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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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Eszközalap kezelője:
Címe:

*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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*Az eszközalap teljes vagyonának százalékában.
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* A mögöttes alapok által, valamint kezelésükért felszámított vagyonkezelői költség
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A Japánon kívüli délkelet-ázsiai régió jelentősen emelkedett júniusban. Japán
részvényindex forintban számolva közel két százalékkal csökkent a hónap során, a
helyi devizában, jenben mérve viszont enyhén emelkedett. A japán növekedési
mutatói a várakozásoknak megfelelően alakulnak, az infláció azonban ismét negatív
előjelre váltott. Kína gazdasági növekedése továbbra is kiemelkedő, és a lakossági
fogyasztás is robosztus ütemben bővül. A belföldi kínai részvénypiacon és a Hong
Kongban kereskedett részvények ára közötti különbség kiegyenlítődni látszik a
kínai kormányzat intézkedéseinek köszönhetően. Az indiai BSE Sensex index
jelentősen emelkedett az elmúlt hónapban, illetve a rúpia is tovább erősödött. A
jegybank infláció elleni intézkedései sikeresnek bizonyultak, és az erős belföldi és
külföldi kereslet is támogatta a részvénypiaci emelkedést.
A forint erősödött a főbb devizákkal szemben júniusban, ami a külföldi befektetések
értékére negatívan hatott.
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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.

