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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)
Árfolyam
"A" sorozat (HU0000707864)
2,346007
"A180" sorozat (HU0000724828) 1,017326
"B" sorozat (HU0000707872)
2,531494
"C" sorozat (HU0000707880)
2,540692
"D" sorozat (HU0000717954)
1,318980
"D180" sorozat (HU0000724802) 1,014500
"U" sorozat (HU0000719190)
1,304964
"U180" sorozat (HU0000724810) 1,017000
Összesen
Kockázati mutatók

Nettó eszközérték
16 920 659 164 Ft
1 010 395 Ft
4 641 496 Ft
8 228 224 385 Ft
57 829 117 €
41 €
26 084 836 $
41 $
54 265 768 893 Ft

Szórás - "A" sorozat

4,03%

Szórás - "B" sorozat

5,59%

Szórás - "C" sorozat
Nettó összesített kockázati kitettség

5,59%
136,00%

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.

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. Az A180, D180, U180
sorozatok az A, D, U sorozatok T+140 elszámolású változatai.

Kockázati kategória

Alacsonyabb kockázat

Magasabb kockázat

Tipikusan alacsonyabb hozam
1

2

3

Tipikusan magasabb hozam
4

5

6

7

2év

3év

5év

Ajánlott minimális befektetési időtáv
1hét

1hó

6hó

1év

10%-nál nagyobb arányú eszközök
név

arány (%)

Az Alap hó végi összetétele a tervezett elemek szerinti bontásban*
Bankbetét, deviza, egyéb likvid eszköz
Ingatlan
Hitel
Származtatott ügylet

17,34%
103,71%
-19,70%
-1,35%

*A táblázat az Alap Tájékoztatójában és Kezelési Szabályzatában megadott eszközkategóriák
szerinti bontásban mutatja be az Alap eszközeit az adott hónap utolsó napján, a nettó eszközérték
arányában.

