Alacsony kockázatú alapok
Befektetési politika

Raiffeisen Kamat Prémium Rövid
Kötvény Alap

Raiffeisen Euró Prémium Rövid Kötvény
Alap

Az Alapban összegyűlt vagyon legnagyobb része
attraktív megtérülés mellett intézményi betétekbe kerül
befektetésre, a fennmaradó részt pedig rövid lejáratú,
döntően változó kamatozású magyar állampapírokba
kerül. Ezáltal az alap alacsony kockázat mellett kínál a
látra szóló, vagy be nem fektetett pénzekkel szemben
attraktív hozam lehetőséget, ráadásul mindezt egy
rugalmasan alakítható befektetési formán keresztül.

Az Alap célja, hogy a befektetési jegy tulajdonosoknak
az euró zóna pénzpiacának tendenciáit kihasználva az
alapkezelő által észszerűnek tartott kockázatvállalás
mellett a lekötött banki euró betéti kamatokkal
versenyképes hozamot biztosítson. Az alap eszközeit
látraszóló és lekötött euró bankbetétek mellett főként
euróban denominált állampapírokba és jó minőségű
vállalati kötvényekbe fekteti.

Denomináció
Kategória
Kockázati szint,
besorolás

Hozam-kockázat
mutató
Javasolt minimális
befektetési időtáv
Megbízások
elszámolása teljesítése

rövid kötvény alap

rövid kötvény alap

Alacsony kockázatot felvállaló, az átlagosnál kisebb
kockázattűrő képességgel rendelkező befektetőknek előnyös
befektetési forma. Az alap kockázat/nyereség profil szerinti
1. kategóriába történő besorolása összefüggésben van azzal,
hogy az alap eszközeinek jelentős része pénzintézeti betétbe
és alacsony árfolyamingadozású rövid futamidejű magyar
állampapírba kerül befektetésre.

Alacsony kockázatot felvállaló, az átlagosnál kisebb
kockázattűrő képességgel rendelkező befektetőknek
előnyös befektetési forma. Az alap kockázat/nyereség profil
szerinti 1. kategóriába történő besorolása összefüggésben
van azzal, hogy az alap eszközeinek jelentős része
pénzintézeti betétbe és alacsony árfolyamingadozású rövid
futamidejű magyar állampapírba kerül befektetésre.
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Ez az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők
számára, akik 6 hónapon belül ki akarják venni az alapból a
pénzüket.

Ez az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők
számára, akik 6 hónapon belül ki akarják venni az alapból a
pénzüket.

A visszaváltást követő 2. nap (T+2 napon).

A visszaváltást követő 2. nap (T+2 napon).

*A hozam-kockázat mutató magasabb értéke kockázatosabb befektetést jelent tipikusan magasabb hozamlehetőséggel, míg az alacsonyabb érték kevésbé kockázatos befektetést jelent
tipikusan alacsonyabb hozammal. A legalacsonyabb kategória sem jelent kockázatmentes befektetést.
Befektetési döntése előtt minden esetben olvassa el az Alap Kiemelt Befektetői Információit, hivatalos Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát, melyeket az alapok forgalmazási helyein, illetve az
Alapkezelőnél lehet beszerezni. Annak ellenére, hogy a jelen kiadványunk pontossága, helyessége érdekében a lehető legteljesebb körültekintéssel jártunk el, az Alapkezelő nem tud garanciát
vállalni az abban foglaltakért. Az Alapkezelő és annak munkatársai nem vállalnak felelősséget azért az üzleti döntésért, vagy annak valamely következményéért, melyet bármely személy a jelen
kiadványban foglaltak alapján hoz.

Közepes kockázatú alapok
Befektetési politika

Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja

Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok
Alapja

A Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja egy aktívan kezelt,
globális fókuszú vegyes portfólió, azaz pénzpiaci-, kötvény-,
részvény-, árupiaci-, ingatlan és egyéb kitettséget egyaránt
tartalmaz.
Az
eszközcsoportokat
vagy
közvetlen
befektetéssel, vagy befektetési alapokon, illetve származtatott ügyleteken keresztül fedi le. Az Alapkezelő a befektetési
alapok és egyéb kollektív befektetési formák széles köréből
válogat mind a hazai, mind a nemzetközi univerzumból,
ráadásul a kockázatos eszközök súlyát a piaci
várakozásainak
megfelelően
szabadon
alakíthatja
(kedvezőnek ítélt időszakokban növelheti, ellenkező esetben
csökkentheti).

A Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja egy aktívan kezelt,
globális fókuszú vegyes portfólió, azaz pénzpiaci-, kötvény-,
részvény-, árupiaci-, ingatlan és egyéb kitettséget egyaránt
tartalmaz.
Az
eszközcsoportokat
vagy
közvetlen
befektetéssel, vagy befektetési alapokon, illetve származtatott ügyleteken keresztül fedi le. Az Alapkezelő a befektetési
alapok és egyéb kollektív befektetési formák széles köréből
válogat mind a hazai, mind a nemzetközi univerzumból,
ráadásul a kockázatos eszközök súlyát a piaci
várakozásainak
megfelelően
szabadon
alakíthatja
(kedvezőnek ítélt időszakokban növelheti, ellenkező esetben
csökkentheti).

Denomináció
Kategória
Kockázati szint,
besorolás

Hozam-kockázat
mutató
Javasolt minimális
befektetési időtáv
Megbízások
elszámolása teljesítése

óvatos vegyes alap

kiegyensúlyozott vegyes alap

Közepes kockázatot felvállaló, az átlagosnak megfelelő
kockázattűrő képességgel rendelkező befektetőknek előnyös
befektetési forma. Az alap kockázat/nyereség profil szerinti 3.
kategóriába történő besorolása összefüggésben van azzal, hogy az
alap eszközeinek egy része részvény és egyéb kockázatos alapokba
kerül befektetésre, ugyanakkor az alapkezelő diverzifikált portfolió
összeállítására törekszik.

Közepes kockázatot felvállaló, az átlagosnak megfelelő
kockázattűrő képességgel rendelkező befektetőknek előnyös
befektetési forma. Az alap kockázat/nyereség profil szerinti 4.
kategóriába történő besorolása összefüggésben van azzal, hogy az
alap eszközeinek egy része részvény és egyéb kockázatos alapokba
kerül befektetésre, ugyanakkor az alapkezelő diverzifikált portfolió
összeállítására törekszik.

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

Ez az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára,
akik 2 éven belül ki akarják venni az alapból a pénzüket.

Ez az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára,
akik 3 éven belül ki akarják venni az alapból a pénzüket.

A visszaváltást követő 4. nap (T+4 napon).

A visszaváltást követő 4. nap (T+4 napon).

*A hozam-kockázat mutató magasabb értéke kockázatosabb befektetést jelent tipikusan magasabb hozamlehetőséggel, míg az alacsonyabb érték kevésbé kockázatos befektetést jelent
tipikusan alacsonyabb hozammal. A legalacsonyabb kategória sem jelent kockázatmentes befektetést.
Befektetési döntése előtt minden esetben olvassa el az Alap Kiemelt Befektetői Információit, hivatalos Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát, melyeket az alapok forgalmazási helyein, illetve az
Alapkezelőnél lehet beszerezni. Annak ellenére, hogy a jelen kiadványunk pontossága, helyessége érdekében a lehető legteljesebb körültekintéssel jártunk el, az Alapkezelő nem tud garanciát
vállalni az abban foglaltakért. Az Alapkezelő és annak munkatársai nem vállalnak felelősséget azért az üzleti döntésért, vagy annak valamely következményéért, melyet bármely személy a jelen
kiadványban foglaltak alapján hoz.

Közepes kockázatú alapok
Befektetési politika

Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja

Raiffeisen Etalon Alap

A Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja egy kiegyensúlyozott
vegyes alap, azaz portfólióját közel fele-fele arányban
alkotják kötvény- és részvénytípusú eszközök. Az alap
közvetett módon alapok alapja struktúrán keresztül fektet a
kiválasztott értékpapírokba, portfóliójában döntően a
Raiffeisen Sustainable Mix vegyes alap befektetési jegyeit
tartja. A mögöttes alap a bécsi alapkezelő (Raiffeisen
Kapitalanlage-Gesellschaft.m.b.H.) legelső alapja, amely 2014.
óta fektet a fenntarthatósági szempontok alapján
kiválasztott vállalatok és államok kötvényeibe, valamint
részvényeibe.

