
Transform Tomorrow

2016. július

Tartósnak ígérkezik a nagy kilengésekkel tarkított, ideges 
hangulat a világ befektetési piacán, így növekszik a 
jelentősége a kockázatokat és a lehetőségeket jól felismerő, 
aktív vagyonkezelésnek - mondta az Aegon Prémium 
Üzletág Ügyfélklubjában tartott előadásán Ercsey Szabolcs, 
a Franklin Templeton Investments délkelet- és kelet-európai 
régióért felelős értékesítési igazgatója. Hozzátette: a 
részvénypiacokon idén a feltörekvő ázsiai piacok lehetnek 
vonzók, de a kötvénypiacokon is meg lehet találni a kedvező 
lehetőségeket.

Az egész évben kitarthat az ideges hangulat a piacokon, amely 
hullámvasút-szerű mozgásokkal jár együtt – jelentette ki az 
Aegon Prémium Üzletág Ügyfélklubjában tartott előadásán 
Ercsey Szabolcs, a Franklin Templeton Investments délkelet- 
és kelet-európai régióért felelős értékesítési igazgatója. 
A befektetők jelentős része ugyanakkor – tette hozzá – 
valamilyen befektetési formát előnyben részesít a többiekkel 
szemben: például akad, aki leginkább kötvényekben szeret 
gondolkodni, vagy éppen a hazai részvényekre koncentrál. 
A volatilis piaci környezet ugyanakkor nagyobb nyitottságot 
követel meg a befektetőktől, hiszen ilyenkor meg kell 
találni a kockázatoknak és a lehetőségeknek azt a közös 
halmazát, amely a bizonytalanság közepette is jó hozamot 
eredményezhet: vagyis szemezgetni kell a jó lehetőségek 
közül, és portfóliót kell építeni, kellő mértékben megosztva 
ezzel a kockázatokat.

Ami a részvénypiacot illeti, annak a súlyozása globálisan 
semleges a Franklin Templeton szakértői szerint, ám az egyes 
régiók között mutatkoznak különbségek. A legnagyobb

lehetőségeket a fejlődő Ázsia piacai – különösen Kína – 
jelentik, amelyek felülsúlyozáson szerepelnek a Franklin 
Templetonnál. Ennek kapcsán Ercsey Szabolcs emlékeztetett 
arra: Kína kapcsán mindenki a növekedés lassulásáról beszél, 
ám nem szabad megfeledkezni arról, hogy a jelenlegi, 6-7 
százalék környéki gazdasági növekedés volumenében nagyobb, 
mint az öt évvel ezelőtti tíz százalék feletti, hiszen a bázis 
már jóval nagyobb. Ráadásul a termelő ágazatok mellett 
egyre nagyobb szerep jut Kínában is a szolgáltatásoknak és a 
fogyasztásnak, ami arra utal, hogy a bővülés hosszabb távon 
is fenntartható lesz. Kínán kívül még India és Vietnám is vonzó 
célpont lehet.

A Franklin Templeton ugyanakkor alulsúlyozásra ajánlja Japánt 
és a latin-amerikai régiót: utóbbit azért, mert az ott jelen lévő 
egyensúlytalanságokat feltehetően a nagy világversenyek sem 
tudják ellensúlyozni, sőt, az sem kizárt, hogy romlik a helyzet.
Ami pedig Európát illeti: a brit uniós kilépés (Brexit) amellett, 
hogy 10-15 százalékos visszaesést hoz a font árfolyamában, és 
a kockázatosabb eszközök felé tereli a befektetőket, hosszabb 
távon további repedéseket okozhat az EU falán, amely 
semmiképp sem kedvező fejlemény. 

A kötvénypiacon – hangsúlyozta a szakértő – aktív 
vagyonkezeléssel a jelenlegi környezetben is komoly 
hozamokat lehet elérni, a kamatjövedelmen, a 
tőkefelértékelődésen és a devizaárfolyamok mozgásán 
keresztül is. A Franklin Templeton két aktívan menedzselt 
részalapja – a Templeton Global Bond és Templeton Global 
Total Return – is a globális kötvénypiacok bővülő lehetőségeit 
igyekszik megragadni, és a változó piaci körülmények között is 
stabil, hosszú távú, és kockázathoz igazított hozamot elérni.
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Tíz-tizenöt százalékos fontgyengülést és 
nagyobb kockázati étvágyat hozhat a Brexit

A hónap alapkezelője Aberdeen Asset Management

Bemutatkozunk
Az Aberdeen Asset Management a kezelésében levő 
vagyon nagyságát tekintve az egyik legnagyobb független 
vagyonkezelő a világon. 37 irodánk révén 25 országban 
vagyunk jelen; az általunk foglalkoztatott összesen 2800 fő 
között a befektetési szakértők száma meghaladja a 750 főt. 
2016. március 31-én a kezelésünkben levő vagyon értéke 
elérte a 369,3 milliárd eurót.

