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JPMC-Üzletágak
A vagyonkezelési üzletág pozicionálása

A JPMAM a JPMC-hez tartozó vagyonkezelő társaságok New 
York-i székhelyű globális csoportja által használt márkanév. 
2004 júliusában a JPMC fuzionált a Bank One Corporationnel, 
2008 májusában pedig felvásárolta a The Bear Stearns 
Companies Inc. társaságot. A JPMC az alábbi négy üzletággal 
rendelkezik.

A JPMAM vállalatcsoport a vagyonkezelési üzletágba tartozik.

  Vagyonkezelés
  Kereskedelmi banki tevékenységek
  Vállalati és beruházási banki tevékenységek
  Lakossági és közösségi banki tevékenységek

A J.P. Morgan Asset Management (JPMAM) 1 711 245 
millió USA-dollár* értékű vagyon kezelésével világelső 
a befektetési és vagyonkezelési szolgáltatások piacán. 
Társaságunk hosszú és sikeres múlttal rendelkezik, mely 
elődintézményeink révén egészen a 19. század végéig nyúlik 
vissza. Sikertörténetünkben 2000 decemberétől új korszak 
vette kezdetét, amikor a J.P. Morgan & Co. Incorporated 
és a The Chase Manhattan Corporation összeolvadása 
után létrejött anyavállalatunk, a JPMorgan Chase & Co. 
(JPMC). Minderre azt követően került sor, hogy a The Chase 
Manhattan Corporation 2000 augusztusában felvásárolta a 
Robert Fleming Holdings Limited társaságot. Ezt követően 
2004 júliusában a JPMC fuzionált a Bank One Corporationnel, 
2008 májusában pedig felvásárolta a The Bear Stearns 
Companies Inc. társaságot.

Globális befektetéskezelő társaságként a különféle 
régiókban – Észak- és Dél-Amerikában, az EMEA (Európa, 
Közel-Kelet és Afrika) térségben és Ázsiában – 20 753* főt 
foglalkoztatunk, és a világ több mint 30 országában jelen 
vagyunk, így globálisan integrált szolgáltatásaink minden 
fontos gazdasági régióban és időzónában elérhetők. 947* 
befektetési szakértőnk többsége a Londonban, Hongkongban, 
Tokióban, New Yorkban és az ohiói Columbusban található 
öt kiemelt befektetéskezelő központ valamelyikében 
dolgozik. E struktúra lehetővé teszi számunkra, hogy 
tudásunkat, tapasztalatainkat és erőforrásainkat 
világszerte megosszuk egymással, ezáltal pedig információs 
versenyelőnyt és valóban globális befektetési szakértelmet 
kínáljunk ügyfeleinknek. Röviden tehát a világpiacok és 
a legkülönfélébb eszközosztályok átfogó ismerete révén 
nagyobb eséllyel érhetünk el magasabb hozamokat.

*2015. szeptember 30-i adatok.

Ügyfeleinknek számos befektetési szolgáltatást kínálunk, 
többek közt az alábbiakat:

  Nyugdíjalap-kezelés
  Karitatív alapok kezelése
  Intézményi alapok kezelése
  Tartalékkezelés
  Biztosítási tőkekezelés (money management)
  Más társaságok termékeinek forgalmazása
  Más befektetési társaságok alapjainak kezelése
  Nyílt végű befektetési alapok kezelése

Az általunk kínált stratégiákat, amelyek valamennyi jelentős 
eszközosztályt és a világ összes pénzügyi piacát lefedik, a 
különböző befektetői igényeknek megfelelően alakítjuk, és 
a legtöbb tevékenységi területünkön piacvezető szerepet 
töltünk be.

Vezető szerep
Jelenlegi helyzet

A JPMAM az USA-ban, Európában, Ázsiában és Japánban 
meglévő erős piaci jelenlétének köszönhetően globális 
befektetési szakértelemmel rendelkezik, és legtöbb 
tevékenységi területén piacvezető pozíciót tölt be:

