
MarketinganyagA Schroders kínálata a globális 
átalakulás jegyében
A jelen befektetése egy jövőbeli világért 



Az emberi innováció és a világunkban 
jelentkező instabilitás kezelése 
terén jellemző, felülmúlhatatlan 
találékonyságából lenyűgöző 
befektetési témák születnek. Ezek 
hatására új piacok jelennek meg, 
a már létezők átalakulnak, és mindez 
jelentős mértékben és hosszú távon 
befolyásolja életünket.

Manapság a technológia fejlődésének 
köszönhetően a változás gyorsabb 
ütemű, mint valaha. Úgy véljük, 
a változás tempója és léptéke 
lehetőségek egész tárházát nyitja meg 
a befektetők előtt.
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Az instabilitás 
lehetőségeket teremt
A világunkban jelentkező instabilitás kezeléséhez a tematikus 
befektetésen keresztül vezet az út.

Gondoljon csak a világ egyre növekvő népessége 
számára elérhető, szűkös erőforrások jelentette 
nyomásra, valamint ennek a klímaváltozás 
formájában jelentkező hatására.

Jusson eszébe továbbá az egyes piacokon a kínálat 
és kereslet közötti egyensúly hiánya, ahol vagy a 
kereslettel nem sikerül lépést tartani, vagy a kínálat 
nem elég hatékony. A közúti személyszállítási 
szolgáltatások és az on-demand típusú, lekérhető 
médiaszolgáltatások csak néhány példa az elmúlt 
évekre jellemző, fő területekre.

Az instabilitás kezelése nyomán jelentősséggel 
bíró, a hatásoknak ellenálló és hosszú távú 
témák alakultak ki; ezek olyan vállalkozásokhoz 
kapcsolódnak, amelyeknél az innováció 
előremozdítója maga a találékonyság. Ezek a 
vállalatok átalakítják bolygónkat és mindennapi 
életünket, és egyben vonzó befektetést is 
jelentenek.
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Miért témák szerint 
közelítjük meg az 
alapokat?

A befektetési körkép gyorsan változik 
annak hatására, hogy a gazdasági, politikai, 
demográfiai, környezeti és technológiai 
erők egyszerre rejtenek lehetőségeket és 
veszélyeket is magukban. Ennek hatására 
a következő években meg fog változni a 
befektetés folyamata.

A tematikus befektetésnek köszönhetően a 
befektetőknek egyrészről lehetőségük van 
helytállni a diszruptív erők által elénk tárt 
kihívásokkal szemben, másrészről kiaknázni 
az átalakulás folyamatában születő, izgalmas 
lehetőségeket. Mivel manapság a befektetők 
folyamatosan további megtérülési forrásokat 
keresnek, úgy véljük, hogy a tematikus 
megközelítés komoly szerepet játszhat egy 
hosszú távra alkalmas portfólió kialakításában.
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A megfelelő 
témák 
meghatározása
A témákat három kritérium alapján 
választjuk ki:

1 

A téma tartós aktualitása 
A kérészéletű trendek helyett hosszú távú 
témákba fektetünk be. Olyan témákat választunk, 
amelyek stabil és tartós jellegzetességekkel 
bírnak, ezáltal kiállják a piacok hullámvölgyeit, 
valamint fenntartható megtérülést jelentenek a 
befektetőknek.
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Visszatekintés helyett 
fókuszban az előrelátás 
Ahhoz, hogy a piacon vezető megtérülést tudjunk 
biztosítani, másképp kell viszonyulnunk a piachoz. 
Emiatt olyan témákat határoztunk meg, amelyekben 
saját kis világegyetemeket tudunk létrehozni, 
ezek pedig hatékonyabban mutatják a befektetési 
lehetőségeket. Ezáltal szabadon kifejezhetjük teljes 
bizalmunkat az egyes vállalatokban, nem zárjuk be 
magunkat az indexek súlyozása jelentette korlátok 
közé. Elvégre is az az érdekes számunkra, hogy egy 
vállalat mennyire képes átformálni a jövőbeli világot, 
nem pedig az, milyen sikereket ér el ma.

