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A váratlan piaci helyzetekre is rendelkezik 
stratégiával az Aegon Alapkezelő
Nehéz év áll a befektetői piac mögött, és ebben a környe-
zetben felértékelődik az aktív vagyonkezelés, valamint 
a portfóliók folyamatos finomhangolásának jelentősége: 
negyedéven belül is történhetnek ugyanis olyan események, 
amelyek más megvilágításba helyezik az egyes alapokkal 
kapcsolatos döntéseket – mondta az Aegon Prémium 
Ügyfélklub rendezvényén Kadocsa Péter, az Aegon Alap-
kezelő elnök-vezérigazgatója. Hangsúlyozta: az Aegon
azért teljesít jól a befektetési piacokon, mert van stra-
tégiája a váratlan piaci helyzetekre is.

Komoly átalakulás történt a befektetői piacon 2016-ban: 
a munkát a folyamatos termékfejlesztés jellemezte az 
Aegon Alapkezelőnél, kivált, hogy a társaság budapesti 
irodája felel a régióért is - mondta az Aegon Prémium 
Ügyfélklub rendezvényén Kadocsa Péter elnök-vezérigazgató. 
Idén – tette hozzá – a globális piac bővelkedett az olyan 
eseményekben, amelyeket nem tudtak előre jelezni az 
elemzők: ezek közé tartozott a Brexit népszavazás, amelyen 
végül a brit kilépés nyert, pedig ennek ellenkezőjét jósolták 
a szakértők. Az amerikai elnökválasztás végeredményére 
ugyanez jellemző, azzal a különbséggel, hogy az Aegonnál 
számítottak erre az eredményre, ezért már volt stratégiájuk 
az elnökválasztást követő napokra. Az elemzők azt is rosszul 
jósolták meg, hogy Trump győzelme esetén komoly bajok 
lesznek az amerikai részvény piacon, ahogy tévedtek azzal 
kapcsolatban is, hogy az amerikai kamatszint nem megy idén 
két százalék fölé.

A bizonytalansághoz hozzáadódik, hogy a világgazdaság 
fundamentális problémákkal is küzd. Bár az ipari 
termelés ma már nem az elsődlegesen fontos indikátor a 
gazdaság teljesítményét illetően, a növekedésének egyre 
visszafogottabb üteme mégis óvatosságra int. Csökken a 
különbség a fejlett és a fejlődő országok között ezen a téren 
– hívta fel a figyelmet Kadocsa Péter, aki kiemelte, hogy az 
amerikai adatok elmaradnak a várttól, a vállalati szektor sem 
hozza azt a teljesítményt, amire számítottak a befektetők, és 
az alacsony kamatszintek miatt a kötvényhozamok is mélyen 
az elvárások alatt alakulnak. Azaz, az alapkezelőknek

 a magas kockázatok és az alacsony hozamok miatt nagyon 
nehéz a dolguk a jelenlegi környezetben.

Láthatók persze kedvező jelek is: az alacsony kamatszint 
serkenti a hitelezést, igaz, továbbra is magas a világgazdaság 
hitelterhelése, és a fejlődő piacokon komoly gondot okozhat 
még a nagy külső adósságállomány. Törökországnál például 
ez komoly kockázatot jelent, Oroszországot viszont kevéssé 
érinti – illusztrálta a vegyes képet az elnök-vezérigazgató. 
A globális termelési lánc ma már teljesen kiszervezett és a 
bérkülönbségek is csökkentek a fejlett és a fejlődő régiók 
között. „Míg az ezredforduló idején az ipar kibocsátása sok 
többletmunka árán nőtt, mára ez nem igaz, a negyedik ipari 
forradalomnak köszönhetően. Ennek is hatása van arra, hogy 
alacsonyak maradnak a kamatok, mert többletmunka híján 
nincs jelentős infláció sem” – részletezte a globális gazdasági 
helyzet bizonytalanságait Kadocsa Péter.

Az elnök-vezérigazgató szerint ebben a környezetben az aktív 
portfóliókezelés lehet a siker eszköze. Hozzátette: az aktívan 
kezelt portfóliók között továbbra is az alacsony kockázatú 
abszolút hozamú alapok a népszerűek a piacon, de az aktívan 
kezelt vegyes alapok is jó megoldást jelentenek a befektetők 
számára. A Dynamic és az Everest alapokat illetően miközben 
a munkamódszer változik, a termékek alapvető karaktere 
változatlan.  Az Expert alap esetében előtérbe kerültek a 
magyar alapkezelők által kezelt alapok.  „Világszínvonalúak 
a magyar abszolút hozamú alapok, és ezen a piacon az Aegon 
és a Concorde kiemelkedik” – értékelte a kínálatot Kadocsa 
Péter vezérigazgató.

