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Általános információk

Befektetési politika

Típusa: nyilvános, nyíltvégű

Az alap fő célja, hogy korlátozott kockázat felvállalása mellett a

Fajtája: kötvényalap

kockázatmentes magyar hozamot jelentős mértékben meghaladja. Az alapot

ISIN: HU0000711783

elsősorban azoknak a befektetőknek ajánljuk, akik legalább 1 évre szeretnék

Bloomberg: EQAFREG HB Equity

pénzüket elhelyezni mérsékelt kockázat mellett egy túlnyomó részben hazai

Deviza: HUF

állampapírokból, betétekből, vállalati kötvényekből álló befektetésben.

Benchmark: 80% CMAX + 20% S&P Eurozone Government Bond 1-3y (HUF)

Ajánlott befektetési időtáv: 1 - 3 év

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

Kockázati besorolás
alacsony

Alapkezelői díj: 1,5%

közepes

magas

Elszámolási nap: T+2
Alap indulása: 2012. december 5.

Statisztika indulástól
(2012.12.05)

Az alap hozamának alakulása indulástól

Fregatt

napi hozamok:
átlaga

0,023%

szórása

0,195%

évesítve

3,092%

hozamok:
indulástól

19,76%

évesítve
2016-ban

5,89%
-0,09%

egységnyi szórás
(kockázat) hozama
(évesített, indulástól)

1,91%

kockázatmentes
hozam (ZMAX)
évesítve (indulástól)

9,18%
2,83%

többlethozam
(évesítve, indulástól)

3,06%

Sharpe mutató

0,99%

Átlagidő*

0,76

Módosított átlagidő*

0,65

Konvexitás*

0,32

Az első három legnagyobb súlyú eszköz
NÉV

Árfolyam, nettó eszközérték és hozamok
Kitettség

OPUSSE

13,65%

2028/A Magyar Államkötvény

10,80%

TBT Ultrashort 20year+ treasury

8,04%

Kockázati kitettség

100%

1 jegyre jutó nettó eszközérték:
Eszközérték:

1,198788 Ft
842 928 473 Ft

Időszak

1 hónap

3 hónap

2016-ban

Indulástól*

Hozam

-0,09%

-0,27%

-0,09%

5,89%

Benchmark

1,23%

1,45%

1,23%

8,55%
*évesített hozam

Kereskedelmi kommunikáció - Jogi nyilatkozata
Jelen kereskedelmi kommunikáció nem tekinthető ajánlattételnek, illetve befektetési vagy adózási tanácsadásnak. Befektetési döntése meghozatala előtt, kérjük, mérlegelje a befektetés tárgyát, kockázatát, díjait és a befektetésekből származó
esetleges károkat. Továbbá döntése meghozatala előtt kérjük, hogy figyelmesen tanulmányozza át a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által jóváhagyott Kiemelt Befektetői Információt (KIID), valamint az Alap hivatalos Tájékoztatóját és
Kezelési Szabályzatát. Az Alaphoz kapcsolódó jóváhagyott Kiemelt Befektetői Információ és az Alap hivatalos Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata az Alapkezelő www.eqa.hu honlapján, illetve a Felügyelet által üzemeltetett
www.kozzetetelek.hu honlapon elérhető. A befektetési jegyek vezető forgalmazója, illetve letétkezelője a Raiffeisen Bank Zrt. rendelkezik a forgalmazói, illetve letétkezelői feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, hatósági
engedéllyel. A tevékenység végzési engedély száma: 41.018/1998. valamint 41.018-3/1998. Az Alap befektetési jegyeinek további forgalmazója az EQUILOR Befektetési Zrt. (Engedélyszám: ÁPTF 73.051/1998.) Az Alap alapkezelője az
EQUILOR Alapkezelő Zrt., tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-EN-III-1052/2012 számú határozatával engedélyezte. Jelen kiadvány a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú
törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény értelmében kereskedelmi kommunikációnak minősül. Jelen kiadvány nem teljes körű, a további részletekről, így az Alap befektetési politikájáról, a forgalmazási költségekről és a befektetés
lehetséges kockázatairól szóló tájékoztatás megtalálható az Alap Tájékoztatójában és Kezelési szabályzatában a vezető forgalmazó, illetve a forgalmazó mindenkori aktuális kondíciós listájában és üzletszabályzatában, amelyek hozzáférhetőek a
forgalmazási helyeken, valamint a vezető forgalmazó (www.raiffeisen.hu), illetve a forgalmazó (www.equilor.hu) honlapján. Az Alaphoz kapcsolódó rendszeres tájékoztatási kötelezettségnek az Alap nevében az Alapkezelő köteles eleget tenni.
Az éves és a féléves jelentések és a havi portfóliójelentések a közzétételi helyeken: az Alapkezelő honlapján: www.eqa.hu és a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetelek.hu című honlapon elérhetőek.
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Eszközmegoszlás