Kizárólag vagyonkezeléssel foglalkozunk, egyéb pénzügyi 
szolgáltatások nem kötik le erőforrásainkat, így minden 
energiánkat az alaptevékenységünkre összpontosíthatjuk. 
Meggyőződésünk, hogy kiemelkedő teljesítményünknek ez az 
egyik legfontosabb tényezője. Kizárólag külső felek számára 
végzünk vagyonkezelést, saját számlára nem, ami lehetővé teszi 
számunkra, hogy csak ügyfeleink érdekeit tartsuk szem előtt.

Nem szeretjük az átláthatatlanságot és a komplexitást, 
ezért befektetési folyamatainkkal az egyszerűségre és 
egyértelműsége törekszünk. Olyan befektetéseket keresünk, 
amelyek egyrészt megfelelnek a minőségi elvárásainknak, 
másrészt várhatóan hosszú távon is jól teljesítenek.

Tevékenységünk
Fő tevékenységünk az aktív vagyonkezelés, miközben befek-
tetési döntéseinket saját elemzéseink alapján hozzuk meg.

A részvényeket, a kötvényeket és ingatlanokat egyaránt 
aktívan kezeljük, valamint ugyanazon befektetési filozófia 
alapján közelítjük meg ezeket az eszközosztályokat. 

Kiépítettünk ezenkívül egy olyan befektetési megoldásokra 
összepontosító üzletágat, amely lehetővé teszi, hogy 
a különböző eszközosztályokban szerzett ismereteink 
egyesítésével egyedi igényeknek is eleget tudjunk tenni 
személyre szabott befektetési konstrukcióinkkal. Ez 
magában foglalja a kvantitatív részvényekkel és az alternatív 
befektetési formákkal kapcsolatos ismereteinket is.

Befektetési szakértelmünk elérhető mind a különálló 
mandátumokon, mind a közös kezelésű termékeken keresztül, 
így az intézményektől a magánbefektetőkig terjedő széles 
ügyfélkör igényeit ki tudjuk szolgálni.

Miért érdemes az Aberdeent választani?
Az Aberdeennél hiszünk az egyenes beszédben és a józan 
észben. Termékeink átláthatóak és könnyen érthetőek a 
befektetők számára.

A befektetésre nincs biztos tipp. Tapasztalataink azonban 
azt mutatják, hogy ha saját befektetési szakemberekkel és 
ügyfeleket kiszolgáló munkatársakkal rendelkezünk azokon 
a területeken vagy azok környékén, ahol befektetünk, az így 
szerzett helyi ismeretek révén információs előnyhöz jutunk, 
és jobban átláthatjuk a globális piacokat.

Huszonöt országban több mint 750 befektetési szakemberünk 
gondoskodik arról, hogy teljes képet kapjunk a pénzügyi 
piacokon jelentkező trendekről, kockázatokról és 
lehetőségekről.

Szorosan együttműködő csapatokban, átlátható befektetési 
folyamatokban és „lapos” szervezeti felépítésben hiszünk. 
Méretünknél fogva globális szinten át tudjuk látni a pénzügyi 
piacokat, ugyanakkor kellően „kicsik” is vagyunk ahhoz, 
hogy a befektetési portfóliókkal kapcsolatos minden egyes 
döntésre oda tudjunk figyelni.

A legfontosabb szempont számunkra, hogy fenntartható 
módon gyarapítsuk ügyfeleink vagyonát. Az alapos, saját 
elemzéseinkre támaszkodó szakembergárdánk, az átlátható 
befektetési folyamataink és a szilárd alapokon álló globális 
tevékenységünk mind azt a célt szolgálják, hogy hosszú távú 
befektetési partnerei legyünk ügyfeleinknek.

