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Az Allianz Global Investors filozófiáját két szóval lehet 
jellemezni: Megérteni. Cselekedni.
Ez határozza meg, ahogy a világot nézzük és amit teszünk. 
Eltökéltek vagyunk, hogy partnereink megbízható befektetési 
szakértőként tekintsenek ránk, akik meghallgatják és 
megértik a célkitűzéseiket, olyan megoldást kínálva, amely 
felülmúlja az elvárásaikat.

Erős tulajdonossal rendelkező
diverzifikált, aktív befektetéskezelő  
Az erő és stabilitás elengedhetetlen különösen bizonytalan 
időkben. Az Allianz csoport (70 ország, 85 millió 
ügyfél) tagjaként számíthatunk a világ vezető penzügyi 
szolgáltatójának támogatására, mely lehetővé teszi a 
hosszú távon sikeres partnerkapcsolatok felépítését. 
Aktív vagyonkezelőként 2015 szeptember végén több 
mint 425 milliárd eurós vagyont kezeltünk intézményi és 
magánbefektetőinknek, továbbá tanácsadási üzletágunk 50 
milliárd eurót meghaladó megbízásállománnyal rendelkezett. 
Diverzifikált üzleti modellünk lefedi a részvény-, kötvény-, 
alternatív- és vegyes stratégiákat, illetve az összes régiót.

Globális befektetési és elemzési képességek
Kiegyensúlyozott többletérték teremtésének alapfeltétele 
a mélyreható piaci ismeret. A globális elemzési háttér 
határozza meg a befektetési döntéseinket és segít ügyfeleink 
pénzügyi ismereteinek bővítésében. A világ befektetési 
központjaiban dolgozó majd 550 szakembereink, közöttük 
a több évtizedes tapasztalattal rendelkező portfólió 
kezelőink eszközosztályoktól független ajánlásaira építünk. 
Olyan előre meghatározott területekre fókuszálunk ahol 
meggyőződésünk szerint az ügyfeleink céljainak eléréséhez 
döntően hozzá tudunk járulni.

Tanácsadás alapú, helyi kapcsolattartás
Kiemelkedő szolgáltatási színvonalunk kulcsa, hogy 380 
ügyfélkapcsolattartónk es további 150, a háttérben dolgozó 
szakemberünk megismerje partnereink egyedi adottságait 
és céljait. Tanácsadáson alapuló megközelítésünk olyan 
megoldásokat tesz lehetővé, amely befektetőink igényeinek 
teljes mértékben megfelelnek. Hisszük, hogy a helyismeret 
döntő módon befolyásolja a hosszú távú teljesítményt ezért 
befektetési specialistáink, közel az általuk lefedett piacokhoz, 
világszerte 18 országban és 24 helyen aktívak.

Kockázatkezelés kultúrája
A kockázat kihívás és lehetőség is egyben. Tulajdonosunk 
már több mint 120 éve kezeli eredményesen a kockázatokat, 
és ezért építettük be vállalati kultúránk szerves részeként 
mi is ezt a befektetései folyamatainkba. 100+ szakemberünk 
átlagos tapasztalata meghaladja a tíz évet. Ismeretinket 
egyetemekkel, szupranacionális intézményekkel, iparági 
szövetségekkel konzultatív módon, folytonosan mélyítjük. 
Így tudunk befektetőinknek a kockázat-hozam spektrum 
különböző szintjén optimalizált megoldásokat kialakítani.

Allianz Global Investors alapjai
az Aegon Prémium kínálatában
Az Aegon Prémium többlépcsős kiválasztási rendszerében 
számos az Allianz Global Investors által kibocsátott 
befektetési alap került beemelésre, melyekből ezúttal az 
aktuális piaci kilátások tükrében két forintban is elérhető a 
kiemelkedö Morningstar értékeléssel rendelkező stratégiára 
szeretnénk felhívni a figyelmet. 

