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A Portfóliókezelés szolgáltatás lényege: 
Az ügyfél választ a kínált befektetési stratégiák közül. Az egyes befektetési stratégiáknak pontos 
szabályai vannak az ügyfél pénzügyi eszközei befektetésére. Az ügyfél befektetési portfólióját a 
Fio banka, a. s. tapasztalt brókerei követik figyelemmel, és kihasználják az újonnan adódott 
befektetési lehetıségeket és a jó alkalmakat a pozíciók zárására. Az ügyfél bármikor érdeklıdhet 
a portfóliója aktuális állapotáról és a megvalósult tranzakciókról. 

 
 
A Portfóliókezelés befektetési stratégiái: 
 
Konzervatív Kiegyensúlyzott Növeked ı Növeked ı USA 
Azon befektetık 
számára, akik 
stabill hozamot, 
alacsony 
kockázattal 
várnak  

Azon befektetık 
számára, akik 
optimális árányt 
szeretnének a 
hozam és a 
kockázat között 

Azon befektetık 
számára, akik magas 
növekedési lehetıséggel 
rendelkezı 
értékpapírokra 
összpontosítanak, még 
ha a kockázat magasabb 
is 

Azon befektetık 
számára, akik olyan 
amerikai részvényekre 
öszpontosítanak, 
melyeknek nagy 
esélyük van a 
növekedésre, még ha 
nagyobb is a kockázat 

 
A Portfóliókezelési szolgáltatás el ınyei: 

� Lehetıség nyereséghez jutni, amelyet a tızsdén való befektetések hoznak, anélkül hogy 
az ügyfél idıvel és tıkepiaci tapasztalattal rendelkezne  

� On-line áttekintés a portfólió állapotáról és változásáról a Fio-broker applikáción keresztül 
� Lehetıség választani, hogy csupán nyereség esetén fizessen brókerdíjat.  
� Idımegtakarítás 

 
 
Feltételek: 
A portfólió minimális értéke a Portfóliókezelés esetén 250.000 CZK (2.500.000 HUF), illetve 
a növekedı stratégiáknál 500.000 CZK (5.000.000 HUF). Ezen  szolgáltatásnál lehetséges 
néhány esetben megegyezni az ügyfél értékpapírjai bevitelérıl a portfólióba. 
 
Díjak az egyes tranzakciókért a Fio o.c.p., a. s., érvényes árlistája szerint kerülnek felszámításra, 
a díjszabás néhány esetben eltérı a hagyományos kereskedési díjaktól. Ezen kívül éves díj kerül 
felszámításra, amelyre a Fio negyedévente levon visszaadható elıleget. Az ügyfél portfóliójának 
az értéknövelése a kapott osztalékokkal együtt, az egyes tranzakciók díjai levonása és más 
szolgáltatások díjai levonása után van kiszámítva.  
 
 
A portfóliókezelés jutalékánál 
az ügyfél választhat: 

Éves jutalék az év végi 
portfólió értékéb ıl 

Éves jutalék a portfólió 
értéknövekedéséb ıl 

Fix jutalék 2% - 
Variábilis jutalék - 20% 

 
 

 
Referencia: 
A portfóliókezelés szolgáltatás bevezetésével a Fio reagál az ügyfelek érdeklıdésére, amelyek 
pozitívan értékelik a befektetési ajánlások magas eredményességét. A Fio nyilvánosan 
visszamenıleg értékeli a Közép távú ajánlásokat (StockList) és a Rövid távú ajánlásokat. 
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Legkönnyebben az ajánlások eredményességének az áttekintések a model portfólióban 
találhatjuk – PortFio (www.fio.hu/portfio.itml): 
 

 
 
 
Figyelmeztetés: 
Annak ellenére, hogy a befektetéseket professzionális brókerek kezelik, e befektetések 
kockázatossak, és veszteségesek lehetnek az ügyfél számára. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Megj.: A Fio Pénzügyi Csoporton belül a Portfóliókezelést a Fio banka, a.s. szolgáltatja. Az értékpapírokkal való 
kereskedést a Fio o.c.p., a.s. közvetíti. Az értékpapírok múltbeli jövedelmezısége nem garantálja a jövıbeli 
hozamokat. 