Az alap célja olyan részvényportfólió kialakítása, amelyben
alulértékelt egyedi részvények, szektorok illetve országokat
lefedő indexek szerepelnek és amelyektől az alap kezelője az
ajánlott befektetési időtávon jelentős felértékelődést vár. Az
alapba egyedi, egymással nem korreláló befektetési ötletek
mentén és alapos elemzést követően kerülnek részvények, így
az alap nem szorítkozik földrajzi régiókra, vagy iparágakra.
Az alap kezelője és részvényelemzője rendszeresen
felülvizsgálja, hogy az egyes részvények esetében fennállnake még a bekerülést támogató faktorok.

Denomináció
Kategória
Kockázati szint,
besorolás

Hozam-kockázat
mutató
Javasolt minimális
befektetési időtáv
Megbízások
elszámolása teljesítése

kiegyensúlyozott vegyes alap

abszolút hozamcélú alap

Közepes kockázatot felvállaló, az átlagosnak megfelelő
kockázattűrő képességgel rendelkező befektetőknek előnyös
befektetési forma. Az alap kockázat/nyereség profil szerinti 4.
kategóriába történő besorolása összefüggésben van azzal, hogy az
alap eszközeinek egy része részvény és egyéb kockázatos alapokba
kerül befektetésre, ugyanakkor az alapkezelő diverzifikált portfolió
összeállítására törekszik.

Közepes kockázatot felvállaló, az átlagosnak megfelelő
kockázattűrő képességgel rendelkező befektetőknek előnyös
befektetési forma. Az alap kockázat/nyereség profil szerinti 4.
kategóriába történő besorolása összefüggésben van azzal, hogy az
alap eszközeinek egy része részvény és egyéb kockázatos alapokba
kerül befektetésre, ugyanakkor az alapkezelő diverzifikált portfolió
összeállítására törekszik.
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Ez az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára,
akik 5 éven belül ki akarják venni az alapból a pénzüket.

Ez az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára,
akik 5 éven belül ki akarják venni az alapból a pénzüket.

A visszaváltást követő 3. nap (T+3 napon).

A visszaváltást követő 3. nap (T+3 napon).

*A hozam-kockázat mutató magasabb értéke kockázatosabb befektetést jelent tipikusan magasabb hozamlehetőséggel, míg az alacsonyabb érték kevésbé kockázatos befektetést jelent
tipikusan alacsonyabb hozammal. A legalacsonyabb kategória sem jelent kockázatmentes befektetést.
Befektetési döntése előtt minden esetben olvassa el az Alap Kiemelt Befektetői Információit, hivatalos Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát, melyeket az alapok forgalmazási helyein, illetve az
Alapkezelőnél lehet beszerezni. Annak ellenére, hogy a jelen kiadványunk pontossága, helyessége érdekében a lehető legteljesebb körültekintéssel jártunk el, az Alapkezelő nem tud garanciát
vállalni az abban foglaltakért. Az Alapkezelő és annak munkatársai nem vállalnak felelősséget azért az üzleti döntésért, vagy annak valamely következményéért, melyet bármely személy a jelen
kiadványban foglaltak alapján hoz.

Közepes kockázatú alapok
Befektetési politika

Raiffeisen Ingatlan Alap

Raiffeisen Kötvény Alap

Az alap portfólióját kereskedelmi ingatlanok alkotják és a
befektetői az ezek üzemeltetéséből és bérbeadásából
származó nyereségből részesedhetnek. Az alap ingatlan
kitettsége magas, bérlői állománya stabil. Az ingatlan
portfólió több mint felét irodaházak alkotják, amelyek főleg
Budapesten találhatóak, közel harmada szolgáltató és
kereskedelmi ingatlanokba (bevásárlóközpontokba) kerül
befektetésekre. Az ingatlan portfólió fennmaradó részét ipari
és
logisztikai
létesítmények
alkotják
a
főváros
vonzáskörzetében, valamint vidéki városokban.