Globális
  Legjobb globális privátbank (Euromoney, 2015)
  Legjobb rövid távú befektetési/pénzpiaci alap szolgáltató
  Észak-Amerikában és az ázsiai–csendes-óceáni térségben
  (Global Finance, 2015)
  Legjobb globális privátbank (Euromoney, 2015)
  „A világ 100 legbefolyásosabb asszonya” – Mary Erdoes
  (Forbes, 2014)
  A különösen nagy vagyonnal rendelkező magánszemélyek
  legjobb privátbankja világviszonylatban (Euromoney –
  Private Banking Survey, 2014)
  Világelső privátbank a kapcsolatkezelés, a részvény-
  portfólió-kezelés, a fix hozamú értékpapír-portfóliók
  kezelése, az ingatlanbefektetés, a tőzsdén kívüli
  részvénybefektetések és a fedezeti alapokba történő
  befektetések terén (Euromoney – Private Banking Survey,
  2014)
  A világ legnagyobb globális intézményi pénzpiaci szolgál-
  tatója és az USA legnagyobb intézményi pénzpiaci

  szolgáltatója (iMoneyNet, 2013)
  „A világ 100 legbefolyásosabb asszonya” – Mary Erdoes
  (Forbes, 2013)
  „Az év menedzserei” – Jonathan Simon (Mid-Cap Value)
  és Shane Duffy (International Growth) (Institutional
  Investor, 2013)

Átfogó üzleti alapelv
Hosszú és rendkívül sikeres története során a JPMAM 
következetesen arra törekedett, hogy ügyfelei érdekeit 
helyezze előtérbe. Ez a bizalmi felelősség határozza meg 
ügyfeleinkkel való kapcsolatunkat és képezi a nevükben 
hozott összes döntésünk alapját.

Üzleti tevékenységünk tekintetében szintén ezt az 
alapelvet tartjuk szem előtt ügyfeleink igényeinek 
megismerése, tényeken alapuló tanácsadás biztosítása, 
valamint hozamtöbblet termelésére és világszínvonalú 
ügyfélmegoldások biztosítására irányuló stratégiáink 
végrehajtása során.

Stratégiai törekvéseink többek közt az alábbiakat foglalják 
magukban:

  Pozíciónk megőrzése ügyfeleink vezető vagyonkeze-
  lőjeként és a legkimagaslóbb teljesítmény elérése a
  befektetések terén;
  Termékinnovációba, tanácsadásba és világszínvonalú
  szolgáltatásokba történő beruházás valamennyi
  üzletágunkban;
  Működési környezetünk és technológiai erőforrásaink
  optimalizálása a hatékonyság fokozása érdekében,
  valamint a felügyelet megerősítésének előtérbe helyezése
  az összes funkció és üzletág tekintetében;
  A kiemelkedően tehetséges munkatársak megtartását,
  a mobilitás előmozdítását és a sokszínűség elismerését
  szolgáló vállalati kultúra biztosítása;
  Kimagasló pénzügyi eredmények biztosítása részvé-
  nyeseink számára valamennyi piaci ciklusban.

Befektetési filozófia
A JPMAM valamennyi termékre és folyamatra érvényes 
elemeket magában foglaló, átlátható befektetési filozófiával 
rendelkezik:

  Globális elemzés – Információs versenyelőnyre teszünk
  szert a világszerte 947 befektetési szakemberből álló
  elkötelezett csapatunk által végzett minőségi és meny-
  nyiségi elemzéseknek köszönhetően. (2015. szeptember
  30-i adatok.)
  Aktív kezelés – Meggyőződésünk, hogy befektetéseink
  sikerének kulcsát az aktív portfoliókezelésből és fegyel-
  mezett portfólió-összeállításból származó információs
  versenyelőnyünk következetes kiaknázása jelenti.
  Kockázatkezelés – Nem veszünk fel pozíciókat, és nem
  vállalunk kockázatot olyan területeken, ahol megítélésünk
  szerint nem rendelkezünk információs versenyelőnnyel.
  A befektetési alapelvek által vezérelt innováció – Jelentős
  erőforrásokat fordítunk befektetési eljárásunk folyamatos
  fejlesztésére befektetési filozófiánk alapvetéseinek figye-
  lembe vétele mellett.

