Alacsony kockázatú alapok
Raiffeisen Euró Prémium Rövid Kötvény Alap

Befektetési
politika

2016.06.27-tól: Az Alap célja, hogy a befektetési jegy
tulajdonosoknak az euró zóna pénzpiacának tendenciáit
kihasználva az alapkezelő által ésszerűnek tartott
kockázatvállalás mellett a lekötött banki euró betéti kamatokkal versenyképes hozamot biztosítson. Az alap
eszközeit látraszóló és lekötött euró bankbetétek mellett főként euróban denominált állampapírokba és jó
minőségű vállalati kötvényekbe fekteti.

Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap

A Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap a törvényi előírások betartása mellett forrásait elsősorban rövid futamidejű
állampapírokba, MNB-kötvényekbe valamint vállalati kötvényekbe fekteti. Az Alap igyekszik kihasználni intézményi
befektetői mivoltából eredő előnyöket, így többek
között olyan eszközökbe fektet be, melyek mások számára nem érhetők el és ezeket közvetíti saját befektetői felé. Az Alap
alacsony kockázatú befektetést kínál ügyfelei részére, és célja, hogy az általa elért megtérülés meghaladja a bankbetétek és
a rövid lejáratú állampapírok hozamát.

Denomináció

EUR

HUF

Kategória

rövid kötvény alap

rövid kötvény alap

Kockázati
szint,
besorolás

Alacsony kockázatot felvállaló, az átlagosnál kisebb kockázattűrő képességgel rendelkező befektetőknek előnyös
befektetési forma. Az alap kockázat/nyereség profil szerinti 1. kategóriába történő besorolása összefüggésben
van azzal, hogy az alap eszközeinek jelentős része pénzintézeti betétbe és alacsony árfolyamingadozású rövid
futamidejű magyar állampapírba kerül befektetésre.

Alacsony kockázatot felvállaló, az átlagosnál kisebb kockázattűrő képességgel rendelkező befektetőknek előnyös befektetési
forma. Az alap kockázat/nyereség profil szerinti 1. kategóriába történő besorolása összefüggésben van azzal, hogy az
alap eszközeinek jelentős része pénzintézeti betétbe és alacsony árfolyamingadozású rövid futamidejű magyar
állampapírba kerül befektetésre.
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mutató*

Javasolt
minimális
befektetési

Ez az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 6 hónapon belül ki akarják venni az
alapból a pénzüket.

Ez az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 6 hónapon belül ki akarják venni az alapból a
pénzüket.

időtáv
Megbízások
elszámolása

A visszaváltást követő 2. nap (T+2 napon).

A visszaváltást követő 2. nap (T+2 napon).

(teljesítése)
*A hozam-kockázat mutató magasabb értéke kockázatosabb befektetést jelent tipikusan magasabb hozamlehetőséggel, míg az alacsonyabb érték kevésbé kockázatos befektetést jelent tipikusan alacsonyabb hozammal. A legalacsonyabb kategória sem
jelent kockázatmentes befektetést.
Befektetési döntése előtt minden esetben olvassa el az Alap Kiemelt Befektetői Információit, hivatalos Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát, melyeket az alapok forgalmazási helyein, illetve az Alapkezelőnél lehet beszerezni. 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.

Közepes kockázatú alapok
Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap

Befektetési
politika

HUF

Kategória

abszolút hozamcélú

szint,
besorolás

Raiffeisen Ingatlan Alap

Raiffeisen Fenntartható Befektetések Vegyes Alap

A Raiffeisen Ingatlan Alap célja, hogy mérsékelt kockázat
felvállalása mellett az Alap portfolióját alkotó ingatlanok
üzemeltetése révén – a befektetési politika által lehetővé tett –
maximális mértékű tőkenövekményt érjen el. Az Alapkezelő a
kockázat megosztás és a lehetséges legmagasabb hozam
kritériumokat tartja szem előtt a portfólió kialakítása és a
befektetési döntések meghozatala során. Az alap
ingatlanbefektetéseit elsősorban Budapesten és annak
vonzáskörzetében, másodsorban hazai nagyvárosokban és
egyéb vidéki településeken valósítja meg. Az alap túlnyomórészt
hozamtermelő képességgel rendelkező (bérleti díjbevételt
biztosító) ingatlanokat tart. Az Alapkezelő az Alap
pénzeszközeiből ingatlanokat vásárol, az ingatlanokra nem
fordított tőkét pedig elsősorban likvid eszközökben tartja. A
Raiffeisen Ingatlan Alap „A”, „B”, „C” és "A180" sorozata
magyar forintban van denominálva. A Raiffeisen Ingatlan Alap
„D” és "D180"sorozata euróban, míg az "U" és "U180"
sorozata amerikai dollárban vásárolható meg.

