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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 az alap lehetséges legnagyobb vesztesége egy év alatt jó eséllyel
ne haladja meg a 20%-ot.

Az Alap típusa

abszolút hozamcélú alap

Hozamok

Kockázati Profil

év

hozam (%)

árfolyam (Ft)

nettó eszközérték (Ft)

2018

-1,11

1,503387

2 933 852 163

2017

-0,24

1,520303

3 439 725 706

2016

3,78

1,523900

2 398 786 593

2015

2,14

1,468371

1 157 476 081

2014

3,37

1,437635

1 465 230 943

2013

3,13

1,390810

880 810 516

2012

6,97

1,348589

315 085 171

2011

-1,27

1,260712

921 202 632

2010

2,29

1,276987

677 099 624

2009

7,15

1,248384

1 397 397 121

2008

-3,80

1,165030

1 530 118 407

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.
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név
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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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arány (%)
22,97
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Piaci események
Márciusban megmaradt a magas volatilitás a piacokon. A hónap elején emelkedés jellemezte a fejlett részvénypiacokat, később azonban a negatív hírekre
jelentős esések alakultak ki. A katalizátor elsősorban a kezdődő kereskedelmi háború volt az Egyesült Államok és Kína között. Donald Trump amerikai elnök
vámot vetett ki az alumínium és acél importra. Ez alól egyes országok mentességet kaptak, Kína azonban nincs köztük. Trump választási programjának fontos
része volt, hogy megvédi Amerikát a kínai termékek okozta egyenlőtlen versenytől és helyreállítja az Egyesült Államok külkereskedelmi egyenlegét. Egyelőre
az látszik valószínűnek, hogy ezek a vámok csupán a későbbi tárgyalásokhoz jelentenek muníciót, összességében kevésbé valószínű egy eszkalálódó
kereskedelmi háború a két ország között. Ha azonban mégis ez valósulna meg, az vélhetően jelentős lassulást okozna a világgazdaság növekedésében, ami
könnyen recessziót okozhat akár az Egyesült Államokban is. Fontos faktor volt a piaci esésben a korábban vezető technológiai részvények körüli negatív
hangulat is. Ennek egyik összetevője a Facebook adatkezelési botránya, másik pedig Trump célja, hogy megvédje a kiskereskedelmi szereplőket az Amazon
ellenében. Ezek azonban alapvetően nem komoly jelentőségű hírek a piac egészére vonatkozóan, azonban rövidtávon fokozzák a kockázatkerülést. Mivel a
márciusi részvénypiaci esés katalizátora inkább a hosszú távú globális növekedést sértő kereskedelmi háború lehetősége volt, így a kötvénypiacon a
hozamcsökkenés volt jellemző. A kockázatkerülésnek - főleg az eurózónában – további lökést adtak a várakozásoktól elmaradó makro adatok is. A hazai
kötvénypiacon is - a nemzetközinek megfelelően - a hosszú hozamok csökkenése volt jellemző márciusban. Az alap árfolyama jelentősen csökkent március
során, mely elsősorban a stratégiai pozíciók gyenge teljesítménye miatt történt. Összességében nem változott az alapkezelő elképzelése abban a tekintetben,
hogy főleg az eurózónás hosszú hozamok jelenősen alatt vannak annak, amit a konjunktúra ciklus jelenlegi helyzete indokolna. A fejlett piaci jegybankok
eszközvásárlásainak eltűnése, illetve az amerikai jegybank esetén kamatemelés illetve mérlegleépítés, szigorítja a monetáris kondíciókat és magasabb
hozamkörnyezetet eredményez a jövőben. Fontos azonban, hogy ha továbbra is alacsony marad az infláció és a kereskedelmi háborúk, vagy romló
makrokép kapcsán kockázatkerülés alakul ki a piacon az negatívan hathat az alap árfolyamára. Mivel ez a szcenárió kevésbé látszik valószínűnek, továbbra
is hozamemelkedésre van pozícionálva az alap. Ezen felül az alap kisebb egyedi részvény és nyersanyag pozíciói is inkább stagnáltak vagy elvettek a
teljesítményből.

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

1,67%

Nettó összesített kockázati kitettség

139,49%

Kockáztatott érték (VaR) limit:

20%

Kockázati mutatók értelmezése
Szórás

A befektetési alap árfolyamingadozásának erősségét mutatja meg. Minél magasabb az értéke, az alap hozamai
átlagosan annál jobban eltérhetnek az átlagos hozamszinttől az elmúlt három évben.

Nettó összesített kockázati kitettség

Megmutatja, hogy az alapban lévő származtatott eszközök figyelembe vételével mekkora a nettósított kockázati
kitettség a nettó eszközértékhez viszonyítva.

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.

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.

2018.04.16. 11:41

