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és árfolyamának alakulása
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Befektetési politika
A Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap azoknak a magán-, vagy
intézményi ügyfeleknek jelenthet megoldást, akik nagyon alacsony kockázat
vállalása mellett már rövidtávon is versenyképes hozamot kívánnak elérni a

NETTÓ hozam
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Referencia
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Nem teljes év, éven belül a hozamértékek nem évesítettek!

mindenkori saját tőkéjének minimum 70 százalékát rövid futamidejű

A portfólió összetétele

betétekbe, illetve három hónapnál nem hosszabb hátralévő futamidejű hazai
állampapírokba fektető értékpapír-portfólió segítségével.
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A NEÉ
(Ft)
százalékában (%)
Kötelezettségek
-518,600,790
-1.56%
Hitelállomány
0
0.00%
Költségek
-23,518,790
-0.07%
Egyéb kötelezettség
-495,082,000
-1.49%
Eszközök
33,771,527,506
101.56%
Folyószámla, készpénz
595,956
0.00%
Egyéb követelés
0
0.00%
Lekötött bankbetét
24,092,568,280
72.45%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
9,678,363,270
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M agyar állampapírok
9,369,760,068
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0.00%
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10.16%
10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök: lekötött bankbetétek
2013. augusztus 30.

Az elmúlt időszak eseményei
Augusztusban folytatódott a hosszú hozamok emelkedése, egyrészt a
nemzetközi fejlemények miatt, miszerint a FED eszközvásárlási programjának
lassítása egyre valószínűbb, másrészt a hazai bizonytalanság miatt, ami a
devizahiteleseket érintő mentőcsomagot övezi. A hozamgörbe elején
ugyanakkor csökkent a rövid kötvények hozama, a vártnál nagyobb mértékű
augusztus végi alapkamat csökkentés (3,80%) miatt, így a hozamgörbe
meredeksége jelentősen megnőtt. A kamatcsökkentést az enyhülő inflációs
nyomás (1,3% év/év), és a lassan beinduló növekedés indokolta. Ami az
utóbbit illeti, technikai értelemben elmondható, hogy a 0,5%-os év/év
növekedéssel a gazdaság lassan kilép a recesszióból. A jegybank által
bejelentett új monetáris politika további kamatcsökkentéseket vetít előre. A
befektetői

hangulat

változékonysága

a

következő

hónapokban

is

kiszámíthatatlanná teszi a rövid távú árfolyamalakulást.
Takarék Alapkezelő Zrt.
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A PSZÁF által kiadott, az Alap nyilvántartásba vételéről szóló határozat száma, kelte: E-III/110.734-1/2008, 2008. december 19.
Felhívjuk a befektetők figyelmét, hogy a befektetési alap hozama magasabb és alacsonyabb is lehet a referencia index hozamánál, továbbá a befektetési alap értéke ingadozik, aminek következtében a visszaváltáskori kapott
ellenérték magasabb vagy alacsonyabb is lehet, mint a befektetett összeg. Tájékoztatjuk, hogy a korábbi időszakokban elért hozamok nem jelentenek garanciát a jövőbeni hozamok nagyságára. Az alap befektetési
politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az alap forgalmazási helyein található hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A jelen dokumentumban
foglaltak kizárólag tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánlattételi felhívásnak, befektetésre ösztönzésnek, valamint befektetési tanácsadásnak. A jelen dokumentumban foglaltak alapján hozott befektetési döntésekért és
annak következményeiért a Takarék Alapkezelő Zrt-vel szemben igény nem érvényesíthető, azokért a Társaság felelősséget nem vállal.
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A nettó hozam nem tartalmazza a vételi, az átváltási és az eladási jutalékot, a kamatadót, valamint a számlavezetési és egyéb költségeket sem. Éven belül a hozamértékek nem évesítettek!
A hozamszámítási időszakokban az Alap nem tartalmazott származékos terméket, és nem alkalmazott tőkeáttételt sem.
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