A Raiffeisen Fenntartható Befektetések Vegyes Alapok Alapja
mérsékelt kockázatot felvállaló alap, amelynek célja, hogy más
befektetési alapokba történő befektetésen keresztül a lehető
legmagasabb tőkenövekményt érje el. Az alap döntően olyan
alapok befektetési jegyeit vásárolja, amelyek tőkéjüket olyan
értékpapírokba és/vagy pénzpiaci instrumokba fektetik be,
amelyek kibocsátói a társdalmi, ökológiai és etikai szempontokat
figyelembe véve megfelelnek a fenntarthatósági
követelményeknek. A Raiffeisen Fenntartható Befektetések Vegyes
Alapok Alapja "A" sorozata magyar forintban van denominálva.
A Raiffeisen Fenntartható Befektetések Vegyes Alapok Alapja "E"
és "F" sorozata euróban, míg az "U" sorozata amerikai
dollárban vásárolható meg.

HUF / EUR / USD

HUF/EUR/USD

abszolút hozamcélú alapok alapja

ingatlan alap

kiegyensúlyozott vegyes

Közepes kockázatot felvállaló, az átlagosnak megfelelő
kockázattűrő képességgel rendelkező befektetőknek előnyös
befektetési forma. Az alap kockázat/nyereség profil szerinti 3.
kategóriába történő besorolása összefüggésben van azzal, hogy
az alap eszközeinek egy része részvényekbe, részvény kitettséget
biztosító származtatott pozíciókba és más kockázatos eszközökbe
kerül befektetésre. Az Alap méréskelt tőkeáttételt szintén
felvállalhat.

Közepes kockázatot felvállaló, az átlagosnak megfelelő
kockázattűrő képességgel rendelkező befektetőknek előnyös
befektetési forma. Az alap kockázat/nyereség profil szerinti 4.
kategóriába történő besorolása összefüggésben van azzal, hogy
az alap eszközeinek jelentős része ingatlanokba kerül
befektetésre. Az Ingatlan Alapokra jellemző speciális
kockázatokról tájékozódjon az Alap Kezelési szabályzatában.

Közepes kockázatot felvállaló, az átlagosnak megfelelő
kockázattűrő képességgel rendelkező befektetőknek előnyös
befektetési forma. Az alap kockázat/nyereség profil szerinti 4.
kategóriába történő besorolása összefüggésben van azzal, hogy
az alap eszközeinek egy része részvény és egyéb kockázatos
alapokba kerül befektetésre, ugyanakkor az alapkezelő
diverzifikált portfolió összeállítására törekszik.

Az Alapkezelő az Alap tőkéjét likvid és származtatott eszközökön
valamint állampapírokon felül kizárólag befektetési alapok
A Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap célja, hogy jegyeibe, illetőleg egyéb kollektív
közepes kockázatvállalással az aktuális pénzpiaci
befektetési értékpapírokba fekteti. Az Alap túlnyomó részt abszolút
hozamszintet legalább 2 százalékponttal meghaladó
hozamra törekvő alapokból alakítja ki portfolióját. Ezek az alapok
hozamot érjen el úgy, hogy közben az Alap értékvesztését
eltérő piacokon, eltérő módszertannal próbálják megvalósítani
előre meghatározott módon korlátozza. Ennek érdekében az befektetési céljukat, ami azt eredményezi, hogy a hozamaik
Alapkezelő az eszközosztályok széles köréből választja ki
közötti együttmozgás jellemzően közepes vagy annál gyengébb.
az általa megfelelőnek tartott befektetési célpontokat. Az
Ezt a diverzifikációs előnyt az Alap alapok alapja konstrukciója
Alap állampapírokon és betéteken felül egyéb kamatozó
biztosítja. A kiválasztott alapok potenciális befektetési területe a
eszközökbe (mint pl. vállalati kötvényekbe), származtatott
lehető legszélesebb és globális: hazai és nemzetközi részvények
ügyletekbe, más befektetési alapok jegyeibe és
illetve kötvények, bankbetétek, devizák, egyéb befektetési
részvényekbe egyaránt fektethet. Az Alap jelenleg olyan
eszközök, valamint ezekre és árupiaci termékekre vonatkozó
stratégiát követ, melynek célja, hogy 2017. július 03-tól
származtatott ügyletek. A hagyományos befektetési alapoktól a
kezdődően az Alap kockáztatott érték módszer szerinti
széles eszköztáron túl abban térnek el, hogy nem csak emelkedő,
lehetséges legnagyobb vesztesége egy év alatt jó eséllyel ne de – származtatott ügyletek segítségével – eső piacon is van
haladja meg a 11,63%-ot.
lehetőségük hozamot elérni. Fontos jellemzője még a mögöttes
alapoknak az, hogy teljesítményük nagy mértékben függ az alap
kezelőjének készségeitől, piaci tapasztalataitól.

