Ázsiai részvény eszközalap
Regionális részvény eszközalapok
2008.08.31
Kockázat*:
Várható hosszú távú hozam*:
Elszámolás pénzneme:
Indulás dátuma:

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

++++++
+++++++
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
Az augusztusi hónap az ázsiai térségben a 29. Olimpiai játékok jegyében telt, ami
nagymértékben meghatározta a piac hangulatát az elmúlt pár hétben. Az utóbbi
egy évben meredeken növekedtek a nyersanyagárak, csökkent a kereslet, amely
az iparágakra tekintve nem kedvező. Az Olimpia elkezdése előtt jelentős
átalakításokat szerveztek meg a régióban, több gyárat is bezárattak arra az
időszakra, ezzel is csökkentve a káros anyagok kibocsátását a levegőben, bár
ezáltal csökkent az ország kibocsátása, amire számítottak is, és a környékbeli
országokra is kimondottan negatívan hatott. Ázsiában folytatódott a magas
infláció ellenes küzdelem, Dél-Koreában a helyi jegybank, hogy kordában tartsa
az inflációt, megemelte az alapkamatot. Az elmúlt időszakban az export a felére
esett vissza az erős jüan miatt, míg a fogyasztás csökkent és 5 éve nem látott
alacsony GDP-t eredményezett a tavalyi évhez képest megháromszorozódott
infláció mellett. Továbbra is a dollár, az olaj és a nyersanyagok árszintjei lesznek
hatással a térség piacaira.
A nemzetközi piacokon két dolog történt, ami meghatározta a piacok egészének
mozgását: az olajár esése, illetve a dollár erősödése. A forint a hónapban tovább
gyengült az euróval szemben, melynek következtében
a külföldi
részvénybefektetések értéke javult. A dollárral szemben a hónap végére elég
jelentősen visszagyengült a forint a 161 Ft/$ közelébe.

Teljesítménystatisztika
1 havi hozam
3 havi hozam
éves hozam
hozam indulás óta
havi átlag hozam
éves átlag hozam

0.44%
-18.30%
-35.88%
-29.57%
-0.96%
-11.38%

jan
2006.
2007.
2008.

4.3%
-15.8%

febr
márc
3.6%
1.3%
2.4% -4.0%
8.1% -12.4%

ápr
1.3%
0.4%
4.3%

máj
jún
-7.1%
3.3%
4.9%
0.6%
-9.0% -12.6%

júl
-2.0%
4.7%
-4.4%

aug
szept
1.5% -0.8%
-2.1%
5.7%
-0.3%

okt
nov
-0.5% -5.2%
9.6% -11.4%

dec
Össz:*
1.9% -3.2%
0.9% 15.4%

*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.

