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Az Alap típusa

abszolút hozamú alap

Referencia Index

Az alap nem követ kifejezetten benchmarkot,
célja a kiegyensúlyozott és minél magasabb hozam
elérése egy közepes kockázati szint tartása
mellett.

Az Alapkezelő az Alap tőkéjét likvid és származtatott eszközökön
valamint állampapírokon felül kizárólag befektetési alapok jegyeibe,
illetőleg egyéb kollektív befektetési értékpapírokba fekteti. Az Alap
túlnyomó részt abszolút hozamra törekvő és ún. total return alapokból
alakítja ki portfólióját. Az Alap hosszabb távú célja a biztonságosnak
tekintett eurozóna tagállamok által kibocsátott állampapírok által
biztosított hozamnál magasabb hozam elérése addicionális kockázat
vállalása mellett. A többlethozam elérésének érdekében az Alapkezelő a
befektetési célpontot jelentő total return és abszolút hozamcélú befektetési
alapok közül aktívan válogat.
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A hozam százalékos mértéke a befektető által elérhető forgalmazási költségek 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.
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Kiegészítő Információk
A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. tagja a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (BAMOSZ).
A Raiffeisen PB Rajna Alapok Alapja „abszolút hozamú alap” a BAMOSZ kategorizálása szerint, mely alapján a tőkepiaci környezettől független pozitív
hozam elérésére törekszik, és kiinduló pontként a kockázatmentes hozam meghaladását tekinti.

Az alap árfolyama, viszonyítási pont: 2007.11.09

2017.07.13. 13:45

Piaci események
Június hónap legfontosabb, piacmozgató eseménye Mario Draghi Európai Központi Bank elnök június 27-i beszéde volt. A piaci szereplők úgy értelmezték a
beszéd mondanivalóját, hogy azzal az elnök elkezdte a monetáris szigorítás előkészítését. A beszéd valóban elég pozitív hangvételű volt az eurózóna
gazdasági kilátásaival kapcsolatban, illetve fontos momentum volt, hogy Mario Draghi az inflációt alacsonyan tartó hatásokat ideiglenesnek látja. Az európai
kötvénypiacok mindenesetre erőteljes hozamemelkedésbe kezdtek. A német tízéves hozam a beszéd előtt 0,25% környékén mozgott, majd a hónap végéig
hátralévő néhány napban majdnem megduplázódott, a júniust 0,47%-on fejezte be. Az eurózóna más országainak államkötvénypiacai is hasonló emelkedést
könyveltek el, illetve az amerikai kötvényhozamok is emelkedtek, bár alacsonyabb mértékben. A monetáris politikával kapcsolatos várakozások megváltozása
hatással volt az EURUSD keresztárfolyam alakulására is. Az euró jelentős erősödésen ment keresztül az európai hozamok emelkedésével párhuzamosan, a
kurzus 1,1426-ig emelkedett a hónap végére. A részvénypiacok inkább oldalaztak a hónapban, bár a hónap végi események inkább eséseket hoztak a
fontosabb amerikai és európai piacokon is. A hazai részvénypiac is esett a hónap második felében, azonban így is pozitív eredménnyel zárta a hónapot, az
index 1,89%-ot emelkedett. A hazai kötvénypiac is követte az euro hozamok trendjét, és a hónap végét jelentősebb hozamemelkedés jellemezte, a tízéves
magyar referenciakamat így végül 5 bázisponttal került feljebb, azonban a hónap mélypontjához képest a 3,09%-os záró érték 0,27 százalékponttal volt
feljebb.

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

3,74%

Nettó összesített kockázati kitettség

100,00%

Kockázati mutatók értelmezése
Szórás

A befektetési alap árfolyamingadozásának erősségét mutatja meg. Minél magasabb az értéke, az alap heti hozamai
átlagosan annál jobban eltérhetnek az átlagos heti hozamszinttől az elmúlt öt évben. Amennyiben az alap nincs öt éves,
vagy öt éven belül befektetési politikát váltott, akkor a szórás mutató részben szimulált adatokon alapulhat.

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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