Befektetési szemlélet
Befektetéskezelési szemléletünket három alapelv határozza meg:

  A választási lehetőségek széles skálája és sokszínűsége
  – Szakértelmünk a pénzügyi eszközök minden jelentősebb
  osztályára (részvények, fix hozamú értékpapírok és kész-
  pénz), valamint az alternatív eszközosztályokra (például
  kezelt valuta- és fedezeti alapokra) is kiterjed, így a befek-
  tetők számára a teljes kockázat/haszon spektrumot
  lefedő egyedülálló termékválasztékot kínálunk;
  Többféle befektetési folyamat – Nem hiszünk abban, hogy
  csupán egyetlen üdvözítő módszer létezik a részvénypiaci
  befektetések megfelelő teljesítményének elérésére. Éppen
  ezért különböző piacokon számos különálló, ugyanakkor
  egymást kiegészítő befektetési módszert kínálunk;
  Következetes, csapatmunkán alapuló befektetéskezelés
  – Befektetési alapjaink kezelésére kipróbált, átlátható
  és következetes befektetési folyamatokat fejlesztettünk
  ki, melyek szigorúan a csapatmunkára alapuló kutatásra,
  részvényárazásra, portfólióépítésre és kockázatkezelésre
  épülnek. Egyrészt maximálisan kiaknázzuk befektetési
  szakértőink egyéni erősségeit és meglátásait, név szerint
  kijelölt alapkezelőink pedig teljes felelősséggel tartoznak
  döntéseikért, másrészt viszont csapatban végzett alap-
  kezelői munkánk biztosítja az egyes befektetési stílusok
  következetes alkalmazását.

Célunk, hogy szakértelmünk a legelterjedtebb és a speciális 
eszközosztályok lehető legszélesebb körét lefedje.

Jogi nyilatkozat
A jelen dokumentum tájékoztató jellegű, ezért a benne szereplő vélemények nem tekintendők bármely befektetés vagy részesedés vételére vagy eladására vonatkozó tanácsnak 
vagy javaslatnak. A jelen dokumentumban foglalt információkat Ön a saját belátása szerint használja fel. A jelen dokumentumban szereplő elemzést a J.P. Morgan Asset 
Management rendelte, és adott esetben saját céljaira felhasználhatta. Az elemzés eredményei kiegészítő információként kerülnek közlésre, és nem feltétlenül tükrözik a J.P. 
Morgan Asset Management véleményét. E dokumentum keltezésének időpontjában az összes ebben szereplő, a pénz- és piaci tendenciákkal kapcsolatos előrejelzés, számadat, 
szakvélemény, illetve befektetési technika vagy stratégia – ellentétes rendelkezés hiányában – a J.P. Morgan Asset Management tulajdonát képezi. Készítésük időpontjában 
megbízhatónak tekinthetők, azonban nem feltétlenül teljes körűek, pontosságuk pedig nem garantált. Továbbá ezek hivatkozás vagy az Ön tájékoztatása nélkül is változhatnak. 
A múltbeli teljesítmény és hozam nem feltétlenül jelent megbízható útmutatást a jövőbeni teljesítményre vonatkozóan, ezért felhívjuk a figyelmét, hogy az értékpapírok értéke 
és a belőlük származó jövedelem szintje a piaci feltételek függvényében változhat. Semmilyen garancia nincs arra, hogy az előrejelzések ténylegesen valóra válnak.
A J.P. Morgan Asset Management a JPMorgan Chase & Co és világszerte működő kapcsolt vállalkozásai vagyonkezelési üzletágának márkaneve. Arra is felhívjuk a figyelmét, hogy 
amennyiben telefonon lép érintkezésbe a J.P. Morgan Asset Managementtel, a beszélgetést jogi és biztonsági okokból, valamint oktatási célokra rögzíthetjük és figyelemmel 
kísérhetjük. Továbbá arra is felhívjuk a figyelmét, hogy a J.P. Morgan Asset Management az Önnel folytatott kommunikációból származó információkat és adatokat az európai, 
afrikai és közel-keleti térségre vonatkozó adatvédelmi irányelvek szerint tárolja és dolgozza fel, amelyek a http://www.jpmorgan.com/pages/privacy weboldalon érhetők el.
Kiadta Európa kontinentális részén: JPMorgan Asset Management (Europe) Société à responsabilité limitée, European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 
Senningerberg, Luxemburg, R.C.S. Luxembourg B27900, jegyzett tőke: 10 millió EUR.
Az Egyesült Királyságban kiadta a JPMorgan Asset Management (UK) Limited, amelyet a Financial Conduct Authority felügyel és szabályoz. Bejegyezve Angliában, 
cégjegyzékszám: 01161446. Székhely: 25 Bank St, Canary Wharf, London E14 5JP, Egyesült Királyság.
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Diverzifikált portfolió, aktív vagyonkezelés, megfelelő 
kockázat vállalása, annak kezelése. Nagyjából ezek 
szükségesek a sikeres működéshez a mostanihoz hasonló 
piacokon – fejtette ki az Aegon Prémium ügyfélklubjában 
Halóka Ádám, az OTP Alapkezelő intézményi sales 
managere, aki előadásban felvázolta, miért volt nehéz
év 2015, és miért lesz még nehezebb 2016.

