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Nem teljes év, éven belül a hozamértékek nem évesítettek!

Alapkezelő egy alapvetően közép-kelet-európai

A portfólió összetétele

részvényeket preferáló befektetési stratégiát folytató értékpapír-
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portfólió teljesítményéből való részesedést kívánja elérhetővé tenni a
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Befektetési Jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő a közép-kelet-
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európai részvénypiac mozgásait kihasználva, az Alap referencia-indexét
meghaladó hozam elérését tűzi ki célul a részvényportfólióval együtt
járó magasabb kockázatvállalási szint mellett.

Az elmúlt időszak eseményei
Augusztusban a fejlett piaci jegybankokra szegeződött a befektetők
figyelme. Míg az Európai Központi Bank továbbra is kiáll a tartósan
alacsony alapkamat mellett, addig az amerikai jegybank szerepét betöltő
FED az eszközvásárlási programjának lassítására készül. A befektetők a
friss makro adatokból próbálják kikövetkeztetni a lassításnak az
ütemezését és mértékét. A rossz adatok jó hírnek minősülnek, hiszen
csökkentik a program korai kivezetésének valószínűségét. Az Alap
részvénykitettségének súlyát a befektetési politika által előírt határokon
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belül, átlagosan 72-74 százalékos súlyon tartottuk.
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1122 Budapest, Pethényi köz 10.



Telefon: +36 1 555 0 555



Fax: +36 1 555 0 550

Az Alap neve 2009. október 26-tól Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap. (Az Alap korábbi neve: Takarék Invest Magyar Vegyes Befektetési Alap)
PSZÁF nyilvántartásba vételi határozat száma: PSZÁF E-III/110.623-1/2008, kelte: 2008. február 29.
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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