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A tagok, ellátottak és kedvezményezettek a befektetéseken keresztül pénzügyi 

kockázatokat viselnek, melyek az alábbiakban kerültek összefoglalásra: 

 

Kamatkockázat 

Az állampapírokba és más kamatozó eszközökbe történő befektetés esetében a már 

kibocsátott értékpapírok értékét a piaci hozamszint elmozdulása jelentős mértékben 

megváltoztathatja. A kamatszint emelkedése a kamatozó eszközök aktuális értékét 

csökkentheti, ami negatív hatással lehet a kamatozó eszközöket tartalmazó portfóliók 

teljesítményére. A hosszabb futamidejű eszközök értéke érzékenyebb a piaci kamatok 

változására, mint a rövid futamidejű eszközök értéke. 

 

Részvénykockázat 

A részvénypiacokat esetenként, főleg rövid távon nagy mértékű árfolyam-ingadozások 

jellemzik és a részvények árfolyama az egyedi vállalati események hatására is 

visszaeshet. Az árfolyamok csökkenése a portfóliók értékét is mérsékli. A részvényeken 

hosszabb távon a biztonságosabb eszközöknél magasabb hozam érhető el, azonban 

rövidebb távon számolni kell az árfolyamok esésével is, amely negatívan befolyásolja 

az eszközalap értékét.  

 

Devizaárfolyam-kockázat 

Az egyes devizák egymáshoz viszonyított árfolyama a mindenkori keresleti, kínálati 

viszonyok függvényében változhat. A portfóliókban lévő, különféle devizákban 

denominált értékpapíroknak az egyes devizákban kifejezett értéke forintra átváltva az 

adott deviza és a forint közötti árfolyam ingadozásától függően változhat. A forint 

erősödése (felértékelődése) negatívan hat az eszközalapok devizában denominált 

befektetési eszközeinek forintban kifejezett árfolyamára. A devizaárfolyamok változása 

szélsőséges esetben a befektetési eszköz értékének csökkentését okozhatja még abban 

az esetben is, ha az eszköz saját devizájában kifejezett értéke emelkedett.  

 

Likviditási kockázat 

A portfóliókban lévő befektetési instrumentumok értékesítése adott esetben 

nehézségekbe ütközhet, melynek következményeként az eszközök értékesítése csak 

hosszabb idő után, illetve csak kedvezőtlen árfolyamon lehetséges. A likviditási 

kockázat a szabad pénzeszközök befektetésekor is korlátozó tényező lehet. A likviditás 

hiánya így kedvezőtlenül hathat a portfólióban lévő eszközökre, így a portfólió értékére 

is.  

 

Visszafizetési kockázat 

Néhány esetben az portfólióban lévő befektetési eszközök visszafizetése kockázatossá 

válhat, ha a portfólió mögöttes alapja az elhelyezett befektetéseket a forgalmazás 



felfüggesztése, illetve megszüntetése miatt vagy más meghatározott okból nem képes 

visszaváltani. 

 

Ország- és politikai kockázat 

A hazai és nemzetközi gazdasági és politikai környezet jelentős hatással lehet a 

portfólióban lévő befektetési eszközök teljesítményére. Az egyes országok politikai 

stabilitása, helyzete megváltozhat. Az egyes országok kormányai hozhatnak olyan 

döntéseket, amelyek negatívan befolyásolhatják az adott ország gazdaságának 

szereplőit, így az általuk kibocsátott értékpapírok értékét is csökkenthetik, mely a 

portfóliók értékének alakulását is befolyásolja.  

 

Hitelezési kockázat 

A bankbetétek és a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében a betét-felvevő 

pénzintézetek, illetve értékpapír kibocsátók esetleges csődje, fizetésképtelensége 

szélsőséges esetben a portfólióban szereplő ezen eszközök értékének drasztikus 

csökkenéséhez, akár teljes megszűnéséhez vezethet. 

 

Partnerkockázat 

A befektetési tevékenységhez kapcsolódó tranzakciókban közreműködő partnerek által 

vállalt kötelezettségek nem, vagy nem teljes mértékű teljesítése következtében az 

ügylet meghiúsulhat, ezáltal veszteség keletkezhet, mely hátrányosan befolyásolhatja 

a portfóliók értékét és árfolyamát. A partnerkockázat a megfelelő hitelkockázati 

minősítésű, illetve kellően megbízható partner kiválasztásával minimálisra 

csökkenthető. 

 

Koncentrációs kockázat 

A kevés számú egyedi instrumentumot tartalmazó eszközalap esetében az egyes 

befektetési eszközök árfolyamának változása nagyobb hatást gyakorol az eszközalap 

értékére, azaz a koncentrációs kockázat megemelkedik. A kockázat mérsékelhető a 

befektetési eszközök számának növelésével. Hasonló kockázatot jelent, ha a portfólió 

befektetései egy kisebb földrajzi régióra, illetve az iparágak szűkebb körére 

koncentrálódnak. 

 

Inflációs kockázat 

Az infláció a befektetések reálhozamának mértékét, vagyis a befektetésnek a 

megszüntetés időpontjában fennálló vásárlóértékét teszi bizonytalanná. Hosszú távú 

befektetések esetén fokozottan tekintettel kell lenni az inflációnak a befektetés 

eredményét csökkentő hatására. 

 

Adózási kockázat 

A befektetési időtartama alatt a vonatkozó adózási szabályok esetleg kedvezőtlen 

irányba változhatnak. Ez hatással lehet a portfólióból származó, adóval csökkentett 

nettó kifizetések nagyságára.  
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