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Befektetési politika
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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.
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98.35% Credit Suisse Asian Property
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Credit Suisse Total Return Asia

Készpénz

Kilátások
Az új kínai szabályozás pedig mindenekelőtt a Hong Kongban kereskedett
részvények árfolyamaira lehet pozitív hatással, míg Japánban a gazdaság erős
növekedés nyújthat támaszt a részvénypiacoknak.
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*Az eszközalap teljes vagyonának százalékában.
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Az ázsiai régió piacai jelentősen emelkedtek az elmúlt hónapban. A japánban az
infláció továbbra is igen alacsony maradt, az árak stagnálnak, így kamatemelés
sem történt, a GDP viszont a várakozásokat felülmúlva emelkedett. A kínai
részvénypiac is tovább emelkedett az erős vállalati eredményeknek és gazdasági
növekedésnek köszönhetően. Kína GDP-je 11.1%-kal növekedett az első
negyedévben, amelyhez a robosztus kiskereskedelmi forgalom jelentős mértékben
hozzájárult. Indiában a nyersanyag és energia szektor, valamint a közművek
részvényei teljesítettek a legjobban, míg a technológiai szektor a rúpia
felértékelődése miatt csökkenő exportbevételek folytán lemaradt.
A forint euróval és dollárral szembeni árfolyama is tovább gyengült májusban, ami a
külföldi befektetések értékét növelte.
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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.

