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III. számú melléklet

Hatályos: 2019. október 4-étől visszavonásig
Ezzel a korábban hatályos III. számú melléklet hatályát veszti.

Általános tájékoztató az eszközalapok választásához

A befektetési kockázatok típusai

Az eszközalapok választásakor minden esetben tájékozódjon az eszközalap által megtestesített kockázati szintről. Döntéseinél vegye figyelembe, hogy megtakarításai milyen célt szolgálnak és, hogy megtakarításaival milyen kockázatot hajlandó felvállalni. A magasabb kockázat hosszú
távon magasabb hozamot jelenthet, azonban rövidebb időszak alatt kiugró nyereséget/veszteséget is okozhat. Az árfolyamok vizsgálatánál mindig gondoljon arra, hogy a múltbeli eredmények nem jelentenek garanciát
a jövő tekintetében.
Fontos tudnia, hogy a biztosító az eszközalapok befektetési elveit oly
mértékben nem változtathatja meg, hogy az befolyásolja egy adott eszközalap kockázati szintjét. Így az Ön által kiválasztott eszközalapok kockázati szintje az idő előrehaladtával állandó marad.

Adószabályok változásának kockázata
A befektetési egységekhez kötött életbiztosításokra, illetve a mögöttes befektetési eszközökre vonatkozó adózási szabályok a jövőben változhatnak, így
számolni kell az adópolitikai változások lehetőségével.

A befektetési kockázat
Befektetési kockázatnak nevezzük egy befektetés jövőbeli megtérülésének
bizonytalanságát.
Amennyiben az eszközalap árfolyama gyakran és mind pozitív, mind negatív
irányban erősen eltér átlagától, azaz hektikusan mozog, úgy kockázatosnak
minősül. Ha az eszközalap árfolyama ritkán és kevéssé tér el az átlagától, azaz
kiegyensúlyozottan mozog, alacsony kockázatot képvisel.
Az eszközalap kockázati szintje az eszközalap teljesítményét is jellemzi. Hos�szú távon (legalább 10-15 év) magasabb kockázatvállalással várhatóan magasabb hozam érhető el, rövid (1-3 év) és középtávon (3-10 év) azonban nagyobb
árfolyamkilengésekre, akár magas pozitív, de jelentősebb negatív hozamokra
is lehet számítani. Ennek megfelelően a magasabb kockázatú eszközalapok
esetében hosszú távon, a kockázati szinthez tartozó, várhatóan magasabb hozam jelezhető előre. A biztosító az eszközalapokat a hozamelvárások szerint
egy ötfokozatú skálán értékeli, ahol * a legalacsonyabb és ***** a legmagasabb
várható hozamot jelenti.
Az eszközalapok kockázati szintjét a benne rejlő befektetések határozzák
meg. A befektetési kockázatot a szerződő viseli.

A kockázati szintek
Alacsony kockázat
Az alacsony kockázati kategóriába sorolt eszközalapok választásakor normál
piaci ármozgás esetén kicsi a valószínűsége az extrém tőkevesztésnek. A tőkevesztés kockázata a helyes befektetési időtáv megválasztásával és megfelelő befektetési portfólió kialakításával tovább csökkenthető. Mindazonáltal
extrém piaci árfolyamváltozások esetén (pl. államcsődnél) az alacsony kockázati kategóriába sorolt eszközalapoknál is előfordulhat teljes elértéktelenedés.

Nysz.: 21416

Közepes kockázat
A közepes kockázati kategóriába sorolt eszközalapok választásakor akár normál piaci ármozgás esetén is szignifikánsan alakulhat az eszközalap mögöttes
befektetéseinek értéke, a befektető várakozásaival ellentétes piaci árfolyamváltozások hatásai szintén felerősítve jelentkezhetnek. A fentiekre tekintettel
ilyen eszközalapok választása a fokozott kockázathoz mért kockázatviselő
hajlandósággal és kockázatviselő képességgel, valamint a piac működésének
ismeretével rendelkező ügyfelek számára ajánlott.
Magas kockázat
A magas kockázati kategóriába sorolt eszközalapok választásakor mind a
piaci ármozgás révén keletkező esetleges nyereség, mind a piaci ármozgás
révén keletkező esetleges veszteség extrém módon meghaladhatja a befektetők várakozásait. Az eszközalap jellegéből adódóan a mögöttes befektetések
fokozott kockázattal járnak, beleértve a teljes elértéktelenedés lehetőségét is.
A fentiekre tekintettel ilyen eszközalapok választása a fokozott kockázathoz
mért kockázatviselő hajlandósággal és kockázatviselő képességgel, valamint
a piac működésének alapos ismeretével rendelkező ügyfelek számára ajánlott.

Árukockázat
Az árukockázat az árutőzsdére bevezetett szabványosított termék (ideértve a
nemesfémeket is) árában bekövetkező lehetséges változás.
Devizaárfolyam-kockázat
A forint árfolyamának változása hat az eszközalapokban lévő devizában kibocsátott eszközök forintban kifejezett árfolyamértékére. (A forint erősödése
esetén az árfolyam csökken, gyengülése esetében pedig nő.) Szélsőséges
esetben valamely eszköz forintban kifejezett értéke annak ellenére is csökkenhet, hogy saját devizájában kifejezett értéke emelkedett.
Értékpapír-kibocsátókkal kapcsolatos kockázat
Az eszközalapokban lévő értékpapírok kibocsátói kedvezőtlen esetekben
rossz gazdasági helyzetbe kerülhetnek, szélsőséges esetben csőd-, vagy felszámolási eljárás indulhat ellenük. Mindez, valamint egyéb társasági események kedvezőtlenül befolyásolhatják az általuk kibocsátott értékpapírok, így az
eszközalap árfolyamát is.
Ingatlankockázat
Az ingatlanpiaci tendenciákból adódó leértékelődések kockázata.
Kamatkockázat
A mindenkori kamatszint befolyásolja a már kibocsátott kamatozó értékpapírok értékét. A kamatszint kedvezőtlen változása (emelkedése) a kamatozó
eszközök aktuális értékét csökkentheti, ami negatív hatással lehet a kamatozó
eszközöket tartalmazó eszközalapok teljesítményére. Minél hosszabb az értékpapír hátralévő futamideje, annál erősebben reagál a piaci változásokra.
Koncentrációs kockázat
Annak a kockázata, hogy az eszközalapok által végrehajtott befektetések jelentős mértékben egy bizonyos eszközkategóriára vagy egy adott piacra koncentrálódnak.
Likviditási kockázat
Az eszközalapokban lévő befektetési eszközök kiválasztásánál az eszközök
likviditása, a jelentősebb árfolyamveszteség nélkül történő mindenkori értékesítésének biztosítottsága elsődleges szempont.
Kedvezőtlen piaci körülmények esetében azonban előfordulhat, hogy a mögöttes befektetési eszközök értékesítésére csak kedvezőtlen árfolyamon, vagy
jelentős időbeli csúszással nyílik lehetőség.
Működési kockázat
A működési kockázat az egyes intézmények működtetésében vagy ellenőrzésében emberi, számítástechnikai vagy ellenőrzési hiba miatt lehetséges veszteség.
Ország-, gazdasági és politikai kockázat
Az egyes kormányok politikája és intézkedései jelentős hatással lehetnek az
eszközalapokban lévő befektetések árfolyamának alakulására és az üzleti életre általában, így azon társaságok teljesítményére is, amelyek által kibocsátott értékpapírok időről időre az eszközalapok portfólióiban szerepelhetnek.
A kormányzati politika befolyásolhatja az általános tőkepiaci feltételeket és a
befektetések hozamait is. Az eszközalapok teljesítményét különösen befolyásolhatja az infláció, az árfolyam-politika, a költségvetési egyensúly, illetve a
folyó fizetési mérleg alakulása, valamint a kamatszint.
Az Európán kívüli országokban történő befektetések esetében nem szokványos kockázatként jelentkeznek az európai jogi, közgazdasági környezettől
eltérő kockázatok.
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Partnerkockázat
Amennyiben az eszközalap nevében kötött ügyletekben közreműködő partnerek kötelezettségeiknek nem tesznek, vagy nem tudnak eleget tenni maradéktalanul, az hátrányosan befolyásolhatja az eszközalap teljesítményét.
Részvénypiaci kockázat
A részvényekbe és részvénytípusú eszközökbe is fektető eszközalap értékét
a gazdasági, politikai, piaci és kibocsátó-specifikus változások befolyásolják.
Az ilyen változások a kibocsátó konkrét teljesítményétől függetlenül hátrányosan is érinthetik az értékpapírokat. Ennek megfelelően a részvények és a
részvénytípusú befektetések árfolyama jelentősen ingadozhat, ami főleg rövidtávon mérsékelheti az eszközalap értékét.
A biztosító a fenti kockázati típusokon túl működése során figyelembe veszi
a jogi kockázatokat, amely az új piaci innovációk és a szabályozás nem egy
ütemben történő fejlődéséből származik. A biztosító csak olyan ügyleteket köt,
amelyek jogi megalapozottságához nem férhet kétség.