Már közhely a befektetési piacon, hogy az alacsony 
kamatkörnyezet megváltoztatja – vagy legalábbis meg kell, 
hogy változtassa - a befektetési stratégiákat. Így például egyre 
több kockázatot kell vállalni a hozam érdekében. A változások 
a hazai piacon is látszanak – kezdte előadását az Aegon 
Prémium ügyfélklubjában Halóka Ádám, az OTP Alapkezelő 
intézményi sales managere. Ennek – illetve leginkább a 
csökkenő hozamoknak - egyik jele a hazai alapokban kezelt 
vagyon növekedésének megtorpanása. Míg a korábbi években 
töretlenül nőtt a kezelt vagyon összege, 2014 végén az ív 
ellaposodott, tavaly pedig több hónap is volt, amikor a kivont 
tőke meghaladta a beáramló összegét. Minimális növekedés 
azért tavaly is volt, év végén a Bamosz tagjai által kezelt 
összesen 299 befektetési alap vagyona meghaladta az
5700 milliárd forintot.

A befektetők általában biztosra mennek, a vagyon nagy 
részét, mintegy kétharmadát alacsony, illetve mérsékelt 
kockázatú, elsősorban kötvény- és pénzpiaci alapokban 
tartják. A hozamok csökkenése azonban megmozdította a 
piacot, a legnagyobb tőkekivonás éppen ezekből történt, 
és megindult az átáramlás a nagyobb kockázat, de nagyobb 
hozam lehetőségének irányába, elsősorban a vegyes, ingatlan 
és az alternatív (abszolút hozam, árupiaci) termékek felé. 
Az alternatív eszközök esetében viszont a tőkebeáramlást 
a magas volatilitás, a piaci kihívások miatti visszafogott 
teljesítmény nehezíti – állapította meg az OTP Alapkezelő 
elemzése.

2015-öt a tartósan alacsony kamat- és hozamkörnyezet 
jellemezte, a pénzpiaci eszközök  igen alacsony megtérülést 
hoztak. Az amerikai részvénypiac ugyan hozott 9,8 százalékot 
forintban kifejezve, de olyan magas volatilitással, ami 
elriasztja a hazai kisbefektetők többségét. Hasonló volt a 
helyzet világszerte, emiatt a részvények vagy részvényalapok 
nem tartoztak itthon a népszerű befektetési célok közé 
(év végén a kezelt vagyon kevesebb, mint 5 százaléka volt 
részvényalapokban). A globális árupiac mélyrepülésben 
volt, különösen a 2. félévben, így ezen a piacon long befek-
tetésekkel kizárólag veszteséget lehetett elérni. És akkor 
még nem is említettük a svájci jegybank év eleji lépését, 
amikor váratlanul elengedték a frank árfolyamát. Ez alaposan 
megrázta a piacot, sok alapnál okozott hatalmas veszteséget. 

Nem volt ez másképp az OTP-nél, három abszolút hozamú
alapot vitt negatívba, de a szívós visszaépítésnek köszön-
hetően a veszteség nagy részét az év végére ledolgozta.

Ilyen piaci körülmények között diverzifikált befektetéssel 
lehet sikeresnek lenni, aminek jó példája az OTP Prémium 
Származtatott alap – mondta Halóka Ádám. Ezt alapok alapja 
struktúrában 6 abszolút hozamú alap alkotja, így a kockázat 
megfelelően szétterül, és mindig van olyan jól teljesítő az 
összetevők között, ami pozitívra fordítja a teljesítményt.
Ez még a tavalyi nehéz évben is sikerült, a Prémium hozama 
mérsékelt volatilitás mellett 0,58 százalék volt, de három
évre vetítve 3,68, az indulás (2011. április) óta pedig 8,33
az évesített hozam. Fontos még a portfolió összeállításában 
az, hogy az egyes elemek ne együtt mozogjanak, így az eltérő 
kitettséggel mérsékelhető a volatilitás.