3 

A lehetőségek 
kiegyensúlyozása 
Olyan témákat választunk, amelyek kiterjedésüket 
tekintve nem túl kicsik, de nem is túl nagyok. Fontos, 
hogy a témák rugalmasak legyenek, hiszen a 
valamirevaló témák idővel tovább változnak. Emiatt 
kerüljük az olyan témavilágokat, amelyek csak 
néhány szereplőt foglalnak magukban. Emellett 
mi nem egyszerűen lemásolunk egy általános 
részvényportfóliót, hanem a befektetők számára 
szabatos információkat nyújtunk, hogy valós 
oldalról közelíthessenek meg egy-egy témát. Az 
egyensúly megtalálásával a befektetők számára valós 
formájukban tudjuk bemutatni a témákat, hogy a 
potenciális megtérülés tekintetében a lehető legjobb 
lehetőséget tudjuk kínálni.
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Schroder ISF  
Global Energy 
Transition

Schroder ISF  
Global Cities

Schroder ISF*  
Global 
Disruption

Schroder ISF  
Global Climate 
Change Equity

A Schroders kínálata a globális 
átalakulás jegyében
Alapok egész sora, melyek a befektetők számára hosszú távú lehetőséget 
kínálnak a bolygónkat és a mindennapi életünket átformáló, legnagyobb hatású 
és legtartósabb témákban.

*A Schroder International Selection Fund társaságot a továbbiakban Schroder ISF társaságként említjük.
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Schroder ISF  
Healthcare 
Innovation

Schroder ISF  
Smart Manufacturing

Schroder ISF  
Changing 
Lifestyles

Schroder ISF  
Global Sustainable 
Growth
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Schroder ISF Global 
Disruption
A diszruptív fejlődés folyamata körülvesz bennünket. 
Átalakítja életvitelünket, átrendezi a meglévő 
piacokat és olyan új irányokkal hódít, amelyek 
szükségességéről magunk sem tudtunk.

A diszruptív fejlődés nem újkeletű téma, azonban a technológiai fejlesztéseknek 
köszönhetően egyre gyorsabb ütemben halad előre, amely az innovációra és a 
változás sebességére is katalizátorként hat. E két tényezőből olyan világformáló 
erejű vállalatokat felölelő, sokrétű és gyorsan fejlődő témavilág született, amelyek 
újragondolják saját piacaikat, illetve hatékonyan alkalmazkodnak a változáshoz.

A Schroder ISF Global Disruption alap keretén belül igazán beleástuk magunkat ebbe 
a világba, ezáltal a befektetőknek olyan világszerte működő, piacformáló vállalatokat 
tudunk bemutatni, amelyek fejlődési potenciálját a szélesebb piac még nem fedezte 
fel.

ISIN kód: LU1910165726 Alap indulásának napja: 2018. december 12.

Bloomberg kód: SISFGDA:LX Az alap bázisdevizája: USD

A fenti táblázatban az alapokkal kapcsolatosan közölt adatok mindegyike az „A” felhalmozási részvényosztályra 
vonatkozik, más részvényosztály vonatkozásában, kérjük, tekintse meg az alapokat bemutató prospektust.
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Schroder ISF Global 
Cities
2050-re világszinten a városokban élő népesség 
százalékos aránya a jelenlegi 50%-ról 70%-ra fog 
emelkedni. Ha ismerjük azokat a városokat, amelyek 
ebből a demográfiai eltolódásból profitálni fognak, 
a befektetők a megfelelő lehetőségeket tudják 
kiaknázni. 

Mi kifejezetten azokat a „világvárosokat” célozzuk meg, amelyek hatalmas, sokszínű 
gazdasággal, jelentős kulturális élettel, szakképzett munkaerő-állománnyal, 
világvezető infrastruktúrával és egyetemekkel rendelkeznek. Ezek a városok adnak 
otthont a legkeresettebb ingatlanoknak, amelyek magasan tartják a bérleti díjakat és 
az ingatlanok értékét.

A Schroder ISF Global Cities alap keretén belül olyan bejegyzett ingatlanvállalatokba 
lehet fektetni, amelyek tulajdonában a világvárosokban a legjobb ingatlanok állnak, 
számos különböző iparágat és gazdasági területet lefedve ezáltal. 

ISIN kód: LU0224508324 Alap indulásának napja: 2005. október 31.

Bloomberg kód: SCHGPSA:LX Az alap bázisdevizája: USD

A fenti táblázatban az alapokkal kapcsolatosan közölt adatok mindegyike az „A” felhalmozási részvényosztályra 
vonatkozik, más részvényosztály vonatkozásában, kérjük, tekintse meg az alapokat bemutató prospektust.
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Schroder ISF  
Global Climate Change 
Equity
A klímaváltozás hatására, az alacsony széndioxid-
kibocsátású gazdaságra történő áttérés 
folyamatában átalakulnak a társadalmak, 
a vállalkozások és az iparágak.

