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Befektetési politika
• Abszolút hozamcélú stratégia - azaz az elérendő hozam szinthez felhasználható befektetési eszközök köre rendkívül széles;
• az Alapkezelő az Alap tőkéjét a lekötött, lekötetlen banki betéteken és állampapírokon felül, nem forintban denominált
államkötvényekbe, állam által garantált- és nem garantált vállalati kötvényekbe, illetve korlátozott mértékben egyéb kockázatos eszközökbe (részvény, certifikát, stb.) fekteti;
• hozamcél: az aktuális hazai pénzpiaci hozamszintet 2% ponttal meghaladó teljesítmény;
• a szigorú kockázatmenedzsmentet az előre deklarált kockázati (VaR) limit* biztosítja;
• a kockáztatott érték modell (VaR limit)* egy rendkívül alapos, precíz, napi szinten alkalmazott kockázatkezelési módszer,
melynek eredménye a korlátozott volatilitás és az ügyfél számára kiszámíthatóbb kockázati profil.

Annak ajánljuk, aki
• pénzpiacinál magasabb hozamot vár el középtávon;
• a többlet hozamlehetőségért képes és hajlandó közepes kockázatot felvállalni (Kiemelt Befektetői Információk szerinti
besorolása az 1-7-ig tartó hozam/kockázati skálán: 3);
• számára fontos, hogy csökkenő piaci környezetben is legyen lehetősége hozamot elérni;
• naprakész követhetőséget vár el a befektetésétől;
• magasfokú likviditást szeretne - fontosnak tartja, hogy pénzét bármikor mobilizálhassa, de előreláthatólag minimum 1 évre
nélkülözni tudja a megtakarításának ezen részét;
• fontosnak tartja, hogy a befektetés időtávja rugalmasan alakítható legyen, ráadásul megjelölni se legyen szükséges előre
semmilyen konkrét befektetési időtávot;
• kényelmes megtakarítási formát keres.

Az Alap főbb kockázatai:
• piaci kockázat: az Alap befektetési jegyeit vásárló befektetők az Alap portfóliójában lévő egyedi befektetési eszközök és
a befektetési jegyeknek az Alap egésze értékét reprezentáló árfolyama ingadozásának kockázatával kell szembenézniük;
• likviditási kockázat: fennáll annak a kockázata, hogy valamely pozíciót nem sikerül időben megfelelő áron eladni;
• partnerkockázat: az Alap különböző szerződéses partnerekkel köt ügyleteket. Fennáll annak kockázata, hogy ezek a szerződéses partnerek például fizetésképtelenség miatt nem teljesítik az Alap követeléseit;
• származtatott ügyletek alkalmazásából eredő kockázat: az Alap származtatott ügyleteket nemcsak fedezeti célra, hanem
aktív befektetési eszközként is alkalmazhat, aminek következtében nő az Alap árfolyam ingadozásának kockázata;
• az Alap további kockázatairól a Kezelési Szabályzat IV. 26. fejezetében tájékozódhat.
*Kockáztatott érték modell (VaR limit): Segít megmutatni, hogy mekkora a maximális várható veszteség normál piaci körülmények
között, adott valószínűség mellett, egy adott időszak alatt (tartási idő), adott portfólió esetén.
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Lencsés Gyula, az Alap portfólió menedzsere
A Corvinus Egyetemen és az ELTE-n tanult pénzügyi matematikát, emellett CFA charterholder. 2012 óta dolgozik a Raiffeisen Alapkezelőnél, előbb kockázatkezelőként, majd 2013 októbere óta portfóliómenedzserként.
Kezdetben likviditási és kötvény-, majd 2015 januárja óta már abszolút hozamcélú alapokat is kezel, valamint
foglalkozott pénztári portfóliók vagyonkezelésével is. Több, mint 60 milliárd forint kezelése tartozik jelenleg a
felelősségi körébe.

Jogi nyilatkozat:
A jelen dokumentumban található információk csak tájékoztatási célt szolgálnak, nem teljes körűek és nem minősülnek ajánlattételnek, befektetési vagy
adójogi tanácsadásnak. A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. semmilyen formában nem felel a dokumentumban szereplő adat, tény, hír, információ
teljességéért, helytelenségéért, azok időközbeni bármilyen változásáért, a felhasználásukból eredő bármilyen vagyoni vagy nem vagyoni kárért.
A dokumentumban szereplő bármilyen adat, tény, hír, információ és azokhoz fűzött bármely értelmezés, magyarázat, állítás, megállapítás, kijelentés
a Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.-nek a dokumentum készítésekor szakmai meggyőződése szerinti álláspontját tükrözi, nem jelent semmilyen
iránymutatást jövőbeli trendnek, várakozások, pénzügyi, gazdasági, piaci folyamatok változása szempontjából. Befektetési döntése meghozatala
előtt az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az alap Kiemelt
Befektetői Információjából, hivatalos Tájékoztatójából és Kezelési Szabályzatából, melyek az alap forgalmazási helyein, az Alapkezelő honlapján (alapok.raiffeisen.hu)  érhetőek el, és az Alapkezelőnél is beszerezhetőek.
Jelen tájékoztatás a Kbftv 137.§. szerinti kereskedelmi kommunikációnak minősül, Az alapok kezelője a Raiffeisen Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.:
H-EN-III-187/2015.), forgalmazója a Raiffeisen Bank Zrt. (tev. eng. sz.: 22/1992., a Budapesti Értéktőzsde tagja).

