
Eurizon Fund - Absolute Prudent R, EUR Akkumulálás

Adatok érvényességének dátuma: 2022/08/31

Alapra vonatkozó statisztikák

6 hó 1 év 3 év 5 év Indulás óta

Részalap évesített volatilitása 4.60% 3.36% 2.52% 2.21% 1.88%

Sharpe-ráta -0.87 -0.91 0.00 0.06 0.06

Éves teljesítmény (naptári év)

Részalap Cél

2021 -1.72% 0.63%

2020 3.61% 0.81%

2019 -1.40% 0.88%

2018 1.11% 0.80%

2017 -0.77% 0.17%

Teljesítmény és nettó eszközérték változásai*

Portfólió menedzser Roberto Bianchi

Az alap saját tőkéje ( EUR) 462 mil

01-2006 08-2022

Nominális és évesített hozamok
Részalap Cél Részalap Cél

Nominális Évre vetített

Az év eleje óta -2.92% 0.28% - -

1 hó -0.77% 0.05% - -

3 hó 0.25% 0.12% - -

1 év -3.76% 0.49% - -

3 év -1.65% 1.98% -0.55% 0.65%

5 év -1.70% 3.55% -0.34% 0.70%

Indulás óta 16.09% 34.29% 0.90% 1.79%

Befektetések eszközönként 110

Morningstar Rating ™ minősítés ★★★

Árfolyam ( EUR) 116.54

Indulás dátuma 2006/01/09

*A múltbeli teljesítmény és/vagy adott esetben a vonatkozó referenciaindex múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli teljesítményre nézve. A teljesítmény meghatározása az állandó költségek és a
teljesítési díjak levonása után történik, és nem tartalmazza a be- és kilépési díjakat. Újrabefektetett osztalék/Kifizetett osztalék (esettől függően).
Referenciaidőszak: YTD (évközi aktuális tényidőszak), 2022. január 1-től a jelen beszámoló időpontjáig A hozamszámítások során nem vettük figyelembe az átlagos szakmai ügyfelek lakóhelye szerinti országában
alkalmazandó adókat. Ha a kimutatásban szereplő devizanem eltér az Ön devizanemétől, devizakockázat lép fel, amely értékcsökkenést eredményezhet.

Részalap Cél

Nettó eszközérték változása az indulástól kezdődően

Ennek az alapnak a kezeloje Eurizon Capital S.A.

Befektetésre/Teljesítményre vonatkozó célkitűzések és politika
Az alap közvetlenül vagy származtatott eszközökön keresztül elsősorban valamilyen devizában denominált állami és vállalati kötvényekbe fektet be és csak kisebb mértékben részvényekbe. Az alap jelentős
mértékben befektethet befektetésre nem javasolt kötvényekbe. Ezek a befektetések a világ bármely részén lehetnek.
Ez azt jelenti, hogy az alap rendszerint hitelviszonyt megtestesítő vagy hitelviszonyhoz kötött instrumentumokba fekteti az összes nettó eszköz legalább 51%-át, például átváltható kötvényekbe, fedezett
kötvényekbe és pénzpiaci eszközökbe. Ezen befektetések közül néhány lehet befektetésre nem ajánlott besorolású. A nettó részvénykitettség az összes nettó eszköz 20%-a és -20%-a között mozoghat.
Az alap a következő eszközosztályokba fektethet be legfeljebb az összes nettó eszköz jelzett százalékos arányában:
- befektetésre nem ajánlott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok: 49%
- feltételhez kötött átváltható kötvények („coco” kötvények): 10%
Az alap nem fektet be eszközzel fedezett értékpapírokba, de közvetve lehet kitettsége ezekkel szemben (maximum az összes nettó eszköz 10%-áig).
Az alap felhasználhatja a származtatott eszközöket a kockázatok (fedezeti ügyletekkel történő) csökkentésére és a költségek mérséklésére, valamint további befektetési kitettség elérésére.

További információért olvassa el a Tájékoztatót vagy a Kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumot (KIID).

Teljesítménycél

Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills Index® + 1,20% (total return)

Kockázat/hozam profil

Alacsonyabb kockázat 3 Magasabb kockázat

Potenciálisan alacsonyabb
nyereséggel

Potenciálisan magasabb
nyereséggel

1 2 3 4 5 6 7

Ez az indikátor korábbi adatokon alapul, de nem használható a részalap jövőbeli kockázati profiljának megbízható indikátoraként.

A bemutatott kockázati és jutalom kategória esetén nem garantálható, hogy változatlan marad, a kategorizálás az idő elteltével eltolódhat.

