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Megfelelő befektetési stratégiával a jelenlegi környezetben 
is lehet jó hozamot elérni a tőkepiacon – jelentette ki az 
Aegon Prémium Üzletág Ügyfélklubjában tartott előadásán 
Ocsenás Zoltán, az Allianz Global Investors regionális 
üzletfejlesztési igazgatója. Hozzátette: a Brexit nyomán 
nem várható globális összeomlás, a jó hozam érdekében 
ugyanakkor diverzifikálni kell.

Az alacsony kamatkörnyezet ellenére most is lehet jó 
befektetési lehetőségeket találni a világ tőkepiacán, és 
a brit uniós kilépés sem vezet globális összeomláshoz – 
jelentette ki az Aegon Prémium Üzletág Ügyfélklubjában 
tartott előadásán Ocsenás Zoltán, az Allianz Global Investors 
regionális üzletfejlesztési igazgatója. Emlékeztetett arra: 
2008 óta a központi bankok támogatásából él a világ 
tőkepiaca. Biztató ugyanakkor, hogy a folyamatok jó irányba 
haladnak, még ha lassú és rögös is lesz a jelenlegi helyzetből 
kivezető út.

Az alacsony kamatkörnyezet közepette is lehet olyan 
eszközosztályokat találni – hangsúlyozta Ocsenás Zoltán -, 
amelyek jól teljesítenek: júliusban például (amikor a Brexit-
szavazás már megtörtént) a nyersolaj ára 17 százalékkal 
esett, ugyanakkor a brazil részvénypiacon 12,5 százalékos 
emelkedés történt. Ez pedig azt jelenti, hogy bár a piac képe 
merőben mást mutat, mint akár néhány évvel ezelőtt is, de 
odafigyeléssel meg lehet találni a jó lehetőségeket a volatilis 
környezetben is. Ráadásul – tette hozzá – az olaj árfolyama 
ugyan júliusban komoly mértékben esett, néhány hét alatt 
gyakorlatilag ledolgozta a Brexit után bekövetkezett nagy 
zuhanást.

A Brexit nyomán – jelentette ki az üzletfejlesztési igazgató 
– nem kell globális összeomlásra számítani a tőkepiacon, 
viszont a diverzifikáció továbbra is indokolt.
A Brexit hatásaként az Allianz Global Investors számításai 
szerint 0,2 százalékos visszaesésre lehet számítani idén a 
globális gazdasági növekedésben, miközben az eurózóna

teljesítménye 0,4, a brit gazdaságé pedig 1 százalékkal 
csökkenhet. Az infláció ugyanakkor az olaj árának várható 
felpattanása miatt növekszik majd valamelyest: így erre az 
évre az USA-ban 1,2, Nagy-Britanniában 0,6, az eurózónában 
pedig 0,1 százalékos fogyasztói ár-növekedéssel számolnak a 
vagyonkezelő szakértői.

Ami az egyes térségekkel kapcsolatos várakozásokat illeti, 
Ocsenás Zoltán szerint az USA megítélése inkább semleges 
vagy pozitív. Itt persze lehet hatása az elnökválasztás 
eredményének: az előzetes felmérések azt mutatják, hogy 
Amerika piaci megítélését – illetve a növekedési kilátásokat 
- Trump győzelme inkább rontaná, míg Clintoné inkább 
javítaná. Európában ugyanakkor számos körülmény látszik, 
ami befolyásolhatja a tőkepiacok teljesítményét: ilyen például 
a nem teljesítő hitelek problémája Olaszországban, a politikai 
kockázatok vagy éppen a bevándorlás kérdése.

A piacokon ugyanakkor az Allianz Global Investors szerint 
továbbra is kitart a likviditásbőség, miközben Japánban és 
az eurózónában kell további élénkítő lépésekre számítani. 
Ennek megfelelően az alacsony kötvényhozamok is 
fennmaradnak – figyelemre méltó, hogy az eurózónában 
kibocsátott államkötvények felének már negatív a hozama. 
Az európai részvénypiacok ugyanakkor az elmúlt időszak jó 
teljesítménye mellett is vonzók maradnak, hiszen az alacsony 
hozamkörnyezetben a befektetők magasabb árszinteknél is 
hajlandók beszállni.