A Raiffeisen Kötvény Alap a törvény adta lehetőségek
figyelembevételével magyar államkötvények, diszkontkincstárjegyek és nyilvánosan forgalomba hozott, alacsony
hitelkockázatú, legjobb besorolású vállalati kötvények
vásárlásával alakítja ki portfólióját. Az Alap célja, hogy
középtávon a közvetlen állampapír befektetésekkel elérhető
hozamot meghaladó megtérülést biztosítson az Alap
befektetőinek, a közvetlen állampapír befektetések
kockázatával összemérhető kockázati szint mellett.

Denomináció
Kategória
Kockázati szint,
besorolás

Hozam-kockázat
mutató
Javasolt minimális
befektetési időtáv
Megbízások
elszámolása teljesítése

ingatlan alap

hosszú kötvény alap

Közepes kockázatot felvállaló, az átlagosnak megfelelő
kockázattűrő képességgel rendelkező befektetőknek előnyös
befektetési forma. Az alap kockázat/nyereség profil szerinti 3.
kategóriába történő besorolása összefüggésben van azzal, hogy az
alap eszközeinek egy része részvény és egyéb kockázatos alapokba
kerül befektetésre, ugyanakkor az alapkezelő diverzifikált portfolió
összeállítására törekszik.

Közepes kockázatot felvállaló, az átlagosnak megfelelő
kockázattűrő képességgel rendelkező befektetőknek előnyös
befektetési forma. Az alap kockázat/nyereség profil szerinti 4.
kategóriába történő besorolása összefüggésben van azzal, hogy az
alap eszközeinek egy része részvény és egyéb kockázatos alapokba
kerül befektetésre, ugyanakkor az alapkezelő diverzifikált portfolió
összeállítására törekszik.
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Ez az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára,
akik 3 éven belül ki akarják venni az alapból a pénzüket.

Ez az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára,
akik 2 éven belül ki akarják venni az alapból a pénzüket.

A visszaváltást követő 4. nap (T+4 napon).

A visszaváltást követő 2. nap (T+2 napon).

*A hozam-kockázat mutató magasabb értéke kockázatosabb befektetést jelent tipikusan magasabb hozamlehetőséggel, míg az alacsonyabb érték kevésbé kockázatos befektetést jelent
tipikusan alacsonyabb hozammal. A legalacsonyabb kategória sem jelent kockázatmentes befektetést.
Befektetési döntése előtt minden esetben olvassa el az Alap Kiemelt Befektetői Információit, hivatalos Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát, melyeket az alapok forgalmazási helyein, illetve az
Alapkezelőnél lehet beszerezni. Annak ellenére, hogy a jelen kiadványunk pontossága, helyessége érdekében a lehető legteljesebb körültekintéssel jártunk el, az Alapkezelő nem tud garanciát
vállalni az abban foglaltakért. Az Alapkezelő és annak munkatársai nem vállalnak felelősséget azért az üzleti döntésért, vagy annak valamely következményéért, melyet bármely személy a jelen
kiadványban foglaltak alapján hoz.

Közepes kockázatú alapok
Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja
Az alap alapok alapja struktúrán keresztül fektet a fejlett és fejlődő
országok állampapírjaiba, vállalati kötvényekbe, inflációt követő és egyéb
kötvényekbe, valamint pénzpiaci eszközökbe.

Denomináció
Kategória
Kockázati szint,
besorolás

Hozam-kockázat
mutató
Javasolt minimális
befektetési időtáv
Megbízások
elszámolása teljesítése

globális kötvény alap
Közepes kockázatot felvállaló, az átlagosnak megfelelő kockázattűrő képességgel
rendelkező befektetőknek előnyös befektetési forma. Az alap kockázat/nyereség
profil szerinti 4. kategóriába történő besorolása összefüggésben van azzal, hogy
az alap eszközeinek egy része részvény és egyéb kockázatos alapokba kerül
befektetésre, ugyanakkor az alapkezelő diverzifikált portfolió összeállítására
törekszik.
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Ez az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 3 éven
belül ki akarják venni az alapból a pénzüket.