A világszinten elfogadott, 2 °C-os hőmérséklet-emelkedési korlát betartásához a 
következő 10 évben 20 billió amerikai dollár értékű befektetésre van szükség. Hogy 
jobban megértsük: ez akkora összeg, mint az Egyesült Államok teljes gazdasága. Egy 
ilyen monumentális szintű befektetési összeg számos különböző iparágban jelentős 
lehetőségeket teremt.

A Schroder ISF Global Climate Change Equity alap olyan vállalatokat állít 
a középpontba, amelyek elősegítik a nulla széndioxid-kibocsátású gazdaságra történő 
átállást – vagy amelyekre az ezirányú erőfeszítések pozitív hatással lesznek – a tiszta 
energia, a fenntartható szállítmányozás, a környezeti erőforrások, az alacsony 
széndioxid-kibocsátású technológia és az energiahatékonyság területén.

ISIN kód: LU0302445910 Alap indulásának napja: 2007. június 29.

Bloomberg kód: SCGLLAA:LX Az alap bázisdevizája: USD

A fenti táblázatban az alapokkal kapcsolatosan közölt adatok mindegyike az „A” felhalmozási részvényosztályra 
vonatkozik, más részvényosztály vonatkozásában ,kérjük, tekintse meg az alapokat bemutató prospektust.
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Schroder ISF  
Global Energy Transition
Manapság igen égető téma a fosszilis 
tüzelőanyagokról a megújuló energiára való átállás. 

Az átállás rendkívül nagy hatással lesz a nulla széndioxid-kibocsátású gazdaság 
kialakítására. A megújuló energia manapság a világ számos részén a legolcsóbb 
energiaforma; ha e mellé tesszük a nagyobb teret kapott éghajlat-politikát és az egyre 
növekvő fogyasztói igényeket, hatékony befektetési környezetet kapunk.

A Schroder ISF Global Energy Transition alap keretén belül a teljes értékláncra 
rátekintünk – termelés, forgalmazás és fogyasztás –, így ismerjük fel a tiszta 
energia terén változást előidéző vállalatokat. Az alap 100%-ig mentes a fosszilis 
tüzelőanyagoktól és nukleáris anyagoktól.

ISIN kód: LU1983299162 Alap indulásának napja: 2019. július 10.

Bloomberg kód: SGBETRA: LX Az alap bázisdevizája: USD

A fenti táblázatban az alapokkal kapcsolatosan közölt adatok mindegyike az „A” felhalmozási részvényosztályra 
vonatkozik, más részvényosztály vonatkozásában, kérjük, tekintse meg az alapokat bemutató prospektust.
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Schroder ISF Healthcare 
Innovation
Az egészségügyben és az életmódváltás terén 
felbukkanó innovációk – a jelentős technológiai 
fejlesztésekkel karöltve – hozzájárulnak a hosszabb, 
egészségesebb élethez.

A tudomány és a technológia terén jellemző gyors fejlődésnek köszönhetően új 
termékek és innovációk jelentek meg az egészségügyi szolgáltatásokban, amely egy 
új lehetőségekkel teli, folyamatos változás alatt álló piac kialakulását eredményezte. 
Ezenfelül mára már sokkal tájékozottabbak is vagyunk arról, mekkora hatással van 
életmódunk egészségünkre. Sokunk számára a jó fizikai állapot, az egészséges 
életmód és az általános jóllét kiemelt fontosságú tényezők.

Az egészségügyi innováció összetett, gyorsan változó és gyakran tévesen értelmezett 
témakör. Emiatt azok, akik rendelkeznek mindazzal a tudással, erőforrással és 
tapasztalattal, amely az értékteremtés valódi helyének felismeréséhez szükséges, 
igencsak jól járnak.

A Schroder ISF Healthcare Innovation alap pontosan ilyen, többéves fejlődési 
lehetőségek után kutat, és a modern terápiák, orvostechnológia, az egészségügyi 
szolgáltatások, a digitális egészségügyi megoldások és az általános jóllét területén 
elöljáró vállalatokra vonatkozóan kínál befektetési lehetőségeket. 

ISIN kód: LU1983299246 Alap indulásának napja: 2019. július 31.

Bloomberg kód: SHCINNA: LX Az alap bázisdevizája: USD

A fenti táblázatban az alapokkal kapcsolatosan közölt adatok mindegyike az „A” felhalmozási részvényosztályra 
vonatkozik, más részvényosztály vonatkozásában, kérjük, tekintse meg az alapokat bemutató prospektust.
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Schroder ISF  
Global Sustainable 
Growth
A fenntarthatóság egy mindenre kiterjedő témakör.

