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Nehéz időszak áll előttünk – nagyon röviden így foglalható 
össze Kadocsa Péter, az Aegon Alapkezelő elnök-
vezérigazgatójának előadása az Aegon Prémium legutóbbi 
befektetői estjén. A kijelentés meglehetősen ijesztő, még 
akkor is, ha elsősorban a bizonytalan, minden határozott 
irányt nélkülöző piaci tendenciák, valamint az alacsony 
kamatok miatt nehéz helyzetben lévő alapkezelőkre, 
befektetési szakmára gondolt. Az Aegon Alapkezelőnek 
azonban van stratégiája az ilyen piaci helyzetre is.

A nagy termékfejlesztések éve lesz 2016 az Aegon 
Prémiumnál – nyitotta meg egy jó hírrel a legutóbbi, 
idei utolsó befektetői estet Havas Gábor üzletágvezető. 
Hamarosan befektetési banki termékek is elérhetők 
lesznek, értékpapírszámla is nyitható a Prémium üzletágnál, 
így jelentősen bővül majd a kínálat. A fejlődést – vagy 
nevezhetjük piaci terjeszkedésnek is – az idén a befektetői 
piacon lezajlott nagy átrendeződés tette lehetővé, illetve 
szükségessé.

A felvezető után már nem volt kérdés, miért Kadocsa Péter, 
az Aegon Alapkezelő elnöke a vendég.

Az Aegonnál 2009-ben alakult a globális vagyonkezelő, 
a szervezet mára 346 milliárd dollárt kezel – mutatta be 
röviden a céget Kadocsa Péter. A budapesti iroda felel a teljes 
kelet-közép-európai régióért. A munkamódszer lényege, 
hogy csapatban dolgoznak, ő pedig a szövetségi kapitány, 
akinek az egyik legfontosabb feladata, hogy összefogja és 
a megfelelő keretek között tartsa az egyes csapattagok 
kockázatvállalási kedvét. A szigorú kockázatkezelést ugyanis 
az egyik legfontosabb tényezőnek tartja.

Márpedig kockázat most bőven van, ha más nem, a majdnem 
teljes bizonytalanság. A piacok ugyanis nem mutatnak 
semmilyen határozott irányba, egyes mutatók biztatóak, 
mások nem, nincs egységes, határozott elemzői várakozás 
olyan fontos kérdésekben, mint például a FED kamatemelési 
politikája, és még hosszan lehetne sorolni. Mit lehet tenni 
ebben a helyzetben, amikor ráadásul a kamatok is ritkán 
látható mélységben tanyáznak?

Ami biztosan látszik, hogy a fejlett és a feltörekvő piacok 
nem egy irányba mozognak, egészen pontosan a feltörekvők 
nem mutatnak valami biztató képet. A rövid távú gazdasági 
kilátásokat felrajzoló beszerzési menedzser index (PMI) 
esetükben például már fél éve tartósan a visszaesést jelentő 
50-es szint alatt van, és bár októberben a görbe felfelé 
indult, Kadocsa Péter attól tart, hogy a felívelés nem lesz 
tartós. A nyersanyagpiaci adatok ugyanis azt mutatják, hogy 
a beruházások csökkenése még nem érte el a mélypontot. A 
fejlett piacok ehhez képest egész jól állnak, a PMI utoljára 3 
éve járt a negatív tartományban.

Nem jó hír az sem, hogy a globális ipari termelés lassul és 
Kína gazdasága sem száguld. Bárcsak lenne nálunk 7 százalék 
a bővülés, mint ott – szokták erre mondani, csakhogy Kína 
teljesítménye soha nem annyi, amit a helyi statisztikai meg 
gazdasági intézetek közzétesznek. Sokkal jobban mutatja 
a valóságot az úgynevezett Li Ke Qiang-index, amit a 
miniszterelnökről neveztek el, aki egy őszinte pillanatában 
állítólag azt mondta nyugati gazdasági szakembereknek, 
hogy soha ne a hivatalos növekedési adatokat nézzék, 
vannak annál sokkal fontosabb indikátorok is. Nos, ez a 
bizonyos index régen – a 2008-as nagy válság óta – nem 
látott mélységekben jár, és bő két éve folyamatosan csökken, 
ami nem túl biztató. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nincs 
növekedés, a befektetők szerint valójában 5 százalék körül 
lehet.

