HAVI HÍRLEVÉL - 2018. FEBRUÁR (KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2018.02.28)

Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap
CZK sorozat
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Alapkezelő:
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:
Raiffeisen Bank Zrt.
Vezető forgalmazó:
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Benchmark összetétele:
100% RMAX Index
ISIN kód:
HU0000716055
Indulás:
2016.03.17
Devizanem:
CZK
A teljes alap nettó eszközértéke: 23 549 425 729 HUF
CZK sorozat nettó eszközértéke: 320 594 CZK
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1,068647 CZK
BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap célja, hogy az általa felvett pozíciók segítségével, megfelelő kockázati limitek
mellett az árfolyamok változásából tőkenövekedésre tegyen szert. Ennek érdekében
az Alap alulértékelt, főként részvény és kötvény típusú eszközök vételéből és
túlértékelt eszközök eladásából kíván adott kockázati szint mellett minél magasabb
hozamot elérni. Az Alap különböző eszközökben levő közép és hosszú távú trendek
kombinációit használva részvényeket, kötvényeket és egyéb értékpapírokat vásárolhat,
vagy kölcsönvétel után adhat el rövidre, tőzsdei vagy tőzsdén kívüli határidős ügyletek
segítségével vehet fel vételi, illetve eladási pozíciókat, valamint opciós ügyleteket
köthet. Az Alap befektetései annak célja szerint három nagy csoportra oszlanak: Az
Alap első csoportba tartozó befektetései hosszú távú, fundamentálisan alulértékelt
részvények vételi, és túlértékelté vált részvények eladási pozícióiból állnak. A
részvénykiválasztás módja megegyezik az Aegon részvényalapoknál alkalmazott
módszerekkel, és többnyire a régiós piacokra fókuszál, ugyanakkor az Alap más fejlett
és fejlődő piaci befektetéseket is tarthat. Az Alap második csoportba tartozó
befektetési az Alapkezelő globális top-down részvénystratégiáját kívánják
megvalósítani, többnyire részvényindexekre szóló futures pozíciók vételével és
eladásával. Ez olyan régiók vételét, illetve eladását jelenti, melyek az úgynevezett
"kvadrant" modell eredményeként valamilyen, nullától eltérő scoringot érnek el. Az Alap
harmadik csoportba tartozó befektetései az Alap kötvényportfolióját fedik le, amelynek
célja az RMAX Index hozamát elérő vagy azt meghaladó hozam elérése. Az első és
második csoportba tartozó eszközök kitettségének célsúlya 45%.
FORGALMAZÓK

Február elején több mint két éve nem látott intenzitású eladási hullám bontakozott ki a
világ tőzsdéin. Az esést katalizálhatta a rekord mennyiségű pénzbeáramlás melletti
túlzott részvénypiaci pozícionáltság, és a hozamok gyorsuló emelkedése is, azonban
egyes szakértők szerint, az amerikai bérstatisztika is közre játszott, sokan a
munkaerőpiac túlfűtöttségét vélték felfedezni az adatokban.
A rekord mennyiségű pénzbeáramlás a korrekció után a visszájára fordult, így 30,6
milliárd dollár áramlott ki a részvényalapokból, ami a valaha mért legnagyobb érték.
Amerikában egy kis időre megint leállt az amerikai szövetségi kormány, miután nem
sikerült megszavazni a működéshez szükséges költségvetési jogszabályt a
Szenátusban. A februárban publikált vártnál magasabb inflációs számoknak nem volt
negatív hatása a részvénypiacokra, de a márciusi kamatemelés valószínűségét 83%-ra
teszi a piac. A 10 éves amerikai állampapír elérte a 2,95 százalékot, így az amerikai
hozamok új 4 éves csúcsra emelkedtek.
A hónap elején még az euró és a forint is hároméves csúcson volt a dollárral szemben,
azonban az erősebb amerikai munkapiaci adatsor után elkezdett erősödni az amerikai
deviza, miután a munkanélküliségi adatok arról árulkodtak, hogy jó állapotban van a
tengerentúli gazdaság, így ez a FED kamatemeléseit is befolyásolhatja.
Emanuel Macron pártja a hónapban két parlamenti időközi választást is elveszített a
konzervatív köztársaságiak javára, mindkét körzetben tavalyi szavazóiknak több mint
felét elvesztette, így az elnök csökkenő népszerűségének már pártjára is negatív
hatása van. Februárban megszületett a német nagykoalíciós megállapodás, miután a
CDU/CSU jelentős engedményeket tett az SPD-nek.
A Fitch B- -ról egy fokozattal B-re minősítette fel a görög államadósságot, míg az S&P
az orosz államadósságot minősítette fel BBB- fokozatra, amivel az ország kikerült a
bóvli kategóriából.
Az olajár egy hónapos mélypontra zuhant a vártnál jobban növekvő készletek
eredményeképp, azonban a szaúdi olajminiszter kijelentése után, miszerint jelentősen
az OPEC kvóta alatt termelnek az első negyedévben és a csökkenő olajkészletek
következtében visszapattant a nyersanyag ára.
Az alapban még a korrekció előtt sikerült jelentősen visszavágnunk a részvények
súlyát. Az alapban jelenleg forint gyengülésére játszó dollár, lengyel zloty és román lej
kitettséget tartunk és a részvénypozíciók fedezésére rövid oldali pozíciókat is
nyitottunk. Jelenleg az alap a kivárásra játszik és keressük a megfelelő belépési
pontokat.
AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2018.02.28

