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Globális részvénypiaci eszközalap
Főbb jellemzők
Alap típusa: részvény
Kockázati besorolás: • Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő •
Mögöttes alap neve: NN (L) Global High Dividend
Mögöttes alap ISIN kódja: LU0191250504
Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGGHIC LX Equity
Referenciaindex: MSCI World Index
Eszközalap indulásának dátuma: 2014.04.04
Befektetési politika
A vagyonkezelő a befektetéseket mögöttes alapokon keresztül valósítja meg. Az eszközalap olyan mögöttes alapok közül
választhat, amelyek globális magas osztalékhozamú vagy egyéb globális részvénystratégiát követnek. Továbbá célja olyan
mögöttes alap választása, amely egy országonként és iparáganként nagymértékben diverzifikált nemzetközi
részvényportfóliót hozzon létre. A vagyonkezelő törekszik arra, hogy lefedje a referenciaindexet, de lehetősége van az
eszközosztályon belül olyan eszközök vásárlására is, amelyek referenciaindexe eltér a jelzettől. Az eszközalap maximum
10% készpénzt is tartalmazhat. Ez az arány az eszközalap indulásakor, az eszközalap bezárása előtti időszakban, illetve
nagymértékű pénzmozgások esetén átmenetileg megnövekedhet.
Árfolyam
Itt találja az eszközalap indulástól elért
árfolyamgrafikonjait.

Hozamok
Itt találja az eszközalap múltbeli nettó teljesítményét.
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Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a
www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy
biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét.
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Befektetési eszközök bemutatása
Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes
alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak.
Legnagyobb 10 befektetés
A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja.

10 legnagyobb befektetés
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Országok szerinti megoszlás
Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi
megoszlását mutatja.
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