Ázsiai részvény eszközalap
Regionális részvény eszközalapok
2008.07.31
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 Biztosító Zrt.
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 76-78.
www.uniqavk.hu
vagyonkezelo@uniqavk.hu
(06-1) 238-6422

Földrajzi megoszlás******

******Közelítő adatok. Forrás: Morningstar.

Általános kockázatok
Devizakockázat, részvénykockázat.
Kinek ajánljuk?
Azoknak ajánlott, akik az ázsiai térség gazdasági növekedésből kívánnak profitálni.
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**** A mögöttes alapok által, valamint kezelésükért felszámított vagyonkezelői költség
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Vagyonkezelői kommentár
A múltheti nagy amerikai esés után a piac meredeken északnak vette az irányt a
térségben, köszönhetően az enyhén jobb vállalati eredményeknek
többek közt a bankszektor és az autógyártók vitték a hátukon a többi ágazat
papírjait. Négy napos rallinak volt szemtanúi, közel 8 százalékos emelkedés volt
tapaszatlható, de a pénteki napon az utóbbi hat hét legnagyobb esését
szenvedték el az indexek. Úgy tűnik, a terület egyik meghatározó szektora, az
elektronikai ipar, sem megfelelően teljesítő a piac szemében. Az inflációs adatok
terén pedig az országok növekvő árakról adnak jelentést, melytől mostmár
nemcsak a fejlett piacok, hanem ők is félnek.Láthatjuk,hogy az árfolyamokat
szinte csak az amerikai kereskedés és a gazdasággal kapcsolatos hírek
határozzák meg, valamint erőteljes hangulatkereskedés folyik a piacokon,
alapvetően csökkenő irányba.Az erősödő dollár hatása megtépázza a
nyersanyag -és terményárakat is, melynek a térség vállalatai nagyobb mértékben
kitettek.
A forint a hónapban tovább erősödött az euróval szemben (történelmi csúcsot
állított fel 227.61 Ft/€ árfolyamon), melynek következtében a külföldi
részvénybefektetések értéke gyengült. A dollárral szemben viszont a hónap
végére visszagyengült a forint a 150 Ft/$ közelébe.

Teljesítménystatisztika
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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.

