MANIPULÁLÁS - EGYMÁST KÖVETŐ HÓNAPBAN HOZAM ÉRTÉKE HASONLÓ - DE PLUSZ MINUSZ ÉRTÉKBEN VÁLTOZIK
Az ING (NN) Biztosító Zrt. publikusan közzétett információja alapján (havi hírlevél és
hozamszámoló) manipulálja a tárgyi hónapban elért hozam értékét oly módon, hogy számtalan
esetben az egymást követő hónapokban elért hozam értéke hasonló, esetenként azonos, de plusz
/ minusz értékkel váltakozik.
Az értékek manipulálása nélkül ez a jelenség matematikailag elképzelhetetlen!
A bizonyításra eredeti ING okmányok saját, jogvédett tartalmú PDF formátumban állnak a
rendelkezésre.
Adatként az alábbi táblázatot kívánom felhasználni, mely csak egy a sok felhozható példa közül.
ÖSSZEHASONLÍTÁS "EU RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP" 2017-9-29 (F/1)
A fenti táblázatban az “EU RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP” euró – forint és Vista eszközalapok
összehasonlítása található.
Tény: Az ING (NN) Biztosító termékeiben ugyanaz az eszközalap szerepel úgy az Euró / Forint,
valamint a Vista alapú termékekben.
Tény: Az euró alapú „EU RÉSZVÉNY” eszközalap összes adatai és azonosító kódja (ISIN) 100%ban megegyezik az „EU RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP” forint alapú, valamint az „EU RÉSZVÉNY
ESZKÖZALAP” Vista alapú eszközalap adataival.

Tény:
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-10,95%
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----------(+12,18)
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(-666,233)
(290,733)
(122,260)
(248,436)
-----------------(+661,429)
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(2013-6-30)
(2013-7-31)

(-467,561)
(743,589)

Összesen (Euró)
--Tény:
M31
Tény:
M32

A következő kérdések kivizsgálásra és magyarázatra várnak:
1. Hogyan történhet meg az, hogy a “EU RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP” 2011-10-29-i
időszakban “M11” 13,78%-os havi hozamot ért el, majd a következő hónapban 2011-11-30-i
időszakban “M12” -10,95%-os veszteséget produkált?
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2. Hogyan történhet meg az, hogy egyik hónapról a másikra 24,73%-os értékkülönbség
(13,78% + 10,95%) jelent meg összességében 2,938,043,305 (HUF) eszköz értékében?
Tény: az ISIN magyar fordítása = nemzetközi biztonsági azonosító szám, egy egységes
nemzetközi szabvány, mely az értékpapírok egyértelmű beazonosítására szolgál.
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)
Ha egy ISIN azonosító kód alatt több, „értékben – hozamban – adatokban” eltérő termék(ek)
szerepel(nek) egyidőben, akkor a befektető hamis, tudatosan félrevezető adatok alapján
olyan befektetési döntést hozhat, mellyel komoly anyagi kárt szenvedhet.
ÁSZF EURÓ (2014) "7/b" bekezdése alapján: (F/2)
“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.”
A következő kérdés kivizsgálásra és magyarázatra vár:
Az ÁSZF 7/b pontját figyelembe véve hogyan és mi alapján lehet egy egyedi ISIN azonosító
kóddal rendelkező eszközalapnak több, egymástól merőben eltérő változata (hozama (Euró
Alapú 5,41% M/30), HUF Alapú 1,76% (L/30) – eszközértéke – árfolyama (Euró Alapú 1,14798
Euró, HUF Alapú 91,03779 HUF), stb,) (árfolyamarány 340,5%), miközben az eszközalapok
összes befektetési adatai (ISIN azonosító, 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) 100%-ban közösek és
azonosak?
Megjegyzés:
1 Euró = 296,63 HUF. (2013-05-31)
Euró Alapú árfolyam = 1,14798 Euró
Euró Alapú árfolyam Forintban = 1,14798 x 296,63 = 340,5
HUF árfolyam = 91,03779 HUF
Árfolyam arány = 340,5/91,03779 = 3,74 szeres
ISIN AZONOSÍTÓRÓL SZÓLÓ 35/2013. (XII. 16.) MNB RENDELET (F/3)

az alábbi esetekben köteles ISIN azonosítót igényelni:
1. új értékpapír-sorozat kibocsátásakor,
2. ha megváltozik a meglévő (korábban már beazonosított) értékpapír-sorozat
3. előállításának formája (pl. nyomdai → dematerializált)
2

4. névértéke vagy devizaneme
5. kapcsolódó jogainak és kötelezettségeinek köre
6. ha az egy sorozaton belül eltérő időpontban forgalomba hozott értékpapírok átmenetileg
nem azonos jogokat testesítenek meg (pl. törtosztalék), vagy
7. ha a tőzsdén már jegyzett értékpapírral azonos értékpapír-sorozatba tartozó értékpapírok
forgalomba hozatala esetén a később forgalomba hozott értékpapírok ugyanazon tőzsdére
történő bevezetésére nem a forgalomba hozatallal egy időben kerül sor.”
Eszközalapoknak eltérő adatokkal (hozam – árfolyam – eszközérték, stb.) az ISIN
AZONOSÍTÓRÓL SZÓLÓ 35/2013. (XII. 16.) MNB RENDELET alapján nem lehet azonos ISIN
kódja.
Mellékletek:
F/1
F/2
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ÖSSZEHASONLÍTÁS "EU RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP" (2017-9-29)
ÁSZF EURÓ (2014) "7/b" bekezdése
ISIN AZONOSÍTÓRÓL SZÓLÓ 35/2013. (XII. 16.) MNB RENDELET
HOZAM 5,41%, "EU RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP" EURÓ ALAPÚ 2013-5-31
HOZAM 1,76%, "EU RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP" HUF 2013-5-31
HÍRLEVÉL "EU RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP" HUF 2013-5-31)
HÍRLEVÉL "EU RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP" EURÓ 2013-5-31
HÍRLEVÉL ELSŐ OLDAL HUF 2013-5-31
HÍRLEVÉL ELSŐ OLDAL EURÓ 2013-5-31
-------------------------------------------------------

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.
Placz József
(30)415-4919
E-mail: placz@t-email.hu
Honlap: www.biztositobank.hu
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