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Az elmúlt négy évben azok a befektetők jártak a legjobban, 
akik az amerikai részvénypiacon fektettek be. Ez valószínűleg 
az idén is így lesz, Donald Trump elnökké választása ellenére is 
– derült ki az Aegon Prémium ügyfélklub rendezvényén.
A világban azonban minden eddiginél több a bizonytalanság, 
így nem árt az óvatosság. Semmiképpen sem szabad egyetlen 
befektetési eszközben tartani a pénzünket, biztonságosabb, ha 
komplex portfóliót építünk és így porlasztjuk a kockázatokat.

Befektető szempontból jók a világgazdaság idei kilátásai 
– hangsúlyozta előadásában Al-Hilal István, a Fidelity 
International értékesítési vezetője. A derűlátásra több 
tényező is okot adhat. Az egyik, hogy a világ valamennyi 
gazdasági szempontból meghatározó részén (USA, EU, Kína, 
Japán) kifejezetten jól alakulnak a vállalkozások várokozásait 
tükröző beszerzési menedzser indexek (PMI). Biztató az 
is, hogy a gazdaságilag fejlett régiókban újra kismértékű 
inflációt észleltek, ami alapvetően jót tesz a gazdaságnak. 
Ugyancsak jó jel, hogy a bérek is növekedésnek indultak, ami 
a fogyasztás növekedésén keresztül hajthatja a gazdasági 
növekedést.

A világgazdaság motorját 2017-ben is az Egyesült Államok 
gazdasági teljesítménye fogja hajtani. A nem éppen 
hagyományos politikai és gazdasági elképzelésekkel 
előrukkoló Donald Trump elnökké választása elvileg 
okozhatna némi bizonytalanságot. Az újdonsült elnök 
ugyanis komoly infrastrukturális fejlesztésekben 
gondolkodik, átalakítaná az adórendszert, az egészségügyet 
és a hadsereget, szabályozná a bevándorlást és ami a 
fő: protekcionista gazdaságpolitikát folytatna. Mindez 
megrendeléseket hozhat és ezért jót jelenthet a tőzsdén 
jelenlévő amerikai cégeknek. Az amerikai részvényeken túl 
dollárba fektetni sem lehet rossz választás idén, hiszen 
a feltámadó infláció miatt az amerikai jegybank majdnem 
biztosan kamatot emel majd, ami tovább erősítheti az 
amerikai fizetőeszközt.

Az USA-hoz hasonlóan az Európai Unió kilátásai sem rosszak, 
bár ebben a térségben is van egy elég komoly kockázat. 
Kérdés ugyanis, hogy mennyire rázza majd meg a közösséget a 
britek kilépése, a Brexit? Intő jel lehet, hogy a brit fogyasztók 
megriadtak kissé a kilépés hírére 20 százalékot gyengülő 
fonttól. Attól tartanak, hogy a szigetországban a kilépés 
miatt felpöröghet az infláció. A Fidelity International szerint 
ettől nem kell tartani, így a Bank Of England nem kényszerül 
kamatemelésre, ami jót tesz a gazdaságnak. Ugyancsak nem 
kell kamatemelésre számítani egyelőre az Európai Központi 
Bank részéről sem. Az alacsony kamatok valamint az EKB 
pénznyomtatási programja együttesen kedvező helyzetet 
teremt majd az európai vállalkozások számára.

Ezzel szemben a feltörekvő piacokon van probléma bőven. 
Kína az ingatlanpiacán kialakult buborékkal és túlfűtött 
gazdaságának lassításával van elfoglalva, Oroszország az 
alacsony olajár okozta bevételkiesés csökkentésével küzd, 
Törökországban nagy a politikai bizonytalanság, India 
részvénypiaca pedig nagyon megdrágult. A feltörekvő piacok 
közül talán csak egyetlen kivétel akad: Indonézia, ahol 
nincsenek elszállva az árak, az ország gazdasági helyzete 
viszont stabil.

A fentiekből alapján megállapítható, hogy vannak ugyan 
kockázatok a piacon, ám ezek nem annyira kezelhetetlenek, 
hogy bárkit elriasszon a befektetéstől. A legrosszabb az, 
ha kimaradunk az emelkedésből. Jobb megoldás lehet, ha 
folyamatosan fialtatjuk a pénzünket, csak nem tartjuk az 
összes tőkénket egy helyen, hanem diverzifikálunk, így 
mérsékelve a kockázatokat. Ez a stratégia már 2016-ban 
is nyerőnek bizonyult. Hogy melyik piacok nyújthatják a 
legjobb teljesítményt idén? Al-Hilal István szerint érdemes 
a fejlett piacokra (USA, EU, Nagy-Britannia, Németország) 
koncentrálni. A gazdasági ágazatok közül pedig a már 
említett folyamatok miatt az energiaszektor, az ipar és 
az egészségügy lehet a legérdekesebb. A tőzsdék közül a 
fejlődő piacok börzéit, a befektetési eszközök közül pedig a 
kötvényeket és az ingatlanpiacot viszont érdemes 2017-ben 
óvatosan kezelni.
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Aegon Premium
Havi ügyfél tájékoztató

