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Befektetési politika

Földrajzi eloszlás*
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ahol 1 a legalacsonyabb kockázat és hozam, 7 a legmagasabb.
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*A kockázat és a hozam hétfokozatú skálán kerül értékelésre,
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*A befektetések százalékában.

Befektetési időhorizont:
Az ázsiai részvény eszközalapot csak hosszú távú befektetőknek tudjuk
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 Délkelet-Ázsia fejlődő részvénypiacait, India, Kína
valamint Japán részvénypiacait célozza meg úgy, hogy az eszközalap
vagyonát teljes egészében növekedésre koncentráló – és így erőteljesebb
árfolyam-ingadozásoknak kitett – dél-kelet ázsiai részvényeket tartalmazó
befektetési alapokba fektet.
Kinek ajánljuk?
Azoknak ajánljuk, akik a kötvénybefektetéseknél magasabb hozamot
szeretnének elérni, ugyanakkor felvállalják a részvénybefektetések kockázatát,
amely hosszú távon magas megtérülést hozhat.

Részvénybefektetések szektormegoszlása*
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*Az eszközalap teljes vagyonának százalékában.
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Kilátások
Egyre több elemző látja a fejlődő ázsiai részvénypiacok egy részét túlfeszítettnek,
ahol kisebb-nagyobb korrekció bármikor bekövetkezhet, azonban ezen gazdaságok
hosszú távú növekedési kilátásai továbbra is igen kedvezőek.

60%

80%

100%

Befektetések megoszlás*

Vagyonkezelői kommentár

Japán részvények
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*A befektetések százalékában.
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Templeton Asian Growth Alap

13.45%

UNIQA Asia Selection Alap
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A japán részvénypiac áprilisi teljesítménye elenyésző volt, gyakorlatilag ugyanott
fejezte be a hónapot, ahol elkezdte. A japán nemzeti bank negyedéves Tankan
jelentése szerint a japán vállalati szektor továbbra is erősnek mutatkozik, a japán
jen pedig újra gyengült, ami az exportáló vállalatok számára előnyös. A régió fejlődő
piaci tőzsdéi viszont emelkedtek a hónapban, így a portfolió hozama is egy hónap
után újból pozitív lett.
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* A mögöttes alapok által, valamint kezelésükért felszámított vagyonkezelői költség

0.82%

A forint megközelítőleg változatlanul zárta a hónapot az euroval szemben, viszont a
dollárral szemben jelentősen erősödött, ami a dolláralapú befektetések forintértéket
csökkenti.
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*Az összesített adat nem azonos az éves hozammal, csupán tájékoztató jellegű!
A múltbéliteljesítményeknem szükségszerűenjelzik a jövőbeniteljesítményekalakulását.A befektetésijegyek értéke és hozamamind lefelé, mind felfelé változhat,amelyért a Vagyonkezelőnem vállalgaranciát. A befektető akár a befektetetttőke összegétis elveszítheti.Külföldre befektetőalap
esetében annak értéke a valutaárfolyamokelmozdulásamiatt is változhat.A Vagyonkezelőmindentelkövetettannak biztosítására, hogy a leírtak alaposak és teljesek,és a véleményekmegalapozottaklegyenek. A Hírlevélnem befektetésiajánlat és nem is tekinthetőaz eszközalapvételérevagy
eladására vonatkozó ajánlatnak.

