
Hedge Fund 

A Hedge Fund-ok sokáig olyan speciális jogi keretbe ágyazott befektetési alapok voltak, 
amelyek kizárólag a milliárdosok, vagy a rendkívül magas jövedelműek számára voltak 
elérhetőek. Sokan közülük még ma is 250 000 – 1 000 000 dollár közötti összeget határoznak 
meg minimum befektetési összegként. A Hedge Fund-ok hőskora a 60-as évek végére tehető, 
amikor is Soros György társával saját alapot indított, amely a kilencvenes évek végéig szinte 
példa nélküli sikertörténetet hozott, nem ritkán évi 50-60%-ot elérve. A XXI. Századhoz 
közeledve azonban a hedge fund-ok száma egyre szaporodott, és hozamuk egyre 
alacsonyabb lett, ahogy egymás elől vitték el a befektetési lehetőségeket. Ráadásul éppen 
1998-ra tehető az egyik legnagyobb bukás, amelyet a Long Term Capital Management nevű 
cég követett el. A több közgazdasági Nobel-díjas alapkezelő, és Wall Stet-i guru egyetlen nap 
alatt közel 1 milliárd dollárt veszített, és nem sok híján magával rántotta több ország 
pénzügyi rendszerét a szakadékba. Róluk szól a „Talált Pénz” című könyv.  

Mára a helyzet jelentősen megváltozott, hiszen a Nyugat-Európai mércével mérve 
kisbefektetők is részesedhetnek a hedge fund-ok hozamaiból. Mintegy kontraszként az LTCM 
bukására, mára az egyik legsikeresebb alapkezelő, amelyik már 1000 Eurótól is lehetővé teszi 
az alapok megvásárlásást, Ausztriából indult útjára, és egy közlekedési rendőr alapította. 
Mostanra a nehezen bevehető amerikai piacon is ott vannak, még Bill Clintont is 
meggyőzték, hogy segítse az alapok promócióját.  

A legnagyobb különbség a „hagyományos” befektetési alapok, és a hedge fund-ok között az, 
hogy amíg az előbbiek valamilyen index teljesítményét szeretnék megverni (pl. BUX, RAX, 
Nasdaq Composite, FTSE 100), addig az utóbbiak minden évben abszolút, vagyis pozitív 
hozamra törekszenek. Emellett igyekeznek a visszaeséseket és a volatilitást minél 
alacsonyabbra szorítani. Ezt shortolással, határidős és opciós termékekkel, deviza 
kereskedelemmel, és gyakran magas tőkeáttétellel próbálják elérni. Sokáig sikerrel, hiszen a 
hozamok jobbak voltak, mint a legtöbb befektetési alapé. Míg 1987 és 2004 között az 
amerikai részvénypiac átlagos teljesítménye (osztalékokat és visszaforgatást figyelembe véve 
– total return számítás) 11,9% volt (hozzátesszük, 2000-ig soha nem látott bikapiac volt), 
addig a Hedge Fund-ok átlagos éves teljesítménye 14,9% volt. Az utóbbi években azonban 
egyre inkább az alulteljesítés a jellemző. A tavalyi évben 8,3%-ot értek el, a részvénypiac 
10%-os hozamához képest.  

Amit még fontos tudni a hedge fund-okról, hogy míg a legtöbb befektetési alap 1-2%-ot 
számít fel éves kezelési költségként, addig ők 1-3%-ot számítanak fel éves szinten emellett 
20-30% közötti sikerdíjat, valamint egyszeri 3-7%-os belépési díjat is. A fenti hozamokból a 
belépési díj kivételével már mindegyik díj levonásra került, vagyis nettó hozamokról 
beszélünk.  
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További díjmentes befektetési cikkekért, tanácsokért iratkozzon fel hírlevelünkre: 
regisztráljon ide kattintva! A hírlevél bármikor egyetlen kattintással lemondható. 
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