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Jellemzők
Összesített kockázat
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Megcélzott ügyfélkör

Kockázatvállaló

Referenciaindex

MSCI EM BRIC USD Index
az eszközalap elszámolási
devizájára váltva

Ajánlott minimális befektetési
időtartam

10 év

Az eszközalap összetétele

Lehetséges befektetési eszközök

Célzott

A BRIC országok részvénypiaci
indexeit követő, tőzsdén kereskedhető befektetési alapok (ETF)
Készpénz, bankbetét

Minimum Maximum

0 vagy
90–95%

0%

100%

5–10%
vagy 100%

0%

100%

Jellemző kockázatok
Árukockázat
Devizakockázat
Ingatlankockázat
Kamat- és hozamkockázat
Koncentrációs kockázat

•
•
•
•
•

Likviditási kockázat
Ország / politikai kockázat
Partnerkockázat
Részvénykockázat
Visszaﬁzetési kockázat

•
•
•
•
•

Földrajzi kitettség: Brazília, Oroszország, India, Kína
Szektoriális kitettség: nem koncentrált

•

•

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

A befektetési terület bemutatása
Az eszközalap befektetési célja a rövid távú jelentős árfolyamesések kivédése úgy, hogy mind eközben az árfolyam-emelkedésekből is részesüljön.
Az eszközalap a befektetési célját az esz közalaphoz tartozó referenciaindexek technikai elemzésével, ezen belül különböző indikátorok (a referenciaindexből számított mutatók) által meg - határozott jelzéseken
alapuló, „stop loss – start gain” típusú kereskedési stratégiák felhasználásával kívánja elérni. Az eszközalap kezelője arra törekszik, hogy az általa
kifejlesztett kereskedési stratégiák alkalmazásával fel ismerje az erőteljes
árfolyameséseket és emelkedéseket, és a választott kereskedési stratégia
szerinti eladással illetve vétellel mérsékelje az árfolyamveszteséget, miközben az árfolyam-emelkedésből profitál. Az alkalmazott kereskedési stratégiát az eszközalap kezelője folyamatosan felülvizsgálja, és ennek
eredményeként bármikor megváltoztathatja. Az aktuális kereskedési stratégia leírása a www.uniqa.hu honlapon megtalálható.
Az eszközalap mögöttes befektetésein keresztül az MSCI EM BRIC USD
Index árfolyam-alakulásából kíván profitálni, ehhez a BRIC országok részvénypiaci indexeit követő ETF-eket (tőzsdén kereskedhető befektetési
alapokat) vásárol. Az MSCI EM BRIC USD Index 4 ország részvénypiacának teljesítményét tükrözi: Brazília, Orosz ország, India és Kína. Ezek
az országok azért fontos világgazdasági szereplők, mivel hatalmas növekedési potenciállal rendelkeznek: nyersanyag- és energiahordozókban
gazdagok, az emberi erőforrás minősége magas, a bérek azonban még
elmaradnak a fejlett országokban megszokottól.

A kereskedési stratégiák jellemzően kétféle jelzést adhatnak a mögöttes
befektetési alapokkal kapcsolatban: vételit és eladásit. Az eszközalap célzott összetétele így a jelzések szerint változhat:
• vételi jelzés esetén a célzott összetétel 90-95% ETF és – a likviditás
biztosítása érdekében – 5–10% készpénz és bankbetét,
• eladási jelzés esetén a célzott összetétel 100% készpénz és bankbetét
az ETF-ek aránya pedig 0%.
A vétel és az eladás lebonyolításának teljes időtartama előre nem határozható meg, tekintettel arra, hogy az – a jelzésen kívül – a mögöttes
befektetések kezelőitől, illetve az érintett piacok likviditási helyzetétől is
függ.
Az alkalmazott stratégia célja a rövid távú jelentős árfolyamesések kivédése a mögöttes befektetési alapok eladásával és részesülés az árfolyamemelkedésből a kereskedési stratégia szerint időzített vétellel. Az
eszközalap kizárólag olyan tőzsdei ügyleteket köthet, amelyeknél az árfolyamok növekedéséből lehet nyereségre szert tenni (tehát ún. „long
pozíciókat” vehet fel), az árfolyamok csökkenéséből profitáló ügyletek
(az ún. „short pozíciók”) nem engedélyezettek az eszközalap kezelője
számára. 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 a kockázatok
mérséklésének céljából több, az eszközalap befektetési céljainak megfelelő, tőzsdén kereskedhető befektetési alapba is fektetheti a vagyonát.
A kockázati profil bemutatása
A táblázatban megjelölt „Jellemző kockázatok” mellett fontos, hogy
a biztosító sem tőke-, sem hozam garanciát nem vállal, továbbá azt
sem garantálja, hogy az eszközalap hozama bármely időszakra
meghaladja azt a hozamot, amelyet a mögöttes befektetéseken az
alkalmazott kereskedési stratégiák nélkül ért volna el.
A technikai indikátorokon alapuló kereskedési stratégiák speciális
kockázata, hogy a – múltbéli adatokon alapuló – indikátorok esetenként téves vagy megkésett (előre)jelzést adnak a várható jövőbeni árfolyammozgások tekintetében, így a kereskedési
stratégia eredménye (hozama) bizonyos időszakokban elmaradhat a referenciaindex teljesítményétől (hozamától), más esetekben viszont a kereskedési stratégia felülteljesítheti a
referenciaindexet. Az eszközalap esetén fokozottak a likviditási
kockázatok, mivel rövid idő alatt az eszközalap aktuális teljes vagyonának értékében lehet szükség értékpapír-eladási, illetve -vételi tranzakciók végrehajtására. Ezen kockázatok csökkentése
érdekében az eszközalap kezelője arra törekszik, hogy a befektetések
több, a befektetési politikának megfelelő értékpapírban kerüljenek elhelyezésre, de arra, hogy a tranzakciókat ténylegesen mennyi idő alatt
tudja végrehajtani, garanciát nem vállal.
Az eszközalap elszámolása és nyilvántartása – a szerződő választása szerint – forintban vagy euróban történik, az eszközalapon belüli befektetések jellemzően más devizában kerülnek befektetésre.
További információ
Az eszközalap aktuális összetétele, az eszközalapra alkalmazott aktuális
kereskedési stratégia, illetve az alkalmazott kereskedési stratégiák leírása,
aktuális és az indulástól számított jelzései a www.uniqa.hu honlapon
hozzáférhetők.