Az USA lehet a legvonzóbb
befektetési célpont 

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 közvetett 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.
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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

Indulástól
számított
évesített
hozam*

Eszközalap
indulás
dátuma

Aegon Tempo Allegro 10
Alapok Alapja Eszközalap (HUF)

Aegon Tempo Moderato 4
Alapok Alapja Eszközalap (HUF)

Concorde 2000  Vegyes Eszközalap (HUF)

Aberdeen Euró Vállalati Kötvény
Alapok Alapja Eszközalap (HUF)

Templeton Global Bond
Kötvény Eszközalap (HUF)

Templeton Global Total Return
Kötvény Eszközalap (HUF)

JPMorgan Global High Yield
Kötvény Eszközalap (HUF)

Templeton Asian Growth
Részvény Eszközalap (HUF)

Aberdeen Latin-Amerika
Részvény Alapok Alapja Eszközalap (HUF)

OTP Quality
Részvény Eszközalap (HUF)

Allianz BRIC Equity
Részvény Eszközalap (HUF)

Aegon Ázsiai Részvény
Alapok Alapja Eszközalap (HUF)

Aegon IstanBull
Részvény Eszközalap (HUF)

Aegon Közép-Európai
Részvény Eszközalap (HUF)

Aegon Russia Részvény Eszközalap (HUF)

Aegon Nemzetközi Részvény Eszközalap (HUF)

Vegyes alap

Aegon Tempó Moderato 7
Alapok Alapja Eszközalap (HUF)

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% 0.1% 0.1% 0.5%

 -0.1% 0.4% 3.0% 0.9% 2.2%

 0.9% 1.5% 3.0% 0.5% 1.8%

 2.5% 5.2% 16.3% 5.3% 4.5%

 5.9% 2.1% 6.9% 1.6% 6.9%

 3.1% 0.0% 9.6% - -

 5.7% 3.2% 17.8% 5.0% -

 7.5% 7.1% 15.7% 2.7% 7.3%

 1.2% -1.1% 6.1% 3.4% -

 4.3% 3.9% 9.0% - -

 -0.6% -3.5% 2.4% -0.6% 4.6%

 2.0% 3.2% 5.0% 1.7% 2.6%

 0.0% 0.7% 2.9% 1.0% 2.2%

 -0.7% -4.4% -1.5% -0.2% 3.4%

 -0.3% 0.3% 3.7% 2.3% -

 0.1% 0.2% 0.8% 0.7% -

 6.1% 2.5% 24.5% 2.5% -

 7.3% 5.4% 11.3% 2.0% -

2.5%

6.0%

5.2%

6.7%

11.5%

9.1%

9.1%

12.5%

7.5%

6.1%

10.2%

6.5%

7.0%

5.1%

6.5%

1.2%

4.5%

8.2%

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.

globális  5.1% 6.3% 9.3% - - 4.8% 2015. szeptember 2.

globális  1.4% 2.1% 4.8% - - 
 

3.6% 2015. szeptember 2.

globális  2.0% 4.2% 9.2% 2.4% 3.4% 7.8% 2012. április 2.

európai  -1.5% -2.3% 2.9% 0.3% 2.5% 3.9% 2013. július 2.

2012. április 2.

2012. április 2.

2014. május 5.

2014. május 5.

globális  5.6% 10.2% 3.9% 0.3% 4.5% 6.6% 2012. április 2.

globális  6.0% 11.5% 6.6% 0.6% 4.6% 7.6% 2012. április 2.

globális  1.6% 4.5% 17.0% - - 6.8% 2015. szeptember 2.

fejlődő ázsiai térség
(Japán kivételével)

 10.1% 17.2% 31.8% -1.1% 4.9% 4.1% 2012. április 2.

latin-amerikai országok
 -0.2% 8.4% 58.9% - - 5.7% 2015. február 16.

közép-kelet
európai

 6.7% 13.2% 18.3% - - 8.9% 2015. szeptember 2.

Brazilia,
Oroszország, India

 5.9% 8.2% 33.2% 2.0% 6.6% 4.7% 2012. április 2.

Ázsiai országok  2.6% 5.1% 17.0% - - 11.0% 2015. szeptember 2.

Törökország  -7.0% -9.4% -8.9% -8.0% -1.7% -3.1% 2012. április 2.

közép-kelet
európai

 9.8% 15.1% 19.7% 2.3% 2.5% 4.4% 2012. április 2.

Oroszország  15.8% 26.3% 49.2% 13.5% 4.3% 4.2% 2013. április 15.

2014. május 5.

2014. május 5.globális

globális  2.9% 4.0% 7.0% - - 2.5% 2015. február 16.


