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Továbbra is érdemes lehet a fejlődő piaci eszközökbe 
fektetni, miután az előttünk álló időszakban is 
folytatódhatnak a kedvező trendek – hangzott el az 
Aegon Prémium Üzletág Ügyfélklub rendezvényén. Ezt 
alátámasztja, hogy az elmúlt hónapokban a befektetők 
ismét vásárolni kezdték ezeket az eszközöket.

A fejlődő piaci befektetések továbbra is kedvező alternatívát 
jelentenek a jelenlegi, alacsony kamatkörnyezetben, így 
kijelenthető, hogy még mindig nem késő felszállni erre 
a vonatra - mondta az Aegon Prémium Üzletág múlt heti 
Ügyfélklub rendezvényén Tajti Imre, az Aberdeen Asset 
Management Hungary befektetési igazgatója. Annak ellenére, 
hogy a fejlődő piaci kötvények és részvények 15 százalék 
környéki növekedése jelentősen felülmúlta a csak magyar 
eszközöket tartalmazó MAX index 6% körüli és a fejlett 
piaci részvények hozzávetőleg 2,5%-os idei hozamát, a 
felülteljesítés akár tovább folytatódhat.

Kockázati tényezőkkel persze – hangsúlyozta Tajti Imre 
– most is számolni kell, elég csak a brit uniós kilépésre, 
az amerikai elnökválasztásra, vagy a kínai gazdaság 
állapotával kapcsolatos bizonytalanságokra gondolni. Biztató 
ugyanakkor, hogy a brit kilépés hírére higgadtan reagáltak a 
befektetők, emellett az amerikai elnökválasztás kimenetele 
is várhatóan kedvező lesz a piaci hangulat szempontjából.

Az is egyértelmű, hogy továbbra is a jegybankok határozzák 
meg alapvetően, hogy mi történik a piacokon, miközben az 
amerikai jegybank szerepét betöltő Fed döntéshozói egyre 
alacsonyabb kamatra számítanak az emelési ciklus végén. 
A fejlett gazdaságok pedig felszálló ágban vannak, ami arra 
utal, hogy jól reagálnának egy esetleges kisebb jegybanki 
szigorításra is. Ami pedig a kínai gazdaság kilátásait illeti: 
bár a bővülés üteme várhatóan csökken, úgy tűnik, hogy 
a hitelélénkítés hatása jobban elhúzódik a vártnál, és a 
növekedési ciklus kitarthat akár a jövő év végéig is.

Figyelemre méltó emellett – emelte ki Tajti Imre -, hogy az 
elmúlt három év tőkekivonása után ismét megjelentek a 
befektetők a feltörekvő piacokon, miközben a nyersanyagok 

ára is – reálértéken – történelmi mélyponton van. A kötvény-
eknél a feltörekvő piaci hozamok még mindig vonzóak – ez 
alól viszont Magyarország már kivételt jelent -, miközben az 
infláció újbóli megjelenésével is számolni kell, elsősorban 
az óriási bérnyomás miatt. (Utóbbira kitűnő példa Románia, 
de várhatóan hasonló folyamat játszódik le az előttünk álló 
időszakban Magyarországon is.) A feltörekvő piaci vállalatok 
profitjai is estek az elmúlt években, úgy, hogy az elemzők 
rendre felülbecsülték az eredményeket: ez viszont mára 
megváltozott, hiszen egyrészt a cégek alkalmazkodni tudtak 
a megváltozott körülményekhez, és fokozatosan javuló 
eredményeket produkálnak, másrészt látványosan csökken
a különbség az elemzői előrejelzések és a tényadatok között.
Tajti Imre szerint a jelenlegi, alacsony kamatkörnyezetben 
vonzó befektetési alternatívát jelenthet az Aberdeen 
Feltörekvő Piaci Kötvény Alapja, amely a visszatekintő 
teljesítménye alapján kiemelkedik a magyar feltörekvő piaci 
kötvényalapok mezőnyéből: a szeptember végéig tartó 
egy év alatt 15,93 százalékos hozamot ért el, miközben a 
többi TOP10 alap teljesítménye 5,4 és 9,7 százalék között 
szóródott ugyanebben a kategóriában.

