Dialóg

Likviditási Befektetési Alap
A hónap történései röviden
Az elmúlt hónapban a magyar állampapírpiac Janus-arcú volt. A jegybank újabb kamatemelése – főleg a hozamgörbe rövidebb
oldalán – a hozamok emelkedését vonta maga után, ugyanakkor a magyar deviza öt éves csúcsot ért el az euróval szemben.
A kissé váratlan forinterősödés hátterében részben spekulációs okok játszottak szerepet, több neves befektetési bankház szerint az
első negyedévben eltörölt sáv erős oldalán kiépült opciós pozíciókat akarták „szétrombolni” a befektetők, több-kevesebb sikerrel.
A látványos forinterősödéshez hozzájárult több régiós deviza, elsősorban a szlovák korona erőteljes felértékelődése is. Ezzel szemben, amennyire erős volt a magyar forint, annyira érdektelenül alakultak az állampapírpiaci hozamok, melyek semennyit sem tudtak
profitálni az erősödő nemzeti devizából, s gyakorlatilag egész hónapban a korábbi szinteken ragadtak be.

Az alap és referenciaindex alakulása
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Az Alap célja

Eszköz

Forint

Diszkontkincstárjegy

316.681.931

Százalék
62,7%

Államkötvény

127.009.846

25,1%

Jelzáloglevél

48.953.010

9,7%

Betét

13.002.636

2,6%

Számlapénz

237.539

0,0%

Elhatárolt változó költségek

-501.202

-0,1%

Egyéb követelések/kötelezettségek

-298.830

0,0%

Befektetett eszközök összesen

505.084.930

Az Alap nettó eszközértéke 2008. május 30-án: 505.084.930 Ft,
az egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 1,0138.

Dialóg Likviditási Alap alapinformációi

Az Alap nyilvános, nyíltvégű, a BAMOSZ besorolása szerint
likviditási típusú befektetési alap. Az Alap célja, hogy magas likviditású, rövid lejáratú forintbefektetéseken keresztül
folyamatosan versenyképes pénzpiaci hozamot érjen el.
Az Alap befektetéseinek átlagos hátralévő futamideje nem
haladhatja meg a 90 napot. Az Alapkezelő törekszik arra,
hogy az Alap nettó eszközértékének ingadozása a lehető
legalacsonyabb legyen.

A nyíltvégű alap indulása

2008. március 19.

ISIN kód

HU0000706494

Az Alap fajtája

likviditási

Az Alap típusa

nyilvános, nyíltvégű

Letétkezelő

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló

Deloitte Tanácsadó és Könyvvizsgáló Kft.

Vezető forgalmazó

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Forgalmazás helye

1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.
1023 Budapest, Bécsi út 3-5.

Befektetési politika

1036 Budapest, Lajos utca 48-66.

Az Alap kizárólag Magyarországon, magyar forintban denominált eszközökbe fektet be:
• bankbetétekbe
• diszkontkincstárjegyekbe
• rövid hátralévő futamidejű állampapírokba
Az Alap portfóliójában származékos ügyletek nem szerepelnek. Az Alap referencia indexe: 100% ZMAX Index.

Az Alap kockázata
KÖZEPES

SZÁMOTTEVŐ

MAGAS

Ajánlott minimális futamidő
1 HÉT

6 HÓNAP

1 ÉV

2 ÉV

3 ÉV

0,8%

Maximális díjterhelés

1,15%

Vételi-eladási jutalék

500 Forint

Vételi megbízás elszámolása

T napon (T napi árfolyamon)

Visszaváltási megbízás elszámolása

T napon (T napi árfolyamon)

Hozamadatok

Kockázati profil
NAGYON
MÉRSÉKELT
ALACSONY ALACSONY

Alapkezelôi díj maximum

5 ÉV

Időszak

Alap1

1 hónap

0,54%

0,54%

Indulás óta

1,38%

1,43%

Időszak

Alap2

1 év

-

-

2 év

-

-

3 év

-

-

Évesítés nélküli Nettó adatok

1

Referencia1

Referencia2

Éves szintre számított adatok

2

A fent kiszámított hozamok a kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék), számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők.
Az Alap múltbéli teljesítménye nem nyújt biztosítékot a jövőbeli hozamok nagyságára. Az Alap kezelési szabályzata és tájékoztatója - a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt
- megtekinthető a Forgalmazó helyeken, illetve a Kibocsátó székhelyén.
Az oldalon megjelenő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. A Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési
döntésért, és annak következményeiért. Jelen kiadvány nem minősül befektetési ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak vagy befektetési tanácsadásnak. A hirdetést a Dialóg Befektetési
Alapkezelő Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF-E-III/42/2008) jelentette meg.. A befektetési jegyek vezető forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt. (tev.eng.sz.:I-1523/2003), a Budapesti
Értéktőzsde tagja.

