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A magas jövedelmű magyarok sem 
készülnek fel jól idősebb korukra

A jobban kereső magyaroknak is a negyede számít arra, 
hogy nyugdíjas éveiben a családja támogatására szorul 
majd – derült ki az Aegon negyedik nemzetközi nyugdíj-
felkészültségi felméréséből. Bár a kedvezőbb jövedelmi 
helyzettel rendelkezők esetében a felkészültség jobb az 
átlagosnál, ez is csak éppen eléri a német vagy az amerikai 
szintet. Vészhelyzetre például a magas keresetű magyarok 
kétharmadának nincs is terve.

A magas jövedelmű – évi négymilliónál többet kereső - 
magyarok harmada is úgy gondolja, idősebb korában képtelen 
lesz kifizetni az egészségügyi ellátásának a költségét – derül 
ki az Aegon negyedik alkalommal készített nemzetközi 
nyugdíj felkészültségi felméréséből.

A kutatásból kiderül: minél magasabb a jövedelem, 
annál kedvezőbb a nyugdíjba vonulás megítélése, ám 
senki sem lehet elégedett. Az átlagos magyarnak inkább 
negatív minősítések jutnak eszébe a nyugdíjas évekről (a 
bizonytalanság a legtöbbször), ám ennek aránya a jövedelem 
növekedésével párhuzamosan csökken. A magasabb 
jövedelműek többségében pozitív gondolatokat kötnek a 
nyugdíjas évekhez (olyanokat, mint a pihenés, a nyugalom), 
és kevesebbszer jut eszükbe az idős korról a bizonytalanság 
– ennek ellenére ők is tartanak a nyugdíjazástól. A jobb 
anyagi helyzetben lévők negyede arra számít, hogy biztosan 
szüksége lesz a család anyagi támogatására idősebb 
korában, míg további egyharmaduk még bizonytalan ebben a 
kérdésben.

A legmagasabb jövedelműek nagyobb része is úgy véli 
azonban: nem lesz képes az általa kényelmesnek tartott 
színvonalon érni a nyugdíjas évek után. Ugyan az alacsonyabb 
jövedelműek több mint kétharmada gondolja azt, hogy az 
élete idősebben nem lesz olyan, mint amilyennek elképzelné, 
ám a jobb anyagi helyzetben lévőknek is csupán a negyede 
bízik abban, hogy kényelmes életet élhet. A közepes jövedel-
műeknél a pesszimisták aránya 57 százalékos, míg az 
optimistáké csupán 14 százalék.

A magasabb jövedelmi kategóriákban a nyugdíjfelkészültség 
szintje általában is magasabb – hívta fel a figyelmet Havas 
Gábor, az Aegon Magyarország Prémium Üzletágának 
vezetője. Amíg az Aegon Nyugdíjfelkészültségi Index (ARRI)

átlagos értéke Magyarországon 5,1 százalékos volt (és 
ezzel az ország a világlista végén helyezkedett el), addig 
a legmagasabb jövedelműeknél az index 6,6 százalékot 
mutatott. A nyugdíjra való felkészültséget hat skálán (többek 
közt a személyes felelősségvállalást, a tudatosság szintjét, 
a pénzügyi tudatosságot, a nyugdíjtervezést, és a kieső 
jövedelem pótlását) mérő mutatóban azonban a 6-8 közötti 
eredmény csak átlagosnak minősül. A legjobb indexet elérő 
magyarok épphogy csak elérték az átlagos német vagy az 
amerikai nyugdíjfelkészültségi szintet.

Ennek részben oka, hogy a magyarok egyáltalán nem 
rendelkeznek pontos elképzelésekkel, tervekkel a 
jövőről. A nyugdíjba vonuláshoz szükséges anyagiakról és 
megtakarításokról írott tervel a felkészültebbnek számító 
magyar magasabb jövedelműeknek is 8 százaléka rendelkezik 
csupán, és 20 százalékuknak nincs semmilyen elképzelése 
sem arról, mi lesz, ha idős lesz (a döntő többség azt mondta, 
hogy van terve, de nem írásban). Azonban vészhelyzettel 
senki sem számol: a magasabb jövedelműek harmadának 
van csupán elképzelése arról, mit tenne, ha hirtelen elvesz-
tené a munkáját (mondjuk egy baleset vagy betegség 
következtében). Ez ugyan jobb, mint az alacsonyabb vagy 
közepes keresetűek 20-22 százalékos aránya, ám még
mindig nagyon kevés.