Cserháti András, az Aberdeen Asset Management Hungary 
kelet-közép-európai régióért felelős üzletfejlesztési igaz-
gatója még három olyan Aberdeen alapot mutatott be előa-
dásában, amelyek alternatívát jelenthetnek a magasabb 
hozamra törekvő befektetők számára. Az egyik az Aberdeen 
Latin-Amerika Részvény Alapok Alapja, amely szintén 
attraktív, 42,6 százalékos hozamot ért el az év eleje óta. 
Cserháti András az alap kapcsán felhívta a figyelmet:
a latin-amerikai térség már három negyedéve felülteljesít 
a többi feltörekvő térséghez képest, és mind a politikai-
gazdasági helyzet, mind a vállalatok javuló teljesítménye 
arra enged következtetni, hogy az alap jó teljesítménye a 
jövőben is fennmaradhat. Szintén jó választást jelenthetnek 
az Aberdeen multi-asset alapjai, amelyek befektetési politi-
kájuknál a diverzifikációt helyezik előtérbe. A magas kocká-
zatvállalási hajlandóságú befektetőknek pedig reális 
alternatíva lehet az Aberdeen European High Yield alap, 
amely magas kockázati besorolású európai vállalatok 
kötvényeibe fektet, az átlagosnál jóval magasabb 
hozamkilátások mellett.
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Még mindig vonzók a feltörekvő piacok

Meddig száguld a magyar tőzsde?Interview

Pálfi György, CFA
Portfolió menedzser
Aegon Közép-Európai Részvényalap

A 70 százalékos nyeresénél tartó magyar, a román és 
osztrák tőzsdére alapozva és a korábbinál több aktív 
pozícióval egy hagyományos részvényalap is ráverhet a 
konkurenciára.
A hazai börze közel 4 évnyi stagnálás után a tavalyi év 
elejétől nem csak régiós, de globális viszonylatban is az 
egyik legjobban teljesítő piac volt. De meddig emelkedhet 
ilyen tempóban a magyar részvények árfolyama?

Jó hír, hogy a magyar piac 2015 eleje óta tartó, közel 70 
százalékos emelkedés ellenére sem lett sokkal drágább. Így 
a piac értékeltsége nem lehet gátja a további emelkedésnek. 
A fő hajtóerő ugyanis az eredménynövekedés volt, főként az 
OTP Bank és a  MOL olajtársaság hatására index szinten is 
nagyot emelkedett a piac aggregált eredménye az elmúlt két 
évben. A profitbővülés mértéke ugyanakkor már vegyesebb 
képet mutat a következő évekre, így magyar részvények 
teljesítménye is elválhat egymástól. 

Ennek köszöhető az Aegon Közép-Európai Részvényalap 
január második felétől számolva 10 százalékos eredménye, 
vagy voltak más „sztorik” is a régióban?

Annak ellenére, hogy az egyébként más fejlődő piacoknál 
(mint Brazília vagy akár Kína) kiegyenlítettebb teljesítményt 
nyújtó  Közép-Európa összességében lemaradó volt az elmúlt 
években, számos jó lehetőség adódott. Például a magyaréhoz 
hasonló pályát befutó román tőzsde. Ez a piac volt talán 
a legérdekesebb a régiós befektetők számára, számos 
rendkívül alulértékelt részvénnyel. A piac komoly strukturális 
változáson ment keresztül, melynek véleményünk szerint még 
korántsem ért a végére. Ugyanígy jó lehetőségeket látunk az 
osztrák piacon is, akár az ingatlan, akár bankszektor izgalmas 
lehet a következő években ezen a piacon. Az elmúlt évek 
régiós lemaradásának fő oka egyébként a lengyel tőzsde volt 
teljesítménye volt, ahol a korábbi árfolyam prémium egyrészt 
a nyugdíjpénztári, illetve politikai változások következtében, 
másrészt vállalatok romló kilátásai miatt mára szinte teljesen 
elolvadt.