A legalacsonyabb kategória nem azt jelenti, hogy az adott befektetés nem rendelkezik kockázatokkal.

A kockázatokkal, valamint a díjakkal és a feltételekkel kapcsolatos további információkért olvassa el a Kiemelt befektetői információkat tartalmazó
dokumentumot (KIID) és a Tájékoztatót (különös figyelemmel az „1.2 Befektetési célkitűzés és kockázati tényezők” szakaszra).

Tájékoztató anyag. Ez a közlemény kizárólag a szakmai befektetők tájékoztatására szolgál. Nem lakossági befektetők vagy bármely egyesült államokbeli személy
tájékoztatásának a célját szolgálja. 
Kérjük, olvassa el a dokumentum végén található fontos információkat.
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Eurizon Fund - Absolute Prudent R, EUR Akkumulálás

Adatok érvényességének dátuma: 2022/08/31

Részalap

JPY 3.52%

IDR 1.92%

INR 1.87%

MYR 1.80%

PHP 0.54%

HKD 0.54%

TWD 0.33%

GBP -1.20%

Egyéb 0.70%

% hozzáj.

0-1 7.41%

1-3 67.76%

3-5 24.83%

5-7 -

7-10 -

>10 -

Összesen 100.00%

Az S&P minősítése/lejárati idő szerinti allokáció*

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10 Összesen

AAA 2.24% 3.51% 0.69% - - - 6.44%

AA - 0.98% - - - - 0.98%

A 4.11% 6.41% 2.55% - - - 13.07%

BBB 10.54% 41.10% 10.62% - - - 62.26%

BB 2.00% 4.45% 0.51% - - - 6.97%

B 0.32% 0.71% - - - - 1.03%

B alatti - - - - - - -

Összesen 19.22% 57.17% 14.37% - - -
Részalap

Devizaárfolyam-kockázati kitettség*Földrajzi bontás kibocsátók szerint

Időtartam-hozzájárulás országok szerint

Időtartam alakulása

Részalap

03-2022 2.99

04-2022 3.46

05-2022 3.35

06-2022 4.37

07-2022 1.81

08-2022 1.74

Portfólióra vonatkozó információk

Eszközmegoszlás*

Részalap

Származékos eszközök Súly

Devizanem -

Részvény -6.97%

Kamatláb -

A 10 legnagyobb súlyú eszköz a portfólio (készpénz kivételével)

Súly Ágazat Időtartam S&P minősítése

BTPS 1,45 05/15/25 6.17% Kormányzati 2.57 BBB

BTPS 0.3 08/15/23 5.12% Kormányzati 0.93 BBB

BTPS 2 12/01/25 5.11% Kormányzati 3.05 BBB

BTPS 1.85 07/01/25 5.10% Kormányzati 2.68 BBB

BTPS 0 04/15/24 5.02% Kormányzati 1.58 BBB

BTPS 0 12/15/24 4.86% Kormányzati 2.23 BBB

FUT MSCI EmgMkt Sep22... 2.24% - - -

BPCEGP 1% 04/01/25 1.26% Vállalati 2.47 BBB+

UBS 1,25% 04/17/25 1.22% Vállalati 1.56 A-

C 1 1/4 07/06/26 1.19% Vállalati 2.71 BBB+

Portfólió jellemzői

Részalap

Súlyozott átlagos kupon 1.85%

Aktuális hozam 1.87%

Átlagos minősítés BBB

Yield to Worst* 2.55%

A portfólió Yield to Worst csak a rögzített bevételt biztosító
összetevőre vonatkozik, és az egyes kötvényinstrumentumok
hozamának súlyozott átlagaként kerül kiszámításra úgy, hogy
a súlyozás az egyes instrumentumok értékére tekintettel
történik. A hozamok tartalmazzák azoknak a választható
összetevőknek a működésével kapcsolatos valószínű
eredményeket, amelyeket a kötvények esetleg tartalmaznak.

Az időtartamhoz való
hozzájárulás lejárati
idő szerint

A felosztás változhat. Az ebben a dokumentumban szereplő, konkrét dokumentumokra vonatkozó hivatkozások nem
tekintendők ezen értékpapírok vételére vagy eladására irányuló javaslatnak.

Ágazati felosztás

Részalap

Államkincstár 33.15%

Kormányzathoz kapcsolódó

Ügynökség 1.32%

Helyi hatóság -

Nemzetek feletti 0.22%

Szuverén 9.95%

Vállalati

Ipari 13.29%

Pénzügyi intézmények 26.15%

Közművek 1.37%

Értékpapírosított 5.01%

Részalap

*Ez az adat csak a devizakockázattal szemben nem
fedezett osztályokra vonatkozik.

