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 Kisimultak a piacok a Brexit jelentette sokk után
 A hír okozta bemozdulások is növelik a kiegyensúlyozott,

 vegyes portfóliók értékét 
 Európában túlárazottá váltak a vállalati papírok

A Nagy Britannia kilépéséről döntő népszavazás utáni 
helyzetet értékelte az Aegon Prémium Üzletág júliusi 
ügyfélklub rendezvényén Bereczki Zoltán, a BNP Paribas 
Investment Partners igazgatója. A BNP Paribas Investment 
Partners és az Aegon hosszú évek óta ápol kiváló szakmai 
együttműködést, különösen, hogy a BNP Paribas alapjai 
a világ több mint hatezer alapjából benne vannak abban a 
hatvanban, amely a TOP 1%-ot jelenti.

Az Aegon alapkezelő jól végzi a dolgát, vegyes portfóliókat 
építenek, diverzifikálnak, kiegyensúlyozott befektetési 
politikát folytatnak. Általában is felértékelődik a 
kiegyensúlyozott, vegyes portfóliók értéke, hiszen a 
piacoknak és a befektetőknek nagyon bonyolult lesz kiiktatni 
a politikai kockázatokat, beárazni viszont lehetetlen - véli az 
alapkezelő igazgatója.

A piacok kisimultak a kezdeti sokk után – összegezte a 
szakember. A részvények magukra találtak, bár a vállalati 
piacon vegyesebb a kép, hiszen vannak olyan iparágak, ahol 
komoly problémákat okoz az esetleges kilépés, és ezek a 
bizonytalanságok éreztetik a hatásukat.

A Brexit kockázatait nem szabad túlértékelni: az angol 
piacnak az erős gazdaságok nem túl kitettek, a németek 
leginkább, de náluk is az export tíz százalékát jelentik, így 
nagy kockázatot önmagában az esetleges kilépés nem jelent. 
Az e körül kialakuló bizonytalanság viszont igen.

– Általánosságban elmondhatjuk, hogy a bizonytalanság 
nyomja rá a bélyegét a kereskedésekre minden területen, 
mert nem tudjuk, hogy pontosan mi történik majd és 
annak milyen hatásai lesznek. A hosszú távú befektetések 
értékelésénél ez nem jelent előnyt – mondta a szakember.

- Befektetési politika szempontjából nem a Brexit a fő 
gond, hanem annak a kérdésnek a megválaszolatlansága, 
hogy befolyásolja-e mindez a reálgazdaság működését és a 
befektetők viselkedését, és ha igen, hogyan? – mondta Bereczki 
Zoltán, aki szerint a brit piacok önmagukban nem jelentenek 
kockázatot. - Ésszerűtlen dolog volna, hogy csak azért, mert egy 
részvény brit, kiszórják a portfólióból – tette hozzá.

A BNPP IP alapjai eddig is körültekintően súlyozottak voltak, 
így most az események hatására a vegyes portfóliókban 
bizonyos súlyozásokat végrehajtottak, de megmaradt az 
óvatos befektetési politika – mutatott rá Bereczki Zoltán, aki 
szerint mindezt az is indokolja, hogy a globális gazdaságban a 
növekedés nincs szinkronban.

Az utóbbi idők folyamataiból baljós a jen túlzott erősödése, 
pozitív viszont az USA látványos erősödése, ami annak 
köszönhető, hogy az Egyesült Államokban éltek leghamarabb 
élénkítő eszközökkel a válságot követően és ezek már 
éreztetik a hatásukat, például azzal, hogy növekedik a 
személyes fogyasztás, most tehát Amerika szólóban megy 
előre és egyik régió sem követi. Európában a vállalati papírok 
árfolyama túlzottnak tűnik, azt a gazdasági teljesítmény nem 
igazolja vissza – árnyalta tovább a képet az igazgató, aminek 
az oka, hogy a befektetők öntik a pénzt a részvényekbe. Így 
ezek súlyát a portfóliókban érdemes újragondolni. 