Az eszközalapokra vonatkozó közös szabályok
Az eszközalapok forintban vannak nyilvántartva, és az eszközalapok eszközeinek értékelése is forintban történik.
Az eszközalapokat terhelő költségek a következők lehetnek:
– portfóliókezelési díj,
– letétkezelői díj,
– értékpapír adásvétele után felszámított jutalék.
A költségek mértéke eszközalaponként eltérő, a portfóliókezelési díj és a letétkezelői díj aktuális értékei a biztosító honlapján (generali.hu) találhatóak.
Minden eszközalap tartalmazhat piaci értéken
– min. 0% és max. 30% arányban bankszámlapénzt, bankbetétet, a Magyar
Állam által forintban kibocsátott értékpapírt,
– valamint min. 0% és max. 100% arányban az eszközalap befektetési politikájához illeszkedő, közvetett befektetési formákat (például befektetési jegy,
ETF),
amennyiben az egyes eszközalapok befektetési elvei másként nem rendelkeznek róla.
Az eszközalapok kezeléséhez jellemzően azonnali értékpapír ügylet (adásvétel), betétlekötés, devizakonverzió, valamint devizafedezeti ügyletek kötése
kapcsolódhat, ha ez az eszközalap befektetési politikájával nem áll ellentmondásban.
Az eszközalap hozamának növelése, illetve a kockázat csökkentése érdekében fedezeti, arbitrázs ügyletek, értékpapír-kölcsönzés, valamint visszavásárlási megállapodások is kapcsolódhatnak az egyes eszközalapokhoz, illetve
befektetési eszközökhöz, ha ez az eszközalap befektetési politikájával nem áll
ellentmondásban.

A választható eszközalapok a képviselt befektetési
kockázat alapján
1.

2.

3.

Alacsony kockázatú eszközalapok
Pénzpiaci 2016 eszközalap
Hazai kötvény eszközalap
Közepes kockázatú eszközalapok
Horizont 5+ vegyes eszközalap
Horizont 10+ vegyes eszközalap
Világjáró kötvény eszközalap
Tallózó abszolút hozam eszközalap
Magas kockázatú eszközalapok
Horizont 15+ vegyes eszközalap
Hazai részvény eszközalap
Kizárólag eseti díjhoz választható magas kockázatú eszközalapok
Fejlett világ részvény eszközalap
Fejlődő világ részvény eszközalap
Világmárkák részvény eszközalap
Innováció részvény eszközalap

1. Alacsony kockázatú eszközalapok
Pénzpiaci 2016 eszközalap

Nyilvántartás pénzneme:
Kockázati szint:		

magyar forint
alacsony

Befektetési politika
Az eszközalap pénzeszközeit döntően rövid lejáratú, legfeljebb 1 éves futamidejű, a Magyar Állam által garantált értékpapírokba fekteti. Ennek megfelelően
az eszközalap legalább 80%-ban EGT-állam által kibocsátott, forintban jegyzett, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat tartalmaz. Korlátozott mértékben az eszközalap az állampapíroknál várhatóan magasabb hozamot biztosító önkormányzatok, magyarországi székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező
pénzintézetek, vállalatok, valamint jelzálog-hitelintézetek által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat és – a devizaárfolyam-kockázat teljes
fedezése mellett – devizás eszközöket is tartalmazhat.
Az eszközalap befektetési politikájának legfőbb célkitűzése olyan portfólió-összetétel kialakítása, amely mind rövid-, mind középtávon versenyképes
alternatívája a banki betéteknek, valamint a folyószámlához kötött megtakarítási formáknak.
Az eszközalap összetétele és jellemzői miatt mindenekelőtt az átmeneti biztonságot keresők figyelmébe ajánlott.
Eszközök

Befektetési limitek
minimum

maximum

EGT-állam által kibocsátott, forintban
jegyzett, hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok

80%

100%

Önkormányzatok, magyarországi székhellyel
vagy fiókteleppel rendelkező pénzintézetek,
vállalatok, valamint jelzálog-hitelintézetek
által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok

0%

20%

Eszközalap indulása:
Referenciaindex:		

2016. november 25.
100%-ban RMAX Index

Földrajzi kitettség: 		
Szektoriális kitettség:
Devizális kitettség:

hazai
nem értelmezhető
HUF, EUR, USD

Ajánlott minimális
befektetési időtáv:		
Hozamelvárás:		
Tőke-/ hozamgarancia:
Tőke-/ hozamvédelem:

legalább 3 hónap
*
nincs
nincs

Az eszközalap kapcsán felmerülő kockázatok
Adószabályok változásának
kockázata

2

Koncentrációs kockázat

2

Árukockázat

1

Likviditási kockázat

2

Devizaárfolyam-kockázat

1

Működési kockázat

2

Értékpapír-kibocsátókkal
szembeni kockázat

2

Ország, gazdasági- és
politikai kockázat

2

Ingatlankockázat

1

Partnerkockázat

2

Kamatkockázat

3

Részvénypiaci kockázat

1

1: nem jellemző/nagyon alacsony, 2: alacsony, 3: közepes, 4: magas,
5: nagyon magas
Az eszközalap jövőbeni teljesítményét befolyásoló piaci folyamatok megismeréséhez a befektetési kockázatok leírásának áttekintése javasolt, az eszközalapra jellemző kockázatok fenti táblázatban bemutatott mértékeinek figyelembevétele mellett.