*A számításokban nem vették figyelembe az értékeléssel nem rendelkező eszközöket.

*A „Vállalati” típusú eszközosztály tartalmazhat olyan ügynökségek vagy helyi hatóságok által kibocsátott eszközöket, amelyek
hitelképessége megegyezik a vállalati kibocsátású eszközökével.

Tájékoztató anyag. Ez a közlemény kizárólag a szakmai befektetők tájékoztatására szolgál. Nem lakossági befektetők vagy bármely egyesült államokbeli személy
tájékoztatásának a célját szolgálja. 
Kérjük, olvassa el a dokumentum végén található fontos információkat.
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Eurizon Fund - Absolute Prudent R, EUR Akkumulálás

Adatok érvényességének dátuma: 2022/08/31

Fenntarthatósági jellemzők

Az alap megfelel az (EU)
2019/2088 rendelet 8.
cikkében foglaltaknak;
további információkért lásd a
fenntarthatósági jelentéseket.

Befektetési univerzum

A vizsgált ágazatokban érintett szén-dioxid-
kibocsátók százalékos aránya

Eurizon Fund - Absolute Prudent R

Az ESG-pontszám megállapításának az alapja: 2021/09/01 és 2022/08/31 közötti időszak gördülő átlaga.

ESG-pontszámESG-pontszám

 kritikus szén-dioxid-kibocsátók százalékos ará

ESG-pontszám
Az ESG-pontszám az MSCI ESG által az egyes kibocsátókra vonatkozóan szolgáltatott adatokon alapuló környezeti,
társadalmi és irányítási tényezőket veszi figyelembe, amelyeket a portfólió alapjául szolgáló értékpapírok szerint
aggregálnak. Ugyanezt a módszert alkalmazzák a termékek befektetési univerzumára is.

100100

Azok a kibocsátók, melyek pontszáma az MSCI
ESG szerint CCC, „kritikusnak” minősülnek,
mivel nagyobb mértékben vannak kitéve a
környezeti, társadalmi és irányítási
kockázatoknak. Ezekre az értékpapírokra
vonatkozóan eszkalációs eljárást vezettek vagy
vezetnek be.

Részalap Részalap

A vitatott ágazatokban működő (azaz nem
„társadalmilag felelős”) kibocsátók közé
tartoznak azok a vállalatok, amelyek
közvetlenül részt vesznek a nem hagyományos
fegyverek gyártásában, a szénágazatban vagy
az olaj- és gázkitermelésben (ún. olajhomok)

Forrás: az MSCI ESG Research által szolgáltatott adatok belső feldolgozása.

Tájékoztató anyag. Ez a közlemény kizárólag a szakmai befektetők tájékoztatására szolgál. Nem lakossági befektetők vagy bármely egyesült államokbeli személy
tájékoztatásának a célját szolgálja. 
Kérjük, olvassa el a dokumentum végén található fontos információkat.
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Eurizon Fund - Absolute Prudent R, EUR Akkumulálás

Adatok érvényességének dátuma: 2022/08/31

Az Alap áttekintése
Jogállás Fonds Commun de Placement (FCP)/ÁÉKBV

Az Alap tekintetében irányadó joghatóság Luxemburg

ISIN-kód LU0230568445

Indulás dátuma 2006/01/09

Értékelés Napi

Bloomberg-kód SPABPDR LX

Jegyzési díj Max. 2.50%

Visszaváltási díj -

Folyó költségek 1.14%

Kezelési díjak 0.90%

Teljesítménydíjak A teljesítménydíjak kiszámítása a tájékoztatóban leírt módszernek megfelelően történik, az Alap által (a 2019-es év
végén rögzített értékkel kezdve) az elmúlt öt naptári év végén elért egy befektetési egységre jutó legmagasabb nettó
eszközértéket meghaladó hozamok és az éves szintű Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills Index® + 1.20% érték
közötti pozitív eltérés alapján, 20,00%-os részesedési arány használatával.

Legkisebb kezdeti jegyzési összeg 500 EUR

Adók
Az adóügyi kezelés az egyes befektetők egyéni körülményeitől függ, és a jövőben változhat. Kérjük, tájékoztatásért
forduljon pénzügyi és adótanácsadójához.

Alapkezelő társaság Eurizon Capital S.A.

a Részalap Befektetéskezelője. Epsilon SGR S.p.A.

Kategória MACRO TRADING EUR

Az Alap nem indexkövető ÁÉKBV, és nem célja, hogy akár szintetikus, akár fizikai módon passzívan reprodukálja, kövesse vagy kiaknázza egy referenciaindex teljesítményét.

