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Az Alap típusa részvényalap

Referencia Index 2011. dec. 31-ig: 85% MSCI EMEA Index - 15% RMAX
2012. jan. 1-től: 90% MSCI EMEA Index - 10% RMAX

Az  alap  új  stratégiája  szerint  feltörekvő  piaci  részvényalapként  működik
2008.07.11-től.  A  befektetési  célterület  országai  elsődlegesen  Kelet-
Európa, Oroszország, Közel Kelet és Afrika, összefoglaló nevén az EMEA
régió  országaiból  kerülnek  ki.  Az  alap  eszközei  között  szereplő
befektetések  által  reprezentált  régiókat,  országokat  és  gazdasági
szektorokat az alapkezelő fundamentális alapon választja ki a fenti tágabb
régión  belül.  A  fenti  feltörekvő  piaci  országok  jelentős  része  már  az
Európai  Unió  tagja  és  a  gazdaságilag  fejlett  Európához  történő
konvergencia  folyamatnak  a  közepén  állnak.  Az  Alap  a  saját  tőkéjének
huszonöt  százalékát  meghaladó  mértékben  fektethet  a  „Deutsche  Bank  X-
Trackers EMEA ETF” alapba.

Hozamok Kockázati Profil
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Az idei adat év elejétől 2013.05.31-ig tartó időszakra vonatkozik, nem évesített.

2013 -8,51 1,431524 370 820 392 -5,36

2012 9,55 1,564682 417 265 170 11,98

2011 -10,24 1,428248 1 562 388 483 -5,74

2010 30,05 1,591140 1 893 932 540 32,18

2009 56,27 1,223514 801 728 699 58,64

2008 -31,03 0,782935 499 488 126 -27,92

2007 6,26 1,135259 839 150 352 7,89

2006 5,05 1,068397 2 069 660 634 6,92

2005 1,65 1,017028 2 844 606 573 2,39

 

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.

Alacsonyabb kockázat Magasabb kockázat

Tipikusan alacsonyabb hozam Tipikusan magasabb hozam
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Ajánlott minimális befektetési időtáv
1hét 1hó 6hó 1év 2év 3év 5év

10%-nál nagyobb arányú eszközök
név arány (%)

HSBC MSCI SOUTH AFRICA ETF 18,92

ISHARES RUSSIA CAP 17,71

ISHARES MSCI SOUTH AFRICA 
IDX

15,83

DB X-TR MSCI RUSSIA 12,04

Kiegészítő Információk
A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. tagja a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (BAMOSZ).
Az EMEA Részvény Alapok Alapja „részvényalap” a BAMOSZ kategorizálása szerint, mely szerint részvénytípusú eszközeit 80% fölött tartja.

Az alapnak és referencia indexének árfolyam-alakulása, viszonyítási nap: 2005.08.16

Felhívjuk  a  befektetők  figyelmét  arra,  hogy  a  jelenlegi  szabályozás  alapján  a  befektetési  alapokon elért  hozam a kamatadó hatálya  alá  tartozik,  és  azt  a  jelenlegi  szabályozás
alapján  16%-os  mértékű  adó  terheli,  amennyiben  a  befektetési  jegyek  megvétele  2006.  augusztus  31.  után  történt.  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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Piaci események
Májusban  kiemelkedő  volt  a  részvénypiaci  emelkedés,  ami  a  forint  erősödésével  párosult.  Az  alap  kezelőjének  véleménye  szerint,  az  amúgy  is  túlvett,
túlértékelt  piacon bekövetkezett  rali  mögött nehéz racionális okokat találni, valószínűleg az erős kisbefektetői vételek és a japán jegybank „all-in” monetáris
stimulusa hevítette fel a „bikák” vételi kedvét. A gazdasági mutatók trendszerű romlása továbbra is fennáll, legutóbb a kínai gazdaság felől érkeztek aggasztó
jelek a konjunktúra ütemének fenntarthatóságával kapcsolatban. További kérdőjel a japán részvénypiac megdöbbentő volatilitása, illetve a globálisan május
második  felében  elkezdődött  hozamemelkedés  esetleges  gazdasági  és  pénzügyi  hatásai.  Összességében  az  év  elkövetkező  hónapjaiban  érdemes
óvatosabbnak  lenni,  a  májustól  őszig  tartó  időszak  amúgy  is  inkább  gyengébb  tőkepiaci  helyzeteket  tud  teremteni.  Nagyon  fontos  megjegyezni,  hogy  a
tőkepiac hangulatingadozására legérzékenyebbek a fejlődő országok, különösen a nyersanyagkitermelő és exportpiacokra termelő országok. Ezek a régiók
tavaly  hatalmas  portfólió  beáramláson  estek  át,  ami  ha  megfordul,  akkor  az  emelkedő  hozamokat,  leértékelődő  devizákat  és  nyomás  alá  kerülő
részvényárakat  eredményezhet.  Májusban  a  legfontosabb  EMEA  célpiacok  vegyesen  teljesítettek  (forintban  tekintve):Dél-Afrika  -5,06%,  Lengyelország
+4,04%, Törökország -3,04%, Oroszország –1,80%. A legjobban a magyar piac teljesített (+5,20%), azonban ennek a piacnak kicsi a súlya az indexben. A
benchmarként  használt  MSCI  EMEA  index  -3,91  százalékot  változott  forintban  számolva.  Az  euró  árfolyama  300,03  forintról  296,63-ra  változott.  Az
amerikai  dollár  gyengült  a  forinthoz  képest,  hiszen  229,75-ről  227,91-re  csökkent  az  árfolyama  a  bankközi  piacon.  A  Magyar  Nemzeti  Bank  Monetáris
Tanácsa újabb 25 bázispontos kamatcsökkentést szavazott meg május 27-én, így az irányadó kamatszint 4,50 százalékra, történelmi mélypontra süllyedt.

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 21,42%

Nettó összesített kockázati kitettség 100,00%

Kockázati mutatók értelmezése
Szórás A befektetési  alap  árfolyamingadozásának  erősségét  mutatja  meg.  Minél  magasabb az  értéke,  az  alap  heti  hozamai

átlagosan annál jobban eltérhetnek az átlagos heti hozamszinttől az elmúlt öt évben. Amennyiben az alap nincs öt éves,
vagy öt éven belül befektetési politikát váltott, akkor a szórás mutató részben szimulált adatokon alapulhat.

Nettó összesített kockázati 
kitettség

Megmutatja, hogy az alapban lévő származtatott eszközök figyelembe vételével mekkora a nettósított kockázati kitettség
a nettó eszközértékhez viszonyítva.

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.


