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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).
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Összeg / Érték (Ft)

Kötelezettségek

-1,060,388

-0.16%

Költségek

-1,060,388

-0.16%

Egyéb kötelezettség
Pénz

A központi bankok a 2012 első két negyedéves alacsony növekedési adatok
és bizonytalanságok láttán a monetáris kondíciók lazításába kezdtek.
Szeptemberben a FED bejelentette a várva-várt harmadik mennyiségi
lazítást (QE3). A piacokba pumpált jegybanki pénz hosszú távú gazdaságélénkítő hatása azonban
kétséges a harmadik negyedéves vállalati
gyorsjelentéseket látva. A 2013-tól automatikusan életbe lépő amerikai
költségvetési egyenleget javító intézkedésekkel („fiscal cliff”) kapcsolatban
megjelentek a félelmek, hogy a gazdasági növekedést vissza fogják
szorítani. Az Apple árfolyamában az utóbbi időben jelentős korrekció zajlott
le, mert az okostelefonok és tabletek piacán fokozódó verseny az elemzők
szerint csökkentheti a vállalat hosszú távú jövedelmezőségét. A
korrekcióban a vételi pozíciók 2/3-át eladtuk a kockázatok csökkentése
miatt, azonban a maradék 1/3-ot továbbra is tartjuk, mert a pesszimista piaci
reakciókat túlzottnak tartjuk.
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Nem teljes év, éven belül a hozam értékek nem évesítettek!

Eszközök

Az elmúlt időszak eseményei

Takarék Alapkezelő Zrt.

Takarék Invest Tőkevédett
Szárm aztatott Nyíltvégű
Befektetési Alap Nom inális
NETTÓ 2 hozam a

Időszak

Egyéb követelés
Lekötött bankbetétek
Hitelviszonyt megtestesítő banki kötvények
Magyar Állampapírok / Repó ügyletek
MNB kötvények
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0.00%
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100.16%

9,996,901

1.51%

0
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254,036,658

38.28%

0
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386,586,434

58.25%

14,495,186
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Opciós ügyletek

0

0.00%

ETF-ek

0

0.00%

Pénzintézeti certifikátok

0

0.00%

ETF-en kívüli befektetési alapok

0

0.00%

663,631,036

100.00%

Futures ügyletek eredménye

Nettó eszközérték (saját tőke)
Származékos ügyletek aránya

2.17%

Nettó korrekciós tőkeáttétel
12.25%
10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök: lekötött bankbetétek,
D130220, D130918

Telefon: +36 1 555 0 555



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!
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