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A Takarék Invest Likviditási Alap nettó eszközértékének ( millió Ft )
és árfolyamának alakulása
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Befektetési politika
Az Alap célja, hogy egy jellemzően három hónapot nem meghaladó
futamidejű betétekből, valamint 100 napnál nem hosszabb hátralévő
futamidejű magyar állampapírokból álló értékpapír-portfólió segítségével
rendkívül alacsony kockázatvállalás mellett már rövidtávon is versenyképes
tőkenövekedést biztosítson a Befektetési Jegy tulajdonosok számára. Az Alap
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0.25%
8.99%
5.63%
6.00%
7.10%
3.92%
0.36%
3.38%
6.13%

2

2

2014
Elmúlt egy évben
Indulástól
2

Referencia
Index bruttó
hozam
0.15%
10.79%
5.53%
5.17%
8.52%
5.71%
0.53%
4.78%
6.94%

Nem teljes év, éven belül a hozamértékek nem évesítettek!

befektetési alternatívát jelent a betétekkel szemben, a betétekénél lényegesen

A portfólió összetétele

nem magasabb kockázat vállalása mellett, ugyanakkor a betéteket légyegesen
meghaladó likviditás biztosítása által.
2014. február 28.

Az elmúlt időszak eseményei
A

Magyar

Nemzeti

Bank

Monetáris

Tanácsa

nem

változtatott

a

kamatcsökkentés mértékén, így ismét 15 bázisponttal, 2,70%-ra csökkentette
az alapkamatot februárban. A vágást segítette a 0%-os éves infláció és az erős
negyedik negyedéves GDP adat (2,7%) is. A döntés utáni közlemény
kiemelte, hogy a Monetáris Tanács fokozott figyelemmel kíséri a nemzetközi
kockázati étvágy alakulását, ami befolyásolhatja a kamatcsökkentési ciklust.
A Monetáris Tanács megítélése szerint a magyar gazdaságot számottevő
kihasználatlan kapacitás jellemzi, az inflációs nyomás pedig tartósan
mérsékelt maradhat. Az árstabilitás középtávú elérése a monetáris lazítás
irányába mutat, ugyanakkor a kamatcsökkentési ciklus folytatásának
szükségességéről és lehetőségéről, a makrogazdasági kilátások és a kockázati
megítélés alakulásának átfogó értékelése alapján fog dönteni márciusban.

Takarék Alapkezelő Zrt.
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Fax: +36 1 555 0 550

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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