A feltörekvő piacok az elmúlt évekbeli negatív hozzáállás 
miatt visszapattanásban vannak, de a valós gazdasági 
mutatók még nem túl biztatók. A visszapattanás oka, hogy az 
államkötvények piacán csak a magas kockázatú országoknál 
van hozam, a biztonságos jó fundamentális értékekkel 
rendelkező országokban terjed a negatív kamat.

- A piacokon sok és sokféle a kockázat, s sok a 
bizonytalanság, ezért az óvatosság indokolt, mi a befektetők 
védelmében kockázatot csökkentünk a vegyes portfóliókban, 
hasonlóan az Aegon stratégiájához – tette hozzá az igazgató.
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Aegon Premium
Havi ügyfél tájékoztató

Biztonságos és vegyes portfóliók
szolgálják a befektetők érdekét 

A hónap alapkezelője
Aegon Magyarország
Befektetési Alapkezelő Zrt.

A Társaságot az Aegon Általános Biztosító Rt. alapította 
1990-ben. A Társaság vagyonkezelési tevékenységet a 
kezdeti években kizárólag alapítója számára nyújtott, 1995 
óta azonban már egyéb ügyfelei számára is vállal portfolió-
kezelést. 

2008. október 1-től a vagyonkezelésen túl a Társaság 
megkezdte lakossági ügyfélkör számára is a kezelésében álló 
befektetési alapok értékesítését.

Ezt követően, 2009-ben az Aegon Magyarország Befektetési 
Alapkezelő Zrt. az Aegon Global Asset Management részévé, 
valamint a közép-kelet európai régió vagyonkezelési 
központjává vált, hogy ezáltal még több szakértelemmel, 
hozzáadott értéket teremthessen befektetői számára. 

Az Aegon Asset Management globálisan is jelentős 
vagyonkezelői pozícióval rendelkezik, mintegy 346 milliárd 
euró kezelt vagyonnal, így biztosítva a hazai vagyonkezelőnek 
tőkeerős, biztos, nemzetközi hátteret, melyet a 
tevékenységünk során jól kamatoztatunk.

Mára cégünk az Aegon Magyarország csoport 
leányvállalataként Magyarország és a régió alapkezelői 
piacának meghatározó szereplője.

Kiemelkedő szakmai felkészültséggel bíró 
szakembergárdánknak köszönhetően Társaságunk elnyerte az 
Év Alapkezelője díjat a 2015-ös évben. A díj nemcsak az egyes 
portfoliók teljesítményét honorálja, hanem az Alapkezelő 
több éves kiegyensúlyozott teljesítményét és kiemelkedő 
szakmai tudását.

Munkánk során nagy hangsúlyt fektetünk folyamatos 
elemzések készítésére, monitoringolásra, döntéstámogató 
eszközök használatára.

Stabilitás:
 Több mint 150 éves múlt 
 Stabil, nemzetközi háttér 25 országban,

  Észak- és Dél-Amerikában, Európában és Ázsiában 
 Az Aegon részvényeit a new yorki

  és az amsterdami tőzsdén is jegyzik. 

Megbízhatóság:
 1990 óta Magyarországon 
 Közép-európai Régiós Központ 
 Ügyfeleinket a Beva biztosítja 100 000 Euro értékhatárig, 
 A BAMOSZ tagja 

Filozófia:
 Alapjainkat csapatban kezeljük
 Aktív vagyonkezelésben hiszünk
 Amely szegmenshez nem rendelkezünk kellő

  szakértelemmel, abban nem is próbálunk érvényesülni
 Komoly nemzetközi kiválasztási modellt használunk

  (régió, szegmens, egyedi papír)

Szemlélet:
 Több mint 30 befektetési alap
 Szinte a teljes befektetési univerzum elérhető általuk
 Kiemelkedő teljesítmény
 Az év alapkezelője 2015. cím elnyerése

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. július 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 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