A 2015-ös pozitív eredmény elsősorban a Föld Kincsei
alapnak köszönhető, ami a mélyrepülésben lévő árupiacokon 
23,9 százalékos hozamot ért el forintban. Ezt a zuhanó 
piacokon elsősorban a short pozíciók bátor felvételével érték 
el. (És tegyük hozzá: az eredményekhez hozzájárult a dollár 
jelentős erősödése a forinthoz képest, az árupiacon ugyanis 
dollárban kereskednek, de az alap teljesítménye forintban 
jelenik meg.)

A tavalyi év elemzése után Halóka Ádám ismertette az OTP 
Alapkezelő idei várakozásait. A kilátásokat jól jellemzi, hogy 
a részvénypiacról mindössze annyit mondott: nagyon nehéz 
kérdés, a cégen belül sincs egyetértés arról, mire számíthatunk. 
A lényeg, hogy sem az USA, sem a fejlett, sem pedig a feltö-
rekvő piacokon nem számíthatunk semmi jóra. 2016. nem
a részvényekről fog szólni – fogalmazott. Az árupiacokon az
év végére felpattanás jöhet. Addig azonban további árcsök-
kenésre számítanak a fontos termékek piacán (az aranynál 
például az unciánkénti 1000 dollár alatti árnál látnak kedvező
vételi lehetőséget) és ami a leginkább érdekelheti az embe-
reket, az olajpiacon is. Az év első felében nagy volatilitás 
mellett akár a 25 dollár körüli szintre is csökkenhet az ár.

Hasonló módon vélekedik a piac is, az árupiaci portfoliókezelők 
extrém módon pesszimisták az olaj árfolyam alakulást illetően.
Paradox módon azonban éppen ez a hangulat kontraindi-
kátorként megágyazhat egy nagyobb árfolyam-emelkedésnek 
– vélik az OTP Alapkezelő szakemberei. Az ár emelkedését és 
későbbi stabilizálódását a várakozások szerint megalapozhatja 
a kereslet-kínálat kiegyenlítődése. Az OPEC előrejelzése szerint
a 2015-ös napi majdnem 2 millió hordós túlkínálat szép lassan 
a tizedére csökken (bár éppen e jelentés kiadása után oldották 
fel az Iránnal szembeni embargó egy részét, így az iráni olaj 
újra megjelenhet a piacon).

A forint-euró árfolyamban nem várnak fordulatot, az előre-
jelzések szerint nemhogy a mostani árfolyammal kell megba-
rátkozni, de fel kell készülni a tartós gyengülésre, a jelenlegi 
309-315 forintos sáv feljebb tolódik. Már csak azért is erre kell 
számítani, mert az MNB-nek nem érdeke a forint erősödése. 
Ennek oka a jegybanki devizatartalék. A tartalék jelenleg 
mintegy 32 milliárd euró, az átlagos bekerülési árfolyama pedig 
295 forint. A napi árfolyam és eközötti különbözet pedig  az 
MNB nem realizált nyeresége. Sőt, bizonyos esetekben, például 
euró eladás esetén realizálódik is a nyereség. Ha viszont
az aktuális árfolyam a bekerülési árfolyam alá kerül, és a 
jegybanki eredménytartalék sem fedezi a különbséget, azt a 
kormánynak kell kiegyenlítenie, ezzel pedig az államadósság 
növekedne. A lényeg, hogy a forint erősödése az árfolyamra 
befolyással rendelkezőknek nem érdeke.

Azt, hogy eddig még úgy-ahogy tartotta magát a forint, 
nem kis részben a zlotynak köszönhetjük. A lengyel valuta 
gyengülése miatt ugyanis – a kockázat szétterítése érdekében 
- sok befektető fordult részben a forint felé, ami egy darabig 
segített, de ez a hatás kifutóban van. A dollárral kapcsolatban 
egy ideig még tartó erősödésre, aztán nagyobb korrekcióra 
számítanak az OTP szakemberei.

Diverzifikáció zajlik az Aegon Prémiumnál is – zárta az 
ügyfélklubot Havas Gábor. A lehető legszélesebb körből 
gyűjtik be az információkat, azokat szintetizálják, hogy az 
ügyfeleknek a kínálat legjavát biztosítsák. A havi rendszeres 
estek pedig jó alkalmat kínálnak arra, hogy az ügyfelek és az 
Aegon munkatársai is bepillantást nyerjenek az alapkezelés, 
portfoliókezelés rejtelmeibe.
 