Hazai kötvény eszközalap

Nyilvántartás pénzneme:
Kockázati szint:		

magyar forint
alacsony

Befektetési politika
Az eszközalap pénzeszközeit forintban és egyéb devizában denominált, a Magyar Állam, hazai önkormányzatok, magyarországi székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező pénzintézetek és vállalatok, valamint jelzálog-hitelintézetek által
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kibocsátott értékpapírokba fekteti. Az eszközalap a nem forintban denominált
eszközök árfolyamkockázatának kizárása céljából fedezeti ügyleteket köthet.
Az eszközalap befektetési politikájának legfőbb célkitűzése olyan portfólió-összetétel kialakítása, amely hosszú távon biztosítja a befektetett vagyon
reálértékének megőrzését, azaz az infláció feletti hozam elérését.
Az eszközalap aktív befektetési stratégiát folytat, melynek következtében a
portfólió összetétele és a befektetések hátralévő átlagos futamideje időbeli
korlátozás nélkül eltérhet a referenciaindex összetételétől és hátralévő átlagos
futamidejétől.
Az eszközalap mindenekelőtt azoknak a befektetőknek a figyelmébe ajánlott,
akik elsődlegesen a biztonságot tartják szem előtt és befektetéseiktől hosszú
távon az inflációt meghaladó teljesítményt várnak el.
Eszközök

Az eszközalap célja, hogy az ajánlott minimális befektetési időtáv alatt a benne
elhelyezett megtakarítások reálértékének csökkenését megakadályozó hozamot érjen el egy jól diverzifikált, a piaci várakozások függvényében folyamatosan kiigazított, alacsony részvénytartalmú vegyes eszközösszetétel segítségével.
Az eszközalap befektetési célterülete globális. A portfólió összetétele jól diverzifikált, a kockázatokra fordított kiemelt figyelem aktív portfóliómenedzseléssel
párosul. A befektetési eszközök kiválasztását segíti az elemzési eszköztár, ahol
többek között az értékeltség, hozamkilátások, múltbeli teljesítmény, transzparencia, rövid távú katalizátorok megtalálása játszanak fontos szerepet.
Az eszközalap mindenekelőtt azoknak a befektetőknek a figyelmébe ajánlott,
akik közepes kockázatvállalási hajlandósággal rendelkeznek, és egy jól diverzifikált befektetési lehetőséget keresnek legalább 2-3 éves időtávra.

Befektetési limitek

Forintban és egyéb devizában denominált,
a Magyar Állam, hazai önkormányzatok,
magyarországi székhellyel vagy fiókteleppel
rendelkező pénzintézetek és vállalatok, valamint jelzálog-hitelintézetek által kibocsátott
értékpapírok

minimum

maximum

70%

100%

Eszközalap indulása:
Referenciaindex:		

2016. november 25.
100%-ban MAX Composite Index

Földrajzi kitettség: 		
Szektoriális kitettség:
Devizális kitettség:

hazai
nem értelmezhető
HUF, EUR, USD

Ajánlott minimális
befektetési időtáv:		
Hozamelvárás:		
Tőke-/ hozamgarancia:
Tőke-/ hozamvédelem:

legalább 1-2 év
**
nincs
nincs

Eszközök

minimum

maximum

Bankbetétek, hazai és külföldi állampapírok,
banki, jelzálog-hitelintézeti és vállalati kibocsátású kötvények

60%

100%

Hazai és nemzetközi részvények, tőzsdén
kereskedett befektetési alapok (ETF)

0%

40%

Eszközalap indulása:
Referenciaindex:		
		
		
		

2016. november 25.
80%-ban MAX Composite Index,
15%-ban MSCI World Index,
5%-ban MSCI Daily Total Return
Net Emerging Markets Index

Földrajzi kitettség: 		
Szektoriális kitettség:
Devizális kitettség:
		

globális
nem értelmezhető
HUF, EUR, USD
Az eszközalap portfóliójában időszakos jelleggel előfordulhatnak a feltüntetett devizális
kitettségtől eltérő devizájú instrumentumok
is, pl. CHF, CZK, GBP, PLN, RON.

Az eszközalap kapcsán felmerülő kockázatok
Adószabályok változásának
kockázata

3

Koncentrációs kockázat

2

Árukockázat

1

Likviditási kockázat

2

Devizaárfolyam-kockázat

1

Működési kockázat

2

Értékpapír-kibocsátókkal
szembeni kockázat

2

Ország, gazdasági- és
politikai kockázat

2

Ingatlankockázat

1

Partnerkockázat

2

Kamatkockázat

5

Részvénypiaci kockázat

1

Befektetési limitek

Ajánlott minimális
befektetési időtáv:		
Hozamelvárás:		
Tőke-/ hozamgarancia:
Tőke-/ hozamvédelem:

legalább 2-3 év
***
nincs
nincs

Az eszközalap kapcsán felmerülő kockázatok
Adószabályok változásának
kockázata

2

Koncentrációs kockázat

4

Árukockázat

1

Likviditási kockázat

3

1: nem jellemző/nagyon alacsony, 2: alacsony, 3: közepes, 4: magas,
5: nagyon magas

Devizaárfolyam-kockázat

2

Működési kockázat

2

2

Ország, gazdasági- és
politikai kockázat

2

Az eszközalap jövőbeni teljesítményét befolyásoló piaci folyamatok megismeréséhez a befektetési kockázatok leírásának áttekintése javasolt, az eszközalapra jellemző kockázatok fenti táblázatban bemutatott mértékeinek figyelembevétele mellett.

Értékpapír-kibocsátókkal
szembeni kockázat
Ingatlankockázat

1

Partnerkockázat

2

Kamatkockázat

4

Részvénypiaci kockázat

2

1: nem jellemző/nagyon alacsony, 2: alacsony, 3: közepes, 4: magas,
5: nagyon magas

2. Közepes kockázatú eszközalapok
Horizont 5+ vegyes eszközalap
Nyilvántartás pénzneme:
Kockázati szint:		

magyar forint
közepes

Befektetési politika
Az eszközalap eszközeinek 80%-át bankbetétekbe, hazai és külföldi állampapírokba, banki, jelzálog-hitelintézeti és vállalati kibocsátású kötvényekbe,
20%-át pedig hazai és nemzetközi részvényekbe, valamint tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF) fekteti. A részvényeken belül a megcélzott
összetétel: 15% fejlett piaci részvények (Amerikai Egyesült Államok, Nyugat-Európa, Japán), 5% fejlődő piaci részvények (Afrika, Ázsia, Dél-Amerika,
Kelet-Közép-Európa). A devizapiaci mozgások kihasználása szintén fontos
eleme a teljesítménynek, ugyanakkor az eszközalap a devizakockázat kiszűrése érdekében devizafedezeti ügyleteket is köthet. Az eszközalap összetételét
szabályozó megoszlás piaci értéken kerül megállapításra és a meghatározott
aránytól (részvény – kötvény) minden értékelési napon legfeljebb ±20 százalékponttal lehet eltérni.