„Ügyfeleink elsősorban továbbra is a rövidebb távú (5-
15 éves) megtakarításokat és befektetéseket keresik – a 
nyugdíjnál rövidebb távú pénzügyi célokra koncentrálnak. 
A nyugdíj kiegészítése elsődleges célként az 50-55 éves 
korosztálynál jelentkezik, holott még a legmagasabb 
jövedelmeknél is igaz, hogy a korábban elkezdett hosszú távú 
megtakarításokkal lehet biztosítani azt az életszínvonalat 
idősebb korban, amelyet fiatalabban megszoktunk” – emelte 
ki Havas Gábor. Az Aegon Magyarország Prémium Üzletágának 
vezetője szerint ma már nem a nyugdíj kiegészítése iránti 
igény felkeltése a feladata a tanácsadóiknak, hiszen azt
mindenki tudja: az elöregedő társadalomban állami ellátás
elégtelen lesz a számára. A cél most a nyugdíjcélú megtakarí-
tás mielőbbi elindításának előmozdítása, hiszen a kamatos 
kamat pozitív hatása miatt a halogatással az ügyfél csak veszít.

A Prémium Üzletágban a nyugdíjbiztosítások átlagos éves díja 
a piaci átlagot jelentősen meghaladta: 480 ezer forint volt az 
első félévben. Az üzletág az első félév végén összesen közel 
2500 szerződést kezelt, ami csaknem 40 százalékkal haladja 
meg az elmúlt évi záróállományt. A kezelt vagyon 3,8 milliárd 
forintra nőtt, ez több mint 43 százalékos növekedés a tavaly 
decemberihez képest.

Bár sokan Kínát tekintik a közelmúltban tapasztalt volatilitás 
katalizátorának, ám a háttérfolyamatok dinamikája már egy 
ideje változóban volt”- véli Dan Roberts a Fidelity Worldwide 
portfólió menedzsere. Az egyik legnagyobb alapkezelő 
szakértőinek véleménye szerint divatos dolog mindenért 
Kínát okolni, a sztori ennél sokkal bonyolultabb. 
 
A részvénypiaci indexek éveken át megállíthatatlanul 
emelkedtek anélkül, hogy a fundamentális adatok 
érzékelhetően javultak volna. A vállalatok jövedelmezősége 
stagnált, az értékelési mutatók mégis olyan szinteket 
értek el, melyek számottevően magasabbak a hosszú távú 
átlagoknál, főleg, ha azokat a vállalati profitciklussal is 
korrigáljuk. A piaci elemzők ezt két fő dologgal magyarázzák: 
a hosszú távon alacsony kamatkörnyezettel és a globális 
növekedés várható beindulásával – azonban a részvényárak 
érzékenyen reagálhatnak arra, ha e két tényező bármelyike 
megváltozik- tette hozzá Roberts. 

Alaposan megrázta a tőkepiacok volatilitásának az 
utóbbi időben tapasztalt erőteljes növekedése azokat a 
befektetőket, akik a görög válság (legutóbbi) megoldását 
követően némi nyári nyugalomra számítottak. A kínai 
növekedés pályáját érintő aggodalmak a 2011-es eurózóna-
válság óta nem látott szintre tornázták fel a piaci volatilitást 
– értékelték a kialakult helyzetet Alexander Scurlock és 
Michael Dolan, a Fidelity Alpha Funds SICAV SharpeR Europe 
alapkezelői. 

