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Befektetési politika

Az Alap befektetési osztályok széles körébe fektethet be különösen a globális részvénypiacon,
valamint az európai kötvény- és pénzpiacon. A fejlődő országokban eszközölt befektetések az
Alap vagyonának legfeljebb 30%-át tehetik ki. Legfeljebb 20% mértékig lehet olyan kötvényekbe
befektetni, amelyek a befektetési minősítés alatti minősítéssel rendelkeznek (magas hozamú
kötvények). A befektetési célkitűzés arra irányul, hogy középtávon olyan értékalakulást érjenek
el, amely összehasonlítható egy 50%-ban globális részvényekből és 50%-ban közepes
futamidejű eurókötvényekből álló portfólióéval.

Portfólió
menedzser

Marcus Stahlhacke
(2015/5/1-óta)
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YTD 1havi 3havi 6havi 1éves Ind. óta Ind. Óta p.a. 2018 2019

Alap -5,33 1,34 2,99 -7,19 -1,56 -2,00 -1,10 -10,15 15,21

Alapinformációk

ISIN / Német értékpapír szám LU1867685825 / A2N 4R8

Alapkezelő Allianz Global Investors GmbH

Letétkezelő State Street Bank International GmbH - Luxembourg branch

Kibocsátás dátuma 2018/10/1

Összes nettó eszközérték 908,53 mio. EUR

Nettó eszközérték 864,61 mio. HUF

Üzleti év vége 9/30/

Értékesítési országok AT, BG, CH, CZ, DE, FI, HR, HU, LU, NL, NO, SE, SK

Kockázat/hozam arányok

Aktívan kezelt részvény (%) ² 65,77

Osztalékhozam (%) ³ 1,84
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Az alap összetétele ⁴

10 legnagyobb befektetés (%-ban)

ALLIANZ GLB SUSTAINBTY-WTEUR 5,91

ISHARES EURO INFL-LKD GOVT 4,59

AMAZON.COM INC 2,43

MICROSOFT CORP 2,17

LG ESG EM GV B USD IND-IEURH 1,75

ALLIANZ EURO MICRO CAP-ITE 1,51

WELLINGTON FINTECH FD-S USD 1,50

ALPHABET INC-CL C 1,11

ARAMEA RENDIT PL NACHALTIG-I 1,00

JOHNSON & JOHNSON 0,99

Összesen 22,96
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nGlobális részvény nEuróövezeti fix kamatozású nKészpénz
nRészvény SAA

Alap adatok

Tényleges időtartam (%) 8,86

Átl. nominális hozam (%) 1,92

Legrosszabb hozam (%) ⁷ 0,05

Átlagos rating A

Díjstruktúra

Vételi jutalék %-ban ⁸ 4,00

Gyűjtő díj éves mértéke %-ban ⁸ 2,20

Összes költség (%) ⁹ 2,33

További információk az alapról

Ticker de Bloomberg ADMCTH2 LX

Ticker de Reuters ALLIANZGI01
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Lehetőségek

+ Hosszú távon részvényekből származó magas hozamlehetőség
+ További hozamok elérésének lehetősége fejlődő piaci és magas

hozamú befektetések hozzákeverése révén
+ A jó bonitású kötvények viszonylag magas értékstabilitása
+ Kockázatkezelés a kockáztatott érték alapján
+ Devizabefektetésekből származó árfolyamnyereség lehetséges

kockázatok

– Az alapban tartott részesedés értékének volatilitása (értékingadozása)
megnövekedett lehet

– A részvények, fejlődő országokban eszközölt és magas hozamú
befektetések magas fokú volatilitása, árfolyamveszteség is lehetséges

– A jó bonitású kötvények korlátozott hozamlehetősége
– A kockázatkezelés nem garantálja a veszteségek kizárását
– Devizabefektetésekből származó árfolyamveszteség lehetséges

KIZÁRÓLAG AZ ALAP FORGALMAZÓI ÉS PROFESSZIONÁLIS BEFEKTETŐK SZÁMÁRA

1 ) Nettó vagyonérték alapján számított teljesítmény, részvényenként (beleértve minden kezdeti költséget; disztribúció újra befektetve). A számítások a BVI (Német Beruházási
és Vagyongazdálkodási Szövetség / Bundesverband Investment und Asset Management e.V.) által javasolt módszertannal összhangban készültek.

