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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 januári kedvező befektetői hangulat februárban kis mértékben romlott,
ugyanis felerősödött az amerikai mennyiségi lazítás ellenzőinek a hangja a
javuló gazdasági kilátások következtében. A részvényindexek kedvező
gazdasági kilátások mellett új csúcsokra emelkedtek, a várhatóan kisebb
monetáris lazítás ellenére is; ezzel párhuzamosan az arany és olaj piacán
jelentős korrekció zajlott le, hiszen a hosszú távon horgonyzott inflációs
kilátásokat a piaci szereplők biztosítottnak látják. Februárban az orosz
részvénypiacon vételi pozíciót vettünk fel az alapban, mert a kedvező
növekedési és olajpiaci kilátások, az ország WTO tagsága és a vállalati
transzparencia fejlődése következtében a piac jelentősen alulértékelté vált.
Az ausztrál dollár eladási, narancslé vételi és svájci frank eladási pozíciókat
nyereséggel zártuk a hónap folyamán, azonban az Apple vételi pozíciónkon
elszenvedett veszteség ezt ellensúlyozta.

Takarék Alapkezelő Zrt.
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Referencia Index
bruttó hozama
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Nem teljes év, éven belül a hozamértékek nem évesítettek!
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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!
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