Németországi hatások
A németországi helyzetet Christian von Engelbrechten, a 
Fidelity Germany portfólió menedzsere értékelte, szerinte 
pontosan látszik, hogy az eurózóna országai közül miért 
Németország reagál a legérzékenyebben a kínai lassulásra/
leértékelésre: viszonylag jelentős kereskedelmi forgalmat és 
közvetlen külföldi tőkebefektetést (FDI-t) bonyolít a távol-
keleti országgal. Azonban annak ellenére, hogy Németország 
Kína negyedik legnagyobb kereskedelmi partnere, a Kínába 
irányuló kivitel a német áruexportnak mindössze kb. 6,5%-
át teszi ki. Bár nem vitás, hogy a kínai gazdaság lassulása 
negatívan érinti majd a német vállalatok profitjának 
alakulását, nem minden exportőr érzi majd egyformán a 
jelenség hatását, és ez a szelektivitás kulcsfontosságú 
tényező. A kínai lassulás nem új fejlemény, ezért nem is éri 
meglepetésként az üzleti élet vezetőit, akiknek bőven volt 
idejük a hatásokat enyhítő intézkedéseket bevezetni, és 
más földrajzi térségek (pl. az USA, az eurózóna vagy akár a 
jelenleg rekordalacsony munkanélküliséget jegyző belföldi 
gazdaság) felé átirányítani a működésüket.

Az aktív befektetés sikeres stratégia lehet. Amikor nagy
a volatilitás a sikeres részvényválogatás nagyobb haszonnal 
kecsegtet, mint ha csak passzívan követnénk az indexet.
A volatilitás kedvező lehetőségeket kínálhat az alulról
felfelé építkező részvényválogatók számára. Mivel a Fidelity 
alulról felfelé elemzi a vállalatokat, minden eszköze a
megvan ahhoz, hogy vonzó befektetéseket kínáljon akkor is, 
amikor más befektetők inkább visszavonulót fújnak – például 
egy volatilis piaci periódus idején.

A kulcsszó a rugalmasság
A német cégek technológiai előnyét és innovatív 
jellegét, valamint a német brandek erejét tekintve a 
deviza leértékelésének mértéke mindeddig túl alacsony 
volt ahhoz, hogy számottevő ellenszelet gerjesszen a 
vetélytársak irányából. A német vállalatokról már a múltban 
is bebizonyosodott, hogy mennyire rugalmasan tudnak 
alkalmazkodni és növekedni akár kedvezőtlen körülmények 
között is. Eközben a német fogyasztóknak is egyre jobb 
dolguk van, és a jövőben a német gazdasági és részvénypiaci 
fejlődés egyik fő mozgatórugói lesznek.

Fabio Riccelli, a Fidelity European Dynamic Growth elemzője 
szerint ha a leértékelésre a kínai gazdaság lassulásának 
következményeként tekintünk, meg kell állapítanunk, 
hogy az egész világra nézve igen negatív hatásai vannak, 
de főleg azokat az országokat és ágazatokat érinti 
kedvezőtlenül, amelyek az elmúlt évtizedben a kínai gazdaság 
szárnyalásának fő haszonélvezői voltak (energiatermelés, 
tőzsdecikkek, gépgyártás, luxuscikkek, autóexportőrök 
stb.). Akár még versengésből végrehajtott leértékeléseket 
is előidézhet a régióban, melyek továbbgyűrűzhetnek 
az exportáló vállalatokra azzal, hogy csökkentik a helyi 
vásárlóerőt, és így a külföldi árucikkek iránti keresletet is. 
Ennek a német autó- vagy luxuscikk-gyártókra gyakorolt 
hatása is érezhető lesz, bár a piac e folyamatot korábban már 
jórészt beárazta.

Ahova nem ér el a hatás
A komoly árképző erővel rendelkező vállalatok 
(gyógyszergyárak, luxuscikkek gyártói), melyek számára 
az erősebb kínai szereplők nem számítanak közvetlen 
versenytársnak, ezért a leértékelés hatásait legalábbis 
részben ellensúlyozni tudják majd. E hosszú távú nyertesek 
(Novo-Nordisk, SAP, Sanofi, hogy csak egy párat említsünk) 
növekedésére valószínűleg nem lesznek nagy hatással a rövid 
távú árfolyammozgások.
„Az egyes ágazatok piacvezető vállalatai (az autóiparban pl. 
a Daimler és a Continental) még kedvezőtlen körülmények 
között is prosperálni tudnak.  Azokra a vállalatokra 
összpontosítok, melyek erős vezetői gárdával rendelkeznek, 
és a tőkeköltséget jóval meghaladó eredményeket érnek 
el, jövedelmük két számjegyű mértékben növekszik, és 
folyamatosan növelik a piaci részesedésüket. A mostanában 
tapasztalható volatilitást lehetőségként fogom fel arra, hogy 
fundamentálisan erős, új vállalatokban szerezzek részesedést, 
vagy az ilyenben fennálló részesedésünket növeljem.” – tette 
hozzá Christian von Engelbrechten