A Magyarországon is forgalmazott  Allianz Europe Equity 
Growth alap  – hangsúlyozta Ocsenás Zoltán –: részletes 
elemzésen alapuló részvénykiválasztást végez, úgy, hogy 
globálisan jelen lévő, de európai székhelyű vállalatok 
részvényeibe fektet, jellemzően 3-5 éves távra. A stratégia 
sikerességét bizonyítja, hogy 2003 májusa és 2016 júliusa 
között az Allianz portfóliója 13,82 százalékos, átlagos 
éves hozamot ért el, szemben a benchmarknak számító 7,5 
százalékkal és az MSCI Europe index 6,93 százalékával.
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Aegon Premium
Havi ügyfél tájékoztató

Lehet még jó hozamot elérni a tőkepiacon 

A hónap alapkezelője OTP Alapkezelő Zrt.

A hazai befektetők többsége konzervatív, kockázatkerülő 
felfogásban dönt, ha megtakarításainak elhelyezése a kérdés. 
A jegybank több éve tartó kamatcsökkentési ciklusa azonban 
egyre nehezebb feladat elé állítja az óvatos befektetőket, 
hiszen az irányadó kamat immár mindössze 0,90%. Ebben 
a tartósan alacsony kamatkörnyezetben a kockázatkerülő 
megtakarítók bankbetétekkel, pénzpiaci alapokkal nullához 
közeli hozamot tudnak csak elérni, illetve legfeljebb évi 
2% megtérüléssel számolhatnak a lakossági állampapírok 
esetében. Aki azonban nem elégszik meg a biztonságos 
kamatozó eszközökkel elérhető alacsony hozamokkal, az 
egyéni kockázatvállalási hajlandóságát figyelembe véve 
választhat magasabb várható megtérülésű befektetési 
eszközöket is. Az Aegon Premium ügyfelei legsikeresebb 
abszolút hozam alapjaink teljesítményéből részesedhetnek 
a kockázatok ésszerű szinten tartása mellett – mondta el 
Gáti László, az OTP Alapkezelő marketing és értékesítési 
igazgatója.

Az OTP Prémium Származtatott Alap egy különleges, alapok 
alapja konstrukció, amely sikeres OTP abszolút hozam alapok

befektetési jegyeiből áll. Attól igazán különleges, hogy 
bár minden alkotórésze abszolút hozam stratégiát követ, a 
befektetési célpontok, eszközök különbözőek. Az alapban 
összesen 5 portfolió menedzser 6 befektetési alapja szerepel. 
A diverzifikáció, azaz az eszközök megosztása jelentősen 
csökkenti a kockázatot és kiegyensúlyozottabbá teszi 
az árfolyam alakulását. Az OTP Prémium Származtatott 
Alapot alkotó portfoliók között vannak deviza, kötvény, 
részvény és árupiaci fókuszú abszolút hozam stratégiák 
egyaránt. Ezeknek a korrelációja, azaz árfolyamuk 
együttmozgása viszonylag alacsony, ezért az OTP Prémium 
Származtatott Alap árfolyamában kisebb ingadozások 
várhatóak, mint az azt alkotó alapokban egyenként. 
Mindig lesznek ugyanis olyan alapok, amelyek egy-egy 
időszakban kiemelkedően teljesítenek, miközben mások 
éppen kedvezőtlenebb időszakot érnek meg, viszont ezek a 
hatások egymással szemben állva csökkentik a szélsőséges 
árfolyam ingadozásokat. Az alap célja, hogy a befektetésre 
minimálisan ajánlott 3-5 éves időtávon kedvező kockázat 
arányos hozamot nyújtson, jelentősen felülteljesítve a 
kockázatmentesnek tekinthető rövid lejáratú állampapírokat.

1 év

9,53%

5 év

10.72%

3 év

5,61%

Indulástól*

9,88%

*2011.04.20.Az alapok múltbeli hozama, teljesítménye nem jelent garanciát a jövőbeli hozamra, teljesítményre!