A világban eltűnt az infláció és sehogy sem akar visszatérni, 
az adatok sorra kisebbek a vártnál. Ez azonban a növekedés 
visszaesésével együtt azt jelzi, hogy baj van. A feltörekvőknél 
biztosan, a fejletteknél azonban nem feltétlenül – mondta a 

szakember. Ebben a helyzetben mindenesetre kialakulhat egy 
olyan helyzet, hogy a feltörekvő piacokon „saját jogon” alakul 
ki válság, nem a fejlettektől begyűrűzve, mint eddig minden 
alkalommal.

Bizonytalanságban tartja a piacot az USA jegybankjának 
szerepét betöltő FED kivárása a kamatemelés ügyében. A 
várakozások egyre későbbre teszik a kamatemelés időpontját 
és kisebbre a mértékét, a korábbi várakozásokkal ellentétben 
rövidebb és kisebb emelési ciklus lesz. Csakhogy a piac 
egyik ökölszabálya, hogy a gazdaság erejét mutatja a FED 
kamatemelések mértéke és üteme, az amerikai gazdaság 
esetleges lassulása pedig a fejlett piaci makroképet is 
rontaná.

A globális részvénypiacok árazását is ellentmondásos 
kép jellemzi. A P/E mutató (árfolyam/nyereség mutató, a 
részvény árfolyama és a részvénytársaság egy részvényére 
jutó adózott nyereségének hányadosa) viszonylag magas, 
de nem kiugróan, azaz a részvények enyhén túlárazottak, 
a vállalatok eredményvárakozása viszont szinte mindenhol 
romlik. (Nagy kivétel ez alól például a hazai piac.) A 
befektetések részvényaránya ennek ellenére magas és 
növekvő, ugyanakkor a feltörekvő piacokat kerülik a 
befektetők.
Nehéz helyzetben vannak a befektetők, mert nincs 
egyértelmű irány. Kadocsa Péter és az Aegon Alapkezelő 
szerint a megoldás az aktív portfoliókezelés, a sok kisebb 
pozíció felvétele és a kockázat keretek között tartása. Az 
elnök-vezérigazgató három alapjukon keresztül mutatta be 
ezt a gyakorlatban.

Az Aegon MoneyMaxx az EU 1-7-ig terjedő kockázati 
besorolási skáláján 3-as, azaz mérsékelt-közepes 
kockázatú kötvény fókuszú abszolút hozamú alap minimális 
részvénypozícióval. Az alap célja a kockázatmentes hozam 
felett 200 bázispont biztosítása, amit a 2012-es nagy 
filozófiaváltás és átpozícionálás időpontjáig visszatekintve 
minden pillanatban teljesítettek, általában jóval a kitűzött 
cél felett. Kadocsa Péter külön kiemelte az alap egyenletes 
teljesítményét.

Hasonlóan kiegyensúlyozott, de eggyel magasabb kockázati 
besorolású a globális kitekintésű, de kelet-közép-európai 
fókuszú Aegon Alfa, amelynek portfoliójában részvény, 
kötvény, deviza és nyersanyag is van. Itt is érvényesül 
a sok kisebb pozíció felvételének elve és az egymástól 
független eszközök preferálása. Így teljesíthető a stratégiai 
cél, a volatilitás csökkentése. Az alap a célként kitűzött 
+ 300 bázispontos hozamot messze túlteljesítve 9,6 
százalékos éves hozamot produkált figyelemreméltó 
kiegyensúlyozottság mellett. 
Új, négy hónapja indult alap az Aegon Maraton, amely 
3-4 éves időtávra koncentráló, jelentős (45 százalékos) 
részvénypiaci kitettségű, abszolút hozam stratégiájú alap. 
A cél az állampapíroknál jóval magasabb hozam, az aktív 
pozíciókezelésnek köszönhetően a részvényalapokénál jóval 
alacsonyabb kockázat mellett. Mivel az alap nemrég indult, 
messzemenő következtetéseket még nem lehet levonni a 
számokból, mindenesetre hozama a kockázatmentes felett 
van. Kockázati besorolása (4-5-ös) is jelzi azért, hogy az ebbe 
fektetőnek az átlagosnál erősebb idegekre van szüksége. 
Abban azért biztos lehet, hogy az Aegon Alapkezelő 
portfoliómenedzserei mindent megtesznek nyugodt álma 
érdekében.

Az óvatos kockázatkezelés fontos az Aegon Prémium 
ügyfeleinek is – mondta a befektetői est végén Havas Gábor. 
A 2016-os fejlesztéseknek köszönhetően– amellett, hogy 
alapvetően marad az alapkínálatból építkező portfolió – 
a lehetőségek jelentősen bővülnek. Egyrészt több alap 
lesz a kínálatban – természetesen nem csak az Aegon 
sajátjai – ráadásul bármilyen devizában elérhetők lesznek. 
A újdonságokról hamarosan minden ügyfelet értesítenek – 
ígérte az üzletágvezető.

