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Alap Adatok Stratégia
Az Alap indulása 2005.07.26.
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Könyvvizsgáló RSM DTM AUDIT Tanácsadó Kft.

Vezető Forgalmazó Raiffeisen Bank Zrt.

Az Alap típusa likviditási alap

Referencia Index 3 hónapos BUBOR

Az  Alapkezelő  az  összegyűjtött  tőkét  kizárólag  hitelintézeti,  mégpedig  a
Raiffeisen Bank Zrt.  által  kínált  látra szóló és  lekötött  betétekbe fekteti.  Az
Alap  olyan  Számlaszerződést  kötött  a  Raiffeisen  Bank  Zrt.-vel,  amely
biztosítja, hogy az Alap minden hónap elején az Alapban meglévő aktuális
tőkére vonatkozóan befektetési politikával alátámasztott minimum hozamot
nyújtson. A Számlaszerződésben a Raiffeisen Bank vállalja, hogy az Alap
által minden hónap elején nála elhelyezett látra szóló betétekre egy naptári
hónapra  szóló  minimum  kamatszintet  állapít  meg  az  aktuális  pénzpiaci
folyamatok függvényében. A Bank vállalja továbbá, hogy az Alappal kötött
külön  megállapodásban  meghatározott  feltételek  mellett  lekötött  betétek
feltörése esetén betétfeltörési  díjat  nem számít  fel  és  az időarányos kamat
kifizetésre kerül.

Hozamok Kockázati Profil

év hozam (%) árfolyam (Ft) nettó eszközérték (Ft)
referenciaindex 

hozam (%)

Az idei adat év elejétől 2013.09.30-ig tartó időszakra vonatkozik, nem évesített.

2013 3,33 1,646761 50 529 544 109 3,59

2012 6,72 1,593667 33 888 621 128 7,23

2011 5,62 1,493365 28 611 097 374 6,28

2010 5,12 1,413915 16 930 790 911 5,54

2009 8,37 1,344990 4 361 330 993 9,24

2008 7,88 1,241056 2 912 805 367 8,95

2007 6,81 1,150383 1 554 631 084 7,89

2006 5,49 1,076999 813 245 402 6,92

2005 2,08 1,020932 887 245 330 2,67

 

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 (%)

HUF betét 10,01

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

Raiffeisen Bank Zrt. 92,67

Kiegészítő Információk
A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. tagja a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (BAMOSZ).
A RAGA „likviditási alap” a BAMOSZ kategorizálása szerint, mely szerint a portfólióban lévő eszközök átlagos hátralévő futamideje a 60 napot, az eszközök 
átlagos hátralévő élettartama a 6 hónapot nem haladhatja meg. Az Alap portfóliója a hónapban kizárólag látra szóló és lekötött betéteket tartalmazott, így az 
első feltétel nem értelmezhető.

Az alap árfolyam-alakulása, viszonyítási nap: 2005.07.28
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Piaci események
A magyar állam finanszírozási helyzetét is nagyban befolyásolta a hónap közepén történt FED bejelentés. Az amerikai központi banknak számító intézmény
részéről  arról  adtak  tájékoztatást,  hogy  a  tavaly  novemberben  induló  monetáris  lazítást  jelentő  programot  (a  QE3-t)  még  nem  kezdik  el  szűkíteni.  A  FED
korábbi kommunikációja és az elemzői várakozások is a kötvényvásárlási program csökkentését valószínűsítették, így a befektetői körökben nagy meglepetés
hozott  a  döntés.  A  feltörekvő  piacok  kamatozó  eszközeinek  áraira,  így  a  hazai  államkötvényekre  is,  kedvező  hatással  volt  a  bejelentés.  A  kormányzat
„rezsicsökkentő” lépései következtében az augusztusi infláció az egy évvel ezelőtti árakhoz viszonyítva 1,3%-os lett. A hazai infláció - érdekes módon - havi
összehasonlításban  viszont  negatív  értéket  vett  fel,  azaz  a  magyar  gazdaságban  a  júliusi  árszínvonalhoz  képest  defláció  alakult  ki.  Az  alacsony  inflációs
értékre,  illetve a nemzetközi  környezetre hivatkozva a Magyar Nemzeti  Bank 3,60%-ra csökkentette  az irányadó rátát.  A rövid futamidejű állampapíroknál
inkább  az  MNB  döntése,  míg  a  hosszabb  futamidő  esetén  a  nemzetközi  események  csökkentették  a  hozamokat.  A  3  hónapos  kincstárjegy  elvárthozama
3,80%-ról 3,55%-ra, míg a 10 éves futamidejű kötvény esetén 6,58%-ról 5,83%-ra apadt a hozam. A forint az euróhoz és az amerikai dollárhoz képest is
erősödött, hiszen az euróval szemben 300,56-os szintről 298,48-as szintre, míg az amerikai dollárhoz képest a 226,92-es szintről 221,06-os szintre csökkent
az árfolyam. A Raiffeisen Tőke- és Hozamvédett Likviditási Alap (RAGA) szeptemberi havi hozamvédelmi szintje éves 1,80% volt, az októberi hónapra pedig
éves 1,60%.

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 0,23%

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 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.
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  és  2013.  augusztus  1.-től  6%-os  EHO  fizetési  kötelezettség  terheli,  amennyiben  a  befektetési  jegyek
megvétele 2006. augusztus 31. után történt, 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.