Egyaránt magában foglalja a vállalatok működési módját, az alkalmazottakkal való 
bánásmódot, valamint a közösségre és a társadalomra való ráhatást. „Fenntartható” 
vállalat alatt olyan vállalatot értünk, amely hosszú távú működésre rendezkedett 
be, és minden érdekelt fél érdekeit szem előtt tartja. Ez tartja életben egy nagyszerű 
vállalat nagyszerűségét. 

A piacon nem igazán jellemző a nem pénzügyi tényezők becsülése, valamint a vállalat 
hosszú távú kilátásaiba történő beleszámítása. Ennek eredményeképpen rengeteg az 
olyan alábecsült, viszont fenntartható üzleti modell mentén működő vállalat, amely 
idővel túléli a versenytársakat, végezetül pedig kiemelkedő fejlődést és megtérülést 
hoz azok számára, akik tisztában vannak az igazán jelentős értékekkel.

A Schroder ISF Global Sustainable Growth alapnál nem csupán befektetői vagyunk 
az ilyen típusú vállalatoknak, hanem egyben aktív tulajdonosai is, és a vezetőséggel 
együttműködve próbálunk meg olyan pozitív változást előidézni a vállalat 
gyakorlataiban, amely nagyobb megtérülést kínál az érintett feleknek, továbbá 
szélesebb körű társadalmi eredményekhez vezet.

ISIN kód: LU0557290698 Alap indulásának napja: 2010. november 
23.

Bloomberg kód: SGDWDAA:LX Az alap bázisdevizája: USD

A fenti táblázatban az alapokkal kapcsolatosan közölt adatok mindegyike az „A” felhalmozási részvényosztályra 
vonatkozik, más részvényosztály vonatkozásában, kérjük, tekintse meg az alapokat bemutató prospektust.
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Schroder ISF  
Smart Manufacturing
Az új innovációk hatására változnak a vállalkozások 
terméktervezési, -kivitelezési, -értékesítési és 
-szervizelési folyamatai.

Az 1700-as évek ipari forradalmától egészen a XX. századi információtechnológiai 
fejlesztésekig, a gyártás világában az innováció jelenti a hajtóerőt. Arra számítunk, 
hogy ez a folyamat most egy lépéssel előrébb kerül, amely során a hardver, a szoftver 
és az anyagok terén jellemző innovációk összetalálkozása egy egységes, teljesen 
integrált gyártási rendszer kialakulásához vezet, amely valós idejű reakcióval képes 
lekövetni az üzemet érintő, az ellátási láncban és az ügyfelek igényeiben felmerülő 
változó feltételeket és igényeket. 

A Schroder ISF Smart Manufacturing alap keretén belül számos különböző iparágban 
tevékenykedő, olyan innovatív vállalatokba lehet befektetni, amelyek élen járnak az új 
ipari reneszánsz folyamatában.

ISIN kód: LU2097341411 Alap indulásának napja: 2020. január 13.

Bloomberg kód: SCSSMAU:LX Az alap bázisdevizája: USD

A fenti táblázatban az alapokkal kapcsolatosan közölt adatok mindegyike az „A” felhalmozási részvényosztályra 
vonatkozik, más részvényosztály vonatkozásában, kérjük, tekintse meg az alapokat bemutató prospektust.
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Schroder ISF  
Changing Lifestyles
Naponta több, mint hat órát töltünk el digitális 
médiafelületeken. Miközben a felhőalapú 
technológia sokkal inkább összeköti a világot, mint 
eddig valaha, drasztikus változások indulnak meg. 

Az azonnali elérhetőség iránti vágy az elmúlt években drámaian megváltoztatta 
az életvitelünket. A gyors technológiai fejlesztések lehetővé tették, hogy egyetlen 
gombnyomásra, az otthonunk kényelméből termékekhez és élményekhez jussunk. 

Az összesen 4,5 milliárd internet-felhasználónak köszönhetően élő közvetítéseket 
nézhetünk, valamint világszerte megoszthatjuk egészséges életmóddal kapcsolatos 
tapasztalatainkat a közösségi médiafelületeken¹. A gördülékeny, világszintű 
kapcsolódási lehetőségek révén pedig új termékek és szolgáltatások születhetnek 
meg és kerülhetnek az otthonokba – csaknem egyidőben. Az innovációk esetében 
most már nem években vagy hónapokban, hanem leginkább napokban számoljuk azt 
az időt, mire azok világszinten elterjednek és átalakítják a szokásokat. 

A Schroder ISF Changing Lifestyles alap keretén belül olyan vállalatokba lehet 
befektetni, amelyek termékei és szolgáltatásai jelentős hatást gyakorolnak az 
életünkre és az életmódunkra.

ISIN kód: LU2096785519 Alap indulásának napja: 2020. január 13.

