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Vegyesek a kilátások a világban, pontosabban az elemzői 
várakozások romlottak, de azért nincs itt a világvége – 
derült ki az Aegon Prémium ügyfélklubján. A kijelentést 
pedig komolyan kell venni, mert a Fidelity International 
elemzői kutatásán alapul, amelyet Al-Hilal István, a Fidelity 
Worldwide Investment értékesítési vezetője ismertetett.

Érdemes odafigyelni arra, amit Al-Hilal István, a Fidelity 
Worldwide Investment értékesítési vezetője mond – mondta 
el az Aegon Prémium ügyfélklubjának bevezetőjeként Havas 
Gábor, az üzletág vezetője. A Fidelity ugyanis mindig kiemelten 
jól teljesít, a cégnél nagyon érzik a piac mozgását, a legna-
gyobb arányban jött be a cég előrejelzése. 

Ez a siker nem véletlen, hanem a cég szakemberinek 
köszönhető - zsebelte be a dicséretet Al-Hilal István. A 
Fidelity a világ egyik legnagyobb független, jelenleg is 
családi kézben lévő befektetési alapkezelője, a függetlenség 
pedig azt jelenti, hogy kizárólag az ügyfeleknek tartoznak 
felelősséggel. A cég sok szakemberrel dolgozik, ami sokba 
kerül ugyan, de hosszú távú értéket termel. Világszerte több 
mint négyszáz befektetési szakember keresi a lehetőségeket, 
a portfoliómenedzserek 90 százalékban saját elemzésekből 
dolgoznak, amihez más befektetőknek nincs hozzáférésük.
Az elemzők pedig értik a dolgukat, az elmúlt tíz évben 
ajánlásaik teljesítménye átlagosan felülmúlta - esetenként 
jelentősen – a piaci átlagot.

Erre a komoly szakmai-szellemi háttérre épül a 3. éve 
elkészülő elemzői kutatás. A Fidelity 200 elemzőjét kérik fel 
évről évre egy egységes, 48 kérdéses kérdőív kitöltésére. Az 
összesítésből kirajzolódó elemzői várakozásokat nyugodtan 
tekinthetjük a piaci folyamatokat meglehetős pontossággal 
előrejelző képnek a vállalatok szintjén. A Fidelity elemzői 
ugyanis mikroszinten dolgoznak, a vállalatok kilátásait, 
potenciálját vizsgálják.

Ez a kép pedig nem éppen rózsaszín: az elemző hangulat 
harmadik éve romlik. Az egész világot tekintve a 2014-re 
előrejelzett 6,4-es értékről erre az évre 5-re csökkent. Ez nem 
a világ vége, tette hozzá Al-Hilal István, mert bár a csökkenés 
azt jelzi, hogy a vállalatok növekedésének tovább folytatódó 
lassulása várható idén, ez az érték  semleges zónába helyezi a 
kilátásokat, azaz nem romlik és nem is javul a helyzetük.

Tovább árnyalja a képet, ha régiónként nézzük végig az 
eredményeket. Bár nincs olyan része a világnak, ahol a 
várakozás ne romlott volna, Japán és Európa még mindig az 
5-ös szint felett van, Ázsia éppen az 5-ön, a sort a nem túl jó 
kilátásokkal bíró Latin-Amerika zárja 2,7 pontos mutatóval. 
Az USA és Kína 5 alatt van, előbbi 4,7 utóbbi 4,3 ponttal. (A 
Fidelity elemzőinek hangulatát leíró index relevanciáját éppen 
Kína mutatja: tavaly év elején már borús hangulatról számolt 
be a felmérés, azaz a helyzetet pontosan előre jelezte az index.

Kínát egyébként nem kell temetni, teljesen természetes, ami 
ott zajlik – tett hozzá Al-Hilal István. Az ország gazdasága 
ugyanis éppen most áll át beruházás- és exportvezéreltről 
hosszú távon fenntartható, fogyasztáson alapulóra, ami nem 
megy zökkenőmentesen. A korábbi hihetetlen növekedési 
adatoktól búcsút vehetünk, de így lesz egészségesebb a 
gazdaság szerkezete. Nem véletlenül mondják a Fidelitynél, 
hogy hosszú távon Kína hiteles gazdaságpolitikát folytat.

Makroszinten egyébként a fejlett világban nincs baj – tette 
hozzá. Az USA-ban a fundamentumok jók, a makrofaktorok 
a fogyasztás további növekedésére hatnak, miközben az 
eladósodottság csökken, az ingatlanpiac és a hitelállomány 
szerkezete pedig összehasonlíthatatlanul egészségesebb a 
hat-hét évvel ezelőttinél. Európában is jó a helyzet, az EKB 
támogató és a piac által is hitelesnek tartott politikájának is 
köszönhetően egészséges vállalati fundamentumok és lassú, 
de folyamatos növekedés tapasztalható.