Az, hogy Közép-Európa földrajzilag a „mi régiónk”, jelenti-e 
azt is, hogy pontosabb előrejelzéseket tudunk készíteni róla?

Természetesen. Hisz ez az a régió, ahol a legtöbb hozzáadott 
értéket tudjuk teremteni, hiszen mind a helyi elemzőkkel, 
mind pedig a vállalatokkal aktív kapcsolatot tudunk 
fenntartani. Ezt tudást szeretnénk a jövőben is fejleszteni, 

amit mi sem mutat jobban, mint hogy csapatunk idén is két 
új, a régiós vállalatokat követő elemzővel bővült. A Közép-
Kelet Európai régió viszonylag kicsi, a globális befektetők 
fókuszából kieső régió. Ez az utóbbi években különösen igaz 
volt, így a régiós vállalatok elemzői lefedettsége jelentősen 
csökkent. Míg ez piaci likviditás szempontjából semmiképpen 
sem jó hír, növelheti a komolyabban félreárazott részvények 
számát. Ez felértékeli a mi munkánkat is, hiszen könnyebb 
találni olyan félreértékelt részvényeket, amiket a piac csak 
később vesz észre. Egyébként nem csak a régiót lefedő 
részvényalapokban, hanem abszolút hozamú alapokban is a 
régióra helyezzük a legnagyobb hangsúlyt.

Mely országok és ágazatok lehetnek a legjobb befektetési 
célpontok a szomszédos országokban?

Az egyes részvények teljesítményét inkább az iparági trendek, 
és azon belül a vállalati fundamentumok határozzák meg. Ez 
a fő oka annak, hogy a régiós országok tőzsdéi a kiemelkedő 
gazdasági növekedés ellenére gyengén teljesítettek. A régiós 
indexekben ugyanis a bankszektor, illetve az energiaszektor 
nagyon nagy súllyal szerepel. Ezeknek az iparágaknak pedig az 
egész világon nagyon rosszul ment az elmúlt években. Ezért mi 
is inkább szektorokat figyelünk az adott ország makro adatai 
helyett, hiszen az adott tőzsde nem biztos hogy pontos képe az 
általános gazdasági teljesítménynek. A régióban ugyanakkor a 
politikai változások következtében felértékelődtek az ország 
specifikus hatások is (mint például a lengyel nyugdíjpénztári 
változások, illetve különadók). Az, hogy közelről látjuk ezeket a 
hatásokat, mindenképp előnyt jelent.

A Közép-Európai Részvény alap mégiscsak a klasszikus 
részvényalapok közé tartozik, így teljesítményének jelentős 
részét a referenciaindex teljesítménye határozza meg. 
Hogyan képes lépést tartani a rugalmasabb politikájú 
abszolút hozamú alapokkal?

Mint az egyik legrégebbi alapunk, mindig is a legfontosabbak 
közé tartozott. Hogy hosszú távon jobb teljesítményt 
érjen el versenytársaihoz képest, ehhez egyrészt az elmúlt 
5 évben kétszer is megváltoztattuk az alap benchmark 
összetételét, ami elsősorban stratégiai nézeteinket tükrözte. 
Mindkét esetben a lengyel tőzsde súlyát csökkentettük 
más közép-európai piacok – legutóbb Ausztria - javára. 
Másrészt a benchmarkhoz képesti aktív pozíciók méretét is 
növeltük az elmúlt években, azt szeretnénk, hogy az aktív 
pozíciók eredménye minél nagyobb részt képviseljen az 
összteljesítményen belül. Mindezeknek komoly szererepe van 
benne, hogy az intézményi befektetőink száma dinamikusan 
nő. Az pedig, hogy szeptembertől az európai előírásoknak 
megfelelő, ún. UCITS alap lett, tovább bővíti az ügyfélkört 
nemcsak Magyarországon, de külföldön is.  

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
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Prestige

Prestige Invest

Melyik termékben érhető el?

2016. október 28.

