Hirdetmény a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által forgalomba hozandó CIB Private Banking Vagyon
Vegyes Alapok Alapjáról
A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Igazgatósága 2018. szeptember 10-én kelt 58/2018. számú határozatában
döntött a legalább 200.000.000 db, 200.000.000 HUF össznévértékben forgalomba hozandó CIB Private Banking
Vagyon Vegyes Alapok Alapja elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap befektetési jegyeinek
kibocsátásáról. A CIB Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Alapja (a továbbiakban: Alap) célja, hogy hosszú
távon lehetőséget nyújtson a Befektetőknek arra, hogy a legkülönbözőbb kötvény- illetve, részvény típusú
befektetési célpontokra fókuszáló, magasan diverzifikált befektetési alapok teljesítményéből részesedhessenek.
Ennek a célnak az elérése érdekében az Alap hatékony diverzifikációt alkalmazva a befektetési univerzum
minden fontosabb, kötvény-, illetve részvénypiacán kitettséggel rendelkezhet. A referenciaindexek hozamát
meghaladó, minél magasabb teljesítmény reményében az Alap eszközkosarában olyan alapok találhatók,
amelyek befektetési stratégiájában egyaránt szerepet kapnak a globális és a fejlett, illetve a kötvény- és a
részvénypiacokra fókuszáló klasszikus, értékalapú, fundamentális befektetési stratégiák, valamint teret
kaphatnak a matematikai illetve statisztikai modelleken alapuló kockázatkezelési mechanizmusok is. Az Alap
befektetési eszközkosarának összetétele dinamikusan változhat, a mindenkori pénz- és tőkepiaci, illetve
makrogazdasági folyamatok függvényében. Az eszközkosáron belüli arányok folyamatosan újrasúlyozásra
kerülhetnek, amennyiben az Alapkezelő megítélése szerint a módosítás kedvezően befolyásolja az Alap
eszközértékét, hozamtermelő képességét, kockázati jellemzőit, likviditási feltételeit. Az Alap teljesítményét
17,5%-ban az MSCI Europe Net Total Return USD Index (NDDUE15 Index), 17,5%-ban a MSCI Daily TR Net
World Ex Europe USD (NDDUWXEU Index), 27,5%-ban a J.P. Morgan GBI EMU Unhedged LOC Index
(JNEULOC Index), 27,5%-ban a Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills TR Value Unhedged EUR Index
(LEB1TREU Index) és 10%-ban a ZMAX indexből álló referenciaindex összetételhez érdemes leginkább
hasonlítani. Az Alap érzékenyebben reagálhat azokra a piaci, gazdasági, politikai eseményekre, amelyek
negatívan érintik az Alap befektetési stratégiája által reprezentált kötvény és részvény típusú eszközosztályokat,
ez adott esetben hátrányosan befolyásolhatja az Alap teljesítményét, megnövelheti a befektetési jegyek
árfolyamának változékonyságát. Az Alapkezelő az Intesa Sanpaolo bankcsoporthoz tartozó Eurizon Capital SGR
S.p.A. befektetési alapkezelő által adott ajánlásokat mérlegelve meghatározza azokat az eszközosztályokat,
melyek az Alap portfóliójának részét képezik. A befektetési eszközkosár elemei között a vagyonkezelési és
befektetési szolgáltatásokban világszinten vezető szerepet betöltő, közismert befektetési alapkezelő
cégcsoportok által kezelt olyan befektetési alapok szerepelhetnek, amelyek tartása a Befektetőknek az Alappal
szemben elvárt hozam-kockázat preferenciáihoz illeszkedik. Az Alapkezelő az Alap portfóliójában a befektetési
alapokon túl a likviditás biztosításához más egyedi eszközöket (járulékos likvid eszközök, bankbetétek, rövid
futamidejű állampapírok stb.) is tarthat. Az Alap befektetési folyamatának fontos alappillérét jelentik az Eurizon
Capital SGR S.p.A. befektetési alapkezelő által alkalmazott kockázatkezelési eszközök és technikák is, melyek
célja, hogy az Alap befektetéseihez kapcsolódó várható kockázatokat lehetőség szerint, minél hatékonyabban
tudja azonosítani, mérni, figyelemmel kísérni és ellenőrizni. A befektetési jegyek forintért vásárolhatók meg, ám
mivel az Alap vagyonát nem forintban kibocsátott befektetési jegyekbe fektetheti, így az Alap hozamát a
devizaárfolyamok változásából keletkező nyereség, illetve veszteség is befolyásolhatja. Az Alapkezelőnek
lehetősége van a mindenkor aktuális piaci várakozásai szerint a devizaárfolyam-mozgások hatásának
semlegesítésére. A befektetési jegyek árfolyam-ingadozása az Alap portfóliójában található befektetési alapok
árfolyammozgását követve akár a mérsékelt szintet is elérheti, így kedvezőtlen esetben a Befektetési jegyek
visszaváltása akár az átlagot meghaladó mértékű árfolyamveszteséggel is járhat. A fentiek alapján az Alapba
történő befektetéshez legalább a kockázatokkal szembeni semleges kockázatviselési hajlandóság ajánlott. A
legalább 5 éves javasolt befektetési időtáv alatt akár átlagosnak tekinthető szintet meghaladó várható hozamra is
lehetőség nyílhat. A befektetési jegyek jegyzésére nyitva álló időszak: 2018. október 24. - 2018. október 31. A
befektetési jegyek névértéke 1 HUF. A jegyzési időszak alatt az értékesítési ár a befektetési jegyek névértékével
egyezik meg. A Befektetők jegyzésenként minimálisan 1.000.000 HUF össznévértékű befektetési jegyet
jegyezhetnek
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