Denomináció

Kockázati

Raiffeisen PB Pannonia Alapok Alapja

HUF

Közepes kockázatot felvállaló, az átlagosnak megfelelő
kockázattűrő képességgel rendelkező befektetőknek előnyös
befektetési forma. Az alap kockázat/nyereség profil szerinti
3. kategóriába történő besorolása összefüggésben van
azzal, hogy az alap eszközeinek egy része részvényekbe,
részvény kitettséget biztosító származtatott pozíciókba és
más kockázatos eszközökbe kerül befektetésre. Az Alap
méréskelt tőkeáttételt szintén felvállalhat.

Hozamkockázat
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mutató*

Javasolt
minimális
befektetési
időtáv

Ez az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők

Ez az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők

Ez az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők

Ez az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők

számára, akik 1 éven belül ki akarják venni az alapból a
pénzüket.

számára, akik 2 éven belül ki akarják venni az alapból a
pénzüket.

számára, akik 3 éven belül ki akarják venni az alapból a
pénzüket.

számára, akik 3 éven belül ki akarják venni az alapból a
pénzüket.

A visszaváltást követő 2. nap (T+2 napon).

A visszaváltást követő 4. nap (T+4 napon).

A visszaváltást követő 2. nap (T+2 napon). A "C" sorozat esetén
a visszaváltást követő nap (T+1 napon).

Megbízások
elszámolása
(teljesítése)

A visszaváltást követő 4. nap (T+4 napon).

*A hozam-kockázat mutató magasabb értéke kockázatosabb befektetést jelent tipikusan magasabb hozamlehetőséggel, míg az alacsonyabb érték kevésbé kockázatos befektetést jelent tipikusan alacsonyabb hozammal. A legalacsonyabb kategória sem jelent kockázatmentes
befektetést.
Befektetési döntése előtt minden esetben olvassa el az Alap Kiemelt Befektetői Információit, hivatalos Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát, melyeket az alapok forgalmazási helyein, illetve az Alapkezelőnél lehet beszerezni. 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.

Közepes kockázatú alapok
Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja

Befektetési
politika

HUF/EUR/USD

Kategória

Óvatos vegyes alap

Közepes kockázatot felvállaló, az átlagosnak megfelelő
kockázattűrő képességgel rendelkező befektetőknek
előnyös befektetési forma. Az alap kockázat/nyereség
profil szerinti 3. kategóriába történő besorolása
összefüggésben van azzal, hogy az alap eszközeinek egy
része részvény és egyéb kockázatos alapokba kerül
befektetésre, ugyanakkor az alapkezelő diverzifikált
portfolió összeállítására törekszik.