Az Allianz Europe Equity Growth (Morningstar 4 csillag) 
részvényalapja az európai székhellyel rendelkező, de 
globálisan aktív cégekben rejlő lehetőségeket aknázza ki. A 
sikert a befektetésre kiválasztott társaságok alapos elemzése 
hozza. A vagyonkezelő csak olyan cégekbe fektet jellemzően 
3-5 év időtávra, amelyek megfelelnek a tartós növekedés, 
az átlagon felüli eredményesség és az árfolyamnövekedési 
potenciál együttes követelményeinek. Ehhez az kell, hogy 
a versenytársakhoz képest a bizonyítottan professzionális 
menedzsment éveken, vagy akár évtizedeken keresztül 
is piacvezető pozícióban versenyelőnyt tudjon felmutatni 
azon iparágakban, szegmensekben, melyek a szekuláris 
trendekből profitálnak és így kevésbé vannak kitéve a 
ciklikus kilengéseknek. A stratégia az elmúlt 10 év alatt 
megduplázta (+130,11%) a kezdeti befektetési összeget és 
ezzel messze meghaladta a szélesebb európai referenciaindex 
teljesítményét is.

30 éves kötvénypiaci hozamcsökkenés eredmenyeként 
a több régióban is eltűnt reálkamatok és az egyre 
komlexebbé váló tőkepiac arra ösztönzi a konzervatív 
befektetőket, hogy megtakarítasaikat aktívan kezelő, 
vegyes termékekbe helyezzék. Ezen stratégiák rugalmas 
befektetési politikájuknak köszönhetően a meghatározott 
eszközosztályok rendszeres átsúlyozásával tudnak a piaci 
kilátásoknak megfelelő optimális portfoliót kialakítani. Az 
Allianz Global Investors ezzel a megközelítéssel már több 
mint 20 éve kezel számos vegyes stratégiát melynek egyik 
legsikeresebb tagja az Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 
50 (Morningstar 5 csillag). Az alap célja hosszab távon az 
50 % részvény- és 50 % kötvénykitettséget reprezentáló 
referencindex túlteljesítése, előre meghatározott, szigorú 
kockázatkezelés mellett. A vagyonkezelő a piaci trendek 
azonosításával meghatározza a stratégiai eszközallokációt 
(a részvénykitettség 0 és 100 % között változhat) és felépíti 
az ennek megfelelő portfoliót. Ehhez a szükséges likviditás 
mellett, részvényeket, vállalati, magas kamatozású és egyéb 
kötvényeket valamint alternatív befektetéseket (ingatlan, 
nyersanyag, magántőke stb.) használ fel. A stratégia 
eredményességét az elmúlt 5 év teljesítménye (7,60%-os 
éves hozam) is igazolja.

Az alapokra vonatkozó adatok keltezése 2016. január 31.
Az Allianz Global Investors és az Allianz SE adatainak keltezése
2015. szeptember 30.
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Medve vagy megtorpanás, azaz tartós lejtmenet várható a 
piacokon, vagy csak átmeneti visszaesésről van szó – tette 
fel a kérdést az Aegon prémium befektetői estjén tartott 
előadásának címében Telegdi René, a Concorde Alapkezelő 
Zrt. üzletág-igazgatója. A válasz nem egyszerű, a lényeg: 
attól függ, hogy a fejlett vagy fejlődő piacokat nézzük.

Régi, fontos partner a Concorde alapkezelő és még fontosabb 
lesz április-tól – vezette fel Telegdi René előadását Havas 
Gábor, az Aegon Prémium üzletág vezetője. Akkortól nyitható 
ugyanis értékpapírszámla az Aegon Prémiumnál, és nemcsak 
az Aegon Alapkezelő termékeit lehet majd megvásárolni, 
hanem többek között a Concorde alapkezelő alapjai is 
elérhetőek lesznek közvetve.

Valószínűleg a legtöbbeket érdeklő téma mostanában a 
nemzetközi piacok bukdácsolása, a lehetséges kilátások, 
hogy a bika és a medve küzdelmében melyik kerekedik felül. 
Telegdi René is erre a kérdésre építette fel előadását, amit egy 
visszatekintéssel kezdett.

Ahhoz, hogy a mai helyzetet megérthessük és a folytatásról 
elképzelésünk lehessen, egészen 2008-ig kell visszatekinteni. 
Buborékok mindig is fújódnak a gazdaságban, időnként 
túllendül, túlfűtötté válik a piac, ebben nincs semmi különleges 
– mondta. A 2008-as válság azért jó nagy buborék volt, 
bár a világgazdaságban az igazi pánikot nem az amerikai 
ingatlanhitelek válsága, hanem az abból kiinduló dominóhatás, 
a pénzügyi bizalomvesztés okozta, amiben a legnagyobbat 
a Lehman Brothers, a világ akkoriban egyik legnagyobb 
befektetési bankjának csődje szólt. Az ekkor elindult 
folyamatok határozzák meg máig a világpiacokat.