2 ) Az alap azon eszközei arányára vonatkozó mérőszám, amelyet a benchmark indextől eltérő módon fektetnek be.
3 ) Az osztalékhozam a várt osztaléknak a részvény aktuális árfolyamával történő elosztása révén kapott érték, százalékban kifejezve. (VOszt/Részvényárfolyam), ahol: VOszt

= az utolsó kifizetett osztalék összegének és az évente várható osztalékfizetések számának a szorzata (pl. a várt osztalék egy negyedévente osztalékot fizető részvény
esetén az utolsó negyedéves osztalék szorozva néggyel). Az osztalékhozam függ az osztalék nagyságától és a részvény aktuális árfolyamától is, ahol mindkét irányadó
érték folyamatosan változásnak lehet kitéve. Az osztalékhozam csupán az aktuális osztalékösszegen és az aktuális részvényárfolyamon alapuló pillanatnyi érték; ezért
nem alkalmas egy részvényalap jövőbeni alakulását előrejelző mutatónak.

4 ) Ezt csak tájékoztatásul közöljük, nem jelent garanciát a későbbi allokációra nézve.
5 ) A származékos eszközöknél az alapul szolgáló eszközök gazdasági kitettsége van figyelembe véve.
6 ) Az Alap küls? finanszírozású lehet, és a befektetési arány legfeljebb 125%.
7 ) A legalacsonyabb lehetséges hozamot jelenti, amelyet a befektető elméletileg megszerezhet a kötvényen a futamidő lejártáig, amennyiben aktuális áron vásárolta azt

meg (a kibocsátó általi nemfizetés esetét kizárva). A legrosszabb hozamot a legrosszabb esetekre vonatkozó feltételezések alapján határozzuk meg, és kiszámoljuk azt a
hozamot, amelyet a befektetők akkor kapnának meg, ha a kibocsátó a legrosszabb esetekre vonatkozó intézkedéseket alkalmazna, beleértve az előtörlesztés, a korai
visszavásárlás vagy a törlesztési alap használatát (a kibocsátó általi nemfizetés esetét kizárva). Azt feltételezzük, hogy a kötvényeket a futamidő lejártáig megtartják, és a
kamatokból származó jövedelmet ugyanolyan feltételek mellett újból befektetik. A számítás során valutafedezet figyelembe vételére nem kerül sor. A legrosszabb hozam
a portfólió egyik jellemzője; főként az alapból származó tényleges jövedelmet nem tükrözi. Az alapra felszámított költségeket nem vesszük figyelembe. Ebből következően
a legrosszabb hozam nem alkalmazható a kötvényalap jövőbeni teljesítményének mutatójaként. Az előrejelzések nem mutatják megbízhatóan a jövőbeni eredményeket.

8 ) Ha az Alap részesedéseinek megszerzésekor kibocsátási pótdíj merül fel, ezt a forgalmazó partner akár 100%-ban átvállalhatja; a pontos összeg közlése a forgalmazó
partner részére a befektetési tanácsadás keretében történik. Ez vonatkozik az alapkezelő társaság által a forgalmazó partner részére a gyűjtő díjból történő esetleges
folyó forgalmazási jutalék kifizetésre is. A gyűjtő díj magába foglalja a mindeddig alapkezelési, adminisztrációs és forgalmazási díjként megjelölt költségeket.

9 ) TER (Total Expense Ratio, Teljes Költségráta): az előző évben az alapra terhelt összes költség (kivéve a tranzakciós költségeket).

