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A Fidelity International a világ egyik vezető alapkezelője, 
kötelékében több mint hatezren dolgoznak. Globálisan 425 
befektetési szakembere kutatja és elemzi a lehetőségeket. 
118 portfólió menedzsere rendkívül sok stratégiát kezel 
világszerte, amelyek az egyik leguniverzálisabb alapkezelővé 
teszik a még mindig magánkézben lévő, 1969-ben alapított 
céget. A Fidelity csak a portfólió, vagyon- és alapkezelésre 
összpontosít, nem egy banki vagy biztosítói csoport része.

2016 már most is rendkívül gyümölcsöző a független szakmai 
díjakat illetően, az alapkezelő, valamint a termékei is számos 
elismerésben részesültek:

Morningstar Awards 2015
Legjobb multi-asset alapkezelő – Feltörekvő piacok 
(Németország, Ausztria)
Morningstar Awards 2016
Legjobb nagy tőkekapitalizációjú német részvény alap: 
Fidelity Germany (Németország)

Lipper Fund Awards 2016
Legjobb multi-asset alapkezelő (Németország)

FERI EuroRating Awards 2014
Legjobb univerzális alapkezelő (Németország)
FERI EuroRating Awards 2015
Legjobb multi-asset alapkezelő (Németország, Ausztria)
FERI EuroRating Awards 2016
Legjobb univerzális alapkezelő (Németország)
FERI EuroRating Awards 2016
Legjobb multi-asset alapkezelő (Ausztria)

Az Aegon Prémium kínálatában három nagy presztizsű 
részvényalap is helyet foglal: a Fidelity America Fund, a 
Fidelity European Dynamic Growth illetve a Fidelity Global 
Dividend Fund.

Előbbi célja az Amerikában rejlő részvénylehetőségek 
kiaknázása. Angel Agudo, portfólió menedzser számos 
mozgatórugót lát, amely miatt az amerikai gazdasági 
növekedés hosszú távon is még folytatódhat:
  Amerika továbbra is az innováció egyik fellegvára.
A technológiai és egészségügyi innováció markáns része 
Amerikából indul ki.
  Az alacsony olajár miatt a háztartások fogyasztása tovább 
bővülhet, és még tovább fűtheti a gazdaságot.
  A FED, bár közelről figyeli a folyamatokat, továbbra 
is alacsony kamatpolitikát folytat és nem kezd agresszív 
kamatemelésbe, hanem fokozatosan tervezi a kamatokat 
normális szintekre emelni.

A európai részvényekbe fektető Fidelity European Dynamic 
Growth alap célja az európai vállalati lehetőségek felkutatása 
és az azokba történő hosszabb távú befektetés:
  Az európai gazdaság, bár nem gyorsan, de jelenleg 
stabilan növekszik.
  Mind az alacsonyabb olajár, mind az EKB laza monetáris 
politikája támogatólag hat a régióra.
Fabio Riccelli nem csak a befektetési célpontjainak 
növekedésre összpontosít, hanem azok vonzó értékeltségére 
is. Már 2008 novemberétől kezeli ezt a befektetési alapot.

A Fidelity Global Dividend Fund egy olyan globális részvény 
alap, amely világszerte az osztalékfizető részvényeket 
kutatja. Az osztalékpapírok közül is Dan Roberts, portfólió 
menedzser azokat keresi, amelyek nem csak az osztalék 
mértékére összpontosítanak, hanem azok hosszabb távú 
növelésére is. Fontos továbbá, hogy egy vállalat ne csak 
osztalékot fizessen, hanem egy egészséges arányt vissza is 
forgasson a vállalatba, hogy a tevékenységével és jövőjével 
kapcsolatos beruházásokat elvégezze. Dan nem a rövid távú, 
hanem a ciklusokon átívelő vállalati teljesítményeket keresi.
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Számos kritérium alapján kiválasztott, nagy globális 
alapkezelők által gondozott alapokból összeállított 
terméket indított útjára az Aegon Alapkezelő Aegon 
Prémium Esernyőalap néven. A pénzügyi szolgáltató 
szakértői szerint a következő időszakban – leginkább 
a magas árazás miatt - óvatosság indokolt a 
részvénypiacokon.

Kilenc globális alapkezelő legjobb befektetési alapjaiból hozott 
létre esernyőalapot az Aegon Alapkezelő, három – a kockázati 
szint, időtáv és típus szerint eltérő – részalappal – hangzott el 
az Aegon Prémium múlt heti Ügyfélklub rendezvényén.

„Megpróbáltuk leképezni azt, amit az elmúlt tíz évben 
csináltunk” – mondta az alap elindítása kapcsán Pálfi György, 
az Aegon Magyarország Alapkezelő Zrt. portfólió menedzsere. 
Ennek megfelelően – tette hozzá – a kilenc globális alapkezelő 
5300 alapjából választották ki az érintett alapokat, objektív 
és szubjektív kritériumok, illetve régiók és eszközosztályok 
alapján. A kiválasztás során alkalmazták az Aegon Asset 
Management által használt, úgynevezett Quadrant modellt, 
amely a makrogazdasági környezet, az árazás, a piaci hangulat 
és a technikai elemzés elemeinek összevetésével határozza 
meg az adott eszközosztály, régió súlyát az alapban. A 
Screening modellnél pedig – amelyet szintén az Aegon Asset 
Management alkalmaz a kiválasztásnál – objektív, múltbeli 
árfolyamokon alapuló elemzést végeznek, hozam- és kockázati 
mutatók összevetésével. Nagyon fontos ugyanakkor – emelte 
ki Pálfi György -, hogy az objektív szűrésnél nem csak a 
múltbéli hozam számít, bár az is kétségtelenül az egyik fontos 
mérőszáma egy alap teljesítményének.