Bloomberg kód: SCSCLAU:LX Az alap bázisdevizája: USD

A fenti táblázatban az alapokkal kapcsolatosan közölt adatok mindegyike az „A” felhalmozási részvényosztályra 
vonatkozik, más részvényosztály vonatkozásában, kérjük, tekintse meg az alapokat bemutató prospektust.

1 Statistica, 2020. február 3.
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Manapság, mikor egyre nehezebb vonzó megtérüléssel 
járó befektetési lehetőségeket találni, határozottan azt 
gondoljuk, hogy a tematikus befektetés valós értékkel 
bírhat a portfóliójában. 

Habár rövid távon lehetnek viszontagságok útközben, 
azon befektetők számára, akik hajlandóak hosszú távú, 
tematikus szemléletmódot alkalmazni, úgy véljük, hogy az 
emberi találékonyság és az innováció győzedelmeskedése 
pénzügyi nyereséggel fog járni, egyben olyan portfóliót 
eredményez, amely kiválóan alkalmazkodik a gyorsan 
változó világhoz.

További tudnivalók itt olvashatók:  
schroders.hu/globaltransformation
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Kockázati szempontok
Schroder ISF Global Disruption
 – Devizakockázat: A devizaárfolyamok 
mozgása miatt az alap veszíthet az 
értékéből.

 – Likviditási kockázat: Bonyolult piaci 
körülmények között előfordulhat, hogy 
az alap nem tud teljes értékén eladni 
egy értékpapírt, vagy egyáltalán nem 
tudja azt eladni. Ez befolyásolhatja a 
teljesítményt, és azt okozhatja, hogy 
az alap elhalasztja vagy felfüggeszti 
részvényei visszaváltását.

 – Működési kockázat: Előfordulhat, 
hogy egyes működési folyamatok 
– köztük olyanok, amelyek az 
eszközök biztonságos megőrzéséhez 
kapcsolódnak – leállnak. Ez 
veszteségekkel járhat az alap számára.

 – Teljesítménykockázat: A befektetési 
célok valamilyen szándékolt eredményt 
fogalmaznak meg, de semmiféle 
garancia nincs arra, hogy az eredményt 
el is fogják érni. A piaci körülményektől 
és a makrogazdasági környezettől 
függően a befektetési célok elérése 
nehezebbnek bizonyulhat.

 – IBOR: A pénzügyi piacokon 
megfigyelhető áttérés a bankközi 
kamatlábakról (IBOR) alternatív 
irányadó kamatlábak használatára 
hatással lehet bizonyos állományok 
értékére, és ronthatja egyes 
instrumentumok likviditását. Ez 
befolyásolhatja az alap befektetési 
teljesítményét.

 – Származékos eszközökkel kapcsolatos 
kockázat – Hatékony portfóliókezelés 
és befektetési célok: Származékos 
termékek a portfólió hatékony kezelése 
céljából használhatók. Előfordulhat, 
hogy egy származékos eszköz nem 
a várakozásoknak megfelelően teljesít, 
a származékos eszköz bekerülési 
költségénél nagyobb veszteségeket 
okozhat, és veszteségeket 
eredményezhet az alapban. Hozam 
elérése céljából az alap lényeges 
befektetéseket tehet származékos 
eszközökbe, többek között short 
ügyletek és tőkeáttételi technikák 
alkalmazásával. Amikor egy eszköz 
értéke megváltozik, előfordulhat, hogy 
az adott eszközön alapuló származékos 
termék értéke sokkal nagyobb 
mértékben változik. Ez nagyobb 
veszteségeket eredményezhet, 
mint a mögöttes eszközbe történő 
befektetés.

Schroder ISF Global Cities
 – Likviditási kockázat: Bonyolult piaci 
körülmények között előfordulhat, hogy 
az alap nem tud teljes értékén eladni 
egy értékpapírt, vagy egyáltalán nem 
tudja azt eladni. Ez befolyásolhatja 
a teljesítményt, és azt okozhatja, hogy 
az alap elhalasztja vagy felfüggeszti 
részvényei visszaváltását.

 – Működési kockázat: Előfordulhat, 
hogy egyes működési folyamatok 
– köztük olyanok, amelyek az 
eszközök biztonságos megőrzéséhez 
kapcsolódnak – leállnak. Ez 
veszteségekkel járhat az alap számára.

 – Ingatlan- és vagyoni kockázat: 
Az ingatlanbefektetések számos 
különböző kockázati körülménynek 
vannak kitéve; ide tartoznak például 
a gazdasági körülmények, a jogszabályi 
környezet (pl. a környezetvédelmi 
és az övezeti besorolásra vonatkozó 
rendelkezések) változásai, valamint 
a piacot érintő egyéb hatások.

