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Stratégia

Az Alap indulása

2007.03.30.

Alapkezelő

Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.

Al-alapkezelő

-

Letétkezelő

Raiffeisen Bank Zrt.

Könyvvizsgáló

RSM DTM AUDIT Tanácsadó Kft.

Vezető Forgalmazó

Raiffeisen Bank Zrt.

Az Alap típusa

abszolút hozamú alap

Referencia Index

-

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
alapokból alakítja ki portfolióját. Ezek az alapok eltérő piacokon, eltérő
módszertannal próbálják megvalósítani befektetési céljukat, ami azt eredményezi,
hogy a hozamaik közötti együttmozgás jellemzően közepes vagy annál gyengébb.
Ezt a diverzifikációs előnyt az Alap alapok alapja konstrukciója biztosítja. A
kiválasztott alapok potenciális befektetési területe a lehető legszélesebb és globális:
hazai és nemzetközi részvények illetve kötvények, bankbetétek, devizák, egyéb
befektetési eszközök, valamint ezekre és árupiaci termékekre vonatkozó
származtatott ügyletek. A hagyományos befektetési alapoktól a széles eszköztáron
túl abban térnek el, hogy nem csak emelkedő, de – származtatott ügyletek
segítségével – eső piacon is van lehetőségük hozamot elérni. Fontos jellemzője még
a mögöttes alapoknak az, hogy teljesítményük nagy mértékben függ az alap
kezelőjének készségeitől, piaci tapasztalataitól.
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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 PB Pannonia 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: 2007.04.03
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Piaci események
Április legfontosabb eseménye kétség kívül a francia elnökválasztás április 23-án tartott első fordulója volt. A közvélemény-kutatási adatokkal összhangban az
első fordulót Emmanuel Macron, a talán leginkább piacbarát jelölt nyerte, míg második helyet Marine Le Pen, a szélsőjobboldali Front National jelöltje
szerezte meg, így ők ketten jutottak be a május 7-i második fordulóba. Ezzel a legrosszabb forgatókönyv, amiben a két szélsőséges, a szélsőjobboldali és a
szélsőbaloldali jelölt került volna a második fordulóba, nem következett be. Erre az eredményre nem meglepő módon pozitívan reagáltak a piacok, jelentősen
emelkedtek az európai részvénypiacok, illetve jelentősen csökkent a német és francia államkötvények közötti hozamkülönbség. Amerikában talán a
legfontosabb gazdaságpolitikai történés az új adócsomag első változatának bejelentése volt, azonban a még hónapokra vagyunk a szavazásra kerülő
változattól. Fontos volt még az első negyedéves GDP növekedésre vonatkozó adatközlés a hónap végén. Ez az elmúlt években megszokottakhoz hasonlóan
gyenge lett, azonban ennek jelentőségét nem becsülnénk túl. A fontosabb tőkepiacok közül a fejlett részvénypiacok emelkedni tudtak, az amerikai S&P 500
0,91%-kal került feljebb, míg a német DAX 1,02%-kal. A fejlődő piacokat összesítő MSCI Emerging Markates index pedig 2,04%-os pluszt hozott össze. A
fejlett kötvénypiacok közül a hosszú amerikai hozamok körülbelül 11 bázisponttal kerültek lejjebb a 10 éves lejáraton, 2,39%-ról 2,28%-ra, a német pedig
minimális csökkenést mutatott a múlt hónap végéhez képest, 0,33%-ról 0,32%-ra. A magyar részvénypiac a február második fele óta tartó lejtmenetet meg
tudta fordítani áprilisban, 4,18%-ot emelkedett az index, a MOL és a Richter teljesített igazán jó a blue-chip papírok közül, míg az OTP minimálisan esett, míg
a Telekom minimálisan emelkedett.

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

2,45%

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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