A visszaváltást követő 4. nap (T+4 napon).

*A hozam-kockázat mutató magasabb értéke kockázatosabb befektetést jelent tipikusan magasabb hozamlehetőséggel, míg az alacsonyabb érték kevésbé kockázatos befektetést jelent
tipikusan alacsonyabb hozammal. A legalacsonyabb kategória sem jelent kockázatmentes befektetést.
Befektetési döntése előtt minden esetben olvassa el az Alap Kiemelt Befektetői Információit, hivatalos Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát, melyeket az alapok forgalmazási helyein, illetve az
Alapkezelőnél lehet beszerezni. Annak ellenére, hogy a jelen kiadványunk pontossága, helyessége érdekében a lehető legteljesebb körültekintéssel jártunk el, az Alapkezelő nem tud garanciát
vállalni az abban foglaltakért. Az Alapkezelő és annak munkatársai nem vállalnak felelősséget azért az üzleti döntésért, vagy annak valamely következményéért, melyet bármely személy a jelen
kiadványban foglaltak alapján hoz.

Magas kockázatú alapok
Befektetési politika

Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja

Raiffeisen Forte Alap

A Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja egy aktívan kezelt,
globális fókuszú vegyes portfólió, azaz pénzpiaci-, kötvény-,
részvény-, árupiaci-, ingatlan és egyéb kitettséget egyaránt
tartalmaz.
Az
eszközcsoportokat
vagy
közvetlen
befektetéssel, vagy befektetési alapokon, illetve származtatott ügyleteken keresztül fedi le. Az Alapkezelő a befektetési
alapok és egyéb kollektív befektetési formák széles köréből
válogat mind a hazai, mind a nemzetközi univerzumból,
ráadásul a kockázatos eszközök súlyát a piaci
várakozásainak
megfelelően
szabadon
alakíthatja
(kedvezőnek ítélt időszakokban növelheti, ellenkező esetben
csökkentheti).

Az alap egy aktívan kezelt részvény túlsúlyos vegyes
portfóliót kínál, amelyen keresztül döntően az alapkezelő
által kiválasztott vállalatok részvényeibe, kisebb részt pedig
a globális kötvénypiacokba lehet befektetni. Az alap
megcélzott részvénykitettsége 60%-os, amely a portfólió
menedzser által kiválasztott és összeállított vállalatokba
történő befektetésekkel valósul meg. Az aktív befektetési
stratégia azt jelenti, hogy a portfólió menedzser az aktuális
piaci várakozásai és saját vállalatértékelési meglátásai
alapján dönt a különböző iparágakba, földrajzi régiókba,
részvénypiaci trendekbe, vagy egyedi vállalti sztorikba
történő befektetésekről. A fennmaradó 40% döntően a
globális kötvénypiacokon kerül befektetésre, szintén egyedi
értékpapírelemzést követően.

Denomináció
Kategória
Kockázati szint,
besorolás

Hozam-kockázat
mutató
Javasolt minimális
befektetési időtáv
Megbízások
elszámolása teljesítése

dinamikus vegyes alap

kiegyensúlyozott vegyes alap

Magas kockázatot felvállaló, az átlagosnál magasabb kockázattűrő
képességgel rendelkező befektetőknek előnyös befektetési forma.
Az alap kockázat/nyereség profil szerinti 5. kategóriába történő
besorolása összefüggésben van azzal, hogy az alap eszközeinek
jellemzően fele részvény alapokba kerül befektetésre

Magas kockázatot felvállaló, az átlagosnál magasabb
kockázattűrő képességgel rendelkező befektetőknek előnyös
befektetési forma. Az alap kockázat/nyereség profil szerinti 5.
kategóriába történő besorolása összefüggésben van azzal, hogy az
alap eszközeinek jellemzően fele részvény alapokba kerül
befektetésre
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Ez az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára,
akik 5 éven belül ki akarják venni az alapból a pénzüket.

Ez az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára,
akik 5 éven belül ki akarják venni az alapból a pénzüket.

