Feltörekvő piaci részvény eszközalap
Jellemzők
Összesített kockázat

++++++

Megcélzott ügyfélkör

Kockázatvállaló

Referenciaindex

100% MAX100% MSCI EM Index
(az érvényes MNB árfolyamokon az
eszközalap elszámolási devizájára
váltva)

Ajánlott minimális befektetési
időtartam

10 év

Az eszközalap összetétele

Lehetséges befektetési eszközök

Célzott

Minimum Maximum

Kollektív befektetési formák
(részvény, vagy hasonló kockázatosságú eszközök)

95%

60%

100%

Egyedi részvények

0%

0%

50%

Készpénz, látra szóló betét

5%

0%

20%

Likviditási kockázat

•
•
•
•
•

Jellemző kockázatok

Koncentrációs kockázat

•
•
•
•
•

Földrajzi kitettség:

nem koncentrált

Szektoriális kitettség:

nem koncentrált

Árukockázat
Devizakockázat
Ingatlankockázat
Kamat- és hozamkockázat

•

Ország / politikai kockázat
Partnerkockázat
Részvénykockázat
Visszafizetési kockázat

Az eszközalap olyan kedvező gazdasági mutatókkal rendelkező vállalatok
részvényeibe fektet közvetlenül, vagy befektetési alapok segítésével indirekt módon, amelyek a fejlődő piacokon végzik fő működésüket.
Az eszközalap jelentős kitettséggel rendelkezik többek között az orosz,
kínai, indiai, brazil, dél-koreai, dél-afrikai, török, mexikói piacokon.
Az ezen piacoktól elvárható magasabb hozam nagyobb árfolyammozgásokkal párosulhat.
Az eszközalap befektetése során a vagyonkezelő törekszik a lehető legmagasabb (célzottan 95%-os) részvényhányad megtartására, de az kisebb mértékben készpénzt vagy bankbetétet is tartalmazhat.
Az eszközalap kezelőjének csak értékpapír vételi és eladási ügyletek engedélyezettek, az eszközalap portfóliójával kapcsolatban nem megengedett az értékpapír-kölcsönzés, sem az ehhez kapcsolódó visszavásárlási megállapodások kötése. Lehetőség van azonban fedezeti, arbitrázs,
vagy a portfolió hatékony kialakítását elősegítő származtatott ügyletek
kötésére.
A vagyonkezelő a célzott eszközalap-összetételtől a mindenkori piaci
helyzet és várakozásai függvényében a befektetési politikában meghatározott minimum-maximum értékek között eltérhet.
Az eszközalap magyar forintban, vagy külföldi devizában nyilvántartott
eszközöket is tarthat; utóbbi esetben a vagyonkezelő a devizakockázatot
részben, vagy egészben fedezi.
Az eszközalap elszámolása és nyilvántartása forintban történik

•

A táblázatban használt jelölések: – jellemző; – nem számottevő.
(Részletes információ a BRÁF II.2. fejezetében található)

Fejlett piaci részvény eszközalap
Jellemzők
Összesített kockázat

+++++

Megcélzott ügyfélkör

Mérsékelten kockázatvállaló

Referenciaindex

100% MSCI World Index
(az érvényes MNB árfolyamokon az
eszközalap elszámolási devizájára
váltva)

Ajánlott minimális befektetési
időtartam

10 év

Az eszközalap összetétele

Lehetséges befektetési eszközök

Célzott

Minimum Maximum

Kollektív befektetési formák
(részvény, vagy hasonló kockázatosságú eszközök)

95%

60%

100%

Egyedi részvények

0%

0%

50%

Készpénz, látra szóló betét

5%

0%

20%

Likviditási kockázat

•
•
•
•
•

Jellemző kockázatok

Koncentrációs kockázat

•
•
•
•
•

Földrajzi kitettség:

nem koncentrált

Szektoriális kitettség:

nem koncentrált

Árukockázat
Devizakockázat
Ingatlankockázat
Kamat- és hozamkockázat

•

Ország / politikai kockázat
Partnerkockázat
Részvénykockázat
Visszafizetési kockázat

Az eszközalap befektetési politikája elsősorban a fejlett nemzetközi részvénypiacok növekedését használja ki. Az eszközalapot alkotó kollektív
befektetési formák és egyedi részvények úgy kerülnek kiválasztásra, hogy
az eszközalapot közvetlenül, vagy indirekt módon elsősorban az OECD
országokban kibocsátott értékpapírok alkossák.
Az eszközalap kezelése során a részvény befektetési alapok súlya a lehető
legmagasabb (célzottan 95%-os), de – szükség szerint – az eszközalap
kisebb mértékben készpénzt vagy bankbetétet is tartalmazhat.
Az eszközalap kezelőjének csak értékpapír vételi és eladási ügyletek engedélyezettek, az eszközalap portfóliójával kapcsolatban nem megengedett az értékpapír-kölcsönzés, sem az ehhez kapcsolódó visszavásárlási megállapodások kötése. Lehetőség van azonban fedezeti, arbitrázs,
vagy a portfolió hatékony kialakítását elősegítő származtatott ügyletek
kötésére.
A vagyonkezelő a célzott eszközalap-összetételtől a mindenkori piaci
helyzet és várakozásai függvényében a befektetési politikában meghatározott minimum-maximum értékek között eltérhet.
Az eszközalap magyar forintban, vagy külföldi devizában nyilvántartott
eszközöket is tarthat; utóbbi esetben a vagyonkezelő a devizakockázatot
részben, vagy egészben fedezi.
Az eszközalap elszámolása és nyilvántartása forintban történik

•

A táblázatban használt jelölések: – jellemző; – nem számottevő.
(Részletes információ a BRÁF II.2. fejezetében található)
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