MANIPULÁLÁS – “ESZKÖZALAPOK ÁRFOLYAM DIFFERENCIÁJA”
Az ING (NN) Biztosító Zrt. információja alapján (havi hírlevél és hozamszámoló) a
szóbanforgó, piacra bocsátott eszközalapok egyazon ISIN azonosító kóddal és
egységes pénzpiaci tényezőkkel rendelkeznek (befektetési politika, költségek, alap
összes adatai, visszatekinthető hozamok, naptári éves hozamok, befektetési stílus,
kimutatások, kockázati jellemzők, VAR, Eval, Piaci kockázat, Hitelezési kockázat, deviza
kockázat, kamat kockázat, S&P besorolás, Országok szerinti megosztás,
Kamatkitettség) melyek 100%-ban azonosak, miközben az eszközalapok (euró –
forint – vista galax) az “árfolyama” (egy egység értéke) merőben eltér egymástól.

TÁBLÁZAT – ING (NN) BIZTOSÍTÓ ÁRFOLYAM KÜLÖNBSÉGEK

DEVIZA
VÁLTOZATOK
ESZKÖZALAP
NEVE
EU ÁLLAM
EU EGÉSZSÉG
EU INGATLAN
EU RÉSZVÉNY
EU VÁLLALAT
FEJLŐDŐ ÁZSIA
FELTÖREKVŐ EU
GLOB VÁLLALAT
IT SZEKTOR
KÍNAI RÉSZVÉNY
PRESZT ÉS
LUXUS
USA
VEGYES

HUF /
EURÓ

VISTA
"EURÓ" /
EURÓ

HUF "HOLL" /
VISTA
"EURÓ"

HUF
"GALAX" /
VISTA
"EURÓ"

ÁRFOLYAM ARÁNY
1:1.33
1:1.78
1:4.5
1:3.6
1:2.8
1:2.75
1:1.65
1:3.13

1:1.27
1:1.21

1:2.25

1:1.6
1:1.28
1:1.05

1:2.44
1:2.44

Mi a jelentősége az árfolyam különbözeteknek?
Az árfolyamkülönbözet legdurvább példája az „EU Ingatlan” részvény eszközalap
árfolyam aránytalansága. Az NN (ING) Biztosító Zrt. által kibocsájtott publikus
információ alapján a Magyarországon forgalmazott eszközérték euróban forgalmazott
árfolyama 4,5-szerese mint ugyanazon eszközérték forintban meghatározott értéke.
Ennek logikája az ÁSZF EURÓ (2014) "7/b" bekezdése alapján megmagyarázhatatlan.
“7/b) Az eszközalapok jellemzôen egy-egy meghatározott befektetési alap (mögöttes
alap) által kibocsátott befektetési eszközökbe fektetnek. Ennek megfelelôen az
eszközalap befektetési teljesítményét a mögöttes alap befektetési teljesítménye
határozza meg.”
Pénz- és tőkepiaci szakértői vélemény szükséges annak a megértésére, hogyan lehet
100%-ban azonos befektetési információ alapján ekkora értékkülönbség egy
eszközalapnak?
Továbbá, az ISIN AZONOSÍTÓRÓL SZÓLÓ 35/2013. (XII. 16.) MNB RENDELET
alapján nem lehet azonos ISIN kódja annak az eszközalapnak, melynek
devizaneme nem azonos.
Az “ISIN” (nemzetközi biztonsági azonosító szám) szerepe éppen abban áll, hogy az
eszközalapot vásárló befektető bárhol az adott ISIN azonosító kóddal ellátott
eszközalapot egyértelműen beazonosíthassa, annak teljes és valós pénzügyi
beszámolóit megtekinthesse; elemezhesse az alap összes adatait. (árfolyam –
eszközérték és annak változása, hozam “havi” és “évesített” – stb)
-------------------------------------------------------

JOGI NYILATKOZAT:
Az információ teljes tartalmáért valamint annak igazolásáért teljes jogi
felelősséget vállalok. Hitelesítve kijelentem, hogy a hivatkozott ÖSSZES
INFORMÁCIÓ KIVÉTEL NÉLKÜL vagy az NN Biztosító (ING) által
publikusan kiadott forrásból, vagy más, publikusan elérhető forrásokból
erednek.
Az összes hivatkozást és igazolásokat bármikor, bárkivel, bárhol
(beleértve a hatóság valamennyi szervezetét is) megosztom.

Engedélyezem, kérem és hozzájárulok ahhoz, hogy a honlap teljes vagy
részleges tartalmát bárki, bárhol, bármilyen médián minden kérés és
engedélyezés nélkül korlátlanul felhasználhatja és a legszélesebb kőrben
terjessze és hozza nyilvánosságra.
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