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Jellemző adatok
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*A kockázat és a hozam hétfokozatú skálán kerül értékelésre,

0.94

ahol 1 a legalacsonyabb kockázat és hozam, 7 a legmagasabb.

Befektetési politika
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Eszközalap kezelője:
Címe:

Árfolyamalakulás

Deviza összetétel

Befektetési időhorizont:
Az ázsiai részvény eszközalapot csak hosszú távú befektetőknek
tudjuk nyugodt szívvel javasolni, akik 8-10 év feletti futamidejű
befektetést keresnek.
Az alap befektetési stratégiája:
Az Ázsiai részvény eszközalap ezt a speciális gazdasági szituációt
igyekszik kihasználni, stratégiájában Dél-Kelet Ázsia fejlődő
részvénypiacait, India, Kína valamint Japán részvénypiacait célozza
meg úgy, hogy az eszközalap vagyonát teljes egészében
növekedésre koncentráló – és így erőteljesebb árfolyamingadozásoknak kitett – dél-kelet ázsiai részvényeket tartalmazó
befektetési alapokba fektet
Kinek ajánljuk?
Azoknak ajánljuk, akik a kötvénybefektetéseknél magasabb várható
hozamot
szeretnének
elérni,
ugyanakkor
felvállalják
a
részvénybefektetések kockázatát, amely hosszú távon magas
megtérülést hozhat.

HUF;
10.00%

EUR;
90.00%

Kilátások
Japánban a szeptember elején megjelenő Tankan (üzleti bizalmi) felmérés
jelentős befolyással lehet a piacokra, a legutóbbi makrogazdasági adatok
alapján pozítiv eredmény valószínű. Az USA gazdaságának lassulásával
kapcsolatos aggodalmak jelentősen befolyásolhatják a főbb ázsiai piacok
irányát.
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* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség

0.35% ###### Japánban a hónap első felében a negatív hírek befolyásolták a részvénypiacokat. A második
negyedéves japán GDP növekedés elmaradt a várttól, és a géprendelések júliusi adata is
jelentősen alulmúlta a várakozásokat. A hónap végén publikált makrogazdasági adatok már
inkább adtak okot bizakodásra. Az ipari termelés növekedése és az augusztusi inflációs
adatok is a vártnak megfelelően alakultak, ami némi megnyugvást adott a piacnak és
valamelyest eloszlatta az esetleges gazdasági lassulás körüli aggodalmakat. A Nikkei index
szeptemberben lényegében ugyanazon a szinten zárt, mint egy hónappal azelőtt. Ázsia más
piacaira leginkább az Egyesült Államok gazdasági hírei és az olajár jelentős csökkenése
hatottak. Ezen piacok részvényeinek mérő MSCI Far East ex Japan index közel 3%-ot
emelkedett szeptemberben.

0.32%

Teljesítménystatisztika
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Az összesített adat nem azonos az éves hozammal, csupán tájékoztató jellegű!

A múltbéli teljesítmények nem szükségszerűen jelzik a jövőbeni teljesítmények alakulását. A befektetési jegyek értéke és hozama mind lefelé, mind felfelé változhat, amelyért a Vagyonkezelő nem vállal garanciát. A
befektető akár a befektetett tőke összegét is elveszítheti. Külföldre befektető alap esetében annak értéke a valutaárfolyamok elmozdulása miatt is változhat. A Vagyonkezelő mindent elkövetett annak biztosítására,
hogy a leírtak alaposak és teljesek, és a vélemények megalapozottak legyenek. A Hírlevél nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.

