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Befektetési stratégiát kínáló eszközalapok
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Kockázat*:
Várható hosszú távú hozam*:
Elszámolás pénzneme:
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Ajánlott minimális befektetési időtáv
Az eszközalap már rövidebb távú befektetésre is alkalmas.

+
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Magyar Forint
2001. május

Befektetési stratégia
Az eszközalap befektetési alapokba fektethet. Az eszközalap vagyonát magyar állampapírokba fektető
befektetési alapokban tartja. A befektetések célzott összetétele: 30% egyévesnél rövidebb lejáratú
értékpapírba, 70% hosszabb futamidejű államkötvénybe fektető befektetési alap. 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:

Általános kockázatok
Kamatkockázat.

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

Kinek ajánljuk?
Kockázatkerülő befektetőknek. Ez az eszközalap a legbiztonságosabb a kínáltak közül, teljesítménye a
legkevésbé ingadozó, ugyanakkor a várható hozam is legalacsonyabb.
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*****Közelítő adatok. Forrás: Morningstar.
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***Az eszközalap teljes vagyonának százalékában.
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Befektetési
régió/szektor

2008 márciusában államkötvények referenciahozamai minden lejáraton
emelkedtek ezáltal a kötvények árfolyamai csökkentek A márciusi hónapban sor
került a kamatemelésre. MNB kamatdöntésen a várakozásokkal összhangban 50
24.27%
bázispontos kamatemelésről döntöttek. A kamatszint növelését a nemzetközi
72.31%
piaci hangulat romlása és kockázatvállalási hajlandóság csökkenése indokolta.
Az elemzői várakozásoknál (25bp) nagyobb kamatemelés azonban
3.42%
valószínűsíthetően a megnövekedett politikai kockázatnak tudható be. A jelenleg
###### felvázolható belpolitikai forgatókönyvek (kisebbségi kormányzás, új miniszterelnök
0.00% választása, stb.) nem érintik érdemben a hazai gazdaságpolitikát és a gazdasági
folyamatokat.
0.00%
A forint az euróval szemben jelentősen erősödött, az erősödés hátterében nem
0.00% állnak fundamentális tényezők. Az S&P hitelminősítő Magyarország kilátásainak
0.00% stabilról negatívra való rontása a forint árfolyamán nem éreztette számottevő
hatását. A dollár minimálisan gyengült a forinttal szemben, ami a dollár
0.00% elszámolású befektetések értékét valamelyest csökkentette.
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**** A mögöttes alapok által, valamint kezelésükért felszámított vagyonkezelői költség
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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.

