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A Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Alap nettó eszközértékének
(milló Ft) és árfolyamának alakulása
(2011.01.03-2013.01.31)
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Befektetési politika
A Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap
azoknak a magán-, vagy intézményi ügyfeleknek jelenthet megoldást,
amelyek évről-évre megújuló tőkevédelemmel rendelkező befektetési alapot
keresnek és fontosnak tartják, hogy az alap határozatlan futamidővel
rendelkezzen, azaz a befektetési jegyek vétele és eladása ne legyen
korlátozva. Az Alap származtatott ügyletekbe is befektető befektetési alap,
és mint ilyen, a szokásostól eltérő kockázati szintű. Az Alap által a
származtatott ügyletek révén felvehető nettó pozíciók összértéke és az Alap
saját tőkéje hányadosának megengedett legnagyobb mértéke: 1 (egy).

Az elmúlt időszak eseményei
A központi bankok a monetáris kondíciók lazításába kezdtek tavaly, és a
jegybanki kommunikációk alapján továbbra is folytatódnak az eszközvásárlási programok, illetve marad az alacsony kamatkörnyezet. Az így a
piacokba pumpált jegybanki pénz rövid távon továbbra is segíthet a
gazdaságnak, azonban a hosszú távú gazdaságélénkítő hatása kétséges. Az
amerikai képviselőház januárban felfüggesztette az amerikai adósságplafont
május 19-éig, elkerülve ezzel a technikai csődöt. Jóváhagyta továbbá a
2013-as költségvetést, amivel elhárította a komoly piaci aggodalommal
kísért „fiscal cliff”-et, és csökkentve a gazdasági visszaesés esélyét. A fejlett
piacok javuló vállalati eredményei, a továbbra is laza monetáris politika és a
gyengülő dollár kedvező környezetet teremt a részvény piacon, ezen belül is
a technológiai cégeknek, melyek relatíve olcsónak és lemaradónak
tekinthetők. Ezért határidős vételi pozíciót nyitottunk a NASDAQ-100
Index-ben. A korábban nyitott Apple vételi pozíciókat januárban tovább
növeltük.
Takarék Alapkezelő Zrt.
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Referencia Index
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Nem teljes év, éven belül a hozamértékek nem évesítettek!
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Fax: +36 1 555 0 550

A PSZÁF által kiadott, az Alap nyilvántartásba vételéről szóló határozat száma, kelte: E-III/ÉA-223/2009, 2009. november 11.
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!
1

