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A Raiffeisen Index Prémium célja, hogy az eszközosztályok széles
köréből válogatva maximális tőkenövekményt érjel el úgy, hogy közben
az alap értékvesztését előre meghatározott módon korlátozza. Az alap
származtatott ügyletekbe, más befektetési alapok jegyeibe, részvényekbe
és kamatozó eszközökbe egyaránt fektethet, akár piaci esésre játszó
pozíciókat is tarthat. Az alap jelenleg olyan stratégiát követ, melynek
célja, hogy 2015. november 23.-tól kezdődően az alap lehetséges
legnagyobb vesztesége egy év alatt jó eséllyel ne haladja meg a 10%-ot.

Az Alap típusa
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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.

Kiegészítő Információk
A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. tagja a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (BAMOSZ).
A Raiffeisen Index Prémium Alap „abszolút hozamcélú alap” a BAMOSZ kategorizálása szerint.

Az alap árfolyama, viszonyítási pont: 2005.08.15
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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. Ebben
felfedezhető ugyanaz az elitellenesség, amit a Trump jelenség is képvisel, összességében azonban a francia választók egy kevésbé radikális megoldást
választottak. A tőkepiacok pozitívan reagáltak az eseményre, a német DAX illetve az európai nagyvállalatokat tömörítő EuroStoxx 50 is jelentős emelkedéssel
nyitott a választás másnapján. Vélhetően a közeljövőben a piaci fókusz inkább a reálgazdasági folyamatokra helyeződik a politikai kockázatokról. Az
Európai Központi Bank április hónap során nem változtatott sem az irányadó kamatán, sem az eszközvásárlási programján, így Európában továbbra is
fennmarad az alacsony hozamkörnyezet, mely a mérséklődő politikai kockázatok mellett táptalaja lehet a növekedésnek. A hónap második felében a
nyersanyag árak jelentős esést mutattak, melyek közül is jelentős volt az olaj árfolyam kontrakciója. A WTI típusú kőolaj 49 dollárig mérséklődött melynek oka
a tározói mennyiségek növekedése volt. Összességében valószínű, hogy az olaj árfolyam emelkedésének gátat szabnak a palaolaj kitermelők, melyek
meglehetősen rugalmasan tudnak igazodni az határidős árfolyamok alakulásához. Április hónapban a német és japán kötvények árfolyam esésére spekuláló
pozícióit megtartotta az alap, illetve a hónap közepén a francia választásokat megelőzően növelte is a kitettségét, elsősorban 10 éves német kötvények esetén.
Továbbra is azt gondoljuk, hogy a politikai kockázatok csökkenésével az eurózóna gazdasága az elmúlt éveknél magasabb növekedésre képes, melynek
hatására az EKB elérheti inflációs célját, és befejezheti az eszközvásárlási programját. Jelenleg az eurózóna tagországokban a hosszú távú inflációs
várakozások rendre meghaladják a hosszú távú nominál hozamokat, azaz a befektetők elfogadják hosszú távra is a várható negatív reálkamatokat. E mögött
valószínűleg az EKB monetáris politikájának kiszorító hatása áll, tekintve, hogy ez a jelenség permanensen 2014 közepétől fennáll. Ez a folyamat egyébként
nem csupán az eurózóna sajátossága, az Egyesült Királyság kötvénypiacán is egyszerre várnak a piaci szereplők magas inflációt illetve alacsony nominál
hozamokat. Ebben vélhetően szerepet játszik a font gyengülése, azonban ennek a hosszú távú várakozásokra kisebb hatása van. Összességében, ha a piaci
racionalitás érvényesül, és újra reálhozamot várnak el a befektetők, akkor jelentős változások lehetnek a hosszú kötvények árazásában. Az alap növelte az
orosz Lenta részvényben kialakított kitettségét, mivel kedvező szinteken tehette meg. A nemesfémek piacán arany és a platina közti különbözet tovább nőtt a
hónap során, melynek szűkülésére az alap pozíciót vett fel. Tekintve, hogy elég komoly közös metszet van a két nemesfém kereslete között, ennek megfelelően
erős a korreláció a két eszköz árfolyam mozgásánál. Kitermelési oldalon azonban eléggé különböző a két eszköz kínálata, mely alapján nem várjuk a
különbözet további szélesedését. A hónap során a horvát piac februárban kezdődött esése némileg mérséklődött, és oldalazásba fordult. Tekintve, hogy az
esés mögött az egyik ok, hogy az ország legnagyobb vállalata az Agrokor csődközelbe került, így érdemesnek tartjuk megvizsgálni, hogy akadnak-e a horvát
piacon olyan eszközök melyek a jelenlegi szinteken attraktívak. Továbbá az Agrokor kötvényekben is elképzelhető, hogy a közeljövőben pozíciót vesz fel az
alap.

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
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Nettó összesített kockázati kitettség
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Kockáztatott érték (VaR) limit**:
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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 befejtetői 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.
**Kockáztatott érték (VaR) limit: Segít megmutatni, hogy mekkora a maximális várható veszteség normál piaci körülmények között, adott valószínűség mellett,
egy adott időszak alatt (tartási idő), az adott portfólió esetén. Az Alap esetében 99%-os konfidencia szint melleti értéket közöltünk, egy éves időszakra
vonatkozóan.
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