A visszaváltást követő 4. nap (T+4 napon).

A visszaváltást követő 4. nap (T+4 napon).

*A hozam-kockázat mutató magasabb értéke kockázatosabb befektetést jelent tipikusan magasabb hozamlehetőséggel, míg az alacsonyabb érték kevésbé kockázatos befektetést jelent
tipikusan alacsonyabb hozammal. A legalacsonyabb kategória sem jelent kockázatmentes befektetést.
Befektetési döntése előtt minden esetben olvassa el az Alap Kiemelt Befektetői Információit, hivatalos Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát, melyeket az alapok forgalmazási helyein, illetve az
Alapkezelőnél lehet beszerezni. Annak ellenére, hogy a jelen kiadványunk pontossága, helyessége érdekében a lehető legteljesebb körültekintéssel jártunk el, az Alapkezelő nem tud garanciát
vállalni az abban foglaltakért. Az Alapkezelő és annak munkatársai nem vállalnak felelősséget azért az üzleti döntésért, vagy annak valamely következményéért, melyet bármely személy a jelen
kiadványban foglaltak alapján hoz.

Magas kockázatú alapok
Befektetési politika

Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok
Alapja

Raiffeisen Megatrend ESG Részvény
Alapok Alapja

A Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja egy
részvény alap és egy alapok alapja konstrukció is egyben,
amely döntően a bécsi alapkezelő (Raiffeisen KapitalanlageGesellschaft.m.b.H.) által kezelt ESG részvény alapok
befektetési jegyeit tartja a portfóliójában. A mögöttes alapok
globális fókuszúak, a portfólióba döntően amerikai és
nyugat-európai vállaltok részvényei kerülnek. Ausztriában
külön szakértő csapat dolgozik azon, hogy a befektetéseknél
megszokott
hozam-kockázat
dimenziók
mellett
a
vállalatokat fenntarthatósági szempontból is elemezzék.

A Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja egy
részvény alap és egy alapok alapja konstrukció is egyben,
amely döntően a Raiffeisen MegaTrends ESQ Equity alap
befektetési jegyeit tartja a portfóliójában. Ezáltal a Raiffeisen
Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja a Raiffeisen
Befektetési Alapkezelő
és az osztrák Raiffeisen
Kapitalanlage-Gesellschaft.m.b.H.
közös
munkájának
eredménye. Ausztriában külön szakértő csapat dolgozik azon,
hogy a befektetéseknél megszokott hozam-kockázat
dimenziók mellett a vállalatokat fenntarthatósági
szempontból is elemezzék.

Denomináció
Kategória
Kockázati szint,
besorolás

Hozam-kockázat
mutató
Javasolt minimális
befektetési időtáv
Megbízások
elszámolása teljesítése

globális részvény

globális részvény

Magas kockázatot felvállaló, az átlagosnál magasabb kockázattűrő
képességgel rendelkező befektetőknek előnyös befektetési forma.
Az alap kockázat/nyereség profil szerinti 5. kategóriába történő
besorolása összefüggésben van azzal, hogy az alap eszközeinek
túlnyomó része árupiaci befektetési alapokba kerül befektetésre.

Magas kockázatot felvállaló, az átlagosnál magasabb
kockázattűrő képességgel rendelkező befektetőknek előnyös
befektetési forma. Az alap kockázat/nyereség profil szerinti 5.
kategóriába történő besorolása összefüggésben van azzal, hogy az
alap eszközeinek túlnyomó része árupiaci befektetési alapokba
kerül befektetésre.
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Ez az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára,
akik 5 éven belül ki akarják venni az alapból a pénzüket.

Ez az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára,
akik 5 éven belül ki akarják venni az alapból a pénzüket.

A visszaváltást követő 4. nap (T+4 napon).

A visszaváltást követő 4. nap (T+4 napon).