Raiffeisen Bank Zrt.

Eszköz típusa
Kincstárjegyek
Időtáv
Befektetési jegy
Benchmark Államkötvények
indulástól
3,46 %
0,70 % Nemzetközi részvények
2017
2,26 %
0,20 % Vállalati és hitelintézeti kötvények
Magyar részvények
A SOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN
Kollektív értékpapírok
EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2017.03.01 - 2018.02.28
Jelzáloglevelek
Számlapénz
Kötelezettség
Követelés
Nyitott derivatív pozíciók értéke
Összesen
Származtatott ügyletek
Nettó korrekciós tőkeáttétel
A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

A(z) 5 legnagyobb pozíció:
D181227 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
----- Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap CZK sorozat
D180530 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
----- Benchmark
D180606 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve. Jelen hirdetés nem
minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés részletes feltételeit az Alap D180307 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
Tájékoztatója tartalmazza, mely a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt megtalálható a Fondul RO
forgalmazási helyeken. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az
alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők.

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

3 hó
6 hó
1 év
2 év
3 év
4 év
Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:
nagyon
alacsony

alacsony

mérsékelt

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök
D181227 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)

közepes

jelentős

magas

5 év

nagyon
magas

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása:
2,51 %
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,08 %

Részarány
53,09 %
12,57 %
8,41 %
6,70 %
5,26 %
4,73 %
0,91 %
12,63 %
-4,51 %
0,42 %
-0,19 %
100,00 %
25,19 %
108,83 %

HAVI HÍRLEVÉL - 2018. FEBRUÁR (KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2018.02.28)

Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap
EUR sorozat
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő:
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:
Raiffeisen Bank Zrt.
Vezető forgalmazó:
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Benchmark összetétele:
100% RMAX Index
ISIN kód:
HU0000714894
Indulás:
2015.10.06
Devizanem:
EUR
A teljes alap nettó eszközértéke: 23 549 425 729 HUF
EUR sorozat nettó eszközértéke: 9 238 594 EUR
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1,080693 EUR

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:
Február elején több mint két éve nem látott intenzitású eladási hullám bontakozott ki a világ
tőzsdéin. Az esést katalizálhatta a rekord mennyiségű pénzbeáramlás melletti túlzott
részvénypiaci pozícionáltság, és a hozamok gyorsuló emelkedése is, azonban egyes
szakértők szerint, az amerikai bérstatisztika is közre játszott, sokan a munkaerőpiac
túlfűtöttségét vélték felfedezni az adatokban.
A rekord mennyiségű pénzbeáramlás a korrekció után a visszájára fordult, így 30,6 milliárd
dollár áramlott ki a részvényalapokból, ami a valaha mért legnagyobb érték.
Amerikában egy kis időre megint leállt az amerikai szövetségi kormány, miután nem sikerült
megszavazni a működéshez szükséges költségvetési jogszabályt a Szenátusban. A
februárban publikált vártnál magasabb inflációs számoknak nem volt negatív hatása a
részvénypiacokra, de a márciusi kamatemelés valószínűségét 83%-ra teszi a piac. A 10
éves amerikai állampapír elérte a 2,95 százalékot, így az amerikai hozamok új 4 éves
csúcsra emelkedtek.
A hónap elején még az euró és a forint is hároméves csúcson volt a dollárral szemben,
azonban az erősebb amerikai munkapiaci adatsor után elkezdett erősödni az amerikai
deviza, miután a munkanélküliségi adatok arról árulkodtak, hogy jó állapotban van a
tengerentúli gazdaság, így ez a FED kamatemeléseit is befolyásolhatja.
Emanuel Macron pártja a hónapban két parlamenti időközi választást is elveszített a
konzervatív köztársaságiak javára, mindkét körzetben tavalyi szavazóiknak több mint felét
elvesztette, így az elnök csökkenő népszerűségének már pártjára is negatív hatása van.
Februárban megszületett a német nagykoalíciós megállapodás, miután a CDU/CSU
jelentős engedményeket tett az SPD-nek.
A Fitch B- -ról egy fokozattal B-re minősítette fel a görög államadósságot, míg az S&P az
orosz államadósságot minősítette fel BBB- fokozatra, amivel az ország kikerült a bóvli
kategóriából.
Az olajár egy hónapos mélypontra zuhant a vártnál jobban növekvő készletek
eredményeképp, azonban a szaúdi olajminiszter kijelentése után, miszerint jelentősen az
OPEC kvóta alatt termelnek az első negyedévben és a csökkenő olajkészletek
következtében visszapattant a nyersanyag ára.
Az alapban még a korrekció előtt sikerült jelentősen visszavágnunk a részvények súlyát. Az
alapban jelenleg forint gyengülésére játszó dollár, lengyel zloty és román lej kitettséget
tartunk és a részvénypozíciók fedezésére rövid oldali pozíciókat is nyitottunk. Jelenleg az
alap a kivárásra játszik és keressük a megfelelő belépési pontokat.
AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2018.02.28

