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Az Alap típusa

kötvénytúlsúlyos vegyes alap

Az FWR Titánium Euró Alapok Alapja mérsékelt kockázatot felvállaló alap,
melynek célja, hogy más befektetési alapokba történő befektetésen keresztül
a lehető legmagasabb tőkenövekményt érje el. Az Alapkezelő az Alap
tőkéjét a likvid eszközökön (bankbetét,állampapírok) felül kizárólag
befektetési alapok jegyeibe, illetőleg egyéb kollektív befektetési
értékpapírokba fekteti. Az Alap döntően olyan befektetési alapok befektetési
jegyeit vásárolja, amelyek globális fókusszal rendelkeznek és elsődleges
céljuk dinamikusan kezelt, diverzifikált portfolió felépítése.

Kiegészítő Információk
A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. tagja a Befektetési Alapkezelők és
Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (BAMOSZ), melynek
kategorizálása szerint az Alap "kötvénytúlsúlyos vegyes alap".
Nettó eszközérték
Sorozat (ISIN)

Árfolyam

FWR Titánium (HU0000714803)

0,988788

Nettó eszközérték
1 157 250 €
Kockázati kategória

Kockázati mutatók
Szórás
Nettó összesített kockázati kitettség

2,48%

Alacsonyabb kockázat

Magasabb kockázat

100,00%

Kockázati mutatók értelmezése
Szórás: A befektetési alap árfolyamingadozásának erősségét mutatja
meg. Minél magasabb az értéke, az alap hozamai (átlagosan) annál
jobban eltértek az átlagos éves 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.
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10%-nál nagyobb arányú eszközök
név

arány (%)

Raiffeisen Dynamic Assets

35,61

RAIFFEISEN GL ALLOC STR PLUS

23,80

Raiffeisen 337 Strat.Alloc.Mas

15,85

JP M Global MacroOpp.A(acc)EUR

14,43

Az Alap hó végi összetétele a tervezett elemek szerinti bontásban*

*A grafikon az Alap Tájékoztatjában és Kezelési Szabályzatában megadott eszközkategóriák szerinti bontásban mutatja be az Alap eszközeit az adott
hónap utolsó napján.
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
jövedelemadó
terheli (15%),
amennyiben
a befektetési
jegyek megvétele 2006. augusztus 31. után történt,
Azszemélyi
Alap hó
végi összetétele
a tervezett
elemek
szerinti bontásban*
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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