A válság hatására leggyorsabban a FED kapcsolt – idézte fel 
Telegdi René -, likviditást teremtett, levitte a kamatokat, 
ezzel olcsóvá tette a hitelt, olcsó pénzzel árasztotta el a 
piacokat. Ennek hatására a hitelezés tovább pörgött, ez pedig 
meglátszott az árfolyamokon. 

A sok hitel a másik oldalon ugyanis megtakarításként 
jelentkezik, amivel valamit kezdeni kell, be kell fektetni. Az 
árfolyamokat márpedig két dolog határozza meg alapvetően: 
az adott papír mögött álló cég jövedelmezősége, illetve a 
befektetési lehetőségeket kereső szabad pénz mennyisége. 
A FED lépését követő jegybankok kamatcsökkentése 
miatt világszerte alacsony kamatok helyett a tőke pedig 
újabb befektetési lehetőségek felé fordult. Mindennek 
hatására az árfolyamok a fejlett piacokon kisebb-nagyobb 
megtorpanásokkal ugyan, de nagyjából folyamatosan 
emelkedtek egészen a tavalyi év második feléig.

Némileg más utat jártak be a fejlődő piacok, többek között 
Kína, Oroszország, Brazília, Dél-Afrika, hogy csak a nagyokat 
említsük. A rendkívül olcsó dollár hatására a vállalatok 
számtalanul vették fel a dollárhiteleket, fejlesztettek, 
beruháztak, de jutott bőven a belső fogyasztásra is, ez 
pedig gyorsan verte fel az árfolyamokat. Nagyjából 2011 
közepéig szinte kilőttek a piacok, az árfolyamok meredeken 
emelkedtek. De az olcsó dollár csak látszólag segítette 
ezeket az országokat, valójában elfedte a problémákat 
és elodázta a krízist. Ezekben az országokban ugyanis a 
régóta szükséges strukturális változások elvégzése helyett 
az olcsó hitelekkel pörgették tovább a gazdaságot, aminek 
szerkezete fennmaradt, mára viszont fenntarthatatlanná 
vált. És bár ennek jelei a 2011 közepe óta csak a stagnáló 
árfolyamokon látszódtak, az igazi csapást Kína, a 
nyersanyagárak összeomlása és a dollár erősödése hozta 
ezeknek az országoknak (igaz, ezek mind összefüggnek). A 
korábban dollárban felvett hitelek nagyon megdrágultak, 
a nyersanyagárak csökkenése pedig fő bevételi forrásuktól 
fosztotta meg ezeket az országokat.

(Mellékszál, bár a mi szempontunkból nem, hogy más 
utat jártak a közép-kelet- és dél-európai országok, ahol 
a nyomasztó külső adósságot konszolidálni kellett, 
megszorításokra volt szükség. Ez stagnáló vagy csökkenő 
gazdaságot eredményezett, csökkent a fogyasztás, aminek 
hatására – a csökkenő import miatt – javult a külkereskedelmi 
mérleg, és fájdalmasan ugyan, de megtörtént a kiigazítás.)

Tavaly nyár óta azonban komolyra fordult a helyzet a 
világpiacon, a vihar szeme, középpontja pedig Kína - mondta 
Telegdi René. Kína hihetetlen utat járt be, példátlanul gyorsan, 
25 év alatt lett a világ második legnagyobb gazdasága. Ezalatt 
a 25 év alatt hatalmas importőrré vált a nyersanyagpiacokon, 
óriási keresletet teremtett. Közben azonban több dolog is 
történt. Egyrészt az infrastruktúrafejlesztésen, hihetetlen 
gyors terjeszkedésen alapuló növekedésből átváltanak a 
szolgáltatói szektor fejlesztésébe, ami egyrészt csökkenti a 
növekedés ütemét, másrészt a korábbi nyersanyagmennyiség 
töredékét igényli. Részben (sőt, nagyrészt) ez okozza a világ 
nyersanyagpiacának megroggyanását (és a fejlődő országok 
padlóra kerülését). Másrészt a hitelbuborék túl nagyra fújódott.

