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A Pénziránytű rovat az alábbi partnereink támogatásával készült:

Az alábbi honlapokon elolvashatod a teljes cikksorozatot, és e témákban további információt is találhatsz!

Befektetési alapok, befektetési jegyek

Miért lehet jó választás?
•  Egyszerűen, olcsón és a befektetési kockázatok megosztásával fektethetsz be.
•  Az alapkezelő a befektetések összetételét igyekszik úgy alakítani, hogy a kockázatok kezelése mellett az elér-

hető hozam minél magasabb legyen.
•  A befektetési alapok hozamai nyilvánosak, a napilapokban és az alapkezelők honlapjain is hozzáférhetőek.

Figyelj arra, hogy
•  a befektetési jegyek árfolyama – az alap jellegétől függően – napról napra akár jelentősebb mértékben is inga-

dozhat, így akár csökkenhet is;
•  vásárlás és visszaváltás előtt mindenképpen tájékozódj az árfolyamadatokról és arról, hogy visszaváltás esetén 

pontosan mennyit és mikor fizetnek részedre!

A befektetési alapok működéséről, valamint árfolyam- és hozamadatairól további részletes információk a www.
bamosz.hu, valamint a www.pszaf.hu/fogyasztoknak honlapokon érhetők el.
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Hogyan működnek a befektetési alapok?
•  A befektetési alap az abba befektetők közös tulajdonában lévő vagyontömeg, melyet egy alapkezelő kezel.
•  Ha pénzt fektetsz egy alapba, annak vagyona növekszik. Az alap vagyonából rád jutó részt a tulajdonodba ke-

rülő befektetési jegyek jelentik. 
•  Az alapkezelő – a befektetési alap jellegétől függően – bankbetétbe, állampapírba, részvénybe, ingatlanba, il-

letve ezek kombinációjába fekteti az összegyűjtött megtakarításokat.
•  A vagyonból az egy befektetési jegyre jutó részt a befektetési jegy napi árfolyama mutatja meg (ezt nevezik egy 

jegyre jutó nettó eszközértéknek is).
•  Nyereséged a befektetési jegy árfolyamának emelkedésén keresztül keletkezhet (ha befektetési jegyeidet ma-

gasabb árfolyamon adod el, mint amennyiért vetted).

Ha összegyűjtött pénzedet hosszabb időszakra szeretnéd befektetni, vagy még nem tudod, 
hogy megtakarításaidra pontosan mikor lesz szükséged, jó megoldás lehet a befektetési je-
gyek választása.


