Biztonság eszközalap
2007.05.31
Árfolyamalakulás

Jellemző adatok
UNIQA Vagyonkezelő Zrt.
1134 Budapest
Róbert Károly krt. 76-78.
+
++
30%RMAX+70%MAX
2001. május
Magyar Forint
www.uniqavk.hu
vagyonkezelo@uniqavk.hu
(06-1) 238-6422

1.48
1.40
1.32
1.24
1.16
1.08

Befektetési politika
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*A befektetések százalékában.

Befektetési időhorizont:
A Biztonság portfolió már rövidebb távú befektetésre is alkalmas, a megkötött
biztosítás futamidejéhez alkalmazkodva.
Az alap befektetési stratégiája:
Az alap a befektetett tőkét magyar állampapírokban tartja, amelyek lejáratkori
visszafizetéséért garanciát vállal a magyar állam. Ezen belül a befektetési
állomány mintegy 30%-a egyévesnél rövidebb lejáratú értékpapír, elsősorban
diszkontkincstárjegy, a fennmaradó 70% hosszabb futamidejű államkötvény.
Kinek ajánljuk?
A kockázatkerülő befektetőknek, akik az infláció felett szolid hozamot is
szeretnének elérni. Ez az alap a legbiztonságosabb alapunk a kínáltak közül,
teljesítménye a legkevésbé ingadozó, ugyanakkor a várható hozam is
alacsonyabb.

Részvénybefektetések szektormegoszlása*

*A befektetések százalékában.

Magyarország
100.0%
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Devizakitettség*

*Az eszközalap teljes vagyonának százalékában.
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A kamatcsökkentés megkezdéséig nem valószínű a hozamok további csökkenése,
és így a kötvényportfoliók felülteljesítése, középtávon azonban vonzó
kockázatmentes hozamot biztosíthatnak.
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Befektetések megoszlás*
Hazai állampapírok

Vagyonkezelői kommentár
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* A mögöttes alapok által, valamint kezelésükért felszámított vagyonkezelői költség
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A magyar államkötvények referenciahozamai májusban stagnáltak. A hozamok
csökkenését az inflációs félelmek – mindenekelőtt a bruttó bérek emelkedésének a
várakozásokat jóval meghaladó üteme – állították meg, így az optimista
forgatókönyv szerinti első kamatvágás is elmaradt májusban, a Magyar Nemzeti
Bank irányadó rátája 8%-on maradt. A kötvénybefektetések így ebben a hónapban
nem voltak felülteljesítők, azonban az év második felében meginduló
kamatcsökkentések újabb lendületet adhatnak a belföldi kötvénypiacnak.
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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.