Akkor beszélhetünk egészséges szerkezetről, ha a 
hitelállomány a gazdasággal megegyező mértékben nő. Kína 
esetében ugyan egyikről sem ismerünk pontos adatokat, de 
az biztos, hogy csak az ismert hitelnövekedés is brutális volt. 
Annyira, hogy a befektetők számításai szerint a gazdaság 
növekedését is meghaladta. Kína nagy szerencséje, hogy a világ 
legnagyobb devizatartalékával rendelkezik (elsősorban USA 
államkötvényben), így vannak eszközeik a válság kezeléséhez. 
(Jól jelzi, hogy ehhez már hozzá is nyúltak, hogy a piaci krízis 
kirobbanásakor, amikor elég komoly veszteségek következtek 
be, az ilyenkor megszokott menekülőút nem működött, azaz az 
USA állampapírjainak árfolyama nem nőtt, hanem még esett is. 
Ennek oka az volt, hogy Kína elég nagy mennyiségben dobott 
piacra ilyen papírokat. Más kérdés, hogy a jüan leértékelését 
ezzel is csak elodázni tudta.)

Kína a hitelválságot megszorításokkal tudja megoldani, ami 
csökkenő fogyasztással jár, ez pedig nemcsak a már most is 
bajban lévő feltörekvők országoknak, de Európának is fájni fog 
– mondta Telegdi René. Nem meglepő, hogy nagy az idegesség 
a piacokon.

Mire számíthatunk hát ebben a nem túl biztató helyzetben? 
Megvannak az esés fundamentális alapjai – mondta a 
szakember, de részben megnyugtatott azzal, hogy ennek egy 
része már megtörtént. Nem lesz újabb 2008, annyira nem rossz 
a helyzet, most ugyanis nincs bizalmi válság – tette hozzá. 
Amit látunk, az egy klasszikus feltörekvő válság, a fejlettek 
gazdaságszerkezete kiegyensúlyozottabb, egészségesebb 
most, mint volt a válság idején.

Befektetési szempontból most is az a lényeg, hogy 
vannak-e olcsó, de jó kilátással rendelkező eszközök. Ezek 
megtalálásában pedig különösen erős a Concorde alapkezelő – 
mondta. Övék az egyik legnagyobb elemzői csapat a régióban, 
alaposan megismernek minden vállalatot, részletesen 
feltérképezik a helyzetét, a kilátásait, ezek alapján döntenek 
egy-egy befektetésről. Erős fundamentális megközelítéssel 
dolgoznak. Hogy jó úton járnak, azt az is jelzi, hogy 
független, azaz banki vagy biztosítási háttér nélkül dolgozó 
alapkezelőként 530 milliárd forintos vagyont kezelnek. Ez 
pedig azt jelzi, hogy jó a teljesítményük és a befektetőik 
megbíznak a termékeikben.

A helyzet elemzése olyan alaposra sikerült, hogy az előadás 
után kérdés sem volt, kivéve a szinte mindig felmerülő olajárat. 
A válaszból kiderült: a Concorde várakozásai szerint rövid távon 
ugyan lehet még némi csökkenés, de az árfolyam 1-2 év alatt 
be fog állni a normálisnak tekinthető 50-60 dolláros szintre.
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Aegon Premium
Havi ügyfél tájékoztató

Nyakunkon a medve?

Kik vagyunk és hogyan segítünk
a befektetőinknek?

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

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. február 29.

Pénzpiaci alapok

Kötvény alapok

Generali Cash
Pénzpiaci Alap Eszközalap (HUF)

Aegon MoneyMaxx Expressz

Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF)

Aegon Smart Money
Alapok Alapja Eszközalap (HUF)

OTP Prémium Származtatott
Alapok Alapja Eszközalap (HUF)

Allianz Europe Equity Growth
Részvény Eszközalap (HUF)

Fidelity Europian Dymanic Growth
Részvény Eszközalap (HUF)

Fidelity America
Részvény Eszközalap (HUF)

Concorde Nemzetközi
Részvény Alapok Alapja Eszközalap

Fidelity Global Dividend
Részvény Eszközalap (HUF)

Allianz Dynamic Multi-Asset Strategy 50 
Vegyes Eszközalap (HUF)

OTP Föld Kincsei
Árupiaci Alapok Alapja Eszközalap (HUF)

Aegon Climate Change
Részvény Eszközalap (HUF)