Az eszközalap jövőbeni teljesítményét befolyásoló piaci folyamatok megismeréséhez a befektetési kockázatok leírásának áttekintése javasolt, az eszközalapra jellemző kockázatok fenti táblázatban bemutatott mértékeinek figyelembevétele mellett.

Horizont 10+ vegyes eszközalap

Nyilvántartás pénzneme:
Kockázati szint:		

magyar forint
közepes

Befektetési politika
Az eszközalap eszközeinek 60%-át bankbetétekbe, hazai és külföldi állampapírokba, banki, jelzálog-hitelintézeti és vállalati kibocsátású kötvényekbe,
40%-át pedig hazai és nemzetközi részvényekbe, valamint tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF) fekteti. A részvényeken belül a megcélzott
összetétel: 25% fejlett piaci részvények (Amerikai Egyesült Államok, Nyugat-Európa, Japán), 15% fejlődő piaci részvények (Afrika, Ázsia, Dél-Amerika,
Kelet-Közép-Európa). A devizapiaci mozgások kihasználása szintén fontos
eleme a teljesítménynek, ugyanakkor az eszközalap a devizakockázat kiszűré-
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se érdekében devizafedezeti ügyleteket is köthet. Az eszközalap összetételét
szabályozó megoszlás piaci értéken kerül megállapításra és a meghatározott
aránytól (részvény – kötvény) minden értékelési napon legfeljebb ±30 százalékponttal lehet eltérni.
Az eszközalap célja, hogy az ajánlott minimális befektetési időtáv alatt az inflációt meghaladó hozamot érjen el egy jól diverzifikált, a piaci várakozások függvényében folyamatosan kiigazított, az ajánlott minimális megtakarítási időszakhoz illő közepes kockázati szintű vegyes eszközösszetétel segítségével.
Az eszközalap befektetési célterülete globális. A portfólió összetétele jól diverzifikált, a kockázatokra fordított kiemelt figyelem aktív portfóliómenedzseléssel párosul. A befektetési eszközök kiválasztását segíti az elemzési eszköztár, ahol többek között az értékeltség, hozamkilátások, múltbeli teljesítmény,
transzparencia, rövid és hosszú távú katalizátorok megtalálása játszanak fontos szerepet.
Az eszközalap mindenekelőtt azoknak a befektetőknek a figyelmébe ajánlott,
akik közepes kockázatvállalási hajlandósággal rendelkeznek, és egy jól diverzifikált befektetési lehetőséget keresnek legalább 3-5 éves időtávra.
Eszközök

Befektetési limitek
minimum

maximum

Bankbetétek, hazai és külföldi állampapírok,
banki, jelzálog-hitelintézeti és vállalati kibocsátású kötvények

30%

90%

Hazai és nemzetközi részvények, tőzsdén
kereskedett befektetési alapok (ETF)

10%

70%

Nyilvántartás pénzneme:
Kockázati szint:		

magyar forint
közepes

Befektetési politika
Az eszközalap eszközeit a globális kötvénypiacokon elérhető, vonzó hozamlehetőséget kínáló értékpapírokba fekteti, kezdve a globális fejlett és feltörekvő
piaci államkötvényektől, a hazai és külföldi hitelintézetek által kibocsátott kötvényeken keresztül, a magasabb hozamú vállalati kötvényekig. Az eszközalap
a nem forintban denominált eszközök árfolyamkockázatának kizárása céljából
fedezeti ügyleteket köthet.
Az eszközalap törekszik a magasabb hozam elérése érdekében alkalmazott
befektetésekből származó kockázatokat csökkenteni egy jól diverzifikált portfólió felépítésével. Ennél fogva a befektetési stratégia kialakításánál az eszközalap nagy hangsúlyt fektet a földrajzi, az iparági és a szektorallokáció kialakításra. Az eszközalap befektetési politikájának legfőbb célkitűzése olyan
portfólió-összetétel kialakítása, amely hosszú távon a fejlett piaci kötvények
hozamát meghaladó megtérülést biztosítson.
Az eszközalap aktív befektetési stratégiát folytat, melynek következtében a
portfólió összetétele és a befektetések hátralévő átlagos futamideje időbeli
korlátozás nélkül eltérhet a referenciaindex összetételétől és hátralévő átlagos
futamidejétől.
Az eszközalap összetétele és jellemzői miatt mindenekelőtt azoknak a befektetőknek a figyelmébe ajánlott, akik egy közepes kockázatú, megfelelően diverzifikált, vonzó befektetési potenciált kínáló lehetőséget keresnek.
Eszközök

Eszközalap indulása:
Referenciaindex:		
		
		

2016. november 25.
60%-ban MAX Composite Index,
25%-ban MSCI World Index,
15%-ban MSCI Daily Total Return Net
Emerging Markets Index

Földrajzi kitettség: 		
Szektoriális kitettség:
Devizális kitettség:
		

globális
nem értelmezhető
HUF, EUR, USD
Az eszközalap portfóliójában időszakos jelleggel előfordulhatnak a feltüntetett devizális
kitettségtől eltérő devizájú instrumentumok
is, pl. CHF, CZK, GBP, PLN, RON.

Ajánlott minimális
befektetési időtáv:		
Hozamelvárás:		
Tőke-/ hozamgarancia:
Tőke-/ hozamvédelem:

Világjáró kötvény eszközalap

legalább 3-5 év
****
nincs
nincs

Hazai és külföldi állampapírok, banki, jelzálog-hitelintézeti és vállalati kibocsátású
kötvények, tőzsdén kereskedett befektetési
alapok (ETF)

Eszközalap indulása:
Referenciaindex:		
		
		
		
		

Az eszközalap kapcsán felmerülő kockázatok
Adószabályok változásának
kockázata

2

Koncentrációs kockázat

3

Árukockázat

1

Likviditási kockázat

3

Devizaárfolyam-kockázat

3

Működési kockázat

2

Értékpapír-kibocsátókkal
szembeni kockázat

3

Ország, gazdasági- és
politikai kockázat

3

Ingatlankockázat

1

Partnerkockázat

3

Kamatkockázat

3

Részvénypiaci kockázat

3

1: nem jellemző/nagyon alacsony, 2: alacsony, 3: közepes, 4: magas,
5: nagyon magas
Az eszközalap jövőbeni teljesítményét befolyásoló piaci folyamatok megismeréséhez a befektetési kockázatok leírásának áttekintése javasolt, az eszközalapra jellemző kockázatok fenti táblázatban bemutatott mértékeinek figyelembevétele mellett.