 0.1% 0.2% 0.1% 0.2% 1.0%

 1.5% 2.6% 2.9% 1.5% 3.2%

 0.5% 1.5% 0.9% 0.8% 2.5%

 3.3% 10.6% 14.1% 2.8% 5.0%

 3.2% 4.7% -3.8% 4.9% 8.1%

 8.6% 9.6% 5.1% - -

 5.6% 14.1% 2.5% 7.1% -

 5.6% 8.0% 0.8% 4.7% 8.3%

 6.0% 7.2% 4.7% 8.3% -

 4.2% 4.9% - - -

 2.9% 6.1% -4.5% 3.3% 8.5%

 0.4% 1.7% 3.1% 1.9% 3.4%

 1.1% 2.2% 3.2% 1.5% 3.2%

 4.7% 3.0% 4.4% 3.9% 6.2%

 2.2% 3.4% 7.3% 6.2% -

 0.3% 0.6% 0.9% 1.1% -

 6.1% 21.5% -1.2% 2.7% -

 4.4% 5.6% -6.6% 5.5% -

Indulástól
számított
évesített
hozam*

2.9%

6.6%

5.5%

6.2%

12.4%

12.5%

9.7%

12.3%

9.8%

5.2%

12.4%

6.5%

7.7%

6.8%

8.0%

1.4%

4.3%

7.6%

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  0.7% 2.8% - - - 0.6% 2015. szeptember 2.

Aegon Tempo Moderato 4
Alapok Alapja Eszközalap (HUF)

globális  1.3% 2.5% - - - 
 

3.3% 2015. szeptember 2.

Concorde 2000  Vegyes Eszközalap (HUF) globális  1.4% 4.8% 2.2% 2.1% 4.9% 7.7% 2012. április 2.

Aberdeen Euró Vállalati Kötvény
Alapok Alapja Eszközalap (HUF)

európai  2.5% 5.3% 4.7% 2.3% 4.9% 5.4% 2013. július 2.

2012. április 2.

2012. április 2.

2014. május 5.

2014. május 5.

Templeton Global Bond
Kötvény Eszközalap (HUF)

globális  0.5% -5.8% -8.2% 1.2% 3.3% 5.0% 2012. április 2.

Templeton Global Total Return
Kötvény Eszközalap (HUF)

globális  1.2% -4.3% -7.3% 1.2% 3.4% 5.9% 2012. április 2.

JPMorgan Global High Yield
Kötvény Eszközalap (HUF)

globális  4.0% 11.9% - - - 5.5% 2015. szeptember 2.

Templeton Asian Growth
Részvény Eszközalap (HUF)

fejlődő ázsiai térség
(Japán kivételével)

 7.5% 12.4% -7.2% -2.5% 1.4% 0.9% 2012. április 2.

Aberdeen Latin-Amerika
Részvény Alapok Alapja Eszközalap (HUF)

latin-amerikai 
országok

 10.2% 46.6% 10.8% - - 1.9% 2015. február 16.

OTP Quality
Részvény Eszközalap (HUF)

közép-kelet
európai

 -1.2% 4.5% - - - -0.3% 2015. szeptember 2.

Allianz BRIC Equity
Részvény Eszközalap (HUF)

Brazilia,
Oroszország, India

 7.5% 23.2% -1.4% 2.3% 6.1% 3.4% 2012. április 2.

Aegon Ázsiai Részvény
Alapok Alapja Eszközalap (HUF)

Ázsiai országok  9.5% 11.3% - - - 11.3% 2015. szeptember 2.

Aegon IstanBull
Részvény Eszközalap (HUF)

Törökország  -12.7% 0.5% -8.9% -4.5% -3.6% -1.3% 2012. április 2.

Aegon Közép-Európai
Részvény Eszközalap (HUF)

közép-kelet
európai

 -1.2% 4.1% -10.3% -0.9% 1.2% 1.6% 2012. április 2.

Aegon Russia Részvény Eszközalap (HUF) Oroszország  1.2% 18.1% 4.7% -0.9% -1.7% -2.3% 2013. április 15.

2014. május 5.

2014. május 5.globális

*Ebben a termékkörben az eszközalap indulásától számított hozamok.

Aegon Nemzetközi Részvény Eszközalap (HUF)

Vegyes alap

Aegon Tempó Moderato 7
Alapok Alapja Eszközalap (HUF)

globális  1.2% 2.9% 0.3% - - 0.6% 2015. február 16.


