Közel-keleti és észak afrikai (MENA) részvény
Jellemzők
Összesített kockázat
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Megcélzott ügyfélkör

Kockázatvállaló

Referenciaindex

100% S&P Frontier BMI Index (TR)
(az érvényes MNB árfolyamokon
az eszközalap elszámolási
devizájára váltva)

Ajánlott minimális befektetési
időtartam

10 év

Az eszközalap összetétele

Lehetséges befektetési eszközök

Célzott

Minimum Maximum

Közel-keleti és észak-afrikai részvény
befektetési alapok

90–95%

80%

100%

Készpénz, bankbetét

5–10%

0%

20%

Jellemző kockázatok
Árukockázat
Devizakockázat
Ingatlankockázat
Kamat- és hozamkockázat
Koncentrációs kockázat

•
•
•
•
•

Likviditási kockázat
Ország / politikai kockázat
Partnerkockázat
Részvénykockázat
Visszaﬁzetési kockázat

•
•
•
•
•

Földrajzi kitettség: Közel-Kelet és Észak-Afrika
Szektoriális kitettség: nem koncentrált

•

•

A táblázatban használt jelölések: – jellemző; – nem számottevő.
(Részletes információ jelen 2. sz. melléklet Befektetési kockázatok című fejezetében található.)

Az eszközalap közel-keleti és észak-afrikai régió országaiban és az ott
működő vállalatokban rejlő növekedési potenciál kiaknázására, valamint
a világpiac felé nyitó gazdaságaik által nyújtott befektetési lehetőségek
kihasználására törekszik. A közel-keleti államok nagy részének a legfontosabb kapcsolódási pontja a világgazdasághoz a kőolajexport, amely
a régió gazdasági teljesítményének fő meghatározója.
A turizmus a térség több országa (Egyiptom, Izrael, Jordánia, Marokkó, és
Tunézia) számára fontos bevételi forrás. A közel-keleti országoknak földrajzi
helyzetükből adódóan (Európa, Ázsia és Afrika találkozása) nagy hagyományai vannak a kereskedelmi és pénzügyi szolgáltatások terén is, melyek
a világgazdaság legdinamikusabban fejlődő ágazatai közé tartoznak.
A térség politikai, gazdasági és likviditási helyzete, valamint a helyi értékpapírpiacok alacsonyabb szabályozottsága az árfolyam-ingadozás
mértékét növelheti.
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, továbbá nincs lehetőség sem fedezeti, sem arbitrázs célú ügyletek kötésére.
Az eszközalap vagyonát részvényeket tartalmazó befektetési alapokba
fekteti. Az eszközalap befektetése során a vagyonkezelő törekszik a lehető legmagasabb (célzottan 90–95%-os) részvényalap-hányad megtartására, de az kisebb mértékben készpénzt vagy bankbetétet is
tartalmazhat.
Az eszközalap elszámolása és nyilvántartása – a szerződő választása szerint – forintban vagy euróban történik, az eszközalapon belüli részvényalapok azonban más devizában kerülnek befektetésre.

