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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 2013.10.31-ig tartó időszakra vonatkozik, nem évesített.

2013 -5,92 1,472084 396 938 787 -2,56

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 19,01

ISHARES RUSSIA CAP 16,95

ISHARES MSCI SOUTH AFRICA 
IDX

16,83

DB X-TR MSCI RUSSIA 11,82

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 alap árfolyam-alakulása, viszonyítási nap: 2005.08.16
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Piaci események
Októberben az Egyesült Államokban jobb makroszámok jelentek meg, javult a gazdaságról alkotható kép, mivel javultak az ipari előretekintő számok, és a
munkaerőpiac is stabil  maradt annak ellenére, hogy az amerikai költségvetés ideiglenesen lefagyott.  Az USA GDP előrejelzése is meglepően jó lett,  hiszen
2,8%-os plusz volt a negyedéves változás. Amerikában sikerült elkerülni a költségvetési „katasztrófát”, mivel a két főbb politikai tömörülés meg tudott egyezni a
lényegi kérdésekben. A paktum értelmében megemelték az adósságplafont, és újraindították a költségvetési intézményeket is. A megegyezés lényege azonban
csak annyi, hogy elnapolták a problémát 2014 első negyedévére. Barack Obama eközben kijelölte a Fed (Federeal Reserve System) jelenlegi alelnökét, Dr
Janet  Yellen-t  a  következő  első  embernek  az  amerikai  központi  banknak  számító  intézmény  élére.  Ő  lesz  az  első  női  elnök,  aki  hitelesen  képviselheti  a
folytonosságot  a  jelenlegi  monetáris  politikában.  Október  végén  egyébként  az  amerikai  monetáris  hatóság  nem  változtatott  a  mennyiségi  lazítás
kötvényvásárlási  programján.  A  feltörekvő  piacok  javultak,  de  nem  volt  kiugró  mértékű  erősödés.  A  legfontosabb  EMEA  célpiacok  októberi  forintban  mért
teljesítménye:  Dél-Afrika  +3,55%,  Lengyelország  +5,96%,  Törökország  +3,96%,  Oroszország  +3,08%.  A  legerősebb  célpiac  –  érdekes  módon  –  a  cseh
alindex volt, ami 10,16%-ot vágtázott csak ebben a hónapban, de jól muzsikált még marginális súlyú egyiptomi (+8,57%) és marokkói (9,30%) index is. A
benchmarként használt MSCI EMEA index +2,25 százalékot emelkedett forintban számolva. A forint erősödési hullámba került októberben a főbb devizákkal
szemben, az euró árfolyama 298,48-ról 294,50-re esett, de volt 292,27 is a hónap vége felé. Az amerikai dollár árfolyama is esett 221,06-ról 215,06-ra. A
mélypont  211,62  volt,  amely  szint  alatt  tartósan  csak  2011  szeptembere  előtt  volt  a  kurzus.  A  Magyar  Nemzeti  Bank  Monetáris  Tanácsa  újabb  20
bázispontos kamatcsökkentést szavazott meg október végén, az irányadó kamatszint 3,40 százalékra 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 19,09%

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.
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.