„Az aktív kockázat, illetve pozíciókezelés nem csak az 
abszlút hozamú, de a vegyes alapoknál is elengedhetetlen. 
Egy aktívan kezelt vegyes alap segítségével úgy 
részesedhetünk a piacok emelkedéséből egy jó időszakban, 
hogy közben a gyengébb, volatilisebb időszakokban 
fedezékbe tudunk húzódni” – Utal egy kicsit a jövő év 
bizonytalan voltára Pálfy György, az abszolút hozamú 
szemléletű Aegon Maraton Aktív Vegyes Alap portfolió 
menedzsere. 

Ami a leginkább megfontolandó, az az óvatos szelekció – hívja 
fel a figyelmet. A 2016-os esztendő ugyanis globálisan
nézve komoly belső feszültségekkel terhes. Míg az Egyesült 
Államokban emelkedhetnek, addig Európában és Japánban 
tovább csökkenhetnek a kamatok. Az egyidőben lezajló, de 
ellentétes irányú, strukturális és ciklikus mozgások hatását
pedig igencsak nehéz megjósolni.

Inkább Európa
Csak a részvénypiacokat nézve az elmúlt évek kiemelkedő
teljesítményének jövőre – az idei évhez hasonlóan – kisebb 
az esélye. A 2009-es tőzsdepánik után 2010–2014 között 
komoly árfolyam növekedés volt a fejlett piacokon. Ennek 
hajtóereje először a piacok átárazódása, majd a vállalati 
profitok növekedése volt. Miközben az első már a tavalyi év 
elejére lezajlott, az utóbbi idén kezdett el jelentősen lassulni.
Amerikában az idei harmadik negyedévben átlagosan 4,5 
százalékos csökkenést mértek, míg a – gazdaságélénkítésben 
is – pár éves csúszásban lévő Európában most ebből a 
szempontból kicsivel jobb a helyzet. Mario Draghi, az 
Európai Központi Bank elnöke kész a jelenlegi “pénzpumpa” 
kiterjesztésére, az olcsó hitel, valamint a gyenge deviza 
jövőre már a kontinentális vállalkozások eredményén is
látszódhat.

Vegye meg a pánikot!
Bár a fejlődő piacok egészét tekintve nem túl bíztatóak
a kilátások, jól teljesíthet jövőre néhány fejlődő országbeli
tőzsde – mutat rá Pálfi György. A már-már pánikszerű
pénzkivonások több olyan ország részvénypiacait
is érintették, amelyeknél a gazdasági fundamentumok
relatíve impozánsak. Ilyen például a jelentős belső 
fogyasztással rendelkező Törökország, ahol a növekedési
ütem jóval átlag feletti (a PWC nemzetközi pénzügyi

tanácsadó vállalat előrejelzései jövőre 3 százalékos, 2017-
2021 között 3,7 százalékos átlagos éves GDP bővüléssel 
számolnak). A török líra korrigált, így a devizán keresztül 
végbement néminemű alkalmazkodás, a politikai helyzet 
stabilizálódása pedig újra vonzóvá teheti a török piacot a 
jelenlegi árazási szintek mellett. Ugyanakkor
már maga az alulpozícionáltság, a túlzott mértékű 
tőkekiáramlás is okozhat rövidebb, de annál jelentősebb
technikai jellegű emelkedést. A moszkvai tőzsde az idei első
negyedévben 40 százalékot tudott erősödni, hasonló logika 
mentén.

Indokolta a Ro-mánia
A “túlesett” fejlődő piaci tőzsdék közül szintén felülteljesítő 
lehet a régió néhány országa, főként, Románia és Ausztria, de 
akár a hazai tőzsde is. A régióban talán a legnagyobb
gazdasági növekedés déli szomszédunknál várható, rengeteg,
a piaci környezetet javító intézkedésen van túl a román 
tőzsde, sok vállalat lépett a piacra, amelyek jelenleg
is vonzó értékeltséggel mozognak. A bankszektor már az idei
évben is jól teljesített, de továbbra is van benne potenciál.
A bukaresti tőzsdére bevezetett két nagy hitelintézet, a BRD 
Bank és a Banca Transilvania nagyjából hasonló okból számít 
perspektivikusnak. A hitelportfolió minősége – részben
éppen a javuló makro mutatóknak köszönhetően – 
folyamatosan javul, a banki nyereség tovább nőhet az 
alacsony kamatkörnyezet ellenére. Ugyanezért jó befektetési
célpont egyébként a Magyar OTP Bank, vagy a Közép-
Európában jelentős érdekeltségekkel rendelkező osztrák 
Erste Bank. Más szempontból szintén kecsegtető a román
energia szektor, az olyan közművállalatok, mint az Electrica 
és a Transelectrica, amely a nehéz környezet ellenére még 
most is 6–8 százalékos osztalékhozammal forognak, ami
igencsak csábító a néhány százalékos államkötvényhozamok 
és bankbetétek korában.

