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Az Alap típusa

részvényalap

Referencia Index

2014. máj. 5-ig: 85% MSCI World Free
Index + 15% RMAX
2014. máj. 5-től: 90% MSCI World Free
Index + 10% RMAX

2014.05.05-től: Az Alap célja, hogy a fejlett részvénypiacok (azon belül
elsősorban az amerikai, európai és japán részvénytőzsdék) tendenciáit
kihasználva az alapkezelő által ésszerűnek tartott kockázatvállalás mellett
a lehető legmagasabb tőkenövekményt érje el. Az alap túlnyomórészt
(eszközeinek legalább 80%-ában) olyan befektetési alapok befektetési
jegyeit vásárolja, amelyek globális fókusszal rendelkeznek és elsődleges
céljuk fejlett piaci részvényekből diverzifikált portfólió felépítése.
2014.05.05-ig: Az Alap a törvényi limitek kihasználása mellett a
biztonságot és a maximális ágazatok, földrészek szerinti diverzifikációt
tartja alapvető céljának. Hosszabb távon várhatóan 80-90%-os mértékben
fektet nemzetközi, döntően OECD tagországok tőzsdéin jegyzett
részvényekbe, míg a fennmaradó összeget főleg likvid eszközökben tartja.
Az Alapkezelő az Alap teljesítményének értékelésekor 85%-ban a Morgan
Stanley cég nemzetközi részvényindexét (MSCI World Free), 15%-ban az
RMAX indexet tartalmazó összetett indexet tekinti referencia indexnek.
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Ajánlott minimális befektetési időtáv
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2017. évi hozam - 2016.12.31-től 2017.11.30-ig tartó időszakra vonatkozóan, nem
évesített.
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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.
Kiegészítő Információk

A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. tagja a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (BAMOSZ).
A Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja „részvényalap” a BAMOSZ kategorizálása szerint, mely szerint részvénytípusú eszközeit 80% fölött tartja.
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Piaci események
A november viszonylag nyugalmasan telt a részvény- és kötvénypiacokon egyaránt. A hónap elején az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve
kamatdöntő ülésére figyelt piac. Jelentős kamatemelési várakozások nem alakultak ki, és a döntés is ennek megfelelően alakult, maradt 1 - 1,25% között a Fed
irányadó kamata. Ettől függetlenül a decemberi kamatemelési várakozások időközben közel 100%-ra emelkedtek, így vélhetően nem akar majd meglepetést
okozni a Fed sem. Különösebb oka sincs rá, hogy óvatos maradjon, a pénzügyi piacok stabilnak látszanak, és a makro adatok sem mutatnak érdemi lefelé
mutató kockázatokat. A kommunikációban továbbra is hangsúlyozzák, hogy a feszes munkaerőpiac inflációban történő lecsapódását várják, bár a
döntéshozókat is meglepte, hogy ez eddig nem történt meg. Az Európai Központi Bank még októberben lépett a szigorítás útjára, bár ez még mindig egy
jelentős eszközvásárlási programot és negatív betéti kamatokat jelent, így felemásan értelmezhető a szigorítás szó. A piac várta a döntést, azonban a
továbbra is nyomott inflációs adatok miatt, egyelőre jelentős hozamemelkedés nem történt. Egy hónappal a döntés után továbbra is 0,30% körül ingadozik a
10 éves német kötvények hozama. Összességében azért inkább az látszik, hogy meglehetősen óvatosan, de szigorítás felé tendálnak a fejlett piaci
jegybankok. Azonban továbbra is elég jelentős bizonytalanság érződik a jegybanki döntéshozásban. A Magyar Nemzeti Bank ezzel szemben további lazító
intézkedéseket jelentett be novemberi ülésén. A céljuk, hogy hosszútávon a növekvő jelzáloghitelezés ne okozzon pénzügyi stabilitási kockázatokat a jövőben,
azaz ne vállaljon jelentős kamatkockázatot a lakosság. Ebben segíthet a bejelentett intézkedéscsomag, melynek keretében jelzálogkötvényeket fog vásárolni
az MNB, illetve kamatcsere ügyleteket is meghirdet, várható 1000-1500 Mrd HUF értékben. Az intézkedések hatása meg is lett, a magyar hozamgörbe
laposabbá vált, bár a hozamcsökkenés erősebb volt a kötvény-, mint a swap piacon, a hitelezés szempontjából pedig az utóbbi a mérvadó. A hazai
monetáris politika meglehetősen prociklikussá vált, ami régiónál magasabb inflációs céllal, illetve eltérő döntéshozói preferenciákkal magyarázható.

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
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*Az adott index saját devizájában számolva.

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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