szint,
besorolás

Raiffeisen Kötvény Alap

Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja

A Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja célja, hogy túlnyomó
2017.02.06-tól: A Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja egy
részt állampapírba és egyéb, kötvényekbe fektető befektetési
2017.02.06-tól:A Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja aktív, globális fókuszú vegyes portfólió, azaz pénzpiaci-, kötvényalapokba történő befektetésen keresztül fektető befektetési alapokba
egy aktív, globális fókuszú vegyes portfólió, azaz
, részvény-, árupiaci-, ingatlan és egyéb kitettséget egyaránt
történő befektetésen keresztül a lehető legmagasabb tőkenövekményt
pénzpiaci-, kötvény-, részvény-, árupiaci-, ingatlan és
tartalmaz. Az eszközcsoportokat vagy közvetlen befektetéssel,
érje el. Az Alapkezelő az Alap tőkéjét betétben, állampapíron, egyéb
egyéb kitettséget egyaránt tartalmaz. Az
vagy befektetési alapokon, illetve származtatott ügyleteken
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokon és származtatott eszközökön
eszközcsoportokat vagy közvetlen befektetéssel, vagy
keresztül fedi le. Az Alapkezelő a befektetési alapok és egyéb
felül kizárólag befektetési alapok jegyeibe, illetőleg egyéb kollektív
befektetési alapokon, illetve származtatott ügyleteken
kollektív befektetési formák széles köréből válogat mind a hazai,
befektetési értékpapírokba fekteti. A kiválasztott befektetési alapok
keresztül fedi le. Az Alapkezelő a befektetési alapok és
mind a nemzetközi univerzumból. Az Alapkezelő célja, hogy a
potenciális befektetési területe a kamatozó eszközökön belül a lehető
egyéb kollektív befektetési formák széles köréből válogat
jövőbeni kockázatok és hozamok függvényében hosszabb távon
legszélesebb, földrajzi szempontból globális: fejlett és fejlődő
mind a hazai, mind a nemzetközi univerzumból. Az
a lehetséges legmagasabb hozamot érje el. Az Alapkezelő
országok állampapírjai, vállalati kötvényei, inflációt követő és egyéb
Alapkezelő célja, hogy a jövőbeni kockázatok és hozamok törekszik arra, hogy – a kockázat csökkentése érdekében – a
kötvényei, pénzpiaci eszközök is mind előfordulhatnak a kiválasztott
függvényében hosszabb távon a lehetséges legmagasabb diverzifikáció különböző dimenziói (eszközcsoportok, iparágak,
befektetési alapok fontosabb befektetései között. A Raiffeisen
hozamot érje el.
országok, befektetési stílusok stb.) szerint megfelelően
Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja "A" sorozata magyar forintban
csoportosított portfóliót alakítson ki.
vásárolható meg.

Denomináció

Kockázati

Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja

HUF/EUR/USD

A Raiffeisen Kötvény Alap a törvény adta lehetőségek figyelembe
vételével magyar államkötvények, diszkontkincstárjegyek és
nyilvánosan forgalomba hozott, alacsony hitelkockázatú, legjobb
besorolású vállalati kötvények vásárlásával alakítja ki portfólióját. Az
Alap célja, hogy középtávon a közvetlen állampapír befektetésekkel
elérhető hozamot meghaladó megtérülést biztosítson az Alap
befektetőinek, a közvetlen állampapír befektetések kockázatával
összemérhető kockázati szint mellett.

HUF / EUR

HUF

Kiegyensúlyozott vegyes alap

globális kötvény alap

Hosszú kötvény alap

Közepes kockázatot felvállaló, az átlagosnak megfelelő
kockázattűrő képességgel rendelkező befektetőknek előnyös
befektetési forma. Az alap kockázat/nyereség profil szerinti 4.
kategóriába történő besorolása összefüggésben van azzal, hogy
az alap eszközeinek egy része részvény és egyéb kockázatos
alapokba kerül befektetésre, ugyanakkor az alapkezelő
diverzifikált portfolió összeállítására törekszik.

Közepes kockázatot felvállaló, az átlagosnak megfelelő kockázattűrő
képességgel rendelkező befektetőknek előnyös befektetési forma. Az
Alap kockázat/nyereség profil szerinti 4. kategóriába történő
besorolása összefüggésben van azzal, hogy az Alap befektetéseit a
kamatozó eszközök széles skálájáról választja ki.

Közepes kockázatot felvállaló, az átlagosnak megfelelő kockázattűrő
képességgel rendelkező befektetőknek előnyös befektetési forma. Az
alap kockázat/nyereség profil szerinti 3. kategóriába történő
besorolása összefüggésben van azzal, hogy az alap eszközeinek
jelentős része hosszabb futamidejű állampapírba kerül befektetésre.
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mutató*
Javasolt
minimális
befektetési
időtáv

Ez az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők

Ez az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők

számára, akik 2 éven belül ki akarják venni az alapból a számára, akik 3 éven belül ki akarják venni az alapból a
pénzüket.
pénzüket.

