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*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.

Részvénybefektetések szektormegoszlása*

Szolgáltatások
46.4%

Nyugat-Európa
33.9%

*A befektetések százalékában.

Kelet-Európa
7.9%

Információtechnológia
24.5%

Ipar
29.1%

Ázsia
14.8%

Észak-Amerika
5.5%

Abszolút hozamú
24.5%
0%

20%

40%

60%

80%

Devizakitettség*

*Az eszközalap teljes vagyonának százalékában.
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Kilátások
A fejlett részvénypiacokon az első féléves vállalati eredmények alakulása, illetve a
következő negyedévre vonatkozó kilátások befolyásolhatják jelentősen a következő
időszakban az árfolyamok alakulását.
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Készpénz

A részvénypiacok emelkedése júniusban megszakadt. A fejlett piacok többsége
képtelen volt túljutni a május végi csúcsán. Az Egyesült Államokban a másodlagos
(rosszabb minőségű hitelek) jelzálogpiaci botrányok okoztak aggodalmat, a Bear
Stearns két fedezeti alapjának is hitelt kellett nyújtania, hogy megmentse őket a
csődtől. A pénzügyi szektor a legrosszabbul teljesítő ez évben. A kőolaj ára ismét
emelkedett, ami szintén negatívan hatott a fejlett részvénypiacokra. A fejlődő
gazdaságok részvénypiacai azonban jórészt folytatták a hegymenetet, ami többek
között a rekordszintek közelébe emelkedő olajárnak is köszönhető. Az orosz
részvényindex májusi zuhanását ledolgozva, közel 8%-kal emelkedett. Hasonló
teljesítményt értek el júniusban a Japánon kívüli térségbe fektető alapok is.
A forint erősödött a főbb devizákkal szemben júniusban, ami a külföldi befektetések
értékére negatívan hatott.
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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.

