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A nagy volatilitás ellenére vonzóbb befektetési 
lehetőségeket tartogatnak a részvények a kötvényeknél – 
mondta az Aegon Prémium Üzletág Ügyfélklubjában tartott 
előadásán Juscsák György, a J. P. Morgan Asset Management 
igazgatója. Úgy látja: a következő évek legfontosabb témája 
a nyugdíjkérdés lesz a megtakarítási piacon.

Bár 2015 augusztusa óta nagyon bizonytalanná vált a mozgás 
a tőkepiacon, a részvények még mindig sokkal vonzóbb 
befektetési alternatívát jelentenek a kötvényeknél – jelentette 
ki az Aegon Prémium Üzletág Ügyfélklub rendezvényén Juscsák 
György, a J. P. Morgan Asset Management igazgatója.

Hozzátette: a bizonytalanságok – mint a kínai lassulás, az 
orosz válság vagy az alacsony olajár – ellenére a világgazdaság 
növekedési kilátásai jónak mondhatók, hiszen a beszerzési 
menedzser indexek (PMI) értékei jellemzően növekedést 
jeleznek előre. A globális PMI – emlékeztetett – szintén 
növekedést jelez, hiszen legfrissebb, májusi értéke 50,5 ponton 
állt. (A PMI-nél 50 pont felett növekedést jeleznek előre az 
üzleti döntéshozók.) A növekedés motorját most egyértelműen 
a fejlett piacok jelentik, azon belül is az Egyesült Államok, 
igaz, az utóbbi hónapokban Európa is növekedési pályára állt. A 
fejlődő piacok tábora viszont látványosan kettévált: míg a nagy 
nyersanyagtermelők – például Oroszország vagy Venezuela 
– komoly válságban vannak, addig a többiek – köztük 
Magyarország – általában jó adatokat produkálnak.

Megfigyelhető ugyanakkor – emelte ki Juscsák György -, 
hogy a 2008-as válság óta gyakorlatilag a központi banki 
politika mozgatja a piacokat. Az Egyesült Államok mennyiségi 
lazításra épülő politikáját – amely az ellentmondásai mellett 
is eredményesnek tekinthető – nagyjából öt éves csúszással 
Európa is igyekszik átvenni, ami tartósan alacsony, részben 
negatív hozamokhoz vezet a kötvénypiacon.

A részvénypiacokon ugyanakkor nem kell tartani a tartós esés 
veszélyétől: az USA elmúlt száz éves története alapján ugyanis

ehhez legalább egy, vagy több tényezőnek: recessziónak, 
alacsony nyersanyagáraknak, agresszív jegybanki szigorításnak 
és túlértékelt részvénypiacnak kell bekövetkeznie, amiről
a jelenlegi helyzetben nincs szó.

Európa gazdasága – emelte ki – változatlanul nő, a hitelpiac és 
a fogyasztás élénkül, amely felfelé mozgó spirált vetít előre. 
A részvényhozamokon pedig ennek a hatása még azért nem 
látszik, mert idő kell, amíg a növekedés tükröződik a vállalati 
profitokon is. Európa mellett a fejlődő piacok egy részén is 
akadnak növekedési lehetőségek: bár Kína gazdaságának 
növekedési üteme kétségtelenül lassul, de ez a lassulás csak 
viszonylagos, és az ázsiai ország részvénypiaca hosszú távon 
várhatóan a jól teljesítők közé tartozik majd.

A részvénypiacok alakulása pedig egyre nagyobb szerepet 
játszik majd a befektetési döntések meghozatalában, 
hiszen amellett, hogy a kötvényeknél tartósan alacsony 
hozamokra kell berendezkedni, a fejlett világ lakosságának 
komoly mértékű megtakarításra lesz szüksége a következő 
évtizedekben ahhoz, hogy öngondoskodással kezelje a 
gyengélkedő állami nyugdíjrendszer következményeit. 
„A következő évek legfontosabb témája a nyugdíj lesz a 
megtakarítási, befektetési piacon” – jelentette ki a szakember.