Ez az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára,

Ez az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára,

akik 3 éven belül ki akarják venni az alapból a pénzüket.

akik 2 éven belül ki akarják venni az alapból a pénzüket.

Megbízások
elszámolása

A visszaváltást követő 4. nap (T+4 napon).

A visszaváltást követő 4. nap (T+4 napon).

A visszaváltást követő 4. nap (T+4 napon).

A visszaváltást követő 2. nap (T+2 napon).

(teljesítése)
*A hozam-kockázat mutató magasabb értéke kockázatosabb befektetést jelent tipikusan magasabb hozamlehetőséggel, míg az alacsonyabb érték kevésbé kockázatos befektetést jelent tipikusan alacsonyabb hozammal. A legalacsonyabb kategória sem jelent kockázatmentes
befektetést.
Befektetési döntése előtt minden esetben olvassa el az Alap Kiemelt Befektetői Információit, hivatalos Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát, melyeket az alapok forgalmazási helyein, illetve az Alapkezelőnél lehet beszerezni. 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.

Magas kockázatú alapok

Befektetési
politika

Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja

Raiffeisen Részvény Alap

Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja

2017.02.06-től: A Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja
egy aktív, globális fókuszú vegyes portfólió, azaz pénzpiaci-,
kötvény-, részvény-, árupiaci-, ingatlan és egyéb kitettséget
egyaránt tartalmaz. Az eszközcsoportokat vagy közvetlen
befektetéssel, vagy befektetési alapokon, illetve származtatott
ügyleteken keresztül fedi le. Az Alapkezelő a befektetési
alapok és egyéb kollektív befektetési formák széles köréből
válogat mind a hazai, mind a nemzetközi univerzumból. Az
Alapkezelő célja, hogy a jövőbeni kockázatok és hozamok
függvényében hosszabb távon a lehetséges legmagasabb
hozamot érje el. Az Alapkezelő törekszik arra, hogy a
kockázat csökkentése érdekében a diverzifikáció különböző
dimenziói (eszközcsoportok, iparágak, országok, befektetési
stílusok stb.) szerint megfelelően csoportosított portfóliót
alakítson ki.

A Raiffeisen Részvény Alap célja, hogy a közép-kelet-európai
részvénypiacok (azon belül elsősorban a magyar, lengyel és
cseh részvénytőzsdék) tendenciáit kihasználva az alapkezelő
által ésszerűnek tartott kockázatvállalás mellett a lehető
legmagasabb tőkenövekményt érje el. Az alap túlnyomórészt
(eszközeinek legalább 80%-ában) olyan vállalatok
részvényeibe és részvényekkel egyenértékű értékpapírjaiba
fektet be, amelyek székhelye vagy tevékenységének
súlypontja a középkelet- európai régiót magában foglalja.

Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja

2016.06.20-tól: Az Alap árupiaci kitettséget biztosító
alapként működik. Az alap korábban Raiffeisen EMEA
Részvény Alapok Alapja néven működött, amely június
végétől módosította a nevét és a befektetési politikáját. Az
Alap célja, hogy elsősorban tőzsdén jegyzett befektetési
alapokba történő befektetéseken keresztül lehetőséget adjon
a befektetőnek nyersanyagpiaci kitettség kialakítására. Az
alap túlnyomórészt olyan befektetési alapokba és más
kollektív befektetési értékpapírokba fektet, amelyek árupiaci
kitettséget nyújtanak.

2014.05.05-től: Az Alap célja, hogy a fejlett részvénypiacok (azon belül
elsősorban az amerikai, európai és japán részvénytőzsdék) tendenciáit
kihasználva az alapkezelő által ésszerűnek tartott kockázatvállalás
mellett a lehető legmagasabb tőkenövekményt érje el. Az alap
túlnyomórészt
(eszközeinek legalább 80%-ában) olyan befektetési alapok befektetési
jegyeit vásárolja, amelyek globális fókusszal rendelkeznek és elsődleges
céljuk fejlett piaci részvényekből diverzifikált portfólió felépítése.

Denomináció

HUF/EUR/USD

HUF

HUF

HUF

Kategória

Dinamikus vegyes alap

régiós részvény alap

árupiaci

globális részvény

Kockázati
szint,
besorolás

Magas kockázatot felvállaló, az átlagosnál magasabb
kockázattűrő képességgel rendelkező befektetőknek előnyös
befektetési forma. Az alap kockázat/nyereség profil szerinti
5. kategóriába történő besorolása összefüggésben van
azzal, hogy az alap eszközeinek jellemzően fele részvény
alapokba kerül befektetésre.

