Raport Muaji Dhjetor 2016
Informacion bazë

Objektivi i investimit dhe profili i investitorit

Menaxhimi i Fondit
Monedha
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Vlera fillestare e kuotës
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Shuma minimale pasuese
Komision në hyrje
Komision në dalje
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Kosto për transfertë fondesh
nga palë të treta
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Objektivi i Fondit është qe t’i jape investitorit nje kthim nga
investimi ne perputhje me nje menaxhim te kujdesshem te
portofolit duke ruajtur nivelin e kapitalit dhe likuiditetit te
nevojshem.
Nje pjese e rendesishme e aseteve te fondit mund te investohen
ne bono dhe obligacione thesari te Qeverise se Republikes se
Shqiperise, te emetuara ne monedhen euro. Megjithate,
frekuenca e emetimeve ne euro nga Qeveria e Republikes se
Shqiperise do te percaktoje shkallen ne te cilen Fondi do te
investoje ne keto lloj instrumentash.
Fondi është i përshtatshëm për individë dhe subjekte juridike të
cilët mendojnë se objektivi i investimit i Fondit përputhet me
kërkesat dhe pritshmëritë e tyre.

Profili i Riskut të investitorit
Risk i ulët
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Risk i lartë
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Vlera Neto e Aseteve (në euro)
Fondi është në kategorinë e dytë të Profilit të Riskut

Të dhëna për Fondin në 31.12.2016
Vlera Neto e Aseteve ne Euro
Numri i investitoreve
Vlera e Kuotes
*Kthimi vjetor nga investimi (31.12.2015 - 31.12.2016)
*Komisioni i administrimit zbritet përpara llogaritjes së kthimit nga investimi

100,616,980
4,315
113.8404
3.90%

Struktura e Portofolit te investimeve ne 31 Dhjetor 2016
Perberja e portofolit te investimeve sipas sektorit te ekonomise
Depozita & CA
Letra me vlere Qeveritare

20.61%
42.35%

Institucione Financiare Banka
Industri Farmaceutike
Energji Gaz
Elektricitet

3.18%
2.03%
2.13%
1.07%
2.37%

Institucione Financiare Jo Banka
Indust. e Automjeteve
Fonde Investimi
Transport & Logjistik

2.24%
15.94%
1.19%
4.79%
1.02%

Konsum
Telekomunikacion
Materiale Kimike
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Portofoli i fondit Euro eshte ndertuar ne nje menyre te tille qe te perfitoje nga balancimi i kategorive te ndryshme te
investimeve ne bono dhe obligacioneve qeveritare dhe te korporatave. Kjo behet me qellim per te diversifikuar portofolin
dhe ulur rrezikun qe vjen nga ekspozimi i gjere ndaj pak instrumenteve.
Perqindja e alokimit te aseteve behet ne perputhje me politiken e investimit dhe kritereve te specifikuara ne prospektin e
fondit. Asetet e Fondit jane te investuara ne instrumente financiare qe i perkasin emetuesve qe performojne ne industri
te ndryshme te ekonomise duke bere te mundur rritjen e diversifikimit te portofolit. Obligacionet te quajtura “dytesore”
(ose me termin financiar subordinated) perbejne afersisht 3.18% te portofolit ne fund te Dhjetor 2016.
Perqindja e alokimit te aseteve te fondit ne letra me vlere te Qeverise Shqiptare eshte ulur ne 32.73% te totalit te aseteve.
Perqindja e alokimit te aseteve ne depozita afatshkurter eshte rritur ne 20.61%, ndersa afersisht 16% e aseteve te fondit
jane investuar ne Fonde Investimi.

Perberja e portofolit sipas instrumentave
Fonde te investimeve

15.94%
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Obligacione te Qeverive te huaja

9.62%
32.73%

Obligacione te Qeverise Shqiptare
Obligacione te Korporatave
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Performanca e Fondit
Gjate muajit Dhjetor performanca e Fondit Raiffeisen Invest Euro ka pesuar rritje duke rikuperuar disa nga humbjet e
realizuara ne periudhen tetor – nentor 2016. Tregjet financiare te obligacioneve u stabilizuan pas humbjeve dhe
luhatshemrise se larte gjate muajit Nentor dhe portofoli i investimeve te fondit ka perfituar duke u vleresuar pozitivisht.