Az alap megfelel az (EU) 2019/2088 rendelet 8. cikkében foglaltaknak; további információkért lásd a fenntarthatósági jelentéseket.

Tájékoztató anyag. Ez a közlemény kizárólag a szakmai befektetők tájékoztatására szolgál. Nem lakossági befektetők vagy bármely egyesült államokbeli személy
tájékoztatásának a célját szolgálja. 
Kérjük, olvassa el a dokumentum végén található fontos információkat.
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Eurizon Fund - Absolute Prudent R, EUR Akkumulálás

Adatok érvényességének dátuma: 2022/08/31

Hozzáférés az Alap dokumentumaihoz és más információkhoz az Ön országában

A befektetési döntések meghozatala előtt feltétlenül olvassa el a Tájékoztatót és a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumokat (KIID-ek), a Kezelési Szabályzatot és a legutolsó rendelkezésre álló
éves vagy féléves pénzügyi jelentést, valamint különösen a Részalapba történő befektetéssel kapcsolatos kockázati tényezőket. Ezek a dokumentumok bármikor díjmentesen elérhetők az Alapkezelő Társaság
honlapján: www.eurizoncapital.com. Ezek a dokumentumok angol nyelven (a KIID-ek pedig az Ön lakóhelye szerinti ország hivatalos nyelvén) érhetők el, és kérésre nyomtatott formában is beszerezhetők az
Alapkezelő Társaságtól.
Ez a dokumentum nem képez befektetési, jogi vagy adóügyi tanácsot. Kérjük, egyeztessen adó- és pénzügyi tanácsadójával, hogy kiderítse, a Befektetési jegy alkalmas befektetést jelent-e az Ön személyes
helyzetében, és hogy megértse a kapcsolódó kockázatokat és adóhatásokat.
Az adóügyi kezelés az egyes ügyfelek egyéni körülményeitől függ, és a jövőben változhat.
Az itt szereplő valamennyi információ a közzététel időpontjában pontos volt, és a jövőben változhat.
Az Alapkezelő Társaság nem vállal felelősséget a jelen tájékoztató anyagban foglalt információk nem megfelelő felhasználásáért.

Egyesült államokbeli személy: Az Alapok és azok Részalapja nem került nyilvántartásba vételre az Egyesült Államok szövetségi értékpapírtörvényei vagy az Amerikai Egyesült Államok államaiban, területein vagy
birtokain alkalmazandó bármely egyéb jogszabály szerint.
Következésképpen azok nem forgalmazhatók sem közvetlenül, sem közvetve az Egyesült Államokban (beleértve annak területeit és birtokait), valamint az Egyesült Államok lakosai és állampolgárai, valamint
„egyesült államokbeli személyek” számára, illetve javára. Ez a dokumentum nem az Amerikai Egyesült Államok lakosai, vagy állampolgárai és az Egyesült Államok módosításokkal hatályos 1933. évi
értékpapírtörvényével összhangban az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet („Securities and Exchange Commission”) által kiadott S Rendelet (https://www.sec.gov/rules/final/33-7505a.htm) szerinti egyesült államokbeli
személyek általi használatra készült.

FONTOS INFORMÁCIÓK

Elérhetőségek

Eurizon Capital S.A.
Társasági székhely: 28, boulevard Kockelscheuer - L-1821 Luxembourg P.O. 2062 - L-1020 Luxembourg; Tel.: +352 49 49 30/1; Fax: +352 49 49 30/349
Société Anonyme - R.C.S. Luxembourg N. B28536 – Adószám: 2001 22 33 923 - N. I.B.L.C.: 19164124 – IBAN LU19 00241631 3496 3800.
Intesa Sanpaolo Csoport tagja – az olaszországi banknyilvántartásba bejegyzett vállalat – kizárólagos tulajdonos: Eurizon Capital SGR S.p.A.

A Részalap befektetési jegyeivel kapcsolatos információk és adatok forrása: Eurizon Capital SGR S.p.A, Società di gestione del risparmio, egy Olaszországban 15010-es szám alatt bejegyzett részvénytársaság,
amelynek székhelye Piazzeta Giordano dell'Amore, 3,  Milánó cím alatt található, és amely jogosult befektetéskezelőként eljárni a CONSOB felügyelete alatt.