Figyelemre méltó – emelte ki -, hogy ha valaki 1899 óta egy 
dollárt tartana készpénzben, az most két dollárt érne: viszont 
ugyanez az egy dollár kötvényben tartva 12 dollárt érne, 
részvényben viszont több mint 1500 dollárt. Ez a példa jól 
alátámasztja a hosszú távú befektetések szükségességét, 
amelyekre még nem terelődik elég nagy figyelem. - Az 
alacsony infláció, az alacsony gazdasági növekedés és a nagy 
piaci volatilitás viszont tartósnak ígérkezik, ezért fontos az 
aktív vagyonkezelés szerepe, és a diverzifikáció – hangsúlyozta 
Juscsák György. De jól alátámasztja a példa azt a tényt is, 
hogy az egyik legrosszabb döntés készpénzben tartani a 
megtakarításainkat: meg kell keresni a hozamokat, és ehhez 
rendszeresen át kell tekinteni a portfóliót.
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Még mindig vonzó a részvénypiac

Kummulált teljesítmény (100-as új bázison, újrabefek-
tetett osztalékokkal) – lásd mint 2016.04.30. szerint
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Templeton Global Bond Fund - A(Mdis) USD - net

JP Morgan Global Goverment Bond Index USD - gross

A(Mdis)USD – 15 év

N(acc)HUF – Kibocsátás óta 2010.07.28
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Kummulált teljesítmény
(100-as új bázison, újrabefeketetett osztalékokkal)
lásd mint 2016.04.30 szerint

N(acc) HUF – Kibocsátás óta 2010.07.28
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Diszkrét éves teljesítmény – lásd mint 2016.04.30.

A hónap alapkezelője Franklin Templeton 
Investments

Használja ki a Franklin Templeton 
Investments-szel a globális lehetőségek 
tárházát!

A Franklin Templeton Investments-t magánszemélyek 
és intézmények világszerte már több mint hat évtizede 
megbízható vagyonkezelési partnerüknek tartják. Nagy 
létszámú és független befektetési  hagyományostól az 
alternatív stratégiáikig, és a multi-asset megoldásokig- 
különleges szakértelemmel bánnak.

Kötvény
Templeton Global Bond Fund*: Az alap célja, hogy a világ 
bármely országában működő kormányok, vagy kormányzati 
szervek által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő, 
rögzített vagy változó kamatozású értékpapírokból és 
adósság-kötelezvényekből felépített portfolióba való 
befektetésekkel maximalizálja a teljes hozamot, amely
a kamatbevételnek, a tőkefelértékelődésnek és
a devizaügyletek nyereségének kombinációjából áll.

Miért javasoljuk ezt az Alapot?
  Úgy gondoljuk, hogy egyes feltörekvő piaci devizák
  értékeltsége egy évtizedenként egyszer adódó
  lehetőséget hordoz magában – A kínai események és az
  amerikai kamatlábak várható emelkedése miatt kiújultak
  a feltörekvő piacokkal kapcsolatos befektetői aggodal-
  mak. A Templeton Global Bond Fund* alapkezelői úgy
  vélik, hogy egyes országokat érdemtelenül büntettek.
  Ennek eredményeként az alapkezelőknek sikerült egyes
  feltörekvő piaci devizákat több évtizedes vagy soha nem
  látott alacsony értékelés mellett megvásárolni.
• Az alapot aktívan pozicionálják az emelkedő amerikai
  kamatlábakhoz - A kötvénybefektetőkre leselkedő egyik
  legnagyobb veszély, hogy a kamatlábak normalizálódásá-
  val tőkéjükből folyamatosan veszíthetnek. A befektetők
  az elmúlt 30 évben a csökkenő kamatok révén pénzt
  tudtak termelni; a kötvényárak fel-, a kötvényhozamok
  pedig lementek (mivel a hozamok és az árak ellentétesen
  mozognak). Ahogy azonban a lenti táblázatból is kitűnik,
  a jelenlegi szinteken már kevés mozgástere van a hoza-
  moknak arra, hogy csökkenjenek, így ezekben az eszkö-
  zökben nincs nagy potenciál.

