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A jelenlegi, alacsony kamatkörnyezet tartósnak ígérkezik, 
ezért a jó hozam elérése érdekében a kockázatosabb 
eszközök felé kell fordulni – hangzott el az Aegon 
Prémium Üzletág ügyfélklub rendezvényén. A megfelelő 
eszközök kiválasztásánál most is szem előtt kell tartani 
a kockázatok megosztását, és érdemes figyelembe venni, 
hogy a fejlett piacok teljesítménye a kilengések ellenére is 
kiegyensúlyozottabb képet mutat.

Fel kell készülniük a tartósan alacsony hozamszintekre a 
befektetőknek, nincs reális esély arra, hogy a jelenlegi helyzet 
rövid távon megváltozzon – jelentette ki az Aegon Prémium 
Üzletág ügyfélklub rendezvényén Ocsenás Zoltán, az Allianz 
Global Investors regionális üzletfejlesztési igazgatója. A 
központi bankok monetáris politikája továbbra is a növekedés 
ösztönzésének irányába hat, amely már komoly fejtörést okoz 
a rövid államkötvény-hozamoknál, hiszen a fejlett európai 
piacokon ezek a negatív tartományban mozognak. Ebben a 
helyzetben elvben jó stratégiát jelenthetnének a feltörekvő 
piaci eszközök, ám jól látszanak ennek a korlátai is: a kínai 
gazdaság növekedésének dinamikája lassul, és a lakáspiac 
megtorpanásával az ingatlanárak is stabilizálódhatnak. A 
fejlett piaci eszközöknél viszont nincsenek nagy kilengések, a 
kilátások stabilabbak, a kockázatok szintje alacsonyabb, így a 
jelen környezetben vonzóbb alternatívát jelenthetnek.

Az alacsony hozamszintek emelkedésének pedig komoly 
gátja az óriási mértékű globális eladósodottság: a globális 
adóssághegy 2007 óta 57 ezer milliárd dollárral hízott, 
miközben a GDP-hez viszonyított államadóssági ráta a fejlett 
országokban változatlanul nagyon magas. Így például Japán 
a bruttó hazai termék 517, Spanyolország 401, Kína 282, 
az USA pedig 269 százalékának megfelelő adóssághegyet 
görget maga előtt. Ekkora eladósodottságnál viszont – a 
finanszírozás fenntarthatósága érdekében – alapvető érdek 
az alacsony hozamszint fenntartása.

Ebben a környezetben – emelte ki Ocsenás Zoltán – a 
magasabb hozamok elérése érdekében új megközelítés 
szükséges, vagyis már érvényes az a szabály, amely szerint 
„az kockáztat, aki nem kockáztat”: a befektetőnek el kell

döntenie, hogy fogyasztani kezd, vagy új lehetőségeket keres 
pénzének. A megfelelő hozamok elérése érdekében az Allianz 
Global Investors szakértője szerint azokra a vállalatokra 
érdemes koncentrálni, amelyek erős versenyképességgel 
rendelkeznek, a magas jövedelmezőségükön keresztül pedig 
jó a beruházási képességük, ezáltal pedig gyors növekedést 
képesek elérni. Az Allianz Global Investors pedig – emelte ki 
Ocsenás Zoltán – bizonyos stratégiáinál csak olyan vállalatok 
részvényeibe fektet, amelyek egyedülálló üzleti modelljük és 
technológiai versenyelőnyük révén tartós növekedési pályán 
mozognak, átlagon felüli eredményességük, professzionális 
vezetésük, mérlegfegyelmük alapján átlagon felüli minőséget 
képviselnek, és jó az értékelésük is. Az Allianz Europe Equity 
Growth alapja ilyen, európai vállalatok részvényeibe fektet: 
így a svájci Roche, a spanyol Inditex, a norvég Novo Nordisk, 
a német SAP és a Reckitt Benckiser is megtalálható a 
portfóliójában. Ocsenás Zoltán kiemelte: a komoly reálhozam 
elérésének lehetőségét a folyamatos befektetés is javítja, 
hiszen ennek révén is jelentősen csökkenthetők a kockázatok. 

„A világ bármely részén tevékenykedő befektető 
szembetalálja magát az alacsony hozamkörnyezet 
problémájával. A hagyományos buy and hold 
kötvénystratégiák már nem működnek, a futó kötvényeken 
még lehet keresni, de megújításukra már nincs lehetőség. 
Ezek mellett a jegybankokra háruló alacsony inflációs nyomás 
és a globális eladósodottság finanszírozhatósága továbbra 
is az extrém alacsony alapkamat szinteket támogatja” – 
vélekedett az elhangzottak kapcsán Tóth János, az Aegon 
Prémium Üzletág vezető tanácsadója.