Disclaimer
A befektetés kockázattal járó tevékenység. Egy befektetés értéke és az abból
származó bevétel nőhet, de csökkenhet is, így előfordulhat, hogy a befektetők nem
kapják vissza teljes egészében a befektetett összeget. A fix kamatozású
értékpapírokba való befektetések különféle kockázatokat hordozhatnak a befektetők
számára, beleértve – azonban nem kizárólagosan – a hitelezési, kamat- és likviditási
kockázatot, valamint a korlátozott rugalmasság kockázatát. A gazdasági környezet
változásai és a piaci körülmények befolyásolhatják ezeket a kockázatokat, ami
negatív hatással lehet a befektetések értékére. A növekvő névleges kamatokkal
jellemzett időszakokban a fix kamatozású értékpapírok értéke (a fix kamatozású
értékpapírokra vonatkozó rövid pozíciók értéke is) általánosságban előreláthatólag
csökkenni fog. És fordítva, a csökkenő kamatokkal jellemzett időszakokban a fix
kamatozású értékpapírok értéke általánosságban előreláthatólag növekedni fog. A
likviditási kockázatok számlakifizetéseknél vagy -visszafizetéseknél ezek késedelmét
vagy meghiúsulását okozhatják. A(z) Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 a(z)
Allianz Global Investors Fund, egy Luxemburg törvényei szerint létrejött, változó
részvénytőkéjű, nyílt végű befektetési társaság (úgynevezett „SICAV”) részalapja. A
Részalap azon egység-/részvényosztályaiba tartozó egységek/részvények értéke,
amelyek nem az alapdevizában vannak denominálva, megnövekedett volatilitásnak
lehet kitéve. Más egység-/részvényosztályok volatilitása eltérő – és esetleg
magasabb – lehet. A múltbéli teljesítmény nem jelzi előre megbízhatóan a jövőbeni
eredményeket. Ha az a deviza, amelyben a múltbéli teljesítményt kifejezik, különbözik
a befektető országának devizájától, akkor a befektetőnek tudatában kell lennie
annak, hogy a devizaárfolyamok hullámzása miatt a kimutatott teljesítmény
magasabb vagy alacsonyabb is lehet, ha átváltják a befektető helyi devizájába. Ez a
dokumentum csupán tájékoztatási célokat szolgál, és nem tekinthető ajánlatnak,
illetve ajánlattételre, szerződéskötésre vagy bármely értékpapír megvásárlására vagy
eladására irányuló felhívásnak. Előfordulhat, hogy az itt leírt értékpapírok értékesítés
céljából nem érhetők el minden joghatóságban, illetve a befektetők bizonyos
kategóriái számára. A dokumentum kizárólag az alkalmazandó jog által
engedélyezett módon terjeszthető, és nem érhető el különösen az USA lakosai

és/vagy állampolgárai számára. Az itt leírt befektetési lehetőségek nem veszik
figyelembe semmilyen adott személy specifikus befektetési célkitűzéseit, pénzügyi
helyzetét, tudását, tapasztalatát vagy specifikus igényeit, és semmiféle garancia nincs
rájuk vonatkozóan. A jelen dokumentumban kifejtett nézőpontok és vélemények –
amelyek értesítés nélkül változhatnak – a kibocsátó vállalatok megjelenéskor
érvényben lévő véleményét tükrözik. A felhasznált adatok különféle forrásokból
származnak, és bár feltételezzük, hogy helyesek és megbízhatóak, azonban ezt külön
nem ellenőriztük; pontosságuk és teljességük nem garantált, és nem vállalunk
felelősséget a felhasználásukból származó semmiféle közvetlen vagy
következményes kárért, kivéve, ha azt súlyos gondatlanság vagy szándékos
kötelezettségszegés okozta. Bármely korábban vagy a jövőben tett, illetve megkötött,
alapul szolgáló ajánlat vagy szerződés feltételei irányadóak maradnak. Az
értékesítési tájékoztató, az alapító dokumentumok, az alapok napi árfolyamai, a
„Kiemelt befektetői információk” dokumentum, valamint a legutóbbi éves és féléves
pénzügyi beszámolók díjmentesen beszerezhetők a(z) Allianz Global Investors GmbH
Alapkezelő Társaságtól az Alap honos országában – Luxemburg – illetve a
kibocsátótól az alább jelzett címen vagy a www.allianzgi-regulatory.eu webcímen.
Kérjük, hogy a befektetés megtétele előtt gondosan olvassa el ezeket a
dokumentumokat, amelyek kizárólagosan kötelező erejűek. A jelen dokumentum
marketingkommunikációs célokat szolgál. Kibocsátója az Allianz Global Investors
GmbH (www.allianzgi.com), egy Németországban bejegyzett korlátolt felelősségű
befektetési társaság, amelynek bejegyzett székhelye a Bockenheimer Landstrasse 42-
44, 60323 Frankfurt/M cím alatt található, Frankfurt/M helyi bírósága HRB 9340
számon tartja nyilván, működési engedélyét pedig a Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (a német Pénzügyi Szolgáltatások Szövetségi
Felügyelete, www.bafin.de) bocsátotta ki. A jelen kommunikáció nem a befektetési
(stratégiai) ajánlások pártatlanságának biztosítását célzó törvényi előírásoknak
megfelelően készült, és nem vonatkozik rá az ilyen jellegű ajánlások közzétételét
megelőző kereskedés tilalma. A jelen dokumentum tartalmának sokszorosítása,
közzététele vagy átadása – annak formájától függetlenül – tilos.