 – Devizakockázat: A devizaárfolyamok 
mozgása miatt az alap veszíthet az 
értékéből.

 – Származékos eszközökkel kapcsolatos 
kockázat – Hatékony portfóliókezelés 
és befektetési célok: Származékos 
termékek a portfólió hatékony kezelése 
céljából használhatók. Előfordulhat, 
hogy egy származékos eszköz nem a 
várakozásoknak megfelelően teljesít, 
a származékos eszköz bekerülési 
költségénél nagyobb veszteségeket 
okozhat, és veszteségeket 
eredményezhet az alapban. Hozam 
elérése céljából az alap lényeges 
befektetéseket tehet származékos 
eszközökbe, többek között short 
ügyletek és tőkeáttételi technikák 
alkalmazásával. Amikor egy eszköz 
értéke megváltozik, előfordulhat, hogy 
az adott eszközön alapuló származékos 
termék értéke sokkal nagyobb 
mértékben változik. Ez nagyobb 
veszteségeket eredményezhet, 
mint a mögöttes eszközbe történő 
befektetés.

 – Fejlődő piacok és határpiacok 
kockázata: A fejlődő piacok, és 
különösen a határpiacok általában 
nagyobb politikai, jogi, partner-, 
működési és likviditási kockázatnak 
vannak kitéve, mint a fejlett piacok.

 – Partnerkockázat: Az alapnak 
szerződéses megállapodásai lehetnek 
partnerekkel. Ha egy partner nem tudja 

teljesíteni a kötelezettségeit, az összeg, 
amivel az alapnak tartozik, részben 
vagy egészben elveszhet.

 – Teljesítménykockázat: A befektetési 
célok valamilyen szándékolt eredményt 
fogalmaznak meg, de semmiféle 
garancia nincs arra, hogy az eredményt 
el is fogják érni. A piaci körülményektől 
és a makrogazdasági környezettől 
függően a befektetési célok elérése 
nehezebbnek bizonyulhat.

 – IBOR: A pénzügyi piacokon 
megfigyelhető áttérés a bankközi 
kamatlábakról (IBOR) alternatív 
irányadó kamatlábak használatára 
hatással lehet bizonyos állományok 
értékére, és ronthatja egyes 
instrumentumok likviditását. Ez 
befolyásolhatja az alap befektetési 
teljesítményét.

Schroder ISF Global Energy 
Transition
 – Likviditási kockázat: Bonyolult piaci 
körülmények között előfordulhat, hogy 
az alap nem tud teljes értékén eladni 
egy értékpapírt, vagy egyáltalán nem 
tudja azt eladni. Ez befolyásolhatja a 
teljesítményt, és azt okozhatja, hogy 
az alap elhalasztja vagy felfüggeszti 
részvényei visszaváltását.

 – Működési kockázat: Előfordulhat, 
hogy egyes működési folyamatok 
– köztük olyanok, amelyek az 
eszközök biztonságos megőrzéséhez 
kapcsolódnak – leállnak. Ez 
veszteségekkel járhat az alap számára. 

 – Devizakockázat: A devizaárfolyamok 
mozgása miatt az alap veszíthet az 
értékéből.

 – Származékos eszközökkel kapcsolatos 
kockázat – Hatékony portfóliókezelés 
és befektetési célok: Származékos 
termékek a portfólió hatékony kezelése 
céljából használhatók. Előfordulhat, 
hogy egy származékos eszköz nem 
a várakozásoknak megfelelően teljesít, 
a származékos eszköz bekerülési 
költségénél nagyobb veszteségeket 
okozhat, és veszteségeket 
eredményezhet az alapban. Hozam 
elérése céljából az alap lényeges 
befektetéseket tehet származékos 
eszközökbe, többek között short 
ügyletek és tőkeáttételi technikák 
alkalmazásával. Amikor egy eszköz 
értéke megváltozik, előfordulhat, hogy 
az adott eszközön alapuló származékos 
termék értéke sokkal nagyobb 
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mértékben változik. Ez nagyobb 
veszteségeket eredményezhet, 
mint a mögöttes eszközbe történő 
befektetés.

 – Fejlődő piacok és határpiacok 
kockázata: A fejlődő piacok, és 
különösen a határpiacok általában 
nagyobb politikai, jogi, partner-, 
működési és likviditási kockázatnak 
vannak kitéve, mint a fejlett piacok.

