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2016.06.20-tól: Az Alap árupiaci kitettséget biztosító alapként
működik. Az alap korábban Raiffeisen EMEA Részvény Alapok Alapja
néven működött, amely június végétől módosította a nevét és a
befektetési politikáját. Az Alap célja, hogy elsősorban tőzsdén
jegyzett befektetési alapokba történő befektetéseken keresztül
lehetőséget adjon a befektetőnek nyersanyagpiaci kitettség
kialakítására. Az alap túlnyomórészt olyan befektetési alapokba és
más kollektív befektetési értékpapírokba fektet, amelyek árupiaci
kitettséget nyújtanak.
2016.06.20-ig: Az alap 2008.07.11-től bevezetett stratégiája
szerint feltörekvő piaci részvényalapként működött. A befektetési
célterület országai elsődlegesen Kelet-Európa, Oroszország, Közel
Kelet és Afrika, összefoglaló nevén az EMEA régió országaiból
kerültek ki. Az alap eszközei között szereplő befektetések által
reprezentált régiókat, országokat és gazdasági szektorokat az
alapkezelő fundamentális alapon választotta ki a fenti tágabb régión
belül.
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Az Alap típusa

árupiaci alap

Referencia Index

2012. jan. 1-től: 90% MSCI EMEA Index - 10% RMAX
2016. jún. 20-tól: 90% DBLCIX Index - 10% RMAX
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Piaci események
Az újév elején is azok a tényezők mozgatták a piacokat, amik 2016 végén meghatározóvá váltak. Elsősorban arra kíváncsiak a befektetők, hogy Trump
elnöksége során, változtat-e a kampányban mutatott retorikán vagy ugyanazzal a vehemenciával fog-e kormányozni. Bár egyelőre nem érdemes hosszú távú
következtetéseket levonni, úgy tűnik nem tétlenkedik az új amerikai elnök és a számára fontos kérdésekkel el is kezdett foglalkozni. Az egyik legnagyobb
visszhangot kiváltó intézkedése, hogy elnöki rendeletben deklarálta, hogy bizonyos országokból nem utazhatnak be külföldi állampolgárok az Egyesült
Államok területére. Bár ez az intézkedés piaci szempontból kevésbé érdekes, azonban jól példázza, hogy valószínűleg Trump kampányban mutatott arca nem
csak a szavazat szerzést szolgálta, hanem valós meggyőződésen alapult. Befektetői szempontból fontos következtetések a Trump kabinet összetételéből
vonhatók le, tekintve, hogy a pénzügyi, kereskedelmi, külügyi és egészségügyi pozíciókba is olyan személyeket jelölt, akik az ő elképzeléseit osztják. Ennek
megfelelően a bankszabályozás enyhítésének, az Obamacare kivezetésének, a kereskedelmi egyezményekből való kilépésnek vélhetően nem lesz komoly
akadálya. Januárban az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve illetve az Európai Központi Bank is ülésezett. Érdemi változtatások nem történtek,
így komoly piaci reakció sem követte az eseményeket. A hónap során a részvénypiacok emelkedtek az amerikai nagyvállalatokat tömörítő S&P 500 index
1,79%-ot, míg a technológiai fókuszú Nasdaq index 4,30%-ot nőtt. Az európai piacon inkább a politikai kockázatok domináltak, ennek megfelelően
alultejesítették a tengerentúli indexeket. A német DAX 0,4%-kal került feljebb, a EuroStoxx 50 index -1,82%-ot esett. Az alap szempontjából meghatározó
DBLCIX index a hónap során 0,58%-ot esett. Az olaj piacát oldalazás jellemezte, emelkedés inkább a nemesfémek között volt megfigyelhető, az arany 5,52%kal, az ezüst pedig 10,22%-kal került feljebb. A mezőgazdasági termékek ára is jellemzően nőtt, melyek közül kiemelkedő volt a kávé és a szójadara, a
maguk 9,12%-os és 6,94%-os növekedésükkel.

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

13,71%

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.
Ezúton is tájékoztatjuk Önöket, hogy az Alapkezelő a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi
tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. Törvényben foglaltaknak megfelelően kérelmezte a Raiffeisen EMEA
Részvény Alapok Alapja tájékoztatójának és kezelési szabályzatának módosítását, amelyet az MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsa
H-KE-III-467/2016. számú határozatában engedélyezett. Felhívjuk a befektetők figyelmét, hogy a változtatások hatályba lépését
követően az Alap elnevezése Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapjára változott (2016.06.20-tól). Az Alap befektetési politikájának
érdemi változása, hogy az eddigi EMEA (Európa, Közel-kelet és Afrika) térség részvényteljesítményének közvetítése helyett, az
Alap elsősorban egy 14 nyersanyag árváltozását követő index teljesítményét közvetíti. Az alap azon befektetőket célozza meg,
akik nyersanyagpiaci kitettséget keresnek költséghatékony formában.
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