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Befektetési politika
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*A kockázat és a hozam hétfokozatú skálán kerül értékelésre,

*A befektetések százalékában.

Befektetési időhorizont:
A Globális Részvény portfoliót csak hosszú távú befektetőknek tudjuk javasolni,
akik 8-10 év feletti futamidejű befektetést keresnek.
Az alap befektetési stratégiája:
A Globális Részvény Alap 100%-ban magyar és nemzetközi részvényekből áll.
A Részvény alap befektetési politikája elsősorban a fejlett nemzetközi piacok
dinamikus növekedését aknázza ki Közép-Európa egyik legnagyobb
vagyonkezelőjének – az UNIQA csoportnak – a tapasztalatával a háttérben.
Kinek ajánljuk?
Azoknak ajánljuk, akik a kötvénybefektetéseknél magasabb várható hozamot
szeretnének elérni, ugyanakkor felvállalják a részvénybefektetések kockázatát,
amely hosszú távon magas megtérülést hozhat.
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* A mögöttes alapok által, valamint kezelésükért felszámított vagyonkezelői költség

A nyugat-európai részvényindexek jelentős mértékben emelkedtek április
hónapban. A makrogazdasági adatok továbbra is kedvezően alakultak és a német
befektetői bizalmat mérő ZEW index 10 hónapos csúcsra jutott, miután áprilisi
értéke jóval meghaladta az elemzői várakozásokat. Az eddig közzétett első
negyedéves gyorsjelentések sem okoztak csalódást a befektetőknek. Az Egyesült
Államok makrogazdasági kilátásai továbbra is bizonytalanok – a legnagyobb
csalódást az első negyedéves GDP első becslése okozta, ugyanis az jelentősen
elmaradt a várakozásoktól. Az amerikai részvénypiacokat azonban az első
negyedéves gyorsjelentések tartották lázban, a Dow Jones ipari átlag például újabb
csúcsokat hagyott maga után. A kelet-európai piacok részvényindexei jelentősen
emelkedtek az elmúlt hónap során is. Kiemelkedő teljesítményt nyújtott a BUX, 8.55
százalékot emelkedett áprilisban. A japán részvénypiac áprilisi teljesítménye
elenyésző volt. A régió fejlődő piaci tőzsdéi viszont emelkedtek a hónapban, így a
portfolió hozama is egy hónap után újból pozitív lett.

0.65%

A forint megközelítőleg változatlanul zárta a hónapot az euroval szemben, viszont a
dollárral szemben jelentősen erősödött, ami a dolláralapú befektetések forintértéket
csökkenti.

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

Kilátások
A részvénypiacokon folytatódhat az emelkedés a következő időszakban is,
ugyanakkor kisebb-nagyobb korrekciókra mind a fejlett, mind a fejlődő piacokon fel
kell készülni.
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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.

