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Befektetési politika
Takarék Invest Származtatott Árupiaci Nyíltvégű Befektetési Alap azoknak a
magán-, vagy intézményi ügyfeleknek jelenthet megoldást, akik az
állampapír-piaci hozamoknál magasabb eredményt szeretnének elérni
minimum 1 éves időtávon és vállalni tudják az árupiac jelentős árfolyamingadozásából eredő kockázatot, mely azonban hosszabb távon lényegesen
magasabb potenciális megtérüléssel rendelkezik, mint a kötvénypiac. Az
Alap hosszú és rövid pozíciókat is felvehet, de a teljes pozíció által képviselt
érték nem haladhatja meg a teljes befektetési állomány kétszeresét. Ebből
kifolyólag a tőkeáttétel mértéke nem lehet magasabb, mint 2.

Az elmúlt időszak eseményei
Novemberben a várakozásokkal ellentétben az EKB 0,25%-ra csökkentette az
alapkamatot. Draghi elnök továbbra is elkötelezett a laza monetáris politika
mellett, így a további kamatcsökkentést sem zárta ki. Ezzel szemben az
amerikai jegybank szerepét betöltő Fed már régóta készül az eszközvásárlási
programjának a csökkentésére. Ennek feltétele ugyanakkor a javuló
növekedési és munkaerő-piaci mutatók, amit Janet Yellen a
kommunikációjában újra és újra megerősít. Mind a két nagy jegybank
próbálja tehát fenntartani az alacsony kamatkörnyezetet és gyengíteni saját
devizáját a gazdasági növekedés és az infláció emelkedésének érdekében. A
FED a legutóbbi ülésén nem utalt az eszközvásárlási programjának lassítására
és legközelebb decemberben foglalhat állást ezzel kapcsolatban, addig pedig
maradhat a piaci optimizmus.
Takarék Alapkezelő Zrt.
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Nem teljes év, éven belül a hozamértékek nem évesítettek!
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- Teljesen mezőgazdasági termék pozíció
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A PSZÁF által kiadott, az Alap nyilvántartásba vételéről szóló határozat száma, kelte: EN-III/ÉA-71/2009. (2009. július 8.)
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.
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