Befektetési limitek

Földrajzi kitettség: 		
Szektoriális kitettség:
Devizális kitettség:
		

Ajánlott minimális
befektetési időtáv:		
Hozamelvárás:		
Tőke-/ hozamgarancia:
Tőke-/ hozamvédelem:

minimum

maximum

70%

100%

2016. november 25.
20%-ban FTSE MTS Eurozone Government
Bond 3-5Y,
20%-ban JPM Government Bond Index
Emerging Markets Global Core,
20%-ban Markit iBoxx EUR Liquid High
Yield Index,
20%-ban iBoxx USD Liquid High Yield Index,
20%-ban RMAX Index
globális
nem értelmezhető
HUF, EUR, USD
Az eszközalap portfóliójában időszakos jelleggel előfordulhatnak a feltüntetett devizális
kitettségtől eltérő devizájú instrumentumok
is, pl. CHF, CZK, GBP, PLN, RON.
legalább 3-4 év
****
nincs
nincs

Az eszközalap kapcsán felmerülő kockázatok
Adószabályok változásának
kockázata

3

Koncentrációs kockázat

2

Árukockázat

1

Likviditási kockázat

3

Devizaárfolyam-kockázat

3

Működési kockázat

2

Értékpapír-kibocsátókkal
szembeni kockázat

3

Ország, gazdasági- és
politikai kockázat

2

Ingatlankockázat

1

Partnerkockázat

2

Kamatkockázat

5

Részvénypiaci kockázat

1

1: nem jellemző/nagyon alacsony, 2: alacsony, 3: közepes, 4: magas,
5: nagyon magas
Az eszközalap jövőbeni teljesítményét befolyásoló piaci folyamatok megismeréséhez a befektetési kockázatok leírásának áttekintése javasolt, az eszközalapra jellemző kockázatok fenti táblázatban bemutatott mértékeinek figyelembevétele mellett.
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Tallózó abszolút hozam eszközalap

3. Magas kockázatú eszközalapok

Nyilvántartás pénzneme:
Kockázati szint:		

Horizont 15+ vegyes eszközalap

magyar forint
közepes

Befektetési politika
Az eszközalap arra törekszik, hogy alacsony ingadozással, lépcsőzetesen
építkezve többlethozamot biztosítson a befektetők számára, a kockázatmentesnek tekinthető referenciaindex teljesítményét túlszárnyalva. Olyan befektetési stratégiára épül, amely aktívan változtatja a kockázati szinteket a piaci
folyamatok függvényében, legfőbb eleme a rugalmasság. Az eszközalap rövid
futamidejű magyar állampapír bázisból kiindulva keresi a megfelelő befektetési célpontokat, a portfólió összetételében a kockázatos eszközök aránya
a vagyonkezelői csapat döntése alapján jellemzően 0-25% között alakul. A
befektetési célterülete globális, döntően likvid hazai állampapírok és kisebb
súllyal nemzetközi részvények alkotják, de árupiaci kitettséget is tartalmazhat.
A devizapiaci mozgások kihasználása szintén fontos eleme a teljesítménynek.
Az eszközalap minden környezetben pozitív hozam elérésére törekszik, de a
részvénypiacokon csak vételi pozíciókat vehet fel, így adott időszaki teljesítménye erősen függ az aktuális tőkepiaci hangulattól.
A portfólió összetétele jól diverzifikált, ahol egy-egy tranzakció mérete mérsékelt a teljes eszközállományhoz képest. A kockázati szintekre fordított kiemelt
figyelem és veszteségminimalizálás aktív portfóliómenedzseléssel párosul.
A legnagyobb körültekintéssel kiválasztott befektetési célpontokon a minél
magasabb nyereség realizálását segítheti az elemzési eszköztár, ahol többek
között az értékeltség, hozamkilátások, múltbeli teljesítmény, transzparencia,
rövid távú katalizátorok játszanak fontos szerepet.
Az eszközalap mindenekelőtt azoknak az ügyfeleknek ajánlott, akik mérsékelt
kockázatvállalási hajlandósággal rendelkeznek és a kockázatmentes befektetéseknél magasabb hozamra vágynak.
Eszközök

Befektetési limitek

Bankbetétek, hazai és külföldi állampapírok, banki, jelzálog-hitelintézeti és vállalati
kibocsátású kötvények, hazai és nemzetközi
részvények, tőzsdén kereskedett befektetési
alapok (ETF), árupiaci instrumentumok

minimum

maximum

0%

100%

magyar forint
magas

Befektetési politika
Az eszközalap eszközeinek 40%-át bankbetétekbe, hazai és külföldi állampapírokba, banki, jelzálog-hitelintézeti és vállalati kibocsátású kötvényekbe,
60%-át pedig hazai és nemzetközi részvényekbe, valamint tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF) fekteti. A részvényeken belül a megcélzott
összetétel: 40% fejlett piaci részvények (Amerikai Egyesült Államok, Nyugat-Európa, Japán), 20% fejlődő piaci részvények (Afrika, Ázsia, Dél-Amerika,
Kelet-Közép-Európa). A devizapiaci mozgások kihasználása szintén fontos
eleme a teljesítménynek, ugyanakkor az eszközalap a devizakockázat kiszűrése érdekében devizafedezeti ügyleteket is köthet. Az eszközalap összetételét
szabályozó megoszlás piaci értéken kerül megállapításra és a meghatározott
aránytól (részvény – kötvény) minden értékelési napon legfeljebb ±40 százalékponttal lehet eltérni.
Az eszközalap célja, hogy az ajánlott minimális befektetési időtáv alatt az
inflációt lényegesen meghaladó hozamot érjen el egy jól diverzifikált, a piaci
várakozások függvényében folyamatosan kiigazított, magas részvénytartalmú
vegyes eszközösszetétel segítségével.
Az eszközalap befektetési célterülete globális. A portfólió összetétele jól diverzifikált, a kockázatokra fordított kiemelt figyelem aktív portfóliómenedzseléssel párosul. A befektetési eszközök kiválasztását segíti az elemzési eszköztár, ahol többek között az értékeltség, hozamkilátások, múltbeli teljesítmény,
transzparencia, rövid és hosszú távú katalizátorok megtalálása játszanak fontos szerepet.
Az eszközalap mindenekelőtt azoknak a befektetőknek a figyelmébe ajánlott,
akik magas kockázatvállalási hajlandósággal rendelkeznek, és egy jól diverzifikált befektetési lehetőséget keresnek legalább 5-7 éves időtávra.
Eszközök

Eszközalap indulása:
Referenciaindex:		

2016. november 25.
100%-ban RMAX Index

Földrajzi kitettség: 		
Szektoriális kitettség:
Devizális kitettség:
		

globális
nem értelmezhető
HUF, EUR, USD
Az eszközalap portfóliójában időszakos jelleggel előfordulhatnak a feltüntetett devizális
kitettségtől eltérő devizájú instrumentumok
is, pl. CHF, CZK, GBP, PLN, RON.

Ajánlott minimális
befektetési időtáv:		
Hozamelvárás:		
Tőke-/ hozamgarancia:
Tőke-/ hozamvédelem:

Nyilvántartás pénzneme:
Kockázati szint:		

legalább 2-3 év
***
nincs
nincs

maximum

Bankbetétek, hazai és külföldi állampapírok,
banki, jelzálog-hitelintézeti és vállalati kibocsátású kötvények

0%

80%

Hazai és nemzetközi részvények, tőzsdén
kereskedett befektetési alapok (ETF)

20%

100%

Eszközalap indulása:
Referenciaindex:		
		
		

2016. november 25.
40%-ban MAX Composite Index,
40%-ban MSCI World Index,
20%-ban MSCI Daily Total Return Net
Emerging Markets Index

Földrajzi kitettség: 		
Szektoriális kitettség:
Devizális kitettség:
		

globális
nem értelmezhető
HUF, EUR, USD
Az eszközalap portfóliójában időszakos jelleggel előfordulhatnak a feltüntetett devizális
kitettségtől eltérő devizájú instrumentumok
is, pl. CHF, CZK, GBP, PLN, RON.

