Ázsiai részvény eszközalap
Regionális részvény eszközalapok
2008.01.31
Kockázat*:
Várható hosszú távú hozam*:
Elszámolás pénzneme:
Indulás dátuma:

Ajánlott minimális befektetési időtáv
A részvénybefektetések miatt csak 8-10 év feletti befektetési időhorizonttól ajánlható.
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Magyar Forint
2006. február

Befektetési stratégia
Az eszközalap befektetési alapokba fektethet. Az eszközalap a befektetett tőkét a stratégiája szerint
több befektetési alap között osztja meg. A Vagyonkezelő arra törekszik, hogy a régió legjobb kockázatés hozammutatókkal rendelkező befektetési alapjai kerüljenek az eszközalap portfoliójába. Célzott
összetétele szerint 50%-50%-ban oszlanak meg a befektetések a fejlett és a fejlődő ázsiai régiók között.
Az aktuális régiós megoszlás azonban ettől a régiók kilátásai és teljesítménye függvényében eltérhet.
Készpénz, bankbetét maximum 20%-ban megengedett.

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

Eszközalap kezelője:
Címe:
Internet:
E-mail:
Életbiztosítási forródrót:

UNIQA Vagyonkezelő Zrt.
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 76-78.
www.uniqavk.hu
vagyonkezelo@uniqavk.hu
(06-1) 238-6422

Földrajzi megoszlás******

Általános kockázatok
Devizakockázat, részvénykockázat.
Kinek ajánljuk?
Azoknak ajánlott, akik az ázsiai térség gazdasági növekedésből kívánnak profitálni.

Árfolyamalakulás

******Közelítő adatok. Forrás: Morningstar.
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**** A mögöttes alapok által, valamint kezelésükért felszámított vagyonkezelői költség
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Vagyonkezelői kommentár
Az ázsiai piacok alulteljesítők voltak. A japán piacról vegyes hírek érkeztek,
mindenképpen pozitívum volt a két nagyágyú a Honda és a Hyundai
várakozásoknál jobb eredménye, amely elvileg felcsillanthatja a reményt, hogy a
régió talán a vártnál jobban tud függetlenedni a amerikai fogyasztás
visszaesésétől. Az amerikai recessziós félelmek miatt több exportőrre is nyomás
nehezedett, ezen kívül a jövőben is korlátozhatja az emelkedést az, hogy
sorozatosan csökkentették a japán cégek az eredményvárakozásukat. A kínai
piac továbbra is szenved; az előző időszak sokkoló esése, a további
megszorításoktól és a magas inflációtól való félelem mellett januárban az
országot sújtó 50 éve nem látott hóvihar is negatív hatással volt. Utóbbinak
köszönhetően azonban jelentősen megugrottak a fémárak ami a
bányászcégeknek kedvezett. Korrekciót követően idén a kínai részvények
árfolyam/nyereség mutatója sokkal vonzóbb értékekre került, és a cégek
profitkilátásai továbbra is nagyon jók.
A forint az euróval szemben jelentősen gyengült, ami az eszközalap euró
elszámolású befektetéseinek értékére pozitív hatással volt. A dollár minimálisan
erősödött forinttal szemben, ami a dollárelszámolású befektetések értékét
valamelyest növelte.
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Teljesítménystatisztika
1 havi hozam
3 havi hozam
éves hozam
hozam indulás óta
havi átlag hozam
éves átlag hozam
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Össz:*
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*Az összesített adat nem azonos az éves hozammal, csupán tájékoztató jellegű!
A múltbéli teljesítményeknem szükségszerűen jelzik a jövőbeni teljesítményekalakulását. A befektetési jegyek értéke és hozama mind lefelé, mind felfelé változhat,amelyért a Vagyonkezelőnem vállal garanciát. A befektető akár a befektetett tőke összegét is elveszítheti. Külföldre befektető
alap esetébenannak értéke a valutaárfolyamokelmozdulásamiatt is változhat.A Vagyonkezelőmindent elkövetettannak biztosítására,hogy a leírtak alaposakés teljesek, és a véleményekmegalapozottaklegyenek.A Hírlevél nem befektetési ajánlat és nem is tekinthetőaz eszközalapvételére
vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.