*A hozam-kockázat mutató magasabb értéke kockázatosabb befektetést jelent tipikusan magasabb hozamlehetőséggel, míg az alacsonyabb érték kevésbé kockázatos befektetést jelent
tipikusan alacsonyabb hozammal. A legalacsonyabb kategória sem jelent kockázatmentes befektetést.
Befektetési döntése előtt minden esetben olvassa el az Alap Kiemelt Befektetői Információit, hivatalos Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát, melyeket az alapok forgalmazási helyein, illetve az
Alapkezelőnél lehet beszerezni. Annak ellenére, hogy a jelen kiadványunk pontossága, helyessége érdekében a lehető legteljesebb körültekintéssel jártunk el, az Alapkezelő nem tud garanciát
vállalni az abban foglaltakért. Az Alapkezelő és annak munkatársai nem vállalnak felelősséget azért az üzleti döntésért, vagy annak valamely következményéért, melyet bármely személy a jelen
kiadványban foglaltak alapján hoz.

Magas kockázatú alapok
Befektetési politika

Raiffeisen Részvény Alap

Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja

A Raiffeisen Részvény Alap célja, hogy a közép-kelet-európai
részvénypiacok (azon belül elsősorban a magyar, lengyel és
cseh részvénytőzsdék) tendenciáit kihasználva az alapkezelő
által ész-szerűnek tartott kockázatvállalás mellett a lehető
legmagasabb tőkenövekményt érje el. Az alap túlnyomórészt
(eszközeinek
legalább
80%-ában)
olyan
vállalatok
részvényeibe és részvényekkel egyenértékű értékpapírjaiba
fektet be, amelyek székhelye vagy tevékenységének
súlypontja a középkelet- európai régiót magában foglalja.

A Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja árupiaci alap,
amelynek célja, hogy lehetőséget adjon a befektetőknek
széleskörű nyersanyagpiaci kitettség kialakítására. Az Alapon
keresztül a befektetők részesedhetnek az olaj, a földgáz, az
ipari
és
nemesfémek,
nyersanyagok,
valamint
mezőgazdasági termények árfolyam emelkedéséből.

Denomináció
Kategória
Kockázati szint,
besorolás

Hozam-kockázat
mutató
Javasolt minimális
befektetési időtáv
Megbízások
elszámolása teljesítése

régiós részvény alap

árupiaci alap

Magas kockázatot felvállaló, az átlagosnál magasabb kockázattűrő
képességgel rendelkező befektetőknek előnyös befektetési forma.
Az alap kockázat/nyereség profil szerinti 5. kategóriába történő
besorolása összefüggésben van azzal, hogy az alap eszközeinek
túlnyomó része árupiaci befektetési alapokba kerül befektetésre.

Magas kockázatot felvállaló, az átlagosnál magasabb
kockázattűrő képességgel rendelkező befektetőknek előnyös
befektetési forma. Az alap kockázat/nyereség profil szerinti 5.
kategóriába történő besorolása összefüggésben van azzal, hogy az
alap eszközeinek túlnyomó része árupiaci befektetési alapokba
kerül befektetésre.
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Ez az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára,
akik 5 éven belül ki akarják venni az alapból a pénzüket.

Ez az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára,
akik 5 éven belül ki akarják venni az alapból a pénzüket.

A visszaváltást követő 4. nap (T+4 napon).

A visszaváltást követő 4. nap (T+4 napon).

*A hozam-kockázat mutató magasabb értéke kockázatosabb befektetést jelent tipikusan magasabb hozamlehetőséggel, míg az alacsonyabb érték kevésbé kockázatos befektetést jelent
tipikusan alacsonyabb hozammal. A legalacsonyabb kategória sem jelent kockázatmentes befektetést.
Befektetési döntése előtt minden esetben olvassa el az Alap Kiemelt Befektetői Információit, hivatalos Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát, melyeket az alapok forgalmazási helyein, illetve az
Alapkezelőnél lehet beszerezni. Annak ellenére, hogy a jelen kiadványunk pontossága, helyessége érdekében a lehető legteljesebb körültekintéssel jártunk el, az Alapkezelő nem tud garanciát
vállalni az abban foglaltakért. Az Alapkezelő és annak munkatársai nem vállalnak felelősséget azért az üzleti döntésért, vagy annak valamely következményéért, melyet bármely személy a jelen
kiadványban foglaltak alapján hoz.

