€-Likviditás eszközalap
Jellemzők
Összesített kockázat

+

Megcélzott ügyfélkör

Konzervatív

Referenciaindex

100% Bloomberg Barclays
Bellwether Swap 3Month TR Index
EUR

Ajánlott minimális befektetési
időtartam

1 év

Az eszközalap összetétele

Lehetséges befektetési eszközök

Célzott

A vagyonkezelő a célzott eszközalap-összetételtől a mindenkori piaci
helyzet és várakozásai függvényében a befektetési politikában meghatározott minimum-maximum értékek között eltérhet.
Az eszközalap elszámolása és nyilvántartása euróban történik, az eszközalapon belüli befektetések jellemzően euróban kerülnek befektetésre,
ugyanakkor más devizában is befektetésre kerülhetnek, mely esetén az
euróval szembeni devizakockázat részben vagy egészben fedezésre
kerülhet.

Fenntarthatósággal kapcsolatos szerződéskötés előtti közzététel

Minimum Maximum

A fenntarthatósági kockázatok befektetési döntésekbe integrálása
Pénzeszközök, pénzpiaci eszközök,
éven belüli lejáratú ﬁx kamatozású
állampapírok, változó kamatozású
állampapírok, kollektív befektetési
formák, betétek

70%

60%

100%

Éven túli lejáratú ﬁx kamatozású
hazai állampapírok

10%

0%

35%

Fix- és változó kamatozású
vállalati kötvények

10%

0%

30%

Fix- és változó kamatozású jelzáloglevelek

10%

0%

40%

Egyéb devizában denominált,
de részben, vagy egészben euróra
fedezett kötvények

0%

0%

40%

Likviditási kockázat

•
•
•
•
•

Jellemző kockázatok
Árukockázat
Devizaárfolyam-kockázat
Ingatlankockázat
Kamat- és hozamkockázat
Koncentrációs kockázat
Fenntarthatósági kockázat

•
•
•
•
•
•

Ország / politikai kockázat
Partnerkockázat
Részvénykockázat
Visszaﬁzetési kockázat

Földrajzi kitettség

Európa

Szektorális kitettség

nem koncentrált

•

•

A táblázatban használt jelölések: – jellemző; – nem számottevő.
(Részletes információ a BRÁF II.2. fejezetében található)

Az UNIQA Biztosító Zrt. a befektetési döntései meghozatala során folyamatosan törekszik a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatások
és a fenntarthatósági kockázatok ﬁgyelembe vételére, értékelésére és ezek
lehetséges mértékének racionális keretek közötti minimalizálására.
Felelős intézményként a Biztosító elkötelezett, hogy eszközalapkínálatának jövőbeli bővítése esetén minél nagyobb teret kapjanak a fenntartható befektetési célkitűzéssel rendelkező, illetve a fenntarthatósági
szempontokat előmozdító eszközalapok. Az átfogó eszközalapkínálat és
az ügyféligények széles spektrumának lefedése érdekében a Biztosító
mindemellett fenntartja azokat a régi eszközalapjait is, melyek befektetési politikája és eszközösszetétele eredetileg nem a fenntartható környezeti vagy társadalmi vagy irányítási szempontok alapján került meghatározásra. Ugyanakkor e meglévő eszközalapjainak összetételében is
– befektetési politikájuk változatlanul hagyása mellett – törekszik a fenntarthatósági szempontokat fokozottabban érvényesíteni a mögöttes befektetési eszközök rendszeres felülvizsgálatával. A Biztosító ezzel kapcsolatos részletes politikáját a honlapján (www.uniqa.hu/fenntarthatosag)
publikálja.
Az alábbiakban a „pénzügyi termék” kifejezést „eszközalap” értelemben
használjuk.
Jelen pénzügyi termék nem rendelkezik fenntarthatósági célkitűzéssel.
Az e pénzügyi termék alapjául szolgáló befektetések nem veszik ﬁgyelembe a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat.
A fenntarthatósági kockázatok hozamra gyakorolt hatása

Az eszközalap és mögöttes befektetéseinek célja a befektetett tőke értékének megóvása. Az eszközalap már rövidtávon is pozitív hozam elérésére törekszik alacsony árfolyamingadozás mellett. Az eszközalap
mindenekelőtt az Eurózóna területén kibocsátott állampapírokba, vállalatok és pénzintézetek rövid lejáratú hitelpapírjaiba, valamint bankbetétekbe, illetve tőzsdén vagy tőzsdén kívül kereskedett, a táblázatban
felsorolt befektetési eszközöket tartalmazó értékpapírokba fektető befektetési alapokba fektet.
Az eszközalap befektetésein keresztül kiegyensúlyozott és alacsony ingadozású árfolyamalakulásra törekszik. Az eszközalap alacsony kockázatvállalása mérsékelt hozamkilátással párosul, mely utóbbira a három
hónapos európai irányadó bankközi kamatlábbal (3 month Euribor) tőkésített index az iránymutató. Az eszközalap mindenekelőtt olyan rövid
távú befektetések számára lehet megfelelő, melyeknél fontos a tőke értékének megóvása.
Az eszközalapban tartott kötvénytípusú eszközök együttes súlyozott durációja (átlagos hátralévő lejárati ideje) maximum 1,5 év lehet.
Az eszközalap kezelőjének csak értékpapír vételi és eladási ügyletek engedélyezettek, az eszközalap portfóliójával kapcsolatban nem megengedett az értékpapír-kölcsönzés, sem az ehhez kapcsolódó visszavásárlási
megállapodások kötése. Lehetőség van azonban fedezeti, arbitrázs,
vagy a portfolió hatékony kialakítását elősegítő származtatott ügyletek
kötésére.

Az eszközalap befektetési hátterét adó mögöttes eszközök köre nem kifejezetten fenntarthatósági szempontok alapján került meghatározásra.
Az eszközalapban található mögöttes eszközök között magyar állampapírok és készpénz szerepelnek, esetükben a fenntarthatósági kockázat
bár fennáll, de nem minősítettük jelentősnek. Ugyanakkor általában az
állampapírok esetén egyes külföldi befektetők saját szempontjaiknak
megfelelően foghatnak fel bizonyos, a kibocsátó országra vonatkozó
környezeti vagy társadalompolitikai intézkedéseket, történéseket, ami
az adott ország állampapírjai esetében keresletcsökkenést vagy éppen
jelentősebb eladást indíthat el, ami árfolyamcsökkenéshez vezethet.
Ezek a fenntarthatósági szempontoktól is függő, akár szubjektív értékeléseket is magukba foglaló, interpretációk így negatívan is befolyásolhatják a várható hozamot.
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