Morningstar minősítés a jelen dokumentum szerinti befektetési jegy alapján. A módszertanra vonatkozóan további részletekért olvassa el a Szószedetet, illetve nézze meg a következő linket: https://
www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/ research/methodology/771945_Morningstar_Rating_for_Funds_Methodology.pdf. A Morningstar minősítés a múltbeli teljesítmény mennyiségi értékelése,
amely figyelembe veszi a betudható kockázatokat és költségeket. Nem vesz figyelembe minőségi elemeket, és kiszámítása egy (matematikai) képlet alapján történik. Az osztályokat kategóriákba sorolják, majd
pontszámuk alapján összehasonlítják a hasonló ÁÉKBV osztályokkal, és egy-öt csillagot kapnak. Mindegyik kategóriában az első 10% 5 csillagot kap, a következő 22,5% 4 csillagot, a következő 35% 3 csillagot, a
következő 22,5% 2 csillagot, a legutolsó 10% pedig 1 csillagot kap. A minősítést havonta számítják ki a 3, 5 és 10 éves korábbi teljesítmény alapján, és nem veszik figyelembe a jövőt.

MORNINGSTAR is an independent provider of investment analysis. © 2022 Morningstar. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2)
may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely.
Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information.  Morningstar Rating past performance is no guarantee of future results. For more
detailed information about Morningstar Rating, including its methodology, please go to: https://shareholders.morningstar.com/investor-relations/governance/Compliance--Disclosure/default.aspx

Az FTSE Russell® az FTSE, Russell, FTSE Canada, MTSNext, Mergent, FTSE FI, YB kereskedelmi neve. Az „FTSE®”, „Russell®”, „FTSE Russell®”, „MTS®”, „FTSE4Good®”, „ICB®”, „Mergent®”, „The Yield
Book®” és az összes többi itt használt védjegy és szolgáltatás védjegy (akár regisztrált, akár nem regisztrált) olyan védjegyek és/vagy szolgáltatás védjegyek, amelyeket az LSE Csoport megfelelő tagja vagy az ő
megfelelő licencbeadói tulajdonolnak vagy a használatára engedéllyel ők rendelkeznek, és amelyeket az FTSE, a Russell, az MTSNext, az FTSE Canada, a Mergent, az FTSE FI, az YB tulajdonol vagy a használatára
engedéllyel ők rendelkeznek. Az FTSE International Limited vállalatot a Financial Conduct Authority pénzügyi felügyeleti hatóság engedélyezte és szabályozza referenciaérték-adminisztrátorként.

MSCI: Az MSCI-től kapott, ebben a marketingdokumentumban szereplő információk kizárólag az Ön belső céljaira használhatók fel, semmilyen formában nem sokszorosíthatók és nem terjeszthetők, és nem
használhatók fel pénzügyi eszközök, termékek vagy indexek létrehozására. Az MSCI és más adatszolgáltatók információinak rendelkezésre bocsátása „aktuális állapotukban” történik, és ezen információk
felhasználója vállalja az ezen információk bármilyen felhasználásának teljes kockázatát. Az MSCI, annak összes társvállalata és bármely MSCI információ összeállításában vagy létrehozásában részt vevő vagy azzal
kapcsolatban álló bármely más személy (együttesen az „MSCI Felek”) és más adatszolgáltatók kifejezetten elutasítanak minden garanciát (korlátozás nélkül beleértve az eredetiségre, pontosságra, teljességre,
időszerűségre, jogsértő minőségtől mentességre, értékesíthetőségre és egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciákat) ezen információk tekintetében. A fentiek bármelyikének korlátozása nélkül az
MSCI Fél vagy más adatszolgáltató semmilyen esetben sem vállal felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett, különleges, véletlenszerű, büntető jellegű, következményes (korlátozás nélkül beleértve az elmaradt
nyereséget) vagy bármilyen egyéb kárért.

S&P: Az S&P 500 index az S&P Dow Jones Indices LLC terméke, és a FIL Fund Management (Ireland) Limited („FIL”) részére van licencbe adva. Az S&P Dow Jones Indices LLC és annak társvállalatai nem
szponzorálják, nem támogatják, nem értékesítik és nem népszerűsítik a Részalapot, és sem az S&P Dow Jones Indices LLC, annak társvállalatai, sem pedig harmadik fél licencbeadóik nem tesznek semmiféle
kijelentést az ezen termékbe való befektetés célszerűségére vonatkozóan. Az S&P 500® a Standard & Poor's Financial Services LLC bejegyzett védjegye, és a FIL részére van licencbe adva. Az Indexről további
információt az indexszolgáltató webportálján, a nyilvánosság számára elérhető információk között talál a következő címen: http://us.spindices.com/indices/equity/sp-500.

Tájékoztató anyag. Ez a közlemény kizárólag a szakmai befektetők tájékoztatására szolgál. Nem lakossági befektetők vagy bármely egyesült államokbeli személy
tájékoztatásának a célját szolgálja. 
Kérjük, olvassa el a dokumentum végén található fontos információkat.
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