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 BondMaxx Abszolút Hozamú
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% 0.1% 0.7%

 0.6% 2.1% 2.8% 1.3% 2.5%

 0.6% 1.1% 1.5% 0.6% 1.8%

 2.6% 5.9% 17.8% 3.3% 5.7%

 -3.6% -0.5% -5.7% 3.5% 5.9%

 -3.1% 5.3% 2.7% - -

 -2.3% 3.2% 2.6% 3.5% -

 -0.3% 5.2% 2.0% 3.4% 7.4%

 -2.2% 3.6% 3.2% 4.7% -

 -0.3% 3.9% 0.2% - -

 -2.8% 0.0% -3.1% 2.5% 6.2%

 1.1% 1.6% 2.9% 1.8% 3.0%

 0.7% 1.8% 3.1% 1.4.% 2.7%

 -3.7% 0.9% 1.1% 2.1% 5.4%

 0.5% 2.8% 5.7% 4.8% -

 0.2% 0.4% 0.9% 0.9% -

 -3.4% 2.5% 3.9% -1.1% -

 -1.8% 2.5% -4.3% 2.6% -

Indulástól
számított
évesített
hozam*

2.7%

6.4%

5.3%

6.5%

10.8%

8.5%

7.7%

11.5%

7.8%

3.8%

11.0%

6.4%

7.4%

5.5%

7.4%

1.3%

2.5%

6.0%

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  1.2% 1.9% 0.4% - - 1.5% 2015. szeptember 2.

Aegon Tempo Moderato 4
Alapok Alapja Eszközalap (HUF)

globális  0.7% 2.1% 2.6% - - 
 

3.2% 2015. szeptember 2.

Concorde 2000  Vegyes Eszközalap (HUF) globális  2.2% 3.6% 5.4% 2.5% 4.1% 7.7% 2012. április 2.

Aberdeen Euró Vállalati Kötvény
Alapok Alapja Eszközalap (HUF)

európai  -0.8% 1.6% 4.2% 1.4% 3.7% 4.7% 2013. július 2.

2012. április 2.

2012. április 2.

2014. május 5.

2014. május 5.

Templeton Global Bond
Kötvény Eszközalap (HUF)

globális  4.4% 5.0% -2.1% 0.9% 4.4% 5.8% 2012. április 2.

Templeton Global Total Return
Kötvény Eszközalap (HUF)

globális  5.2% 6.4% -0.8% 1.1% 4.5% 6.7% 2012. április 2.

JPMorgan Global High Yield
Kötvény Eszközalap (HUF)

globális  2.9% 7.0% 8.1% - - 6.9% 2015. szeptember 2.

Templeton Asian Growth
Részvény Eszközalap (HUF)

fejlődő ázsiai térség
(Japán kivételével)

 6.5% 14.5% 9.1% -1.3% 2.1% 2.2% 2012. április 2.

Aberdeen Latin-Amerika
Részvény Alapok Alapja Eszközalap (HUF)

latin-amerikai 
országok

 8.7% 19.8% 34.4% - - 6.7% 2015. február 16.

OTP Quality
Részvény Eszközalap (HUF)

közép-kelet
európai

 6.1% 4.8% 7.5% - - 5.0% 2015. szeptember 2.

Allianz BRIC Equity
Részvény Eszközalap (HUF)

Brazilia,
Oroszország, India

 2.1% 9.7% 11.4% 2.7% 4.8% 3.7% 2012. április 2.

Aegon Ázsiai Részvény
Alapok Alapja Eszközalap (HUF)

Ázsiai országok  2.5% 12.2% 4.2% - - 11.1% 2015. szeptember 2.

Aegon IstanBull
Részvény Eszközalap (HUF)

Törökország  -2.6% -15.0% -5.9% -4.7% -3.0% -1.8% 2012. április 2.

Aegon Közép-Európai
Részvény Eszközalap (HUF)

közép-kelet
európai

 4.8% 3.5% 1.1% -0.2% 0.1% 2.5% 2012. április 2.

Aegon Russia Részvény Eszközalap (HUF) Oroszország  9.1% 10.4% 15.9% 2.1% -1.2% 0.3% 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  1.0% 2.2% 1.8% - - 1.1% 2015. február 16.


