazható tökeáttétel mértékében bekövetkezô változãsok
bemutatãsa

Az ABA nem alkalmaz tokeattetelt.
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13. Az Alap sajãt illetve, portfoliöjãban szereplö befektetési alapokat terhclô befektetési
alapkezelési dIjak Iegnagyobb mértéke

.. .. . . . Alapkezelési dIjFszkoz megnevezese Nemzetkozi azonos Ito
merteke

Erste Nyiltvégü Dollir Pénzpiaci Befekietési Map HU0000705991 0.50

*Alapkezeloi dij maximãlis mértéke.

14. Az értékpapIr-finanszirozãsi ugyletek bemutatãsa

Az Alap a tárgyevben nem alkalmazott az értékpapIr-finanszIrozãsi ugyletek és az ájrafelhasználás ãtláthatOságarol,
valamint a 648/2012/EU rendelet mOdosItásãrOl szöló 2015. november 25-i 2015/2365 europai parlamenti ës tanácsi
rendeletben meghatározott ,,értékpapIr-finanszIrozási ugyletet”.

Budapest, 2017. április 26. Erste /\jpkczelO Zrt.
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