Az eszközalap kapcsán felmerülő kockázatok
Adószabályok változásának
kockázata

2

Koncentrációs kockázat

3

Árukockázat

3

Likviditási kockázat

3

Devizaárfolyam-kockázat

3

Működési kockázat

2

Értékpapír-kibocsátókkal
szembeni kockázat

3

Ország, gazdasági- és
politikai kockázat

3

Ingatlankockázat

1

Partnerkockázat

3

Kamatkockázat

3

Részvénypiaci kockázat

3

Befektetési limitek
minimum

Ajánlott minimális
befektetési időtáv:		
Hozamelvárás:		
Tőke-/ hozamgarancia:
Tőke-/ hozamvédelem:

legalább 5-7 év
*****
nincs
nincs

Az eszközalap kapcsán felmerülő kockázatok

1: nem jellemző/nagyon alacsony, 2: alacsony, 3: közepes, 4: magas,
5: nagyon magas
Az eszközalap jövőbeni teljesítményét befolyásoló piaci folyamatok megismeréséhez a befektetési kockázatok leírásának áttekintése javasolt, az eszközalapra jellemző kockázatok fenti táblázatban bemutatott mértékeinek figyelembevétele mellett.

Adószabályok változásának
kockázata

2

Koncentrációs kockázat

3

Árukockázat

1

Likviditási kockázat

4

Devizaárfolyam-kockázat

5

Működési kockázat

2

Értékpapír-kibocsátókkal
szembeni kockázat

3

Ország, gazdasági- és
politikai kockázat

4

Ingatlankockázat

1

Partnerkockázat

3

Kamatkockázat

3

Részvénypiaci kockázat

5

1: nem jellemző/nagyon alacsony, 2: alacsony, 3: közepes, 4: magas,
5: nagyon magas
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Az eszközalap jövőbeni teljesítményét befolyásoló piaci folyamatok megismeréséhez a befektetési kockázatok leírásának áttekintése javasolt, az eszközalapra jellemző kockázatok fenti táblázatban bemutatott mértékeinek figyelembevétele mellett.

Hazai részvény eszközalap
Nyilvántartás pénzneme:
Kockázati szint:		

magyar forint
magas

Befektetési politika
Az eszközalap pénzeszközeit legalább 70%-ban a Budapesti Értéktőzsdén
jegyzett, hosszabb távon kedvező növekedési kilátásokkal rendelkező részvényekbe fekteti. A meghatározó részvényindex, a BUX komponensei mellett
– nem meghatározó súllyal – a portfólió részét képezhetik jellemzően kisebb
kapitalizációjú, az indexben még nem reprezentált vállalatok részvényei is.
Az eszközalap célja, hogy megfelelő kockázatvállalás mellet részesedést
nyújtson a Magyarországon működő vállalatok értéknövekedéséből. Az eszközalap az emelkedő pozitív irányú, hosszú távú részvénypiaci tendenciák kihasználására jött létre.
Az eszközalap aktív befektetési stratégiát folytat, melynek következtében a
portfólió részvényösszetétele időbeli korlátozás nélkül eltérhet a referenciaindex összetételétől.
Az eszközalap mindenekelőtt azoknak a befektetőknek a figyelmébe ajánlott,
akik a magasabb hozam érdekében hajlandóak kockázatot vállalni, és elviselik
a befektetésük értékének ingadozását.

Fejlett világ részvény eszközalap
Nyilvántartás pénzneme:
Kockázati szint:		

magyar forint
magas

Befektetési politika
Az eszközalap eszközeit legalább 70%-ban globális fejlett piaci tőzsdéken
jegyzett részvényekbe fekteti. Az eszközalap befektetései között tehát magasabb arányban szerepelnek a reálgazdaság teljesítményét jobban követő, és
hosszú távon jellemzően magasabb hozamot biztosító eszközök.
Az eszközalap célja, hogy megfelelő kockázatvállalás mellet részesedést
nyújtson a világ fejlett országaiban működő vállalatok értéknövekedéséből.
Az eszközalap elsősorban az Egyesült Államok, Japán, az Egyesült Királyság,
Franciaország és Németország meghatározó részvénypiacaira fókuszál. Az
eszközalap törekszik a magasabb hozam elérése érdekében alkalmazott befektetésekből származó kockázatokat csökkenteni egy jól diverzifikált portfólió
felépítésével. Ennél fogva a befektetési stratégia kialakításánál az eszközalap
nagy hangsúlyt fektet az ágazati, a földrajzi, és a szektorallokáció kialakítására.
A devizapiaci mozgások kihasználása szintén fontos eleme a teljesítménynek,
ugyanakkor az eszközalap a devizakockázatok csökkentése érdekében devizafedezeti ügyleteket is köthet.
Az eszközalap aktív befektetési stratégiát folytat, melynek következtében a
portfólió részvényösszetétele időbeli korlátozás nélkül eltérhet a referenciaindex összetételétől.
Az eszközalap mindenekelőtt azoknak a befektetőknek a figyelmébe ajánlott,
akik a magasabb hozam érdekében hajlandóak kockázatot vállalni, és elviselik
a befektetésük értékének ingadozását.
Eszközök

Eszközök

Befektetési limitek

Befektetési limitek
minimum

maximum

Bankbetétek, hazai és külföldi állampapírok,
banki, jelzálog-hitelintézeti és vállalati kibocsátású kötvények

0%

30%

Bankbetétek, hazai és külföldi állampapírok,
banki, jelzálog-hitelintézeti és vállalati kibocsátású kötvények

Budapesti Értéktőzsdén jegyzett részvények,
tőzsdén kereskedett befektetési alapok (ETF)

70%

100%

Globális fejlett piaci tőzsdéken jegyzett részvények, tőzsdén kereskedett befektetési alapok
(ETF)

minimum

maximum

0%

30%

70%

100%

Eszközalap indulása:
Referenciaindex:		
		

2016. november 25.
80%-ban BUX Index,
20%-ban RMAX Index

Eszközalap indulása:
Referenciaindex:		
		

2016. november 25.
80%-ban MSCI World Index,
20%-ban RMAX Index

Földrajzi kitettség: 		
Szektoriális kitettség:
Devizális kitettség:

hazai
nem értelmezhető
HUF

Földrajzi kitettség: 		

Ajánlott minimális
befektetési időtáv:		
Hozamelvárás:		
Tőke-/ hozamgarancia:
Tőke-/ hozamvédelem:

legalább 3-5 év
*****
nincs
nincs

Észak-Amerika, Európa, Kelet-Ázsia (Japán),
Ausztrália
nem értelmezhető
HUF, EUR, USD
Az eszközalap portfóliójában időszakos jelleggel előfordulhatnak a feltüntetett devizális
kitettségtől eltérő devizájú instrumentumok
is, pl. CHF, CZK, GBP, PLN, RON.

