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AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap 
HUF sorozat

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelı: AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt.

Letétkezelı: Unicredit Bank Hungary Zrt.

Vezetı forgalmazó:
AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó 
Zrt.

Benchmark összetétele:
95% MSCI World MSEUACWF index + 5% EONIA 
Net Total Return Index

ISIN kód: HU0000707195

Indulás: 2008.09.05.

Devizanem: HUF

A teljes alap nettó 
eszközértéke:

1 815 125 EUR

HUF sorozat nettó 
eszközértéke:

164 392 982 HUF

Egy jegyre jutó nettó 
eszközérték:

0,783455 HUF

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alapkezelı szándékai szerint az Alap portfoliójában devizakülföldi társaságok 
nyilvános forgalomba-hozatal során kibocsátott részvényei alkotják túlnyomórészt. 
Az elsıdleges befektetési célpontok olyan vállalatok értékpapírjai, amelyek 
bevételeinek döntı hányada a globális éghajlat-változásból eredı üzleti 
lehetıségek kiaknázásából (környezetgazdálkodás, energia hatékonyság, „clean 
technologies” stb.), alternatív erıforrások hasznosításából (megújuló energia, 
vízgazdálkodás, agrokémia stb.) és mezıgazdasági tevékenységbıl származik 
(biotechnológia, állattenyésztés, halgazdálkodás, agrártechnológia, agrár 
meteorológia stb). Az Alapkezelı az Alap portfoliójának kialakításakor a törvényi 
elıírásokon túl, a biztonságot és a maximális diverzifikáció (kockázatmegosztás) 
elveit tartja szem elıtt. Ennek alapján a külföldi értékpapírok között csakis a 
befektetési kategóriába sorolt, nyilvánosan forgalomba hozott és külföldi tızsdén 
jegyzett papírokat vásárolja. Az Alap eszközeit Euróban tartja nyílván, az 
Alapkezelınek saját diszkrecionális döntése alapján lehetısége van a 
devizakockázatok egészét vagy egy részét határidıs devizapozíciókkal fedezni a 
törvényi feltételek betartása mellett.

FORGALMAZÓK

AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt. , BNP-Paribas 
Magyarországi Fióktelepe, CONCORDE Értékpapír Zrt., Raiffeisen Bank Zrt., 
Unicredit Bank Hungary Zrt.

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Idıtáv 12 hónap 2012. év 2011. év 2010. év 2009. év

Befektetési jegy 7,39 % 2,71 % -18,65 % 20,95 % 27,24 %

Nettó benchmark 7,66 % -0,21 % 1,62 % 16,79 % 26,97 %

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövıbeli hozamok nagyságára. Jelen hirdetés nem minısül ajánlattételnek 
vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés részletes feltételeit az Alap Tájékoztatója tartalmazza, mely a mindenkor érvényes 
kondíciós listákkal együtt megtalálható a forgalmazási helyeken. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) 
kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetık. 

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Csekély elmozdulás és kiemelkedı volatilitás jegyében telt a február a 
meghatározó tızsdéken, amelyet az olasz választási patthelyzet, a kínai 
növekedési aggodalmak, valamint az amerikai költségvetési kiigazítás egyaránt 
táplált. Amerikában a hónap végéig nem született megállapodás a költségvetéssel 
kapcsolatban, így életbe léptek azok a megszorító intézkedések, amelyek 
elıreláthatólag 85 milliárd dollárral csökkentik a kiadásokat 2013-ban. A 
feldolgozóipari kilátásokat illetıen Amerika további javulást mutat, a beszerzési 
menedzser index másfél éves csúcsra emelkedett. A kínai feldolgozóipari index 
annak ellenére, hogy a gazdasági aktivitás bıvülését jelzı tartományban 
tartózkodik, elmarad mind az elemzıi várakozásoktól, mind a januári értéktıl.  
A klímaváltozás tematikájú részvényekre fokozottan igaz volt a kiemelkedı 
volatilitás, miután meglehetısen vegyes gyorsjelentések láttak napvilágot. A 
hónap során jól teljesített a szélenergiaszektor és a hulladékgazdálkodás, vegyes 
teljesítményt mutattak ugyanakkor az agrárgazdasági és napenergiarészvények. 

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2013.02.28

Eszköz típusa Részarány

Kollektív értékpapírok 79,19 %

Nemzetközi részvények 15,09 %

Magyar részvények 0,29 %

Számlapénz 7,14 %

Kötelezettség -4,44 %

Követelés 2,75 %

Összesen 100,00 %

Származtatott ügyletek 0,00 %

Nettó korrekciós tıkeáttétel 100,10 %

Az 5 legnagyobb pozíció:

Lyxor ETF MSCI WORLD

XMWO-DB MXWO ETF

SPDR MSCI World AC ETF

CW8 – CASAM mxwo tracker etf

ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND

10%-nál magasabb részarányt képvisel ı eszközök 

Lyxor ETF MSCI WORLD

XMWO-DB MXWO ETF

A részvények országonkénti megoszlása:

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idı:

3 hó 1 év 2 év 3 év 5 év

Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt idıszaki szórása alapján:

nagyon alacsony mérsékelt közepes jelentıs magas