Visszatérve a Fidelity elemző indexéhez: a különböző 
szektorokra vonatkozó várakozások röviden úgy foglalhatók

össze, hogy a lemaradók még jobban leszakadnak. Nem 
nehéz kitalálni, melyek ezek: az energia-, a nyersanyag- és a 
közműszektorban működő cégek kilátásai rettenetesek.
A lista másik végén az IT, az egészségügyi, a fogyasztási 
cikkekkel foglalkozó és a telekom cégek vannak.

A leszakadó szektorok, különösen az energia és az alapanyag 
kilátásait több dolog rontja, ahogy Al-Hilal István fogalmazott, 
félő, hogy a java még hátra van. Ezek a cégek ugyanis jobbára 
feláldozzák a jövőt a jelenért: a túlélés érdekében költséget 
csökkentenek, többük hitelből fizet osztalékot, és visszafogják 
a beruházásokat. Ebben a szektorban pedig ez utóbbi hosszú 
távú hátrányokat okoz, hiszen nagy invesztíciót igénylő, hosszú 
idő alatt beinduló, pláne megtérülő beruházásokról van szó. 
A helyzet súlyosságát jelzi, hogy az utóbbi időben némileg 
emelkedő energiaárak nem sokat javítottak a szektor kilátásain.

Az alapanyagoknál több tényező is rontja a kilátásokat. Ugyanaz 
igaz erre is, mint az energiaszektorban működő cégekre, ezen 
felül azonban sújtja a vállalatokat a technológiai fejlődés, a 
világgazdaság átalakulása és önmagában Kína irányváltása. 
A beruházásvezérelt gazdasági fejlődés elhagyásával és az 
infrastrukturális fejlesztések visszafogásával jelentősen 
csökkent a kereslet az alapanyagok iránt. A technológiai 
fejlődést és a gazdaság átalakulását pedig Nagy-Britannia 
vagy Németország adatai mutatják: 2000 óta előbbinél durván 
harminc, utóbbinál majdnem 50 százalékos gazdasági növekedés 
mellett az anyagfelhasználás 20, illetve 10 százalékponttal 
csökkent a 15 évvel ezelőtti szinthez képest.

Az elemzői várakozásokból jól látszik: egyértelműen az 
innováció a nyertes. A két legjobban teljesítő szektor az 
IT, valamint az egészségügy, az itt működő cégek kilátásai 
pozitívak. Egyik sem meglepetés, hiszen az IT szerepe 
egyre nagyobb a világon, a legtöbb szektorban az IT-
költések növekedésére számítanak. Az egészségügyet pedig 
elsősorban a társadalmak öregedése, valamint a jól-lét egyre 
hangsúlyosabb igénye hajtja. A szektor pedig komoly K+F 
tevékenységgel képes kiszolgálni az igényeket.

Szintén megkerülhetetlen a fogyasztás. Mind a tartós, mind 
a nem tartós fogyasztási szektor iparági jövedelemezőségi 
kilátása jóval magasabb a többi szektor átlagánál, ráadásul ez 
a két iparág messze a legnagyobb nyertese a tartósan alacsony 
olajárnak. Az innováció hatása egyébként ebben a szektorban 
is igen komoly. Így például a hagyományos kiskereskedelemmel 
foglalkozó, az USA-ban mindenhol megtalálható üzletekkel 
rendelkező Walmartot régen és alaposan lenyomta a netes 
kereskedelemmel foglalkozó Amazon.

Nem túl jók a kilátások a tőkebefektetések terén sem. 
Ennek is részben a kínai átalakulás az oka. A fejlett országok 
historikus befektetési átlaga 28 százalék a GDP arányában, 
azaz a GDP 28 százalékát fordítják évente tőkebefektetésre. 
Kína feltörekvő korszakában ez az arány majdnem elérte 
az 50 százalékot. A gazdaság szerkezetének átalakításával 
30 százalék körülire vinnék le, márpedig Kína méretei miatt 
ez önmagában 7,5 százalékponttal csökkenti világszinten a 
befektetésre fordítandó tőke méretét.

A pénzügyi szektor a strukturális javulás ellenére is 
ellenszélben működik, a fejlett országok nulla kamat 
politikája miatt eltűntek a kamatbevételek, ráadásul a bankok 
olajkitettsége is hatalmas volt az utóbbi években. A pénzügyi 
szektor tekintetében nagy befektetőnek számító szuverén 
alapoknak sincs többé támogató szerepe, mert az olajár 
bezuhanásával egyszerűen eltűntek a bevételeik. Míg például 
a közel-keleti olajállamok folyó fizetési mérlege 2009-ben 
majdnem elérte a 400 milliárd dollárt, az idei várakozások 
szerint jó, ha néhány milliárd lesz.

