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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
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921 202 632

2010

2,29
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1 530 118 407

2018/C Magyar Államkötvény

14,13

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.

Az alap árfolyama, viszonyítási pont:
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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.
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Piaci események
Május jelentős mozgásokat hozott a tőkepiacokon, elsősorban a kötvények illetve a devizák esetén figyelhettünk meg nagyobb mozgásokat. A volatilitás
emelkedéséhez a szikrát az olaszok szolgáltatták, mivel a márciusban tartott választások után májusra alakult ki egy koalíciós kormánytervezet. Ebben két
populista párt az északiak által támogatott Liga, és az inkább déliek által favorizált 5 Csillag Mozgalom kapott helyet. A probléma az volt, hogy mivel elég
ellentétes nézeteket vall a két párt szavazótábora, így elég nehezen tudtak közös nevezősre jutni. Amikor ez végül sikerült, akkor az olasz államfő élt a
vétójogával, és nem nevezte ki a két párt által pénzügyminiszteri posztra jelölt Paolo Savona közgazdászt. A vétó mögötti érvelés az volt, hogy Sergio
Mattarella államfői feladata az is, hogy megvédje az olaszok megtakarításait, és Paolo Savona az eurózónából való kilépés mellett érvelt korábbi írásaiban.
A piaci szereplők fő problémája nem csak az olaszok esetleges eurózónából való kilépése volt, hanem a két párt által beharagozott gazdasági program.
Ebben jelentős kiadásnövelést terveztek, melynek hatására kérdésessé válhat az olasz állam szolvenciája. Az államadósság jelenleg is igen magas, GDP
130%-a fölött van, és ennek megemelkedő kamatterhét már vélhetően nem tudnák finanszírozni az olaszok, ha elengedik az államháztartást. Május utolsó
hetében az olasz két éves kötvények hozama a korábbi -0.30% körüli szintről 2,5% fölé is emelkedett. Ezzel párhuzamosan az ország csődkockázati felárai is
nőttek, illetve a részvénypiaci is esni kezdett. A kockázatkerülés lett a domináns viselkedés a piacon, így a német kötvények hozamai jelentősen lejjebb
kerültek. A két párt végül az előrehozott választások elkerülése végett új jelöltet nevezett meg, akit már az államfő is elfogadott. Ez hozott némi megnyugvást a
piacon, a fő veszély azonban nem múlt el, továbbra sem látszik, hogy miként fog fenntartható pályán maradni az olasz államadósság a kormányprogram
megvalósulása esetén. Az alap közel 1%-os esést mutatott a hónap során, melynek oka nagyrészt a fejlett piaci kötvény short pozíciók rossz teljesítménye volt.
Az olasz politikai és potenciális gazdasági válság miatt kialakult pánikban a befektetők elég magasra tornászták fel a német kötvények árfolyamát.
Rövidtávon ezek a faktorok számítanak, hosszú távon azonban fontosabbak az alapfolyamatok. A német 5 éves kötvények hozama ismét erősen a negatív
tartományba ereszkedett, mely egy olyan világot áraz, melyben hosszú ideig nem lesz lehetőség az Európai Központi Banknak kamatemeléseket végrehajtani.
Ennek kis valószínűséget adnék, míg a piac nagyot, így továbbra is azt gondolom, hogy attraktív a német kötvények esésére fogadni. Továbbá nem
teljesítettek jól az amerikai részvényindexekben felvett short pozíciók sem, melyek a hónap során kizárásra kerültek. Továbbra is úgy látom, hogy az amerikai
hozamok emelkedése komoly kérdőjeleket fog támasztani a részvénypiaci értékeltségek mellé. Jelenleg befektetésre ajánlott kötvényeken 4% fölött hozamot
lehet elérni dollárban, míg például az S&P 500 adózás utáni nyeresége az árfolyamhoz viszonyítva 4,7% körüli hozamot vetít előre. Ennél többnyire a
befektetők jóval nagyobb prémiumot várnak kell a kockázatos tőkebefektetésektől. Ezt a képet árnyalhatja, hogy a részvény pozíciók magasabb inflációs
környezetben jobban teljesíthetnek, azonban még emellett sem gondolom attraktívnak az amerikai részvények értékeltségét.

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

1,72%

Nettó összesített kockázati kitettség

166,03%

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.
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