A magyar kötvénypiacon a felminősítéseket követően 
komoly bizalom lett úrrá, ám Trump győzelme elterelte az 
érdeklődést, hiszen a befektetők arra számítanak, hogy az 
amerikai állam költekezésbe fog majd. Ez erősítette a dollárt, 
amely a tartósan emelkedő amerikai kamatszinttel együtt 
alapjaiban rajzolta át a hazai kötvénypiacot. Ennek ellenére 
az Aegon töretlenül hisz a magyar papírokban – hangsúlyozta 
Kadocsa Péter.

az Aberdeen multi-asset alapjai, amelyek befektetési politi-
kájuknál a diverzifikációt helyezik előtérbe. A magas kocká-
zatvállalási hajlandóságú befektetőknek pedig reális alter-
natíva 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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Megvették a Donald Trump-sztoritMi történik a világban?

Az elnökválasztás rövid- és hosszútávú 
hatásairól kérdeztük Loncsák Andrást,
az Aegon Alapkezelő részvényüzletágának 
vezetőjét.

Total Return magazin: A brit uniós „nem”-hez, a Brexithez 
hasonló meglepetésként értékelték világszerte, hogy a 
politikában járatlan, megosztó karakterű ingatlanmilliárdos, 
Donald Trump nyerte az elnökválasztást az esélyesebbnek 
tartott Hillary Clintonnal szemben. Hogyan reagáltak a 
befektetők, amelyek hagyományosan inkább a liberálisabb, 
demokrata gazdaságpolitikát pártolják?

Loncsák András: Kicsit hasonlóképpen, mint a Brexit-nél. Az 
általános „top-down” kockázatokat ugyanis már a választás 
előtt csökkentették a befektetők (egyébként mi is). Így mire 
a bizonytalanság a tetőfokára hágott, illetve az amerikaiakon 
kívül valóban sokakat meglepő végeredmény megszületett, 
a befektetési alapok kezében jelentős készpénzállomány 
halmozódott fel. Ezért nem lehetett pánikszerű eladásokat látni 
– sőt, az amerikai indexek már másnap felfelé vették az irányt.

T.R: Akkor eszerint a Donald Trump sztorit
„meg kell venni” a tőzsdén?

L.A.: Nyilván a változásnak lesznek, lehetnek nyertesei 
és vesztesei is. Az amerikai tőzsde például bár drága 
(az átlagos részvényárfolyam/rájutó nyereség azaz P/E 
arány 16,8-szoros, ami nemzetközileg és historikusan is 
nagyon magas), mégis emelkedhet – amint az amerikai 
vállalatok profitálnak majd a várhatóan protekcionista 
gazdaságpolitikájából. Az ágazatokat tekintve jól jöhet ki 
belőle a gyógyszeripar, amelynek nyereségrátáját nyomás 
alá helyezte a most várhatóan leállítandó Obamacare (ez a 
tb-ellátást kiterjeszti a szegényekre is). A másik nyertes a 
bankszektor lehet, az emelkedő hosszú kamatok ugyanis 
növelik a hitelekért elkérhető százalékokat.

T.R.: Lesznek az új elnökségnek az amerikai határokon 
átívelő hatásai is? Mi is érezhetjük a bőrünkön Donald Trump 
„érintését”?

L.A.: Annyiban mindenképp, hogy a forint jelenleg erősödik 
a dollárhoz képest. Az amerikai valuta gyengül, a Trump-
korszak eljövetelével várható megnövekvő pénz- és 
pénzpiaci turbulenciák miatt ugyanis várhatóan csúszik a 
rövid dollárkamatok decemberre tervezett emelése. Közép-
Európa és így hazánk is többé-kevésbé védett az USA-
val meglévő viszonylag gyenge – inkább csak áttételes – 
kereskedelmi kapcsolatoknak köszönhetően. Az Aegon Alfa 
abszolút hozamú alapban egyébként mi is bevásároltunk 
magyar, román és osztrák részvényekből. A vesztesek a 
már említett protekcionizmus miatt inkább a nagy exportőr 
országok lehetnek, mint Törökország, Dél-Korea, Kína – 
vagy éppen Nyugat-Európa. A relative erősödő euró komoly 
csapást jelenthet a nagy autógyáraknak, ezt a DAX-index is 
megérezheti. 

T.R.: Oroszországot viszont jól járhat az elnökváltással: 
Donald Trump több alkalommal is elismerően nyilatkozott 
Vlagyimir Putyinról.