• A kötöttségektől mentes megközelítésnek köszönhetően
  rugalmasan képes kihasználni többféle hozamtermelő
  lehetőséget is – A Templeton Global Bond Fund-ot
  a benchmarktól függetlenül kezelik, így az alapkezelők
  megtehetik, hogy csak olyan pozíciókat tartanak, melye-
  ket a legjobb kockázat/hozam arányúnak gondolnak.

  Teljes Morningstar besorolás A(Mdis)USD: 

A múltbeli teljesítmény nem garantálja a jövőbeni eredmé-
nyeket. Az alap részvényeinek értéke és az abból szerzett 
jövedelem fel és le egyaránt mozoghat, és a befektető akár 
el is veszítheti a befektetett összeg egy részét. Minden tel-
jesítményadat a jelzett valutában érvényes, tartalmazza a 
visszaforgatott osztalékot, de nem szerepel benne a keze-
lési költség. A számításokban nem szerepel az értékesítés 
költsége, más jutalékok, adók, vagy egyéb felmerülő költség.
A teljesítményre az árfolyamok ingadozása is hatással lehet. 
A legfrissebb teljesítményadatokat a www.franklintemp-
leton.hu honlapon találja. Az indexekre történő utalások 
csak összehasonlítási célokat szolgálnak, és arra valók, hogy 
az adott időszak befektetési környezetét bemutassák.

Templeton Global Total Return Fund*: Az Alap célja, hogy 
maximális teljes befektetési hozamot generáljon a követ-
kezők kombinációjából: kamatbevétel, tőkeértéknövelés és 
valutahozamok (főleg fix vagy lebegő kamatlábú adósságot 
kifejező értékpapírokból álló portfólióban fektetünk be), és 
államkötvények vagy állami szervek által kibocsátott kötvé-
nyek szerte a világon. A fix és/vagy lebegő árfolyamú adós-
ság-értékpapírok és adósságvállalási kötelezettségek, me-
lyekbe az Alap befektethet, lehetnek befektetésre ajánlott, 
vagy nem befektetési fokozatú értékpapírok. Alkalmanként 
az Alap adósságpiaci indexeket is választhat azzal, hogy in-
dex-alapú pénzügyi derivátumokba és hitelkockázati csere-
ügyletekbe fektet be.

A Templeton Global Total Return stratégiája hasonlít a Temp-
leton Global Bond Fund-hoz, és mindkét alapot azonos befek-
tetési csoport kezeli.

Feltörekvő piaci részvények
Templeton Asian Growth Fund*: Az alap célja hosszú-távú 
tőkenövekmény elérése olyan vállalatokba való befektetés 
által, amelyek elsősorban Ázsiában vannak jegyezve 
(Ausztrália, Új-Zéland és Japán kivételével).

Miért javasoljuk ezt az Alapot?
  A kínai lassulás ellenére Ázsában növekedés várható
  Ázsia hosszú távú növekedése pozitív marad, mert
  erős az urbanizáció, gyarapszik az infrastruktúra, és
  növekszik a fogyasztás szintje
  Az Alap portfóliója megfelel Ázsia legfontosabb
  növekedési szektorainak: az energiának, a fogyasztói
  kényelmi szolgáltatásoknak, és az alapanyagoknak

  Teljes Morningstar besorolás A(Ydis)USD:  

Alapkezelő menedzser 
MICHAEL HASENSTAB, PH.D.
Ügyvezető alelnök, Portfóliómenedzser
Befektetési főigazgató, 
Templeton Global Macro Group

További információk
A Franklin Templeton nyíltvégű alapjaival kapcsolatban kérjük keresse fel pénzügyi tanácsadóját, és látogasson el honlapunkra: 
www.franklintempleton.hu.  A pénzügyi tanácsadó nélkülözhetelen segítséget adhat Önnek abban, hogy meghatározzák, mire 
is van szüksége, és szűkítsék azoknak a befektetési eszközöknek körét, melyek segítségére lehetnek céljai elérésében.