A Fidelity Worldwide Investment-ről 

A világszerte 276 milliárd dollár értékben kezelt eszközökkel 
(Assets under Management) és 81 milliárd dollár értékű 
adminisztrált eszközökkel (Assets under Administration) 
rendelkező Fidelity minden régiót, ipari ágazatot és 
befektetési osztályt lefedő, aktívan kezelt befektetési 
megoldásokat kínál. Célcsoportjai között a magánbefektetők 
mellett megtalálhatók pénzügyi tanácsadók, vagyonkezelők, 
pénzintézetek, vállalkozások és intézményi befektetők 
is. A FIL Limited márkájaként működő Fidelity Worldwide 
Investment több mint hatezer munkatársat foglakoztat 
a világ 25 országában. A vállalat 1969-es alapítása óta 
magántulajdonban van, amelynek meghatározó előnye, 
hogy nem kell a részvényesek rövid távú érdekeihez 
igazodnia, hanem a befektetők hosszú távú érdekeire tud 
összpontosítani. A Fidelity Worldwide Investment az osztrák, 
cseh, szlovák és magyar ügyfelek összesen 2,2 milliárd 
eurós alap-vagyonát kezeli. A Fidelity Worldwide Investment 
márkanév alatt, az osztrák, a cseh, a szlovák és a magyar 
kooperációs partnereken keresztül több mint két száz 
nyilvános alapot értékesítenek.is. A FIL Limited márkájaként 
működő Fidelity Worldwide Investment több mint hatezer 
munkatársat foglakoztat a világ 25 országában. A vállalat 
1969-es alapítása óta magántulajdonban van, amelynek 
meghatározó előnye, hogy nem kell a részvényesek rövid 
távú érdekeihez igazodnia, hanem a befektetők hosszú 
távú érdekeire tud összpontosítani. A Fidelity Worldwide 
Investment az osztrák, cseh, szlovák és magyar ügyfelek 
összesen 2,2 milliárd eurós alap-vagyonát kezeli. A Fidelity 
Worldwide Investment márkanév alatt, az osztrák, a cseh, a 
szlovák és a magyar kooperációs partnereken keresztül több 
mint két száz nyilvános alapot értékesítenek.

Fidelity Worldwide Investment Nem ér mindenért
Kínát okolni 

Amennyiben nem szeretné, hogy a jövőben a szerződése alapján hírlevelet küldjünk Önnek, kérjük jelezze a premium.klub@aegon.hu e-mail címre küldött levélben!

Az eszközalapok árfolyamtörténete megtalálható a  http://www.aegon.hu/arfolyamok/ honlapon.

Jogi nyilatkozat:
Jelen dokumentum kizárólag tájékoztatásra szolgál, nem minősül ajánlatnak, illetve felhívásnak befektetésre vagy biztosításkötésre, sem a tájékoztató 
alapján történő az eszközalap befektetési egységeinek kezelésével, vételével, eladásával kapcsolatos ajánlatnak, vagy befektetési stratégiában történő 
részvételre vonatkozó felhívásnak.

Az e dokumentumban szereplő tájékoztatást előzetes értesítés nélkül megváltoztathatjuk, vagy aktualizálhatjuk. A biztosító nem tartozik közvetve 
vagy közvetlenül jogilag vagy más módon felelősséggel az e dokumentumban közölt tájékoztatásért vagy ajánlásért. Az egyes eszközalapok választása 
a szerződő felelőssége és kockázata. A dokumentumban közölt tájékoztatást a szerződő csak saját kockázatára használhatja fel. Az olvasónak e 
dokumentum felhasználásából vagy arra támaszkodó döntéshozatalból származó veszteségéért semmilyen követett vagy közvetlen felelősség nem 
terheli a biztosítót, az e dokumentumban foglalt információk alapján követelés nem érvényesíthető.  