Magyar gyógyszer
Orosz CBA
Az idei év kiemelkedő teljesítménye után, a magyar tőzsde 
jövőre is tartogathat jó lehetőségeket: a már említett OTP 
Bank mellett a világsikergyanús Cariprazin antidepreszszánst
kifejlesztő Richter Gedeon gyógyszergyár és a tetemes 
osztalékot fizető Magyar Telekom sem mondható 
túlárazottnak. Emellett az orosz parketten is találhatunk a
magas infláció, valamint a gazdasági visszaesés ellenére is 
jól teljesítő, alulértékelt vállalatokat. Jó példák erre azok a 
cégek, melyek a jelenlegi környezetet piacszerzésre tudják
használni. Ilyen a műszaki cikkeket áruló bolthálózat, az 
M.video, valamint az egyik legnagyobb orosz élelmiszerlánc, 
az X5. Ez utóbbinál az elmúlt évek folyamatos menedzsment
cseréi miatt sokáig talán indokolt volt a versenytársakhoz 
képesti nyomott részvényárazás, ám mára már nem a 
piacvesztés, hanem éppen a bővülés dominál. Az év első
9 hónapjában 1029 új üzletet nyitottak tavaly ilyenkor csak 
461-et, a bevételek a harmadik negyedévben 28,6 százalékkal 
nőttek, különösebb profitmarzs vesztés nélkül. A közepes
láncok – Magyarországhoz hasonlóan – Oroszországban is
szinte az egyedüliként növekvő szegmens: a hipermarketek 
népszerűsége az életmód változásával csökken (egyre 
többen csökkentenék a bevásárlásra fordított időt), míg 
a hagyományos kisboltoktól rosszabb ár-érték arány és a 
szűkösebb kínálat miatt fordul el egyre több, tehetős vásárló.
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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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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

 -0.1% 0.2% 0.5% 0.7% 2.0%

 0.9% 0.9% 3.0% 2.3% 4.4%

 -0.3% -0.9% 1.0% 1.7% 3.6%

 -0.2% -3.0% -3.2% 0.8% -

 11.4% 1.1% 24.5% 9.8% 14.6%

 8.7% 4.8% - - -

 4.3% -1.9% 3.6% - -

 7.5% -0.7% 15.9% 8.8% 15.5%

 6.4% 1.4% 5.8% - -

 8.3% -2.8% -0.3% -1.1% 0.9%

 1.7% -8.3% 13.3% 7.9% 16.5%

 0.8% 1.4% 4.7% 2.5% 6.6%

 0.7% 0.0% 5.8% 3.1% 7.4%

 1.0% -1.4% - - -

 0.9% -0.8% 0.5% 3.4% -

 0.8% 1.0% 2.9% 2.4% 4.8%

 2.7% 2.2% 10.1% 6.5% 7.0%

 1.9% 2.5% 5.3% - -

 0.2% 0.6% 1.4% - -

 8.8% 0.7% 13.6% 7.6% 8.6%

 8.5% 0.4% 12.6% 7.0% 8.8%

 1.5% -21.7% -14.3% 0.9% 1.1%

 1.9% -16.8% - - -

 2.9% -14.3% 3.3% 3.6% 4.9%

 6.6% -11.0% -19.6% -1.6% -3.7%

 -4.4% -10.2% -3.0% -0.8% 2.6%

 8.3% -5.8% 10.3% -4.6% -

 -1.0% -10.2% -7.6% - -

 6.3% -2.3% 11.6% - -

Indulástól
számított
évesített
hozam*

3.4%

7.3%

6.2%

2.9%

16.8%

20.0%

11.1%

15.2%

11.0%

2.0%

15.1%

7.4%

8.3%

0.8%

5.0%

8.5%

7.4%

8.3%

1.6%

9.7%

10.4%

0.3%

-16.2%

2.5%

-0.1%

2.8%

-3.0%

1.7%

15.0%

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.globális

*Ebben a termékkörben az eszközalap indulásától számított hozamok.

Aegon Nemzetközi Részvény Eszközalap