Szektoriális kitettség:
Devizális kitettség:
		

Az eszközalap kapcsán felmerülő kockázatok

Ajánlott minimális
befektetési időtáv:		
Hozamelvárás:		
Tőke-/ hozamgarancia:
Tőke-/ hozamvédelem:

legalább 3-5 év
*****
nincs
nincs

Adószabályok változásának
kockázata

3

Koncentrációs kockázat

3

Árukockázat

1

Likviditási kockázat

3

Devizaárfolyam-kockázat

2

Működési kockázat

2

Az eszközalap kapcsán felmerülő kockázatok

Értékpapír-kibocsátókkal
szembeni kockázat

3

Ország, gazdasági- és
politikai kockázat

3

Adószabályok változásának
kockázata

3

Koncentrációs kockázat

3

Ingatlankockázat

1

Partnerkockázat

3

Árukockázat

1

Likviditási kockázat

3

Kamatkockázat

2

Részvénypiaci kockázat

5

Devizaárfolyam-kockázat

5

Működési kockázat

2

Értékpapír-kibocsátókkal
szembeni kockázat

3

Ország, gazdasági- és
politikai kockázat

3

Ingatlankockázat

1

Partnerkockázat

3

Kamatkockázat

2

Részvénypiaci kockázat

5

1: nem jellemző/nagyon alacsony, 2: alacsony, 3: közepes, 4: magas,
5: nagyon magas
Az eszközalap jövőbeni teljesítményét befolyásoló piaci folyamatok megismeréséhez a befektetési kockázatok leírásának áttekintése javasolt, az eszközalapra jellemző kockázatok fenti táblázatban bemutatott mértékeinek figyelembevétele mellett.

1: nem jellemző/nagyon alacsony, 2: alacsony, 3: közepes, 4: magas,
5: nagyon magas
Az eszközalap jövőbeni teljesítményét befolyásoló piaci folyamatok megismeréséhez a befektetési kockázatok leírásának áttekintése javasolt, az eszközalapra jellemző kockázatok fenti táblázatban bemutatott mértékeinek figyelembevétele mellett.
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Fejlődő világ részvény eszközalap

Világmárkák részvény eszközalap

Nyilvántartás pénzneme:
Kockázati szint:		

Nyilvántartás pénzneme:
Kockázati szint:		

magyar forint
magas

Befektetési politika
Az eszközalap eszközeit legalább 70%-ban globális fejlődő és feltörekvő piaci
tőzsdéken jegyzett részvényekbe fekteti. Az eszközalap befektetései között
tehát magasabb arányban szerepelnek a reálgazdaság teljesítményét jobban
követő, és hosszú távon jellemzően magasabb hozamot biztosító eszközök.
Az eszközalap célja, hogy megfelelő kockázatvállalás mellett részesedést
nyújtson a világ fejlődő és feltörekvő országaiban működő vállalatok értéknövekedéséből. Az eszközalap befektetési célpontjai között szerepelnek többek
között Afrika, Ázsia, Kelet-Közép-Európa és Latin-Amerika fejlődő részvénypiacai. Az eszközalap törekszik a magasabb hozam elérése érdekében alkalmazott befektetésekből származó kockázatokat csökkenteni egy jól diverzifikált
portfólió felépítésével. Ennél fogva a befektetési stratégia kialakításánál az
eszközalap nagy hangsúlyt fektet az ágazati, a földrajzi, és a szektorallokáció kialakítására. A devizapiaci mozgások kihasználása szintén fontos eleme a
teljesítménynek, ugyanakkor az eszközalap a devizakockázatok csökkentése
érdekében devizafedezeti ügyleteket is köthet.
Az eszközalap aktív befektetési stratégiát folytat, melynek következtében a
portfólió részvényösszetétele időbeli korlátozás nélkül eltérhet a referenciaindex összetételétől.
Az eszközalap mindenekelőtt azoknak a befektetőknek a figyelmébe ajánlott,
akik a magasabb hozam érdekében hajlandóak kockázatot vállalni, és elviselik
a befektetésük értékének ingadozását.
Eszközök

Befektetési limitek
minimum

maximum

Bankbetétek, hazai és külföldi állampapírok,
banki, jelzálog-hitelintézeti és vállalati kibocsátású kötvények

0%

30%

Globális fejlődő és feltörekvő piaci tőzsdéken
jegyzett részvények, tőzsdén kereskedett
befektetési alapok (ETF)

70%

Eszközalap indulása:
Referenciaindex:		
		
Földrajzi kitettség: 		
Szektoriális kitettség:
Devizális kitettség:
		

Ajánlott minimális
befektetési időtáv:		
Hozamelvárás:		
Tőke-/ hozamgarancia:
Tőke-/ hozamvédelem:

magyar forint
magas

Befektetési politika
Az eszközalap eszközeit legalább 70%-ban olyan vállalatok részvényeibe fekteti, amelyek fogyasztási cikkek gyártásával és forgalmazásával foglalkoznak
világszerte. Az innovatív megoldásokkal és minőségi termékekkel rendelkező
vállalatok a világgazdaság növekedéséből és a globális fogyasztás bővüléséből folyamatosan képesek profitálni. A befektetési stratégia kialakításánál az
eszközalap nagy hangsúlyt fektet a megfelelő befektetési célpontok kiválasztására: a portfólióban olyan társaságok szerepelnek, amelyek komoly árazási
erővel, erős márkaképpel, megbízható vezetéssel és értékes szellemi tulajdonnal rendelkeznek.
Az eszközalap az emelkedő, pozitív irányú részvénypiaci tendenciák kihasználására jött létre. A devizapiaci mozgások kihasználása szintén fontos eleme a
teljesítménynek, ugyanakkor az eszközalap a devizakockázatok csökkentése
érdekében devizafedezeti ügyleteket is köthet.
Az eszközalap aktív befektetési stratégiát folytat, melynek következtében a
portfólió részvényösszetétele időbeli korlátozás nélkül eltérhet a referenciaindex összetételétől.
Az eszközalap mindenekelőtt azoknak a befektetőknek a figyelmébe ajánlott,
akik a magasabb hozam érdekében hajlandóak kockázatot vállalni, és elviselik
a befektetésük értékének ingadozását.
Eszközök

Befektetési limitek
minimum

maximum

Bankbetétek, hazai és külföldi állampapírok,
banki, jelzálog-hitelintézeti és vállalati kibocsátású kötvények

0%

30%

Nemzetközi tőzsdéken jegyzett részvények,
tőzsdén kereskedett befektetési alapok (ETF)

70%

100%

100%

Eszközalap indulása:
Referenciaindex:		

2016. november 25.
80%-ban MSCI Daily Total Return Net
Emerging Markets Index,
20%-ban RMAX Index

		
		

Afrika, Ázsia, Közép-Kelet-Európa, Latin-Amerika, Távol-Kelet (kivéve Japán)
nem értelmezhető
HUF, EUR, USD
Az eszközalap portfóliójában időszakos jelleggel előfordulhatnak a feltüntetett devizális
kitettségtől eltérő devizájú instrumentumok
is, pl. CHF, CZK, GBP, PLN, RON.
legalább 5-7 év
*****
nincs
nincs

