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Az Alap típusa

közvetlen ingatlan alap

Kiegészítő Információk
A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. tagja a Befektetési Alapkezelők és
Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (BAMOSZ), melynek
kategorizálása szerint az Alap "közvetlen ingatlan alap".
Nettó eszközérték
Sorozat (ISIN)
"A" sorozat (HU0000707864)

Árfolyam
2,426612

Nettó eszközérték
20 666 501 098 Ft

"B" sorozat (HU0000707872)
"C" sorozat (HU0000707880)

2,514077
2,523213

4 609 563 Ft
8 377 438 329 Ft

"D" sorozat (HU0000717954)
"U" sorozat (HU0000719190)

1,362951
1,344251

86 252 782 €
30 529 798 $

Összesen

67 765 882 554 Ft
Kockázati kategória

Kockázati mutatók
Szórás - "A" sorozat

3,79%

Szórás - "B" sorozat

5,37%

Szórás - "C" sorozat
Nettó összesített kockázati kitettség

A Raiffeisen Ingatlan Alap célja, hogy mérsékelt kockázat felvállalása mellett
az Alap portfolióját alkotó ingatlanok üzemeltetése révén – a befektetési
politika által lehetővé tett – maximális mértékű tőkenövekményt érjen el. Az
Alapkezelő a kockázat megosztás és a lehetséges legmagasabb hozam
kritériumokat tartja szem előtt a portfólió kialakítása és a befektetési
döntések meghozatala során. Az alap ingatlanbefektetéseit elsősorban
Budapesten
és annak vonzáskörzetében, másodsorban hazai
nagyvárosokban és egyéb vidéki településeken valósítja meg. Az alap
túlnyomórészt hozamtermelő képességgel rendelkező (bérleti díjbevételt
biztosító) ingatlanokat tart. Az Alapkezelő az Alap pénzeszközeiből
ingatlanokat vásárol, az ingatlanokra nem fordított tőkét pedig elsősorban
likvid eszközökben tartja. A Raiffeisen Ingatlan Alap „A” sorozata magyar
forintban vásárolható meg, és az Alapban felmerülő devizakockázatot, az
„A” sorozatra allokált euró-magyar forint (EUR-HUF) deviza határidős
ügyletekkel minimalizálja. A Raiffeisen Ingatlan Alap „B” és „C” sorozata
szintén forintban van denominálva, de a devizakockázat egyik esetében
sincs mérsékelve. A Raiffeisen Ingatlan Alap „D” sorozata euróban, míg az
„U” sorozata amerikai dollárban vásárolható meg.

5,37%
114,32%

Kockázati mutatók értelmezése
Szórás: A befektetési alap árfolyamingadozásának erősségét mutatja
meg. Minél magasabb az értéke, az alap hozamai (átlagosan) annál
jobban eltértek az átlagos éves hozamszinttől az elmúlt három évben. A
"D" és az "E" sorozatra vonatkozóan historikusan nem áll rendelkezésre a
szórás számításához 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.
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Az Alap hó végi összetétele a tervezett elemek szerinti bontásban*

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