Mitől tartanak az elemzők? A kutatás eredményeként néhány 
szóban össze lehet foglalni, hogy a szakemberek hol látják 
a kockázatot. Árak, kereslet, szabályozók, lassulás – a 
várakozások szerint ezek a tényezők borzolhatják a hangulatot 
ebben az évben.

A BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP) a BNP Paribas, 
a világ egyik legnagyobb pénzügyi intézményének dedikált, 
önálló vagyonkezelési üzletága. 

Közel az ügyfeleinkhez
35 országban, világszerte közel állunk az ügyfelekhez. 
Úgy véljük, ez a közelség létfontosságú. Ez lehetővé teszi 
számunkra, hogy valóban megértsük a kihívásokat, amivel 
ügyfeleink szembesülnek. Ez azt jelenti, hogy anticipálni 
tudjuk az igények alakulását és kínálni tudunk az Ön számára 
megfelelő megoldásokat. Szakembereink folyamatosan keresik 
a megoldásokat minden befektetői profil igényeihez igazítva. 
Mivel az ügyfélkapcsolati menedzserek ismerik a befektetők 
igényeit, olyan termékeket és szolgáltatásokat tudnak kínálni, 
amelyek tökéletesen illeszkednek az Ön igényeihez.

„Tapasztalt munkatársakkal rendelkezni az egész világon 
nagy előny, mivel ez lehetővé teszi számunkra, hogy 
felfedezzük a világban található befektetési lehetőségeket és 
megértsük, hogy ügyfeleink mit várnak tőlünk.”

Autonóm befektetési csapatok elismert 
szakértelemmel
Ügyfeleink számára hozzáférést biztosítunk átfogó minőségi 
befektetési megoldásokhoz a fő eszközosztályokban 
és témákban, valamint a kiválasztott niche területeken. 
Képesek vagyunk erre, köszönhetően a világszerte 
megtalálható befektetési csapatainknak, akik kizárólag a 
saját szakterületükre specializálódnak. Minden befektetési 
csoport megkapja azt a szabadságot, amit alkalmaznia kell a 
meggyőződéséhez és a piaci ismeretekhez. Ez lehetővé

teszi számukra, hogy innovatív megoldásokat fejlesszenek 
és maximalizálják a kockázattal korrigált hozamot az 
ügyfeleink portfóliójában. Ezzel rendszeresen díjakat kapnak 
az eredményeik elismeréseként. Összesen több mint 600 
befektetési szakember dolgozik 60 autonóm befektetési 
csapatban.

A felelős vagyonkezelő
A BNP Paribas Investment Partners-nél a felelősséget
a szívünkön viseljük, hogy kik vagyunk és mit csinálunk.
Ami azt jelenti, hogy:
  Környezettudatos, fenntartható és etikai (ESG)
  kritériumoknak minden befektetési alapunk megfelel
  Kapcsolatban vagyunk azon vállalatokkal, amelyekbe
  fektetünk, hogy ösztönözzük őket tevékenységük javítására
  Törekszünk a felelősségteljes munkára mindennapi saját
  tevékenységünk során

Szigorú kockázatkezelés
A kockázat minimalizálása fontos módja a hozam 
maximalizálásának portfólióinkban, úgyhogy a kockázat 
minden formáját kezeljük. Ebből a célból tapasztalt 
kockázatkezelési szakemberek dolgoznak mind a befektetői 
csapatokban és a központi felügyeleti egységben is, amely 
kockázati platformot fejlesztett ki saját eszközökkel és külső 
szállítói megoldásokkal.

A folyamatainkat független szakértők is elismerték. 2015-
ben megkaptuk a „Highest Standards” („legmagasabb köve-
telmények) vagyonkezelői minősítést a Fitch Ratings intézet-
től, amely kiemelte a „szigorú és átfogó kockázati és megfe-
lelőségi ellenőrzési kereteket”.
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Aegon Premium
Havi ügyfél tájékoztató

De hol lesz növekedés?