 – Partnerkockázat: Az alapnak 
szerződéses megállapodásai lehetnek 
partnerekkel. Ha egy partner nem tudja 
teljesíteni a kötelezettségeit, az összeg, 
amivel az alapnak tartozik, részben 
vagy egészben elveszhet.

 – Teljesítménykockázat: A befektetési 
célok valamilyen szándékolt eredményt 
fogalmaznak meg, de semmiféle 
garancia nincs arra, hogy az eredményt 
el is fogják érni. A piaci körülményektől 
és a makrogazdasági környezettől 
függően a befektetési célok elérése 
nehezebbnek bizonyulhat.

 – IBOR: A pénzügyi piacokon 
megfigyelhető áttérés a bankközi 
kamatlábakról (IBOR) alternatív 
irányadó kamatlábak használatára 
hatással lehet bizonyos állományok 
értékére, és ronthatja egyes 
instrumentumok likviditását. Ez 
befolyásolhatja az alap befektetési 
teljesítményét.

Schroder ISF Healthcare Innovation
 – Koncentrációs kockázat: Előfordulhat, 
hogy az alap eszközei korlátozott 
számú földrajzi régióban, iparágban, 
piacon és/vagy egyedi pozícióban 
koncentrálódnak. Ez jelentős 
változásokat idézhet elő az alap 
értékében, mind felfelé, mind pedig 
lefelé.

 – Devizakockázat: A devizaárfolyamok 
mozgása miatt az alap veszíthet az 
értékéből.

 – Likviditási kockázat: Bonyolult piaci 
körülmények között előfordulhat, hogy 
az alap nem tud teljes értékén eladni 
egy értékpapírt, vagy egyáltalán nem 
tudja azt eladni. Ez befolyásolhatja a 
teljesítményt, és azt okozhatja, hogy 
az alap elhalasztja vagy felfüggeszti 
részvényei visszaváltását.

 – Működési kockázat: Előfordulhat, 
hogy egyes működési folyamatok 
– köztük olyanok, amelyek az 
eszközök biztonságos megőrzéséhez 
kapcsolódnak – leállnak. Ez 
veszteségekkel járhat az alap számára.

 – Teljesítménykockázat: A befektetési 
célok valamilyen szándékolt eredményt 
fogalmaznak meg, de semmiféle 
garancia nincs arra, hogy az eredményt 

el is fogják érni. A piaci körülményektől 
és a makrogazdasági környezettől 
függően a befektetési célok elérése 
nehezebbnek bizonyulhat.

 – IBOR: A pénzügyi piacokon 
megfigyelhető áttérés a bankközi 
kamatlábakról (IBOR) alternatív 
irányadó kamatlábak használatára 
hatással lehet bizonyos állományok 
értékére, és ronthatja egyes 
instrumentumok likviditását. Ez 
befolyásolhatja az alap befektetési 
teljesítményét.

 – Származékos eszközökkel kapcsolatos 
kockázat – Hatékony portfóliókezelés: 
Származékos termékek a portfólió 
hatékony kezelése céljából 
használhatók. Előfordulhat, hogy 
egy származékos eszköz nem 
a várakozásoknak megfelelően teljesít, 
a származékos eszköz bekerülési 
költségénél nagyobb veszteségeket 
okozhat, és veszteségeket 
eredményezhet az alapban.

Schroder ISF Global Sustainable 
Growth
 – Devizakockázat: A devizaárfolyamok 
mozgása miatt az alap veszíthet az 
értékéből.

 – Fejlődő piacok és határpiacok 
kockázata: A fejlődő piacok, és 
különösen a határpiacok általában 
nagyobb politikai, jogi, partner-, 
működési és likviditási kockázatnak 
vannak kitéve, mint a fejlett piacok.

 – Likviditási kockázat: Bonyolult piaci 
körülmények között előfordulhat, hogy 
az alap nem tud teljes értékén eladni 
egy értékpapírt, vagy egyáltalán nem 
tudja azt eladni. Ez befolyásolhatja a 
teljesítményt, és azt okozhatja, hogy 
az alap elhalasztja vagy felfüggeszti 
részvényei visszaváltását.

 – Működési kockázat: Előfordulhat, 
hogy egyes működési folyamatok 
– köztük olyanok, amelyek az 
eszközök biztonságos megőrzéséhez 
kapcsolódnak – leállnak. Ez 
veszteségekkel járhat az alap számára.

 – Teljesítménykockázat: A befektetési 
célok valamilyen szándékolt eredményt 
fogalmaznak meg, de semmiféle 
garancia nincs arra, hogy az eredményt 
el is fogják érni. A piaci körülményektől 
és a makrogazdasági környezettől 
függően a befektetési célok elérése 
nehezebbnek bizonyulhat.