Kérjük, befektetési döntésénél vegye figyelembe, hogy az eszközalapok működése eltér a hagyományos, bankbetét-jellegű megtakarítási formáktól. Az 
eszközalapok működése a befektetési alapokéhoz hasonló. Az egyes eszközalapok, különösen azok, melyek közvetlenül vagy közvetve részvényeket 
tartalmaznak, magukban hordozzák a befektetési egységek árfolyamának, tehát az ilyen módon nyilvántartott megtakarítások értékének csökkenési 
kockázatát is, cserébe azonban lehetőséget biztosítanak a bankbetéteknél magasabb hozam elérésére. Érdemes mérlegelni, hogy a hosszú távon elérni 
kívánt magasabb hozam érdekében hajlandó-e magasabb kockázatot vállalni? Tudni kell, hogy az eszközalapok bármilyen múltbéli hozama nem 
jelent garanciát a jövőbeni hozamokat illetően. Ha a tartam lejárata előtt hozzá szeretne férni az eszközalapokban tartott megtakarításához, 
számolnia kell azzal, hogy a befektetések hosszú távú jellege miatt, a felmerülő visszavásárlási költségen túl további veszteségek is adódhatnak (pl. 
nem realizált hozam miatti veszteség).
Az eszközalapok befektetési egységeinek megvásárlása komoly növekedési potenciált jelent, ám a befektetésből származó kockázatokat a 
szerződő viseli. A biztosító az eszközalapokra sem tőke-, sem hozamgaranciát nem vállal, abszolút hozamú befektetéseknél sem, a befektetés 
kockázatát a szerződő viseli. Ez azt jelenti, hogy pozitív eredmény esetén a magasabb hozam a szerződőt gyarapítja, szélsőséges esetben azonban 
megtakarításának (tőkéjének) akár jelentős részét is elveszítheti. Jelen dokumentum kizárólag tájékoztatásra szolgál, nem minősül ajánlatnak, illetve 
felhívásnak befektetésre vagy biztosításkötésre. Jelen tájékoztató nem tartalmazza a részletes feltételeket, mentesüléseket, kizárásokat, illetve az 
adott termék részletes biztosítási tájékoztatóját és befektetési politikáját. 

Hozamtábla

*Ebben a termékkörben az eszközalap indulásától számított hozamok.

Kockázati
besorolás

időszaki hozam

Az eszközalapok visszatekintő hozama

3 hónap 6 hónap 2 év12 hónap 3 év

Premium
Prestige

Prestige Invest

Melyik termékben érhető el?

2015. augusztus 31.

