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A Takarék Invest Likviditási Alap nettó eszközértékének ( millió Ft )
és árfolyamának alakulása
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Takarék Invest Likviditási
Befektetési Alap Nominális
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Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2013.07.31.): ....................... 1,344873 Ft

10,000

2011.04.03

Saját tőke / Nettó eszközérték (2013.07.31.): ....................33 423 694 331 Ft
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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
0.25%
8.99%
5.63%
6.00%
7.10%
2.63%
5.34%
6.64%
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Elmúlt egy évben
Indulástól
3

Referencia
Index bruttó
hozam
0.15%
10.79%
5.53%
5.17%
8.52%
3.49%
7.05%
7.29%

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.

Az elmúlt időszak eseményei
Július elején még szárnyaltak a piacok, amit a vélemények és nyilatkozatok
fűtöttek, hogy a jegybanki kötvényvásárlási programok jó ideig változatlanul
fennmaradnak az Egyesült Államokban. Itthon rontotta a hangulatot és
nyomás alá helyezte a magyar eszközöket, hogy az OTP első embere jelentős
mennyiségű

OTP

részvényt

értékesített,

illetve

Összeg / Érték
A NEÉ
(Ft)
százalékában (%)
Kötelezettségek
-2,286,058,856
-6.84%
Hitelállomány
0
0.00%
Költségek
-26,104,381
-0.08%
Egyéb kötelezettség
-2,259,954,475
-6.76%
Eszközök
35,709,753,187
106.84%
Folyószámla, készpénz
67,084
0.00%
Egyéb követelés
0
0.00%
Lekötött bankbetét
29,693,666,262
88.84%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
6,016,019,841
18.00%
M agyar állampapírok
5,192,647,097
15.54%
M NB kötvények
823,372,744
2.46%
Repo
0
0.00%
O/N Bankközi betétek
0
0.00%
Nettó eszközérték (saját tőke)
33,423,694,331
100.00%
Származékos ügyletek aránya
0.00%
Nettó korrekciós tőkeáttétel
10.68%
10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök: lekötött bankbetétek
2013. július 31.

hogy

a

kormány

devizahiteleseket segítő programja körül nagy a bizonytalanság. Ennek
következtében emelkedtek a hosszú hozamok, ugyanakkor a hozamgörbe
elején a rövid kötvények hozama csökkent, a vártnak megfelelő július végi
kamatcsökkentés (4%) miatt. Így a hozamgörbe meredeksége jelentősen
megnőtt. A jegybank által bejelentett új monetáris politika további
kamatcsökkentéseket vetít előre, de már kisebb (10bp-os) lépésekben. 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.
2
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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