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Az Alap típusa

abszolút hozamcélú alap

A Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap célja, hogy közepes
kockázatvállalással az aktuális pénzpiaci hozamszintet legalább 2
százalékponttal meghaladó hozamot érjen el úgy, hogy közben az Alap
értékvesztését előre meghatározott módon korlátozza. Ennek érdekében
az Alapkezelő az eszközosztályok széles köréből választja ki az általa
megfelelőnek tartott befektetési célpontokat. Az Alap állampapírokon és
betéteken felül egyéb kamatozó eszközökbe (mint pl. vállalati
kötvényekbe), származtatott ügyletekbe, más befektetési alapok jegyeibe
és részvényekbe egyaránt fektethet. Az Alap jelenleg olyan stratégiát
követ, melynek célja, hogy 2017. július 03-tól kezdődően az Alap
kockáztatott érték módszer szerinti lehetséges legnagyobb vesztesége egy
év alatt jó eséllyel ne haladja meg a 11,63%-ot. Az Alapnak
2017.09.22-én elindult az új, "R" jelű sorozata.

Nettó eszközérték és előző évek hozamai
Összesített nettó eszközérték:

Kockázati Profil

2 413 996 254 Ft

"A" sorozat

év

hozam (%)

árfolyam (Ft)

nettó eszközérték (Ft)

2019

-0,26

1,688343

1 578 465 780

2018

-2,62

1,692802

1 955 177 302

2017

0,97

1,738379

2 415 523 685

"R" sorozat, 2017-es időszak 09.22-12.31-ig

Alacsonyabb kockázat
Tipikusan alacsonyabb hozam
1

hozam (%)

árfolyam (Ft)

nettó eszközérték (Ft)

2019

0,21

0,981184

835 530 474

2018

-1,93

0,979165

1 547 847 257

2017

-0,15

0,998482

1 971 193 233

év

hozam (%)

árfolyam (Ft)

nettó eszközérték (Ft)

2016

1,17

1,721600

2 886 892 459

2015

-0,64

1,701623

3 580 179 408

2014

0,74

1,712529

6 924 149 896

2013

0,46

1,699962

11 323 177 320

2012

11,99

1,692106

12 836 867 322

2011

4,24

1,510903

14 125 112 120

2010

6,96

1,449508

4 422 049 798
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Tipikusan magasabb hozam
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Ajánlott minimális befektetési időtáv
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Magasabb kockázat

1hó
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10%-nál nagyobb arányú eszközök
név

arány (%)

CROATIA 191105 USD 6,75

25,42

MOL GROUP FINANCE 09-2019

10,17

10%-nál nagyobb arányú kibocsátók
név

arány (%)

REP. OF CROA_K

25,42

Magyar Fejlesztési Bank Zrt.

17,40

MOL GROUP FI_K

10,17

Az "A" sorozat árfolyama,
viszonyítási pont: 2006.01.13

A 2009
hozam százalékos
befektető által elérhető1 forgalmazási
költségek
10,34 mértéke a1,355163
381 093 412
levonása előtti nettó hozamot mutatja be, amennyiben a teljes évben megtartotta
befektetését, és az esetlegesen kifizetett hozamot visszafektette az alapba. A
befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap
kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők. A múltbeli
hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve. A közölt
hozamadatok nominálisak és az adott naptári évre vonatkoznak. Az alap indulásának
évében és az idei évben a hozamok egy évnél rövidebb időre vonatkoznak, emiatt
azok nem évesített hozamok. A 2017-es évet megelőzően az alap nem rendelkezett
sorozatokkal.

Kiegészítő Információk
A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. tagja a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (BAMOSZ).
A Raiffeisen Hozam Prémium Alap „abszolút hozamcélú alap” a BAMOSZ kategorizálása szerint, mely alapján a tőkepiaci környezettől független pozitív
hozam elérésére törekszik, és kiinduló pontként a kockázatmentes hozam meghaladását tekinti.
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Az alap összetétele az adott hónap végén, a tervezett elemek szerinti bontásban*

*A grafikon az Alap Tájékoztatójában és Kezelési Szabályzatában megadott eszközkategóriák szerinti bontásban mutatja be az Alap eszközeit az adott
hónap utolsó napján.

Kockázati mutatók
Szórás (A sorozat)

2,72%

Nettó összesített kockázati kitettség

246,31%

Kockázati mutatók értelmezése
Szórás

befektetési alap árfolyamingadozásának erősségét mutatja meg. Minél magasabb az értéke, az alap heti hozamai
átlagosan annál jobban eltérhetnek az átlagos heti hozamszinttől az elmúlt három évben. Az "R" sorozatra vonatkozóan
historikusan nem áll rendelkezésre a szórás adat számításhoz szükséges 36 havi hozamadat.

Nettó összesített kockázati
kitettség

Megmutatja, hogy az alapban lévő származtatott eszközök figyelembe vételével mekkora a nettósított kockázati kitettség
a nettó eszközértékhez viszonyítva.

További fontos információk
Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az Alap forgalmazási helyein
található kiemelt befektetői információjából, hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Befektetési döntése előtt minden esetben ismerje meg a fenti
dokumentumokat. 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.
Felhívjuk a befektetők figyelmét arra, hogy a befektetési jegy tulajdonosokra egységes szabályként érvényes, hogy a hozamot, valamint a befektetési jegyre
kötött ügyleten elért árfolyamnyereséget személyi jövedelemadó terheli (15%), amennyiben a befektetési jegyek megvétele 2006. augusztus 31. után történt,
illetve a törvényben megfogalmazott egyéb kivételek nem állnak fenn. Felhívjuk továbbá arra is a figyelmet, hogy a befektetőket számlavezetési és egyéb
költségek, valamint befektetési jegyek forgalmazása során a vételi, eladási és átváltási jutalék is terheli. A fenti költségek mértékéről a befektetési alap
tájékoztatója és a befektetési jegy forgalmazójának kondíciós listája ad pontos tájékoztatást.
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