Ezért – hangsúlyozta – a pozitív reálhozam elérése érdekében 
kényszerűen a kockázatosabb eszközosztályok felé kell 
tolódni. – Az ésszerű kockázatvállalás, megfelelően 
diverzifikált portfólióval – és akár egy nem egyösszegű 
befektetéssel, hanem folyamatos tőkeinjekcióval – jelentősen 
képes porlasztani a kockázatot. Tovább csökkenti a 
jelentkező kockázatokat, ha a fejlett piacokra koncentrálunk 
– bár a hektikusnak tekinthető 2015-ös év ezeket sem hagyta 
érintetlenül – de a mozgások volatilitása jóval a fejlődő 
piacok szintje alatt maradt – mutatott rá Tóth János.

Bár hónapok óta lebegteti, egyelőre nem emelt kamatot 
szeptemberben az amerikai jegybank, a mindenható 
Federal Reserve (Fed). A döntést akkurátusan magyarázó 
közleményben egyrészt a külső piacok gyengeségére 
utaltak, másrészt a döntéshozók között volt, aki inkább 
további kamatcsökkentést tartana indokoltnak – még idén. 
Mire fel ez az óvatosság? Már az amerikai jegybankárok 
is azt gondolják, hogy Kína vagy egyéb feltörekvő piaci 
országok problémáinak jelentős hatása lehet akár a világ 
legerősebb gazdaságára is? 

Ez a lehetőség megijesztette a piacokat is, a tőzsdék 
komoly eséssel reagáltak a döntésre. A kamatemelések 
megkezdésének elmaradásával továbbra is fennmarad az 
annak időzítésével kapcsolatos bizonytalanság. Márpedig

ez az egyik fő oka a magas volatilitásnak, amit a piacokon 
manapság tapasztalunk – magyarázza Bakos Ádám, az Aegon 
Alapkezelő kötvényüzletágának vezetője. Pedig a Fed már jó 
ideje végzi a piacok felkészítését erre a lépésre, azonban úgy 
tűnik, túl sokáig vártak. „Az ideális pillanat, ha egyáltalán 
volt ilyen, mostanra elmúlhatott” – véli. A globális növekedési 
ütem lassulása már egy ideje tart, de annak „begyűrűzése” 
a fejlett piaci tényadatokba még várat magára. A monetáris 
politikai döntések halogatása egyébként a „Fed” alelnöke, 
Stanley Fischer szerint sem feltétlenül célravezető. Ahogy az 
izraeli jegybank kormányzószékét is megjárt MIT-professzor 
egyik tanácsadóját idézte: „A következő alkalommal sem lesz 
tisztább a kép, csak másképp lesz bizonytalan.”

Lehet, hogy túl késő? 

Ezt támasztja alá, hogy a pénzpiacok sem a megszokottnak 
megfelelő örömmel reagáltak a szigorítás elmaradására. 
Míg máskor ilyen helyzetekben az alacsony kamat 
gazdaságtámogató hatása szította az optimizmust, addig 
most inkább a növekedési félelmek kerültek fókuszba. 
„Lehet, hogy ez annak a jele, hogy a nulla közeli kamatok 
és a jegybanki kötvényvásárlások túl hosszú ideje tartanak. 
A piac pedig már nem hiszi el, hogy hatásos lehet az eddig 
is követett, extrém laza monetáris politika” – szolgál egy 
logikusnak tűnő magyarázattal Bakos Ádám, aki szerint 
ez egy igen veszélyes forgatókönyv. A jegybankok így 
gyakorlatilag fegyvertelenek maradnának egy újabb 
növekedési sokk esetén még akkor is, hogy október elején 
kiszivárgott: egy következő válságot akár negatív kamatokkal 
is készek lennének megállítani.

Semmiképp sem világvége

Persze a kamatemelést elodázó baj talán nem is olyan 
komoly, mint elsőre látszik. Kína egy nagy, kiismerhetetlen 
„fekete doboz”, és ez egy ideig nem is nagyon fog változni. 
Más feltörekvő országok recsegnek-ropognak a kínai 
kockázatok szétterjedő hatása, a többségében általuk 
szállított nyersanyagok alacsony ára és a hitelválsággal 
fenyegető erős dollár miatt – de óriási összeomlás még így 
sem volt. A fejlett piaci tőzsdék éves csúcsukhoz képest 
estek úgy 10-20 százalékot, de ez a hivatalos szóhasználat 
szerint még nem medvepiac, csak korrekció. Semmiképp sem a 
világvége. Lehet, hogy egy kamatemeléssel a Fed éppen olyan 
magabiztos üzenetet küldött volna, ami nyugtatóan hatott

volna a piacokra. Nem csoda, hogy a döntés után néhány 
nappal Janet Yellen jegybankelnök nem győzte hangsúlyozni: 
az amerikai gazdaság jól teljesít, és még idén jöhet a várva 
várt kamatemelés.

