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A Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap a törvényi előírások
betartása mellett forrásait elsősorban rövid futamidejű állampapírokba,
MNB-kötvényekbe valamint vállalati kötvényekbe fekteti. Az Alap igyekszik
kihasználni intézményi befektetői mivoltából eredő előnyöket, így többek
között olyan eszközökbe fektet be, melyek mások számára nem érhetők el
és ezeket közvetíti saját befektetői felé. Az Alap alacsony kockázatú
befektetést kínál ügyfelei részére, és célja, hogy az általa elért megtérülés
meghaladja a bankbetétek és a rövid lejáratú állampapírok hozamát.
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Az idei adat év elejétől 2017.04.30-ig tartó időszakra vonatkozik, 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.

Magasabb kockázat

arány (%)

Magyar állam

37,12

Magyar Fejlesztési Bank Zrt.

18,28

Kiegészítő Információk
A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. tagja a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (BAMOSZ).
A Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap „rövid kötvényalap” a BAMOSZ kategorizálása szerint, mely szerint a portfólióban lévő eszközök átlagos
hátralévő futamideje 6 hónap és 3 év közötti.

Az alap árfolyam-alakulása, viszonyítási nap: 2003.01.03
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Piaci események
Áprilisban kevesebb fókusz jutott az Egyesült Államok monetáris politikai döntéseire, a márciusi kamatemelést követően. A Fed a hónap során a piac által
elvártnak megfelelően döntött, azaz nem változtatott a kamatsávján. A jelenlegi sáv alsó és felső szintje 0,75% és 1%. Ezek az értékek azt az érdekességet is
jelentik, hogy az amerikai dollárnak és a magyar forintnak jelenleg közel azonos mértékű az irányadó kamata. Ez leginkább annak köszönhető, hogy az
európai térség monetáris kondíciói továbbra sem követi az amerikai lépéseket, az EKB áprilisban sem módosított feltételeken, így az alapkamat az
eurózónában továbbra is 0% maradt, és a kötvényvásárlási program keretösszege sem csökkent. A program így az előzetes terveknek megfelelően segíti
továbbra is az olcsó finanszírozási környezet fennmaradását az eurózóna tagállamai számára, és amely közvetett módon segíti az eurózónán kívüli
tagállamok állampapír piacait is. Az európai kötvény piacot a hónapban leginkább a francia elnökválasztás befolyásolta, amely során a második fordulóba a
szélső jobboldali Marie Le Pen és a liberális Emmanuel Macron került, amely felállás előre vetítette a mérsékeltebb jelölt győzelmét. Ez a kimenetel a francia- és
német hozamgörbe különbözetének csökkenéséhez vezetett, ami a piacok megnyugvását jelzi. A periféria országok hozamainál nagyobb arányú változás
nem volt megfigyelhető, a spanyol hozamgörbe meredeksége nőtt (rövid vége csökkent, hosszú vége emelkedett), míg az olasz hozamgörbe szinte
változatlanul maradt a hónap végén a hónap elejével összevetve. A hazai szempontból fontos, hogy az európai konjunktúra javulása mellett a hazai
gazdaság élénkülése is tetten érhető volt a makrogazdasági számokban. A hazai adatok közül ki lehet emelni az ipari aktivitás pozitív változását, az
építőipari teljesítmény tavalyi visszaesését követő emelkedését és a magyar külkereskedelem emelkedő forgalmát is. A magyar a költségvetés továbbra is
kedvező időarányos egyenleggel rendelkezett a hónap végén, és az állampapír aukciók is sikeresek voltak. A Magyar Nemzeti Bank nem változtatott a
monetáris politikáján, továbbra is az egyik leglazább kondíciókat fenntartó jegybanknak számít a régióban, igaz az alapkamaton áprilisban nem módosított.
Az állampapír indexek havi változásai sem voltak negatívak; az éven belüli papírok átlagos teljesítményét leíró RMAX index azonos szinten maradt, míg az
éven túli futamidővel rendelkező kötvények átlagos teljesítményét bemutató MAX index 0,44%-ot emelkedett. Az EUR/HUF árfolyam kissé gyengült, hiszen a
308,70-es szintről 311,55-re változott.

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

0,37%

Nettó összesített kockázati kitettség

100,02%

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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