Magas kockázatot felvállaló, az átlagosnál magasabb
kockázattűrő képességgel rendelkező befektetőknek előnyös
befektetési forma. Az alap kockázat/nyereség profil szerinti
5. kategóriába történő besorolása összefüggésben van
azzal, hogy az alap eszközeinek túlnyomó része
részvényekbe kerül befektetésre.

Magas kockázatot felvállaló, az átlagosnál magasabb
kockázattűrő képességgel rendelkező befektetőknek előnyös
befektetési forma. Az alap kockázat/nyereség profil szerinti
5. kategóriába történő besorolása összefüggésben van
azzal, hogy az alap eszközeinek túlnyomó része árupiaci
befektetési alapokba kerül befektetésre.

Magas kockázatot felvállaló, az átlagosnál magasabb kockázattűrő
képességgel rendelkező befektetőknek előnyös befektetési forma. Az alap
kockázat/nyereség profil szerinti 5. kategóriába történő besorolása
összefüggésben van azzal, hogy az alap eszközeinek túlnyomó része
részvényalapokba kerül befektetésre.

Hozamkockázat

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

mutató*

Javasolt
minimális
befektetési
időtáv

Ez az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők
számára, akik 5 éven belül ki akarják venni az alapból a
pénzüket.

Ez az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők
számára, akik 5 éven belül ki akarják venni az alapból a
pénzüket.

Ez az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők
számára, akik 5 éven belül ki akarják venni az alapból a
pénzüket.

Ez az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik
5 éven belül ki akarják venni az alapból a pénzüket.

Megbízások
elszámolása

A visszaváltást követő 4. nap (T+4 napon).

A visszaváltást követő 4. nap (T+4 napon).

A visszaváltás követő 5. nap (T+5 napon).

A visszaváltást követő 3. nap (T+3 napon).

(teljesítése)
*A hozam-kockázat mutató magasabb értéke kockázatosabb befektetést jelent tipikusan magasabb hozamlehetőséggel, míg az alacsonyabb érték kevésbé kockázatos befektetést jelent tipikusan alacsonyabb hozammal. A legalacsonyabb kategória sem jelent kockázatmentes
befektetést.
Befektetési döntése előtt minden esetben olvassa el az Alap Kiemelt Befektetői Információit, hivatalos Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát, melyeket az alapok forgalmazási helyein, illetve az Alapkezelőnél lehet beszerezni. 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.

Magas kockázatú alapok
Raiffeisen Index Prémium Származtatott Alap

Befektetési
politika

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, hogy 2018.05.18.-tól
kezdődően az alap lehetséges legnagyobb vesztesége egy
év alatt jó eséllyel ne haladja meg a 34,9%-ot.

Denomináció

HUF

Kategória

Abszolút hozmacélú

Kockázati
szint,
besorolás

Magas kockázatot felvállaló, az átlagosnál magasabb
kockázattűrő képességgel rendelkező befektetőknek
előnyös befektetési forma. Az alap kockázat/nyereség
profil szerinti 5. kategóriába történő besorolása
összefüggésben van azzal, hogy az alap eszközeinek
jellemzően fele részvény alapokba kerül befektetésre.

Hozamkockázat

1

2

3

4

5

6

7

mutató*

Javasolt
minimális
befektetési
időtáv

Ez az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők
számára, akik 5 éven belül ki akarják venni az alapból a
pénzüket.

Megbízások
elszámolása

A visszaváltást követő 3. nap (T+3 napon).

(teljesítése)
*A hozam-kockázat mutató magasabb értéke kockázatosabb befektetést jelent tipikusan magasabb hozamlehetőséggel, míg az alacsonyabb érték kevésbé kockázatos befektetést jelent tipikusan
alacsonyabb hozammal. A legalacsonyabb kategória sem jelent kockázatmentes befektetést.
Befektetési döntése előtt minden esetben olvassa el az Alap Kiemelt Befektetői Információit, hivatalos Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát, melyeket az alapok forgalmazási helyein, illetve az
Alapkezelőnél lehet beszerezni. 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