L.A.: Tagadhatatlan, hogy Donald Trump megengedőbb 
Oroszországgal és Putyin elnökkel szemben, de legalábbis 
kevésbé ellenséges, mint volt demokrata párti ellenlábasa, 
Hillary Clinton. Így valószínűleg kevésbé fog ragaszkodni 
az Oroszország elleni szankciók meghosszabbításához. Ez 
jelentős emelkedést hozhat a moszkvai tőzsdén, ahol a 
kedvencünk az „orosz OTP”, a Sberbank. Ám a képet árnyalja, 
hogy a politikai múlttal nem rendelkező, erősen populista 
Trump heves vérmérséklete komoly (geo)politikai kockázatot 
is hordoz.

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. november 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 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

 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%

 -0.4% 1.3% 1.8% 1.0% 2.2%

 0.1% 1.2% 1.3% 0.5% 1.6%

 2.6% 3.8% 16.1% 3.3% 4.8%

 -3.2% -3.1% -8.6% 2.8% 5.6%

 -1.9% 0.3% -0.9% - -

 3.3% 6.4% 7.5% 4.2% -

 4.3% 6.1% 1.5% 3.5% 7.2%

 -1.8% 0.6% 1.6% 2.8% -

 1.2% 4.6% -0.1% - -

 -1.6% -1.0% -3.3% 2.0% 5.4%

 0.7% 1.8% 2.7% 1.6% 2.6%

 0.0% 1.3% 2.6% 1.2% 2.4%

 -2.2% -1.7% -1.4% 1.8% 4.7%

 -0.5% 2.4% 4.2% 3.7% -

 0.2% 0.4% 0.8% 0.9% -

 2.4% 6.6% 8.2% 0.0% -

 2.8% 2.5% -3.9% 2.7% -

Indulástól
számított
évesített
hozam*

2.7%

6.1%

5.2%

6.4%

10.8%

7.8%

9.7%

12.1%

7.3%

5.0%

10.9%

6.3%

7.2%

5.4%

6.7%

1.3%

4.2%

7.3%

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  1.7% 2.5% 0.2% - - 1.9% 2015. szeptember 2.

Aegon Tempo Moderato 4
Alapok Alapja Eszközalap (HUF)

globális  0.3% 1.7% 1.9% - - 
 

2.7% 2015. szeptember 2.

Concorde 2000  Vegyes Eszközalap (HUF) globális  1.6% 3.5% 4.9% 2.3% 3.5% 7.5% 2012. április 2.

Aberdeen Euró Vállalati Kötvény
Alapok Alapja Eszközalap (HUF)

európai  -2.2% 0.6% 2.5% 0.9% 3.2% 4.2% 2013. július 2.

2012. április 2.

2012. április 2.

2014. május 5.

2014. május 5.

Templeton Global Bond
Kötvény Eszközalap (HUF)

globális  10.2% 8.4% -2.5% 2.2% 5.3% 6.9% 2012. április 2.

Templeton Global Total Return
Kötvény Eszközalap (HUF)

globális  10.1% 8.7% -1.1% 2.3% 5.2% 7.8% 2012. április 2.

JPMorgan Global High Yield
Kötvény Eszközalap (HUF)

globális  -0.3% 5.1% 9.9% - - 5.4% 2015. szeptember 2.

Templeton Asian Growth
Részvény Eszközalap (HUF)

fejlődő ázsiai térség
(Japán kivételével)

 7.2% 19.4% 13.5% -0.6% 3.5% 3.0% 2012. április 2.

Aberdeen Latin-Amerika
Részvény Alapok Alapja Eszközalap (HUF)

latin-amerikai 
országok

 -0.3% 14.9% 18.9% - - 1.9% 2015. február 16.

OTP Quality
Részvény Eszközalap (HUF)

közép-kelet
európai

 3.0% 4.2% 2.9% - - 2.7% 2015. szeptember 2.

Allianz BRIC Equity
Részvény Eszközalap (HUF)

Brazilia,
Oroszország, India

 0.7% 10.2% 7.0% 2.2% 4.3% 3.5% 2012. április 2.

Aegon Ázsiai Részvény
Alapok Alapja Eszközalap (HUF)

Ázsiai országok  1.9% 9.6% 2.1% - - 10.3% 2015. szeptember 2.

Aegon IstanBull
Részvény Eszközalap (HUF)

Törökország  -11.6 % -17.0% -16.8% -8.2% -5.1% -3.9% 2012. április 2.

Aegon Közép-Európai
Részvény Eszközalap (HUF)

közép-kelet
európai

 2.6% 3.0% -0.4% -0.7% 0.8% 2.1% 2012. április 2.

Aegon Russia Részvény Eszközalap (HUF) Oroszország  13.2% 19.5% 17.3% 7.4% 1.0% 2.2% 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  0.9% 2.2% 1.2% - - 1.0% 2015. február 16.