Ecuria e çmimit të kuotës Fondi Raiffeisen Invest Euro
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Kthimi vjetor neto i Fondit Raiffeisen Invest Euro eshte shume i kenaqshem per vitin 2016 dhe shume konkurrues ne raport
me alternativat e tjera te investimit ne tregun shqiptar. Per periudhen 1 vjecare Dhjetor 2015 – Dhjetor 2016 kthimi i
fondit eshte 3.90%. Performanca e fondit eshte shume me e larte se norma mesatare e tregut per depozitat 1 vjeçare ne
Euro, e cila per te njejten periudhe ka qene 0.19%.
Ne inkurajojme investitoret te kene nje horizont sa me te gjate investimi, ne menyre qe te perfitojne kthimin maksimal
nga investimi, dhe te mos rrezikojne duke dale nga fondi ne momentin e gabuar.
Portofoli i fondit Euro mund te ripozicionohet per te adresuar zhvillimet me te fundit te tregjeve financiare.

Informacion mbi ecurine e tregjeve financiare kombetare dhe nderkombetare, muaji Dhjetor 2016
Ne daten 30 Nentor Qeveria Shqiptare organizoi ankand te ri te nje obligacioni 2 vjecar ne monedhen Euro me date
emetimi 2 dhjetor. Ky eshte i vetmi emetim ne euro gjate 2016 nga ana e Qeverise Shqiptare. Norma e kuponit rezultoi
0.75%, duke u ulur ndjeshem ne krahasim me obligacionin paraardhes te emetuar me shume se nje vit me pare.
Agjensia prestigjioze e rating Moody’s ka konfirmuar vlerësim B1 për borxhin shqiptar dhe sfida kryesore per Shqiperine
mbetet raporti i larte i borxhit. Pritshmerite e Moody’s janë që raporti i borxhit të qeverisë shqiptare te arrije rreth 69%
të PBB-së në fund te vitin 2017.
Banka Qendrore Amerikane (FED) në mbledhjen e muajit Dhjetor rriti normen baze me 25 pike ne intervalin 0.50 – 0.75%
dhe pritshmerite jane qe gjate 2017 te bej edhe 3 rritje te tjera.
Tregjet financiare te obligacioneve ne Euro perfituan gjate muajit Dhjetor nga vendimarrja e politikes lehtesuese dhe
stimuluese e Bankes Qendrore Europiane, e cila vendosi te shtyj programin e blerjes se obligacioneve pertej Mars 2017
deri ne fund te vitit 2017 , megjithese vendosi te ul sasine e blerjeve mujore nga EUR 80 bio ne EUR 60 bio.
Zgjedhjet per reformen kushtetuese ne Itali rezultuan me doreheqjen e kryeministrit Renzi dhe besohet se zhvillimet
politike ne disa vende te Europes si France, Gjermani, Hollande gjate vitit 2017 kane shtuar rreziqet ne tregjet financiare
te Eurozones.
Të dhënat e kthimit nga investimi në të shkuarën janë vetëm ilustrative dhe nuk përfaqësojnë nje premtim apo garanci per kthimin ne
te ardhmen. Te gjithe shembujt e tjere numerike, jane perdorur per qellime ilustrative dhe analize te te dhenave historike, dhe nuk
duhen perdorur nga investitoret per te nxjerre konkluzione per te ardhmen. Investitorët e mundshëm janë të ftuar të lexojnë
Prospektin dhe Rregullat e Fondit.
Raiffeisen Invest dhe bankieret e Raiffeisen Bank nuk garantojne nje kthim te caktuar te fondit. Informacioni mbi cmimin e përditësuar
të kuotës, prospektin dhe rregullat e Fondit gjendet pranë zyrave të Raiffeisen INVEST sha., në web site www.raiffeisen-invest.al, ose
në degët e Raiffeisen Bank në Shqipëri.