Piacok 2015-ben

Részvénypiacok
ország
index
USA
S&P 500
USA
S&P Midcap 400
USA
NASDAQ
USA
Russell 2000

hozam
-5,07%
-5,78%
-7,86%
-8,85%

EMU
Német
Brit
Francia
Olasz
Svájc
Japán

EuroStoxx 50
DAX
FTSE 100
CAC 40
FTSE MIB
SMI
Nikkei 225

-6,81%
-8,80%
-2,54%
-4,75%
-12,89%
-5,65%
-7,96%

Lengyel
Cseh
Magyar

WIG 20
PX index
BUX

-4,24%
-3,69%
0,32%

Alapkezelői beszámoló

2016 január 26-án az elemzői várakozásoknak megfelelően nem változtatott az irányadó kamatrátán a Monetáris Tanács, így az
továbbra is az 1,35%-os szinten tartózkodik. Az alapkamat mértéke egyre kisebb szerepet játszik a gyakorlatban, a jegybank elsősorban
a monetáris eszköztár átalakításával kíván fellépni a továbbiakban is, ahogy ezt a január 12-én bejelentett Önfinanszírozási program 3.
fázisban láthattuk. A legutóbbi, decemberi inflációs jelentés óta az Brent olaj ára további 20%-ot esett, így valószínűsíthető, hogy az
MNB a márciusi inflációs jelentésében a 2016-ra várt (jegybank 45 dolláros olajjal számolt) 1,7%-os fogyasztói árindexet lefelé
módosítja. Amennyiben az eurózóna jegybankja további monetáris lazító intézkedéseket jelent be, valamint az olaj árában nem
következik be jelentős visszapattanás, úgy az MNB számára is nagyobb tér nyílik a nem konvencionális eszközökkel történő lazításra.
Janet Yellen, a Fed elnöke szerint a globális kockázatok veszélyeztetik az amerikai gazdasági növekedést, ezért a jegybank arra
kényszerülhet, hogy lassítson a kamatemelés ütemén. Kínával kapcsolatban megjegyezte, hogy az adatok egyelőre nem utalnak arra,
hogy komolyabb visszaesés lesz, de az aggodalmak fennmaradhatnak. Ez az aggodalom növelte a piaci turbulenciát az elmúlt hónapban,
mely az amerikai részvényárfolyamok csökkenéséhez, míg a kötvényárfolyamok növekedéséhez vezetett. Mindazonáltal az Egyesült
Államokban a munkaerőpiac továbbra is stabil, a legutóbbi munkaerő piaci adatok sem okoztak csalódást, melyre a Fed leginkább
fókuszál döntései meghozatalánál.
Mind a fenti amerikai kamatpolitikával kapcsolatos kommunikáció változása, mind pedig a szakadó részvénypiacokból kiáramló és biztos
menedéket kereső tőke felfelé hajtotta a fejlett piacok kötvényárazását, melynek következtében az amerikai 10 éves kötvényhozamok
januárban mintegy 20-, a német pedig 30 bázisponttal ereszkedtek, míg Japánban ezen szegmensen már negatív hozamokkal
találkozhatunk.
Ahogyan USA és Németország safe haven-ként funkcionált, úgy a feltörekvő kötvénypiacok inkább elszenvedői voltak a növekedési
aggodalmak. A lengyel 10 éves 20, a török 70, a görög és orosz kötvényhozamok 100 és 70 bázisponttal ugrottak feljebb a hónap során.
Mindez az erős forint ellenére is kihatással volt a hazai kötvénypiacra, a benchmarknak számító 2027/A mintegy 15 bázispontot
emelkedett ezen időszak alatt.
A forint a régiós és feltörekvő devizák (zlotyi, román lei, török líra, rubel, de még a dél afrikai rand) mélyrepülése ellenére is jól állta a
sarat és üdítő kivételként az év eleji 315-as szintről egészen 311-ig erősödött. Dollár ellenében erősödése még markánsabb volt, 290-es
évnyitás után február elején már a 275-ös szintet ostromolta. Az Alapban ezért leginkább devizapiacokat érintő tranzakciókat
eszközöltük a hónap során. A jelentősebbek közül kiemelhető, hogy hónap elején még 290-es szinten az alap eszközértékére vetített
3,5%, majd 288-as szinten további 3,5%-nyi amerikai dollár eladásra került sor. Valamint az alap eszközértékének 20%-át kitevő
EUR/HUF eladást hajtottunk végre 312-es szintről. Az amerikai 20 év feletti futamidejű államkötvényekre kötött eladási pozíciókon
elszenvedett veszteséget a forint erősödéséből származó és a hónap során eszközölt tranzakciók során generált hozam kompenzálta.
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