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?

2016. január 29.

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

Allianz Dynamic Multi-Asset Strategy 50 
Vegyes Eszközalap

OTP Föld Kincsei
Árupiaci Alapok Alapja Eszközalap

Aegon Klímaváltozás
HUF Részvény Eszközalap

Abszolút hozamú alapok

Concorde Hold Alapok Alapja Eszközalap

Aegon Tempo Allegro 10
Alapok Alapja Eszközalap

Aegon Tempo Moderato 4
Alapok Alapja Eszközalap

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 

JPMorgan Global High Yield
Kötvény Eszközalap

Templeton Asian Growth Fund
HUF Részvény Eszközalap

Aberdeen Latin-Amerika
Részvény Alapok Alapja Eszközalap

OTP Quality
Részvény Eszközalap

Allianz BRIC Equity
AT-HUF Részvény Eszközalap  

Aegon Ázsiai Részvény
Befektetési Alapok Alapja 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

globális

globális

globális

európai

közép-kelet
európai

globális

hazai

hazai

globális

globális

globális

fejlődő ázsiai térség
(Japán kivételével)

latin-amerikai 
országok

közép-kelet
európai

Brazilia,
Oroszország, India

Ázsiai országok

Törökország

közép-kelet
európai

Oroszország

USA

 -0.1% -0.1% 0.4% 0.6% 1.7%

 -0.4% 0.3% 1.5% 2.0% 3.3%

 -0.5% -0.6% -0.5% 1.5% 2.7%

 3.9% 3.2% 4.5% 0.6% -

 -6.6% -8.1% 1.2% 6.9% 10.0%

 -3.3% -4.1% - - -

 -0.8% -10.2% -2.9% - -

 -5.3% -6.7% -1.7% 5.3% 10.4%

 -1.6% -2.4% 3.4% - -

 -4.2% - - - -

 32.5% 29.6% 25.0% 2.9% 4.9%

 -6.0% -10.0% -5.3% 5.1% 12.0%

 0.0% 1.4% 3.6% 2.0% 4.9%

 -3.5% - - - -

 -0.7% - - - - 
 

 -1.6% -2.5% 2.7% 2.0% 5.4%

 -2.1% -2.6% - - -

 -0.2% -0.6% -1.8% 2.3% -

 0.1% 1.0% 2.0% 2.0% 3.8%

 1.9% 1.3% 0.3% 4.7% 6.5%

 1.6% 3.8% 2.7% - -

 0.1% 0.4% 1.2% - -

 -0.5% -2.6% -2.4% 4.7% 6.0%

 -1.3% -3.1% 3.4% 4.1% 5.7%

 -6.1% - - - -

 -8.9% -17.4% -28.2% -1.1% -3.6%

 -15.6% -24.4% - - -

 -3.1% - - - -

 -11.4% -20.0% -17.5% 0.6% -1.3%

 -8.6% - - - 

 -3.9% -9.3% -26.7% 4.7% -6.9%

 -7.2% -13.8% -7.0% -1.5% -0.9%

 -10.1% -11.4% 8.6% -8.2% -

 -11.6% -18.7% -14.1% - -

 -7.7% -11.6% -5.2% - -

Indulástól
számított
évesített
hozam*

3.2%

6.8%

5.8%

3.5%

12.8%

8.6%

4.5%

11.7%

8.3%

-0.5%

6.3%

12.3%

6.9%

-5.1%

1.1%

7.4%

-2.1%

4.3%

8.1%

6.9%

8.2%

1.5%

7.4%

7.9%

-14.6%

-2.1%

-31.1%

-10.9%

-1.6%

-2.4%

-1.6%

0.8%

-8.3%

-5.6%

6.5%

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.

2015. szeptember 2.

2012. április 2.

2012. április 2.

2012. április 2.

2015. szeptember 2.

2015. szeptember 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.

2015. szeptember 2.

2012. április 2.

2015. február 16.

2015. szeptember 2.

2012. április 2.

2015. szeptember 2.

2012. április 2.

2012. április 2.

2013. április 15.

2014. május 5.

2014. május 5.globálisAegon Nemzetközi Részvény Eszközalap

Vegyes alap