Pénzpiaci alapok

Kötvény alapok

Generali Cash
Pénzpiaci Alap „A” Sorozat Eszközalap

Aegon MoneyMaxx Expressz

Abszolút Hozamú Eszközalap

Aegon Smart Money
Befektetési Alapok Alapja Eszközalap

OTP Prémium
Származtatott Alapok Alapja Eszközalap

Allianz Europe Equity Growth
HUF Részvény Eszközalap

Fidelity Európai Dinamikus Növekedési 
Részvény Eszközalap

Fidelity Funds America
HUF Hedged Részvény Eszközalap

Concorde Nemzetközi
Részvény Alapok Alapja Eszközalap

Fidelity Funds Global dividend 
HUF Hedged Részvény Eszközalap

OTP Föld Kincsei
Árupiaci Alapok Alapja Eszközalap

Aegon Klímaváltozás
HUF Részvény Eszközalap

Abszolút hozamú alapok

Concorde Hold Alapok Alapja Eszközalap

Vegyes alap

Fejlődő piaci részvények

Fejlett piaci részvények

Globális részvények

Iparági/tematikus részvények

Árupiaci alapok

Concorde 2000 HUF Vegyes Eszközalap

Aegon Tempó Moderato 7
Alapok Alapja Eszközalap

Aberdeen Euró Vállalati Kötvény
Alapok Alapja HUF Eszközalap

Aegon Közép-Európai Vállalati
Kötvény Eszközalap

Aegon Nemzetközi Kötvény Eszközalap

Concorde Kötvény Eszközalap

Aegon Pénzpiaci Eszközalap

Templeton Global Bond Fund
HUF Kötvény Eszközalap

Templeton Global Total Return Fund
HUF Kötvény Eszközalap 

Templeton Asian Growth Fund
HUF Részvény Eszközalap

Aberdeen Latin-Amerika
Részvény Alapok Alapja Eszközalap

Allianz BRIC Equity
AT-HUF Részvény Eszközalap  

Aegon IstanBull
HUF Részvény Eszközalap

Aegon Közép-Európai
Részvény Eszközalap

Aegon Orosz HUF Részvény Eszközalap

J. P. Morgan Highbridge US STEEP
HUF Hedged Részvény Eszközalap

Földrajzi
fókusz

hazai

globális

globális

globális

EU tagországok

EU tagországok

USA

globális

globális

globális

globális

globális

globális

globális

európai

közép-kelet
európai

globális

hazai

hazai

globális

globális

fejlődő ázsiai térség
(Japán kivételével)

latin-amerikai 
országok

Brazilia,
Oroszország, India

Törökország

közép-kelet
európai

Oroszország

USA

 0.3% 0.5% 0.8% 1.1% 2.7%

 0.0% 0.4% 3.0% 3.3% 5.8%

 -0.6% -0.1% 2.3% 2.9% 5.1%

 -2.8% -0.3% -4.5% 1.4% -

 -9.3% -3.7% 16.1% 9.2% 13.8%

 -3.6% 2.4% - - -

 -5.9% -3.3% 3.0% - -

 -7.6% -2.7% 10.2% 9.3% 14.0%

 -4.7% -3.7% 5.4% - -

 -10.2% -9.5% -13.0% -2.8% -1.2%

 -9.9% -3.1% 10.2% 11.1% 16.4%

 0.5% 2.0% 5.7% 3.5% 7.5%

 -0.7% 1.7% 5.0% 5.0% 8.5%

 -2.4% -0.7% - - -

 -1.7% -2.8% 0.7% 4.5% -

 0.2% 0.6% 3.0% 3.0% 6.3%

 -0.5% 1.0% 9.0% 6.5% 6.0%

 0.6% -0.3% 6.4% - -

 0.4% 0.9% 1.5% - -

 -7.5% -3.5% 6.3% 5.7% 6.7%

 -7.4% -4.2% 5.9% 5.7% 7.4%

 -22.9% -22.3% -16.2% 1.9% 1.4%

 -18.4% -16.8% - - -

 -16.7% -9.8% -2.5% 6.3% 4.5%

 -16.5% -19.4% -17.9% -0.1% -4.6%

 -6.1% 1.6% 0.4% 2.9% 5.8%

 -13.0% -1.5% -12.6% -5.9% -

 -9.2% -8.0% -3.1% - -

 -8.0% -4.0% 7.1% - -

Indulástól
számított
évesített
hozam*

3.7%

7.5%

6.8%

3.2%

14.5%

11.8%

9.8%

13.9%

8.1%

-0.2%

15.7%

7.7%

8.7%

-0.7%

5.1%

8.9%

7.1%

8.4%

1.8%

7.7%

8.6%

-0.1%

-25.4%

1.8%

-2.0%

4.3%

-6.5%

2.9%

12.8%

Eszközalap
indulás
dátuma

2012. április 2.

2012. április 2.

2012. április 2.

2013. április 15.

2012. április 2.

2015. február 16.

2014. május 5.

2012. április 2.

2014. május 5.

2012. április 2.

2012. április 2.

2012. április 2.

2012. április 2.

2015. február 16.

2013. július 2.

2012. április 2.

2012. április 2.

2014. május 5.

2014. május 5.

2012. április 2.

2012. április 2.

2012. április 2.

2015. február 16.

2012. április 2.

2012. április 2.

2012. április 2.

2013. április 15.

2014. május 5.

2014. május 5.globálisAegon Nemzetközi Részvény Eszközalap