Fontos jogi tájékoztatás
* A luxemburgi bejegyzésű SICAV, a Franklin Templeton Investment Funds (“FTIF”) részalapja.
1. A Templeton Global Bond Fund A-Mdis jobb teljesítménye a következő tényezőkkel együtt érvényes: A JP Morgan Global Government Bond Index-szel 
összevetve; havi gördülő hároméves hozamokkal; a 2014. december 31-én véget ért 10 éves periódusban; Forrás: © 2015 JPMorgan Chase & Co. Minden jog 
fenntartva!

A múltbeli teljesítmény nem garantálja a jövőbeni eredményeket. Az alap részvényeinek értéke és az abból szerzett jövedelem fel és le egyaránt 
mozoghat, és a befektető akár el is veszítheti a befektetett összeg egy részét. Minden teljesítményadat a jelzett valutában érvényes, tartalmazza a 
visszaforgatott osztalékot, de nem szerepel benne a kezelési költség. A számításokban nem szerepel az értékesítés költsége, más jutalékok, adók, vagy 
egyéb felmerülő költség. A teljesítményre az árfolyamok ingadozása is hatással lehet. A legfrissebb teljesítményadatokat a www.franklintempleton.hu 
honlapon találja. Az indexekre történő utalások csak összehasonlítási célokat szolgálnak, és arra valók, hogy az adott időszak befektetési környezetét 
bemutassák.

© Morningstar, Inc. Minden jog fenntartva. Ezek az információk: (1) a Morningstar tulajdonát képezik; (2) nem másolhatók és nem adhatók közre; és (3) a 
pontosság, teljesség és időbeliség garanciája nélküliek. Sem a Morningstar, sem a tartalmának közlője nem felelős semmilyen formában történő kárért vagy 
veszteségét, ami jelen információ felhasználásából fakad.