Ajánlott minimális
befektetési időtáv:		
Hozamelvárás:		
Tőke-/ hozamgarancia:
Tőke-/ hozamvédelem:

globális
fogyasztási javak
HUF, EUR, USD, egyéb
Az eszközalap portfóliójában időszakos jelleggel előfordulhatnak a feltüntetett devizális
kitettségtől eltérő devizájú instrumentumok
is, pl. CHF, CZK, GBP, PLN, RON.
legalább 3-5 év
*****
nincs
nincs

Az eszközalap kapcsán felmerülő kockázatok

Az eszközalap kapcsán felmerülő kockázatok
Koncentrációs kockázat

Földrajzi kitettség: 		
Szektoriális kitettség:
Devizális kitettség:
		

2016. november 25.
40%-ban MSCI Daily TR World Consumer
Staples Index,
40%-ban MSCI Daily TR World Net Consumer Discretionary Index,
20%-ban RMAX Index

Adószabályok változásának
kockázata

3

3

Árukockázat

1

Likviditási kockázat

3

Devizaárfolyam-kockázat

5

Működési kockázat

2

Értékpapír-kibocsátókkal
szembeni kockázat

3

Ország, gazdasági- és
politikai kockázat

3

Ingatlankockázat

1

Partnerkockázat

3

Kamatkockázat

3

Részvénypiaci kockázat

5

1: nem jellemző/nagyon alacsony, 2: alacsony, 3: közepes, 4: magas,
5: nagyon magas
Az eszközalap jövőbeni teljesítményét befolyásoló piaci folyamatok megismeréséhez a befektetési kockázatok leírásának áttekintése javasolt, az eszközalapra jellemző kockázatok fenti táblázatban bemutatott mértékeinek figyelembevétele mellett.

Adószabályok változásának
kockázata

3

Koncentrációs kockázat

4

Árukockázat

1

Likviditási kockázat

3

Devizaárfolyam-kockázat

5

Működési kockázat

2

Értékpapír-kibocsátókkal
szembeni kockázat

3

Ország, gazdasági- és
politikai kockázat

3

Ingatlankockázat

1

Partnerkockázat

3

Kamatkockázat

2

Részvénypiaci kockázat

5

1: nem jellemző/nagyon alacsony, 2: alacsony, 3: közepes, 4: magas,
5: nagyon magas
Az eszközalap jövőbeni teljesítményét befolyásoló piaci folyamatok megismeréséhez a befektetési kockázatok leírásának áttekintése javasolt, az eszközalapra jellemző kockázatok fenti táblázatban bemutatott mértékeinek figyelembevétele mellett.
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Innováció részvény eszközalap
Nyilvántartás pénzneme:
Kockázati szint:

magyar forint
magas

Befektetési politika
Az eszközalap eszközeit legalább 70%-ban olyan magyar és külföldi (főként Amerikai Egyesült Államok és Nyugat-Európa országai) vállalatok
részvényeibe fekteti, amelyek a technológiai innovációt tartják szem előtt.
Ezen cégek elkötelezettek a technológiai áttörésekben, valamint olyan
projekteket fejlesztenek, melyek folyamatosan alakítják és formálják világunkat. Az elmúlt években, évtizedekben elért sikerek a technológiai fejlődésben rávilágítottak a további előrelépési lehetőségekre, melyek jelentős
potenciállal és hozamlehetőséggel bírnak. A mesterséges intelligencia, robotika és virtuális valóság további fejlesztésén keresztül több szektorban
elérhetővé váltak eddig elképzelhetetlen folyamatok, így nélkülözhetetlenné téve magukat. Ezek a fejlesztések az orvostudomány, pénzügyi- és ipari
szektorokon kívül az élet szinte minden területén megjelennek. Az elektromos autózás néhány év alatt jelentős tényezővé vált és a következő évtizedekben háttérbe szoríthatja a benzin és dízel autókat. Az internet fejlődése
nagymértékű fejlesztéseket eredményezett az adattárolás, kiberbiztonság,
felhő szolgáltatások, adatelemzés (Big Data) területén. A technológiai fejlődés nagymértékben felgyorsult és ez a folyamat várhatóan egyre gyorsabb
lesz az elkövetkező évtizedekben.
Az eszközalap célja, hogy megfelelő kockázatvállalás mellett részesedést
nyújtson a technológiai fejlődésben érdekelt vállalatok értéknövekedéséből.
Az eszközalap az emelkedő, pozitív irányú részvénypiaci tendenciák kihasználására jött létre. A devizapiaci mozgások kihasználása szintén
fontos eleme a teljesítménynek, ugyanakkor az eszközalap a devizakockázatok csökkentése érdekében devizafedezeti ügyleteket is köthet. Az
eszközalap aktív befektetési stratégiát folytat, melynek következtében a
portfólió részvényösszetétele időbeli korlátozás nélkül eltérhet a referenciaindex összetételétől.
Az eszközalap mindenekelőtt azoknak a befektetőknek a figyelmébe ajánlott, akik a magasabb hozam érdekében hajlandóak kockázatot vállalni, és
elviselik a befektetésük értékének ingadozását.
Eszközök

Eszközalap indulása:
Referenciaindex:

2019. október. 4.
80%-ban MSCI World Information Technology Index,
20%-ban RMAX Index

Földrajzi kitettség:
Szektoriális kitettség:
Devizális kitettség:

globális
technológiai szektor
HUF, EUR, USD
Az eszközalap portfóliójában időszakos
jelleggel előfordulhatnak a feltüntetett
devizális kitettségtől eltérő devizájú
instrumentumok is, pl. CHF, CZK, GBP,
PLN, RON.

Ajánlott minimális
befektetési időtáv:
Hozamelvárás:
Tőke-/ hozamgarancia:
Tőke-/ hozamvédelem:

legalább 5-7 év
*****
nincs
nincs

Az eszközalap kapcsán felmerülő kockázatok
Adószabályok változásának
kockázata

3

Koncentrációs kockázat

4

Árukockázat

1

Likviditási kockázat

3

Devizaárfolyam-kockázat

5

Működési kockázat

2

Értékpapír-kibocsátókkal
szembeni kockázat

3

Ország, gazdasági- és
politikai kockázat

3

Ingatlankockázat

1

Partnerkockázat

3

Kamatkockázat

2

Részvénypiaci kockázat

5

1: Nem jellemző/nagyon alacsony, 2: alacsony, 3: közepes, 4: magas, 5:
nagyon magas
Az eszközalap jövőbeni teljesítményét befolyásoló piaci folyamatok megismeréséhez a befektetési kockázatok leírásának áttekintése javasolt, az
eszközalapra jellemző kockázatok fenti táblázatban bemutatott mértékeinek figyelembevétele mellett.

Befektetési limitek
minimum

maximum

Bankbetétek, hazai és külföldi állampapírok, banki, jelzálog-hitelintézeti és vállalati
kibocsátású kötvények

0%

30%

Nemzetközi tőzsdéken jegyzett részvények,
tőzsdén kereskedett befektetési alapok
(ETF)

70%

100%

Jelen melléklet a Generali MyLife egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás (U60E) feltételeinek része.
Jelen melléklet az Aktív Megtakarítás II. egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás (U65EV) feltételeinek része.