A vagyonkezelő egy változó világban

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. április 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)

Aegon Climate Change
Részvény Eszközalap (HUF)

Abszolút hozamú alapok

Concorde Hold Alapok Alapja Eszközalap

Fejlődő piaci részvények

Fejlett piaci részvények

Globális részvények

Iparági/tematikus részvények

Aegon Közép-Európai Vállalati
Kötvény Eszközalap (HUF)

Aegon Nemzetközi Kötvény Eszközalap (HUF)

Concorde Kötvény Eszközalap (HUF)

Aegon Pénzpiaci 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

közép-kelet
európai

globális

hazai

hazai

USA

 0.0% -0.1% 0.3% 0.4% 1.2%

 1.1% 0.7% 1.3% 1.6% 3.2%

 1.0% 0.5% -0.6% 1.2% 2.5%

 7.1% 11.2% 7.5% 3.6% 5.2%

 1.5% -5.3% -4.4% 5.2% 8.0%

 0.9% -2.4% 2.3% - -

 8.0% -0.6% -1.4% - -

 2.3% -3.1% -3.2% 4.9% 7.4%

 1.2% -0.5% 0.4% - -

 0.6% -3.6% - - -

 3.2% -3.0% -8.3% 4.1% 8.7%

 1.3% 1.3% 3.0% 2.1% 3.8%

 1.1% 1.2% 2.2% 1.7% 3.3%

 -1.6% 0.2% 1.7% 4.1% 3.9%

 1.2% 2.8% 5.3% - -

 0.3% 0.4% 1.1% - -

 14.5% 1.3% -8.4% - -

 1.1% -6.7% -8.2% - -

Indulástól
számított
évesített
hozam*

3.0%

6.6%

5.7%

5.6%

12.3%

7.6%

8.0%

11.6%

7.9%

0.6%

12.4%

6.8%

7.9%

6.0%

7.8%

1.5%

1.8%

6.3%

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.

Aegon Tempo Allegro 10
Alapok Alapja Eszközalap (HUF)

globális  2.0% -1.6% - - - -0.2% 2015. szeptember 2.

Aegon Tempo Moderato 4
Alapok Alapja Eszközalap (HUF)

globális  1.2% 0.6% - - - 
 

2.6% 2015. szeptember 2.

Concorde 2000 HUF Vegyes Eszközalap (HUF) globális  3.4% 1.7% 1.9% 2.5% 5.3% 7.8% 2012. április 2.

Aberdeen Euró Vállalati Kötvény
Alapok Alapja Eszközalap (HUF)

európai  2.8% 2.6% 0.3% 2.5% - 4.9% 2013. július 2.

2012. április 2.

2012. április 2.

2014. május 5.

2014. május 5.

Templeton Global Bond
Kötvény Eszközalap (HUF)

globális  -6.3% -6.8% -8.3% 3.1% 1.8% 5.2% 2012. április 2.

Templeton Global Total Return
Kötvény Eszközalap (HUF)

globális  -5.5% -6.8% -8.3% 2.8% 1.6% 5.9% 2012. április 2.

JPMorgan Global High Yield
Kötvény Eszközalap (HUF)

globális  7.7% 1.1% - - - 1.5% 2015. szeptember 2.

Templeton Asian Growth
Részvény Eszközalap (HUF)

fejlődő ázsiai térség
(Japán kivételével)

 4.6% -4.6% -24.7% -0.8% -2.7% -0.8% 2012. április 2.

Aberdeen Latin-Amerika
Részvény Alapok Alapja Eszközalap (HUF)

latin-amerikai 
országok

 33.0% 12.2% -13.5% - - -5.6% 2015. február 16.

OTP Quality
Részvény Eszközalap (HUF)

közép-kelet
európai

 5.8% 2.6% - - - 1.5% 2015. szeptember 2.

Allianz BRIC Equity
Részvény Eszközalap (HUF)

Brazilia,
Oroszország, India

 14.6% 1.5% -13.8% 4.3% 2.1% 1.8% 2012. április 2.

Aegon Ázsiai Részvény
Alapok Alapja Eszközalap (HUF)

Ázsiai országok  1.7% -7.1% - - - 1.0% 2015. szeptember 2.

Aegon IstanBull
HUF Részvény Eszközalap (HUF)

Törökország  15.2% 10.6% -1.4% 1.6% -6.0% 2.0% 2012. április 2.

Aegon Közép-Európai
Részvény Eszközalap (HUF)

közép-kelet
európai

 5.4% -2.2% -12.8% -0.7% 1.3% 2.0% 2012. április 2.

Aegon Russia Részvény Eszközalap (HUF) Oroszország  16.7% 4.9% -5.7% 2.0% -3.9% -2.8% 2013. április 15.

2014. május 5.

2014. május 5.globálisAegon Nemzetközi Részvény Eszközalap (HUF)

Vegyes alap

Aegon Tempó Moderato 7
Alapok Alapja Eszközalap (HUF)

globális  1.7% -0.4% -2.0% - - -0.2% 2015. február 16.