Jelen dokumentum általános célzattal készült és nem tartalmaz jogi vagy adózási tanácsokat, továbbá nem tekinthető részvényvásárlási ajánlatnak a 
Franklin Templeton Luxemburgban bejegyzett SICAV Franklin Templeton Investment Funds („az Alap”) rész-alapjainak egyikére sem. Jelen dokumentumban 
foglaltak nem tekinthetők befektetési tanácsnak. Tekintettel az igen gyosan változó piaci környezetre, a Franklin Templeton Investments nem vállal 
felelősséget ennek az anyagnak a frissítéséért. A közölt vélemény előzetes értesítés nélkül bármikor megváltoztatható. Az Alap részvényeibe, részjegyeibe 
való befektetés csak az Alap hatályos tájékoztatója és a Kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumok (KIID) alapján lehetséges, figyelembe 
véve a legfrissebb elérhető auditált éves jelentést és a legutóbbi féléves jelentést, ha az készült később. Az Alap részvényeinek értéke és az ebből fakadó 
jövedelem kevesebb és több is lehet és a befektető nem biztos, hogy visszakapja a teljes befektetett összeget. A múltbeli teljesítmény sem jelzés, sem 
garancia a jövőbeli teljesítményre. A valuták mozgásai a tengerentúli befektetésekre hatással lehetnek. Amennyiben idegen valutában denominált alapba 
fektet, a teljesítményét a valuták mozgása és változása is befolyásolhatja. Az Alapba való befektetés kockázatokkal jár, amelyeket az Alap tájékoztatója 
és a Kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumok (KIID) részletez.A fejlődő piacokon a kockázat nagyobb lehet, mint a fejlett piacokon. A 
derivatív eszközökbe való befektetés speciális kockázatokkal jár, melyek az alap kockázati profilját növelik és melyeket az Alap tájékoztatója és a Kiemelt 
befektetői információkat tartalmazó dokumentumok (KIID) részletez. Az Alap befektetési jegyei nem minden jogi környezetben érhetők el az értékesítés 
számára, ezért a lehetséges befektetőnek a Franklin Templeton Investments helyi képviselőjével szükséges egyeztetnie, mielőtt bármilyen tervei lennének 
a befektetésre.Az ebben a dokumentumban közzétett bármilyen kutatás vagy elemzés a Franklin Templeton Investments által, saját célokra készült és csak 
tájékoztatási céllal véletlenszerűen került nhöz.Kizárólag brókerek/értékesítők és szakmai felhasználók számára. Nyilvánosan nem terjeszthető.Az egyedi 
iparágakra, szektorokra vagy vállalatokra tett utalások általános információk és nem feltétlenül jelentik az alap befektetéseit bármilyen időpontban.Kérjük, 
lépjen kapcsolatba pénzügyi tanácsadójával, mielőtt befektetne. A legfrissebb Tájékoztató, a hatályos Kiemelt befektetői információk dokumentumai (KIID), 
az éves jelentés és féléves jelentés, amennyiben az a frissebb, megtalálható a honlapunkon www.franklintempleton.hu vagy ingyenesen beszerezhető a 
következő címen: Franklin Templeton Investments, 1054 Budapest, Szabadság tér 7., Magyarország. Tel: +36 1 354 3703; Fax: +36 1 354 3710. Kibocsátotta 
a Franklin Templeton International Services S.à r.l. – A Commission de Surveillance du Secteur Financier által felügyelve.

MARK MOBIUS, PH.D.
Ügyvezető elnök,
Templeton Emerging Markets Group

„Olyan országokban fektetünk be, melyek a stabil gazdasági 
növekedés nyertesei. A hosszú távú fundamentumokra 
koncentrálunk, és nem hagyjuk, hogy a piaci ingadozások erről 
elvonják figyelmünket.”

„A világ legnagyobb feltörekvő piaci régiója Ázsia, és a 
világ leggyorsabban növekvő gazdaságai közül is néhány itt 
található. A világ népességének több mint 50%-a ázsiai,
így a régió óriási fogyasztói bázissal rendelkezik.”

Legyen naprakész Mark Mobius blogjával:
Befektetési kalandok a feltörekvő piacokon
www.mobius.blog.franklintempleton.com

Diszkrét éves teljesítmény – lásd mint 2016.04.30.

A múltbeli teljesítmény nem garantálja a jövőbeni eredmé-
nyeket. Az alap részvényeinek értéke és az abból szerzett jö-
vedelem fel és le egyaránt mozoghat, és a befektető akár el 
is veszítheti a befektetett összeg egy részét. Minden teljesít-
ményadat a jelzett valutában érvényes, tartalmazza a vissza-
forgatott osztalékot, de nem szerepel benne a kezelési költ-
ség. A számításokban nem szerepel az értékesítés költsége, 

más jutalékok, adók, vagy egyéb felmerülő költség. A teljesít-
ményre az árfolyamok ingadozása is hatással lehet. A legfris-
sebb teljesítményadatokat a www.franklintempleton.hu hon-
lapon találja. Az indexekre történő utalások csak összehason-
lítási célokat szolgálnak, és arra valók, hogy az adott időszak 
befektetési környezetét bemutassák.

