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Ajánlott minimális befektetési időtáv
A részvénybefektetések miatt csak 8-10 év feletti befektetési időhorizonttól ajánlható.
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Magyar Forint
2004. május

Befektetési stratégia
Az eszközalap befektetési alapokba fektethet. Célzott összetétele szerint 100%-ban fejlett és fejlődő
piaci részvény befektetési alapokat tartalmaz. Az eszközalap befektetési politikája elsősorban a fejlett
nemzetközi piacok dinamikus növekedését aknázza ki. 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
Devizakockázat, részvénykockázat.

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

Kinek ajánljuk?
Azoknak javasolt, akik szeretnének a kötvényhozamokat hosszabb távon jelentősen meghaladó
teljesítményt elérni, és hajlandóak magas kockázatot vállani. A befektetőknek befektetésük értékének
akár jelentős ingadozásával is számolniuk kell.
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***Az eszközalap teljes vagyonának százalékában.
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A fejlett részvénypiacok szeptemberben az augusztusi megingást követően
folytatták az emelkedést. Az Egyesült Államok központi bankjának szerepét
betöltő Federal Reserves jelentősen csökkentette az irányadó kamatát, ami
jelentős támogatást adott a részvénypiacok emelkedésének. A tőzsdék
emelkedése a gyengébb makrogazdasági mutatók (infláció enyhén az EKB
hosszú távú célja felett alakult, a lakáspiac továbbra is gyengélkedik az USA-ban)
ellenére történt, Európában a gazdasági szereplők várakozásait mérő ZEW index
ismét az előzetesen várttól nagyobb mértékben csökkent, valamint más
gazdasági és üzleti indikátorok is egy lassúbb európai növekedés képét vetítik
előre. A kelet-európai piacok közül az Oroszországon kívüli térség
mérsékeltebben ugyan, de emelkedett, az orosz tőzsdeindexek viszont újból a
magasba szöktek. Szeptemberben a kőolaj ára újabb csúcsokat döntögetett, és
nem elhanyagolhatóan, 10 százalék feletti mértékben drágult. A kőolaj árának
emelkedése természetesen jelentősen támogatta a nagy tartalékokkal rendelkező
fejlődő piacokat.

0,64%

Az eszközalap teljesítményét rontotta, hogy a erősödött a főbb devizákkal
szemben, vagyis egy egységnyi dollár- vagy euróbefektetés kevesebbet ér, mint
egy hónappal korábban.
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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.