Felforgató fogatókönyvek

Nézzük meg, hogy a két lehetséges forgatókönyv hogyan 
hathat a piacokra. Az első esetben (amikor még jó ideig 
nincs kamatemelés) a fejlett országokban a növekedéssel 
kapcsolatos félelmek miatt tovább eshetnek a részvény- és a 
kötvényhozamok is. A dollár ereje pedig elillan. Az utóbbi két 
folyamat pedig pont jól jön a feltörekvő piacoknak, amelyek 
„lélegzetvételhez jutnak”, és mind devizáik, mind tőzsdéik 
felülteljesíthetnek. 

A második esetben, azaz idei kamatemeléskor és egy 
nagyjából a piac által várt ütemű szigorítást feltételezve 
a Fed azt az üzenetet küldené a piacnak, hogy az amerikai 
gazdaság erős. Így inkább fejlett piaci részvényemelkedésre 
és további dollárerősödésre számíthatunk, az árfolyamok 
változékonysága pedig mérséklődhet, ahogy megszűnik 
a kamatemelés időzítésével kapcsolatos bizonytalanság. 
Megszűnne a nagy felhajtás a Fed körül, újra Kínára 
figyelnének a befektetők, a feltörekvő piacok pedig tovább 
szenvednek. Magyarország egyébként egyelőre jól vészelte át 
ezt az időszakot, a kötvénypiacra a még gyengébb forint vagy 
a túl alacsony kamatszint jelenthet kockázatot. Vagy pedig a 
német lassulás áttételes hatásán keresztül a várt befektetési 
kategóriába történő felminősítés elmaradása.

Forrás: totalreturn.hu

Piaci kamatemelési várakozások aránya
Some Time This Year. 

Most economists predict the Federal Reserve will raise rates in December. But they’re not as confident about december as 
they once were about September.

Forrás: WSJ

Mikor emel kamatot Amerika?
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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. 
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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
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országok

Brazilia,
Oroszország, India

Törökország

közép-kelet
európai

Oroszország

USA

 0.0% 0.3% 0.6% 0.8% 2.2%

 0.6% 0.6% 3.3% 2.4% 4.7%

 -0.1% -1.0% 1.3% 1.9% 3.9%

 -0.6% -3.4% -4.8% 1.3% -

 -1.6% 0.9% 24.3% 9.4% 14.8%

 -0.8% 4.9% - - -

 -2.4% -0.8% 6.2% - -

 -1.5% -0.2% 14.2% 9.0% 14.7%

 -0.8% 0.8% 8.5% - -

 -2.2% -12.2% -10.5% -3.5% -1.7%

 -4.3% -5.5% 15.5% 9.0% 16.4%

 1.4% 1.7% 5.3% 3.0% 6.6%

 -0.8% 0.2% 6.4% 3.7% 7.3%

 -0.5% -1.6% - - -

 -0.3% -2.2% 0.7% 3.5% -

 0.9% 0.9% 3.2% 2.6% 5.1%

 -0.5% 1.5% 9.0% 6.6% 6.3%

 2.1% 2.4% 6.3% - -

 0.2% 0.7% 1.5% - -

 -2.0% -1.6% 6.4% 6.3% 7.0%

 -1.8% -1.6% 5.9% 6.1% 7.4%

 -9.4% -21.0% -13.8% 0.2% 0.8%

 -10.5% -22.9% - - -

 -9.7% -15.1% -1.3% 3.0% 3.5%

 -5.6% -10.9% -14.9% -2.2% -4.4%

 -7.1% -10.8% -2.2% -0.2% 3.0%

 -1.4% -10.2% -7.1% -7.2% -

 -8.0% -9.6% -6.4% - -

 -4.2% -1.6% 11.5% - -

Indulástól
számított
évesített
hozam*

3.5%

7.4%

6.4%

2.3%

15.9%

17.3%

11.3%

14.3%

11.0%

-1.3%

15.2%

7.5%

8.4%

0.2%

4.9%

8.7%

6.8%

8.5%

1.7%

8.1%

8.9%

0.4%

-23.2%

1.6%

-0.6%

2.9%

-5.2%

1.6%

13.6%

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

*Ebben a termékkörben az eszközalap indulásától számított hozamok.