A szubjektív kritériumok meghatározásánál segíthet a 
döntésben az aktív kapcsolattartás az alapkezelőkkel, 
döntéstámogató anyagok lekérése, illetve az intézményi háttér 
vizsgálata is.

Mindezek alapján „shortlist” készül a portfólióba bevonandó 
potenciális alapokból, amely több mint 40 konstrukciót jelent: 
a listát ugyanakkor folyamatosan monitorozzák, szükség 
esetén felülvizsgálják, amelynek alapján elmondható, hogy egy 
aktívan kezelt portfólióról van szó. 
A részvény eszközosztállyal ugyanakkor – emelte ki 
Pálfi György – a jelenlegi, magasan árazott környezetben 
óvatosabbnak, visszafogottabbnak kell lenni a mostani 
körülmények között, és érdemes más, több lehetőséggel 
kecsegtető terület – például az abszolút hozamú alapok - 
felé fordulni. Ezzel magyarázható az is, hogy bár a Dynamic 
részalap 30 százalékos részvényalap-kitettséget enged, most 
csak 12,5 százalék az arány, az Everestnél pedig 60 helyett 48 
százalék.

Omaisz Réka, az Aegon Alapkezelő részvény portfólió 
menedzsere a három részalap összetételéről elmondta: 
az Expert nevű, abszolút hozamú konstrukciót viszonylag 
alacsonyabb kockázati szintet vállaló, rövid időtávban 
gondolkodó ügyfeleknek ajánlják, míg az ennél magasabb 
kockázatú Dynamic vegyes alap közepes – legalább két 
éves – időtávra ajánlott. A legmagasabb kockázati szintet az 
Everest vegyes alap képviseli, amelyet szintén hosszú távú 
befektetésben gondolkodó ügyfeleknek ajánl a pénzügyi 
szolgáltató.
Pálfi György hangsúlyozta: a stabil tulajdonosi háttér adott a 
kellően aktív és sikeres portfólió-kezeléshez, hiszen az Aegon 
Asset Management mára kitört a biztosítói vagyonkezelői 
státuszból, és egyikévé vált a globális érdekeltségekkel 
rendelkező nagy szereplőknek. Ezt alátámasztja, hogy mára 
globálisan 200 portfólió menedzsert foglalkoztat, emellett 
346 milliárd eurós vagyont kezel. Utóbbiból 4 milliárd jut a 
közép-kelet-európai régióra, amely Magyarországon kívül 
Lengyelországot, Csehországot, Ukrajnát és Törökországot 
foglalja magába.
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Aegon Premium
Havi ügyfél tájékoztató

Óvatosság indokolt a részvénypiacokon

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. március 31.

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)

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

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)
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Brazilia,
Oroszország, India

Ázsiai országok

Törökország

közép-kelet
európai

Oroszország

USA

 0.0% -0.3% 0.3% 0.5% 1.3%

 1.4% 1.4% 1.7% 1.9% 4.0%

 1.5% 0.7% 0.1% 1.5% 3.0%

 7.1% 9.8% 6.9% 3.1% -

 -6.5% 3.0% -6.4% 5.3% 8.1%

 -3.0% 4.8% 2.9% - -

 -0.8% 7.1% -0.3% - -

 -4.1% -3.7% -4.5% 5.1% 7.2%

 0.0% 8.2% 1.0% - -

 -2.9% 1.2% - - -

 -1.5% 4.1% -7.4% 4.0% 9.1%

 1.0% 1.3% 2.5% 2.0% 4.5%

 0.3% 1.0% - - -

 1.5% 1.7% - - - 
 

 0.9% 2.5% 2.9% 2.5% 5.6%

 1.1% 1.2% -0.5% - -

 2.3% 3.9% 0.0% 2.6% -

 0.9% 1.4% 2.0% 1.8% 3.8%

 1.0% 2.2% 1.4% 4.8% 4.3%

 3.7% 4.0% 5.9% - -

 0.2% 0.3% 1.1% - -

 -6.3% -0.7% -8.5% 3.5% 2.0%

 -6.6% -1.0% -9.0% 3.1% 1.8%

 2.5% 0.6% - - -

 -1.1% -3.7% -26.5% -0.5% -4.2%

 13.1% 18.2% -7.5% - -

 3.6% 5.2% - - -

 4.1% 4.4% -12.3% 2.9% 0.5%

 -2.8% 2.1% - - 

 12.7% 19.6% -4.1% 3.2% -7.3%

 3.5% 2.2% -2.3% 0.2% 2.0%

 9.3% 7.2% 0.8% -1.8% -

 2.4% 7.0% -8.6% - -

 -5.6% 0.1% -8.8% - -

Indulástól
számított
évesített
hozam*

3.1%

6.8%

5.9%

5.2%

12.4%

8.2%

8.1%

11.7%

8.7%

1.2%

12.6%

6.8%

0.4%

3.6%

7.7%

0.2%

4.9%

8.0%

6.5%

8.8%

1.4%

5.8%

6.4%

-4.1%

-0.9%

-10.1%

5.9%

1.0%

5.1%

-1.3%

3.1%

-4.5%

1.3%

6.2%

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.

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