Ügyfélkörünket bankok, állami és magánnyugdíjpénztárak, 
nemzeti vagyonalapok és más intézményi befektetők, 
valamint magánbefektetők pénzét kezelő közvetítők alkotják.

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. június 30.

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% 0.0% 0.3% 1.1%

 0.6% 2.0% 2.7% 1.3% 3.5%

 -0.3% 1.2% 0.4% 0.8% 2.8%

 4.6% 12.1% 9.5% 3.6% 5.2%

 -0.4% -6.9% -4.4% 3.7% 8.1%

 2.5% -0.6% 5.6% - -

 1.7% 0.9% 0.1% 5.5% -

 3.5% -0.8% -1.7% 4.3% 8.9%

 2.8% 2.8% 8.2% 6.8% -

 0.8% -2.2% - - -

 2.6% 1.1% -5.2% 3.1% 10.0%

 0.1% 1.1% 2.3% 1.8% 3.3%

 0.9% 1.8% 3.1% 1.4% 3.4%

 3.7% 4.8% 5.7% 4.6% 6.6%

 -0.6% 3.1% 6.6% 5.6% -

 0.3% 0.5% 0.9% 1.2% -

 2.5% 5.0% -5.6% 0.2% -

 3.6% -2.2% -6.5% 5.0% -

Indulástól
számított
évesített
hozam*

2.9%

6.5%

5.5%

6.2%

11.5%

8.7%

8.0%

11.9%

9.0%

1.7%

12.5%

6.4%

7.7%

7.0%

7.5%

1.4%

2.3%

7.2%

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.

Aegon Tempo Allegro 10
Alapok Alapja Eszközalap (HUF)

globális  -0.3% 0.1% - - - 0.0% 2015. szeptember 2.

Aegon Tempo Moderato 4
Alapok Alapja Eszközalap (HUF)

globális  0.0% 1.5% - - - 
 

2.5% 2015. szeptember 2.

Concorde 2000  Vegyes Eszközalap (HUF) globális  0.6% 1.5% 1.6% 1.6% 4.8% 7.4% 2012. április 2.

Aberdeen Euró Vállalati Kötvény
Alapok Alapja Eszközalap (HUF)

európai  1.2% 3.5% 4.1% 2.0% - 4.9% 2013. július 2.

2012. április 2.

2012. április 2.

2014. május 5.

2014. május 5.

Templeton Global Bond
Kötvény Eszközalap (HUF)

globális  1.7% -4.7% -7.4% 2.8% 4.0% 5.9% 2012. április 2.

Templeton Global Total Return
Kötvény Eszközalap (HUF)

globális  2.4% -4.4% -7.1% 2.6% 3.9% 6.6% 2012. április 2.

JPMorgan Global High Yield
Kötvény Eszközalap (HUF)

globális  4.5% 7.1% - - - 2.5% 2015. szeptember 2.

Templeton Asian Growth
Részvény Eszközalap (HUF)

fejlődő ázsiai térség
(Japán kivételével)

 4.3% 3.2% -19.6% -1.8% 0.4% 0.2% 2012. április 2.

Aberdeen Latin-Amerika
Részvény Alapok Alapja Eszközalap (HUF)

latin-amerikai 
országok

 9.3% 23.7% -4.6% - - -2.1% 2015. február 16.

OTP Quality
Részvény Eszközalap (HUF)

közép-kelet
európai

 -6.9% -3.5% - - - -4.6% 2015. szeptember 2.

Allianz BRIC Equity
Részvény Eszközalap (HUF)

Brazilia,
Oroszország, India

 7.5% 11.8% -8.9% 2.5% 5.4% 2.7% 2012. április 2.

Aegon Ázsiai Részvény
Alapok Alapja Eszközalap (HUF)

Ázsiai országok  3.2% 0.3% - - - 7.6% 2015. szeptember 2.

Aegon IstanBull
Részvény Eszközalap (HUF)

Törökország  -3.3% 9.0% -6.6% -1.6% -2.8% 0.5% 2012. április 2.

Aegon Közép-Európai
Részvény Eszközalap (HUF)

közép-kelet
európai

 -8.2% -5.0% -13.8% -2.4% 1.8% 0.9% 2012. április 2.

Aegon Russia Részvény Eszközalap (HUF) Oroszország  5.5% 15.3% -1.7% -3.4% -1.8% -2.6% 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  -0.1% 1.0% -0.9% - - 0.0% 2015. február 16.