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. május 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 European 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% 0.0% 0.1% 0.3% 1.1%

 0.6% 0.5% 1.4% 1.4% 3.1%

 -0.1% 0.1% -0.8% 1.0% 2.4%

 7.0% 11.9% 8.6% 4.0% 5.2%

 9.2% -5.6% -4.6% 5.3% 8.3%

 5.8% -1.2% 3.5% - -

 7.1% 1.0% -0.9% 7.4% -

 6.6% -4.3% -5.0% 5.1% 8.2%

 4.0% 0.9% 2.3% 7.1% -

 1.4% -4.5% - - -

 4.4% -2.3% -10.5% 3.7% 8.7%

 1.0% 0.8% 2.2% 2.0% 3.4%

 0.9% 1.3% 2.4% 1.5% 3.2%

 0.6% 0.2% 2.4% 4.7% 5.4%

 -0.2% 1.8% 4.3% 6.0% -

 0.3% 0.4% 1.0% 1.4% -

 11.2% 1.6% -8.7% 0.8% -

 6.7% -6.3% -8.4% 7.0% -

Indulástól
számított
évesített
hozam*

3.0%

6.5%

5.5%

6.1%

13.1%

10.8%

8.9%

12.0%

8.7%

2.1%

12.5%

6.6%

7.8%

6.5%

7.2%

1.4%

2.1%

7.8%

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  2.2% -2.2% - - - -0.2% 2015. szeptember 2.

Aegon Tempo Moderato 4
Alapok Alapja Eszközalap (HUF)

globális  0.9% 0.2% - - - 
 

2.2% 2015. szeptember 2.

Concorde 2000  Vegyes Eszközalap (HUF) globális  2.9% 1.4% 1.4% 2.0% 4.8% 7.6% 2012. április 2.

Aberdeen Euró Vállalati Kötvény
Alapok Alapja Eszközalap (HUF)

európai  2.1% 1.9% 1.0% 2.0% - 4.7% 2013. július 2.

2012. április 2.

2012. április 2.

2014. május 5.

2014. május 5.

Templeton Global Bond
Kötvény Eszközalap (HUF)

globális  0.6% -10.1% -9.4% 3.1% 3.0% 5.7% 2012. április 2.

Templeton Global Total Return
Kötvény Eszközalap (HUF)

globális  2.3% -9.1% -8.7% 3.1% 3.0% 6.6% 2012. április 2.

JPMorgan Global High Yield
Kötvény Eszközalap (HUF)

globális  8.0% 4.6% - - - 2.1% 2015. szeptember 2.

Templeton Asian Growth
Részvény Eszközalap (HUF)

fejlődő ázsiai térség
(Japán kivételével)

 4.0% -4.9% -25.5% -1.3% -2.3% -1.0% 2012. április 2.

Aberdeen Latin-Amerika
Részvény Alapok Alapja Eszközalap (HUF)

latin-amerikai 
országok

 20.6% 3.5% -13.9% - - -7.8% 2015. február 16.

OTP Quality
Részvény Eszközalap (HUF)

közép-kelet
európai

 5.7% -1.2% - - - -1.0% 2015. szeptember 2.

Allianz BRIC Equity
Részvény Eszközalap (HUF)

Brazilia,
Oroszország, India

 14.7% -2.9% -16.8% 2.6% 2.0% 1.5% 2012. április 2.

Aegon Ázsiai Részvény
Alapok Alapja Eszközalap (HUF)

Ázsiai országok  6.7% -6.8% - - - 4.2% 2015. szeptember 2.

Aegon IstanBull
Részvény Eszközalap (HUF)

Törökország  6.6% 0.3% -10.7% -2.4% -6.8% 0.0% 2012. április 2.

Aegon Közép-Európai
Részvény Eszközalap (HUF)

közép-kelet
európai

 4.0% -3.4% -13.2% -1.5% 0.6% 1.6% 2012. április 2.

Aegon Russia Részvény Eszközalap (HUF) Oroszország  14.4% -1.8% -7.5% -1.8% -3.1% -3.1% 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  1.6% -0.9% -2.3% - - -0.2% 2015. február 16.


