Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap
2013. június 28.

Havi portfoliójelentés
Alapadatok
Alapkezelő: .............................................................. Takarék Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő: ...................................... Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Az alap nettó eszközértékének és az egy
jegyre jutó nettó eszközértékének
változása

Vezető forgalmazó: .......................... Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Kibocsátás időpontja: ................................................................... 2008.12.19
Nyilvántartásba vételi szám1: ......................................................... 1111-308
ISIN kód: ............................................................................. HU0000707385

A Takarék Invest Likviditási Alap nettó eszközértékének ( millió Ft )
és árfolyamának alakulása
(Bemutatott időszak: 2011.01.03 - 2013.06.28)
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Befektetési politika
A Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap azoknak a magán-, vagy
intézményi ügyfeleknek jelenthet megoldást, akik nagyon alacsony kockázat
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Nem teljes év, éven belül a hozamértékek nem évesítettek!

vállalása mellett már rövidtávon is versenyképes hozamot kívánnak elérni a

A portfólió összetétele

mindenkori saját tőkéjének minimum 70 százalékát rövid futamidejű
betétekbe, illetve három hónapnál nem hosszabb hátralévő futamidejű hazai
állampapírokba fektető értékpapír-portfólió segítségével.

Az elmúlt időszak eseményei
Június végén a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa újabb 25
bázisponttal csökkentette az alapkamatot, 4,25%-ig. A jegybanki közlemény
szerint a további kamatcsökkentés feltétele ezentúl is a középtávú alacsony
inflációs nyomás és a kedvező pénzügyi folyamatok, ugyanakkor a törékeny
és gyorsan változó nemzetközi környezetben fokozott óvatosság indokolt.
Ami az inflációt illeti, továbbra sem kell emelkedő inflációra számítani. A
pénzügyi folyamatokra ható globális befektetői hangulat azonban elromlott az
elmúlt hónap során a FED esetleges likviditásbővítés csökkentésétől való
félelem és a kínai hitelpiacok likviditási nehézségei miatt. Ennek
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következtében csökkent a befektetői kockázatvállalási hajlandóság, ami a
kockázatos (pl. magyar) eszközök árának esését okozta.
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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