Évesített hozam

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. augusztus 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

 0.1% 0.1% 0.0% 0.2% 0.9%

 1.8% 2.4% 3.2% 1.4% 3.3%

 1.0% 0.9% 0.9% 0.7% 2.4%

 1.2% 8.2% 13.0% 2.3% 4.7%

 0.1% 9.3% 5.3% 4.6% 8.3%

 2.3% 8.2% 9.8% - -

 3.0% 10.3% 8.5% 4.9% -

 1.7% 8.5% 4.6% 3.3% 8.2%

 2.5% 6.6% 10.1% 6.6% -

 3.4% 4.9% - - -

 0.6% 5.0% 0.0% 2.2% 8.5%

 1.1% 2.1% 2.7% 1.9% 3.3%

 1.3% 2.2% 3.5% 1.5% 3.1%

 0.5% 1.1% 3.5% 2.8% 5.8%

 3.0% 2.8% 6.8% 5.7% -

 0.2% 0.5% 0.8% 1.0% -

 4.1% 15.8% 4.7% 0.6% -

 -0.2% 6.4% -0.6% 2.7% -

Indulástól
számított
évesített
hozam*

2.8%

6.5%

5.4%

6.0%

12.3%

10.5%

9.2%

11.8%

8.9%

5.1%

11.9%

6.5%

7.6%

6.3%

7.7%

1.4%

3.6%

6.8%

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  0.7% 2.9% - - - 0.6% 2015. szeptember 2.

Aegon Tempo Moderato 4
Alapok Alapja Eszközalap (HUF)

globális  1.4% 2.3% - - - 
 

3.1% 2015. szeptember 2.

Concorde 2000  Vegyes Eszközalap (HUF) globális  1.8% 4.8% 4.0% 2.0% 4.8% 7.6% 2012. április 2.

Aberdeen Euró Vállalati Kötvény
Alapok Alapja Eszközalap (HUF)

európai  2.9% 5.1% 5.8% 2.0% 4.9% 5.3% 2013. július 2.

2012. április 2.

2012. április 2.

2014. május 5.

2014. május 5.

Templeton Global Bond
Kötvény Eszközalap (HUF)

globális  -1.6% -1.1% -3.7% 0.5% 3.5% 5.0% 2012. április 2.

Templeton Global Total Return
Kötvény Eszközalap (HUF)

globális  -1.3% 1.0% -2.6% 0.7% 3.7% 5.9% 2012. április 2.

JPMorgan Global High Yield
Kötvény Eszközalap (HUF)

globális  5.4% 13.9% - - - 7.1% 2015. szeptember 2.

Templeton Asian Growth
Részvény Eszközalap (HUF)

fejlődő ázsiai térség
(Japán kivételével)

 11.3% 15.8% 7.4% -2.3% 3.1% 1.5% 2012. április 2.

Aberdeen Latin-Amerika
Részvény Alapok Alapja Eszközalap (HUF)

latin-amerikai 
országok

 15.2% 39.0% 21.5% - - 2.4% 2015. február 16.

OTP Quality
Részvény Eszközalap (HUF)

közép-kelet
európai

 1.2% 6.9% - - - 0.4% 2015. szeptember 2.

Allianz BRIC Equity
Részvény Eszközalap (HUF)

Brazilia,
Oroszország, India

 9.4% 25.5% 9.3% 1.4% 7.0% 3.5% 2012. április 2.

Aegon Ázsiai Részvény
Alapok Alapja Eszközalap (HUF)

Ázsiai országok  7.6% 14.8% - - - 10.9% 2015. szeptember 2.

Aegon IstanBull
Részvény Eszközalap (HUF)

Törökország  -6.1% 0.1% 0.4% -4.3% 0.0% -1.4% 2012. április 2.

Aegon Közép-Európai
Részvény Eszközalap (HUF)

közép-kelet
európai

 0.5% 4.4% -7.2% -1.6% 0.5% 1.6% 2012. április 2.

Aegon Russia Részvény Eszközalap (HUF) Oroszország  5.6% 20.8% 12.3% -0.6% -0.8% -1.3% 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  1.3% 2.9% 1.4% - - - 2015. február 16.


