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Az alap nevet és befektetési politikát váltott 2020.01.29-től:
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Vezető Forgalmazó

Raiffeisen Bank Zrt.

Az alap új neve Raiffeisen Fenntartható Befektetések Vegyes Alapok
Alapja, az új befektetési politika szerint az alap a vagyonát fenntartható,
ESG (Environmental, Social, Governance, azaz környezeti, társadalmi,
vállalatirányítási) szempontokat figyelembe vevő, "tarsadalmilag felelős"
alapok jegyeibe fekteti, felerészt részvénypiaci, felerészt kötvénypiaci
kitettséget megcélozva. Az alapnak új, „A”, „F”, „U” sorozata indult.

Az Alap típusa

kiegyensúlyozott vegyes alap

Kiegészítő Információk
A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. tagja a Befektetési Alapkezelők és
Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (BAMOSZ), melynek
kategorizálása szerint az Alap "kiegyensúlyozott vegyes alap".
Nettó eszközérték
Sorozat (ISIN)
„A” sorozat (HU0000724414)
„E” sorozat (HU0000714803)
„F” sorozat (HU0000724430)
„U” sorozat (HU0000724422)

Árfolyam

Nettó eszközérték

0,959149
0,929668
0,931319
0,935198

1 035 708 541 Ft
1 084 567 €
1 397 377 €
775 500 $

Összesen

6 146 091 €

Befektetési politika 2020.01.29-ig:
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.

Kockázati kategória

Alacsonyabb kockázat

Magasabb kockázat

Kockázati mutatók
Szórás

100,00%

Nettó összesített kockázati kitettség

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.
A befektetésipolitika-váltás óta eltelt idő rövidsége miatt még nem számolható.
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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Mix

arány (%)
35,61
89,69%

Az Alap hó végi összetétele a tervezett elemek szerinti bontásban*

10,31%
89,69%

*A grafikon az Alap Tájékoztatjában és Kezelési Szabályzatában megadott eszközkategóriák szerinti bontásban mutatja be az Alap eszközeit az adott
hónap utolsó napján.