Abszolút hozamú alapok

Concorde Hold Alapok Alapja Eszközalap

Aegon Tempo Allegro 10
Alapok Alapja Eszközalap (HUF)

Aegon Tempo Moderato 4
Alapok Alapja Eszközalap (HUF)

Fejlődő piaci részvények

Fejlett piaci részvények

Globális részvények

Iparági/tematikus részvények

Árupiaci alapok

Concorde 2000 HUF Vegyes Eszközalap (HUF)

Aegon Tempó Moderato 7
Alapok Alapja Eszközalap (HUF)

Aberdeen Euró Vállalati Kötvény
Alapok Alapja Eszközalap (HUF)

Aegon Közép-Európai Vállalati
Kötvény Eszközalap (HUF)

Aegon Nemzetközi Kötvény Eszközalap (HUF)

Concorde Kötvény Eszközalap (HUF)

Aegon Pénzpiaci Eszközalap (HUF)

Templeton Global Bond
Kötvény Eszközalap (HUF)

Templeton Global Total Return
Kötvény Eszközalap (HUF)

JPMorgan Global High Yield
Kötvény Eszközalap (HUF)

Templeton Asian Growth
Részvény Eszközalap (HUF)

Aberdeen Latin-Amerika
Részvény Alapok Alapja Eszközalap (HUF)

OTP Quality
Részvény Eszközalap (HUF)

Allianz BRIC Equity
Részvény Eszközalap (HUF)

Aegon Ázsiai Részvény
Alapok Alapja Eszközalap (HUF)

Aegon IstanBull
HUF Részvény Eszközalap (HUF)

Aegon Közép-Európai
Részvény Eszközalap (HUF)

Aegon Russia Részvény Eszközalap (HUF)

JPMorgan Highbridge US STEEP
Részvény Eszközalap (HUF)

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

 0.0% -0.2% 0.3% 0.5% 1.5%

 -0.1% 0.8% 1.1% 1.9% 3.4%

 0.2% -0.1% -0.2% 1.5% 2.8%

 4.6% 4.4% 4.1% 2.0% -

 -13.6% -3.7% -7.3% 4.1% 7.9%

 -6.6% -1.5% 3.9% - -

 -5.7% -1.7% -4.9% - -

 -10.3% -3.6% -6.2% 4.0% 8.5%

 -2.9% 3.3% -0.6% - -

 -5.8% - - - -

 18.6% 28.5% 16.3% 4.5% 5.8%

 -6.4% -4.8% -7.8% 3.7% 10.5%

 -0.2% 0.6% 2.7% 1.9% 4.6%

 -4.3% - - - -

 -0.7% - - - - 
 

 -1.5% -0.8% 0.9% 1.9% 5.2%

 -2.4% -1.5% -2.1% - -

 -0.2% 0.7% -2.2% 2.1% -

 0.4% 1.2% 1.8% 1.9% 3.7%

 -0.3% 2.4% 3.4% 4.8% 5.6%

 1.9% 3.9% 3.6% - -

 0.1% 0.3% 1.2% - -

 -10.6% -2.7% -6.1% 3.8% 3.2%

 -11.1% -3.6% -7.6% 3.2% 2.9%

 -3.2% - - - -

 -8.6% -7.2% -28.0% -1.0% -4.8%

 -14.2% -12.6% -27.3% - -

 -6.5% - - - -

 -15.4% -12.9% -21.5% -0.4% -1.8%

 -12.6% - - - 

 -5.9% 0.3% -19.1% 3.8% -7.8%

 -7.1% -11.1% -9.8% -3.0% -0.9%

 -14.2% -7.0% -8.4% -6.9% -

 -8.7% -9.6% -16.9% - -

 -12.2% -6.7% -10.4% - -

Indulástól
számított
évesített
hozam*

3.1%

6.8%

5.9%

4.2%

11.4%

7.5%

6.1%

11.0%

7.7%

0.3%

6.4%

12.2%

6.8%

-4.5%

1.6%

7.3%

-1.7%

4.4%

8.0%

6.8%

8.3%

1.5%

6.0%

6.5%

-11.7%

-2.0%

-24.6%

-12.0%

-1.9%

-6.8%

-1.7%

0.7%

-7.8%

-3.4%

5.1%

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 (HUF)

Vegyes alap


