Közel-kelet és észak-afrikai részvény eszközalap
Regionális részvény eszközalapok
2008.07.31
Kockázat*:
Várható hosszú távú hozam*:
Elszámolás pénzneme:
Indulás dátuma:

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

++++++
+++++++
Magyar Forint
2008. április

Befektetési stratégia
Az eszközalap befektetési alapokba fektethet. A közel-kelet és észak-afrikai részvény befektetési
stratégia a következő gazdaságok piacain fektet be: Egyiptom, Törökország, Izrael, Arab Emirátusok,
Marokkó, Jordánia, Katar, Szaúd-Arábia, illetve más régióbeli országok. Az eszközalap a befektetett
tőkét a stratégiája szerint több befektetési alap között osztja meg. A Vagyonkezelő arra törekszik, hogy a
régió legjobb kockázat- és hozammutatókkal rendelkező befektetési alapjai kerüljenek az eszközalap
portfoliójába. 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:

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

Földrajzi megoszlás******

Általános kockázatok
Devizakockázat, részvénykockázat.
Kinek ajánljuk?
Azon magas hozamot megcélzó befektetők figyelmébe ajánlott, akik a fejlődő gazdaságok növekedésből
kívánnak profitálni.

Árfolyamalakulás

******Közelítő adatok. Forrás: Morningstar.
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*****Közelítő adatok. Forrás: Morningstar.
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***Az eszközalap teljes vagyonának százalékában.
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Az olaj ára közel 7 hetes mélyponton tartózkodik, melyben a legújabb találgatások
szerint szerepet játszhat az is, hogy Kína és az OPEC is növelte olajkitermelését.
A Petrologistic szerint az OPEC kínálata naponta 200,000 hordóval nőhet
júliusban a múlt hónaphoz képest. A cég szerint a 13 OPEC tagország naponta
32.9 millió hordót fog biztosítani a júniusi 32.7 millió hordóhoz képest.Az OPEC a
világ olajigényének 40%-át fedezi.Bár a kitermelés növeléséről szóló hírek lefelé
hajthatnák a fekete arany árfolyamát, azonban a kitermelésben továbbra is
bizonytalanságok tapasztalhatók.A nigériai militáns csoportok 2006 óta a nyugatafrikai ország olajtermelésének több mint 20%-át leállították. Az OPEC elnöke,
Chakib Khelili szerint a fekete arany árfolyamesésében a dollár gyengülése
mellett szerepet játszott, hogy a piac nem tartja valószínűnek az Irán elleni
támadást. Khelili úgy véli, ha nem lett volna ilyen mértékű a dollár gyengülése az
utóbbi hónapokban, és nem növekedett volna az Iránnal való esetleges fegyveres
konfliktus körüli aggodalom, az olaj ára 70-80 dollár között lenne. A forint a
hónapban tovább erősödött az euróval szemben (történelmi csúcsot állított fel
227.61 Ft/€ árfolyamon), melynek következtében a külföldi részvénybefektetések
értéke gyengült. A dollárral szemben viszont a hónap végére visszagyengült a
forint a 150 Ft/$ közelébe.

Százalékos
megoszlás

JPMorgan Middle East Equity Fund

-

Közel-kelet

69.22%

Franklin Templeton MENA

-

Közel-kelet

25.18%

Készpénz

5.60%

**** A mögöttes alapok által, valamint kezelésükért felszámított vagyonkezelői költség
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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.