 – IBOR: A pénzügyi piacokon 
megfigyelhető áttérés a bankközi 
kamatlábakról (IBOR) alternatív 
irányadó kamatlábak használatára 
hatással lehet bizonyos állományok 
értékére, és ronthatja egyes 

instrumentumok likviditását. Ez 
befolyásolhatja az alap befektetési 
teljesítményét.

 – Származékos eszközökkel kapcsolatos 
kockázat – Hatékony portfóliókezelés: 
Származékos termékek a portfólió 
hatékony kezelése céljából 
használhatók. Előfordulhat, hogy 
egy származékos eszköz nem a 
várakozásoknak megfelelően teljesít, 
a származékos eszköz bekerülési 
költségénél nagyobb veszteségeket 
okozhat, és veszteségeket 
eredményezhet az alapban.

Schroder ISF Smart Manufacturing 
 – A tőke nem garantált. 
 – A részvényosztály devizanemétől eltérő 
devizanemben denominált befektetés 
nem minden esetben fedezhető.

 – A részvényosztályt befolyásolja a 
devizanemek egymáshoz viszonyított 
piaci mozgása.

 – Hanyatló ciklusban az Alap nem fedezi 
a piaci kockázatokat. 

 – Az alap értéke a piachoz hasonlóan 
mozog. 

 – A kínai politikai, jogi, gazdasági vagy 
adózási irányelvekben bekövetkező 
változások az alapra vonatkozóan 
veszteségeket vagy magasabb 
költségeket idézhetnek elő.

Schroder ISF Changing Lifestyles
 – A tőke nem garantált. 
 – A részvényosztály devizanemétől eltérő 
devizanemben denominált befektetés 
nem minden esetben fedezhető. 

 – A részvényosztályt befolyásolja a 
devizanemek egymáshoz viszonyított 
piaci mozgása. 

 – Hanyatló ciklusban az Alap nem fedezi 
a piaci kockázatokat. 

 – Az alap értéke a piachoz hasonlóan 
mozog. 

 – A kínai politikai, jogi, gazdasági vagy 
adózási irányelvekben bekövetkező 
változások az alapra vonatkozóan 
veszteségeket vagy magasabb 
költségeket idézhetnek elő.
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Fontos információk: a dokumentum nem minősül 
a Schroder International Selection Fund (a „Társaság”) 
befektetési jegyeinek a jegyzésére vonatkozó 
ajánlattételnek vagy felhívásnak. A dokumentumban 
foglaltak nem minősülnek tanácsnak, így nem 
tekinthetők a befektetési jegyek adásvételére vonatkozó 
javaslatnak sem. A Társaság befektetési jegyeinek 
jegyzése kizárólag a legfrisebb tájékoztató és a legutolsó 
auditált éves beszámoló (valamint a későbbiekben 
esetlegesen közzétett nem auditált féléves beszámoló) 
alapján történhet, amely dokumentumok a Schroder 
Investment Management (Europe) S.A.-tól díjmentesen 
beszerezhetők. A Társaságba történő befektetés 
nem feltétlenül alkalmas minden befektető számára. 
A befektetés megfelelőségét illető bármilyen kétség 
esetén független befektetési tanácsadóhoz kell 
fordulni. A Társaságba történő befektetés kockázatot 
hordoz, amelyet a tájékoztató teljes körűen részletez. 

A korábbi teljesítmény nem jelzi megbízhatóan 
előre a jövőbeni eredményt, a befektetési jegyek 
árfolyama és hozama növekedhet és csökkenhet 
is, és előfordulhat, hogy a befektetők nem kapják 
vissza az eredetileg befektetett összeget. A Schroders 
fogja kezelni személyes adatait. A kezelés módjára 
vonatkozó információkat Adatkezelési irányelveinkben 
találja a www.schroders.com/en/privacy-policy címen, 
vagy ha nem éri el ezt az oldalt, elküldjük Önnek az 
irányelveket tartalmazó dokumentumot. A Schroders 
e dokumentumban a saját nézeteit és véleményét 
fejezte ki, amelyek változhatnak. A dokumentum 
kibocsátója a Schroder Investment Management 
(Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, 
Luxembourg. Registered No. B 37.799. Az Önnel 
folytatott kommunikációt az Ön biztonsága érdekében 
szalagon rögzítjük, vagy megfi gyeljük. CS1963/HU0720

Schroder Investment Management (Europe) S.A.,
German Branch
Taunustor 1 (TaunusTurm), 60310 Frankfurt am Main, Németország

@schroders
schroders.com