BEFEKTETÉSI POLITIKA:
Az Alap célja, hogy az általa felvett pozíciók segítségével, megfelelő kockázati limitek mellett
az árfolyamok változásából tőkenövekedésre tegyen szert. Ennek érdekében az Alap
alulértékelt, főként részvény és kötvény típusú eszközök vételéből és túlértékelt eszközök
eladásából kíván adott kockázati szint mellett minél magasabb hozamot elérni. Az Alap
különböző eszközökben levő közép és hosszú távú trendek kombinációit használva
részvényeket, kötvényeket és egyéb értékpapírokat vásárolhat, vagy kölcsönvétel után adhat
el rövidre, tőzsdei vagy tőzsdén kívüli határidős ügyletek segítségével vehet fel vételi, illetve
eladási pozíciókat, valamint opciós ügyleteket köthet. Az Alap befektetései annak célja
szerint három nagy csoportra oszlanak: Az Alap első csoportba tartozó befektetései hosszú
távú, fundamentálisan alulértékelt részvények vételi, és túlértékelté vált részvények eladási
pozícióiból állnak. A részvénykiválasztás módja megegyezik az Aegon részvényalapoknál
alkalmazott módszerekkel, és többnyire a régiós piacokra fókuszál, ugyanakkor az Alap más
fejlett és fejlődő piaci befektetéseket is tarthat. Az Alap második csoportba tartozó befektetési
az Alapkezelő globális top-down részvénystratégiáját kívánják megvalósítani, többnyire
részvényindexekre szóló futures pozíciók vételével és eladásával. Ez olyan régiók vételét,
illetve eladását jelenti, melyek az úgynevezett "kvadrant" modell eredményeként valamilyen,
nullától eltérő scoringot érnek el. Az Alap harmadik csoportba tartozó befektetései az Alap
kötvényportfolióját fedik le, amelynek célja az RMAX Index hozamát elérő vagy azt meghaladó
hozam elérése. Az első és második csoportba tartozó eszközök kitettségének célsúlya 45%.
FORGALMAZÓK
Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., CIB Bank Zrt., CONCORDE Értékpapír Zrt.,
Equilor Befektetési Zrt, Erste Befektetési Zrt., Raiffeisen Bank Zrt., SPB Befektetési Zrt.,
Unicredit Bank Hungary Zrt.
Kincstárjegyek
A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:
Államkötvények

Időtáv
indulástól
2017
2016

Befektetési jegy
3,29 %
3,71 %
4,79 %

Benchmark
0,59 %
0,20 %
1,22 %

A SOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN
EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2017.03.01 - 2018.02.28

Eszköz típusa

Nemzetközi részvények
Vállalati és hitelintézeti kötvények
Magyar részvények
Kollektív értékpapírok
Jelzáloglevelek
Számlapénz
Kötelezettség
Követelés
Nyitott derivatív pozíciók értéke
Összesen
Származtatott ügyletek
Nettó korrekciós tőkeáttétel

A(z) 5 legnagyobb pozíció:
D181227 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
D180530 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
D180606 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
----- Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap EUR sorozat ----- Benchmark
D180307 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve. Jelen hirdetés nem Fondul RO

minősül 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 megismerhetők.

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

BEFEKTETÉSI HORIZONT:
A javasolt minimális befektetési idő:

3 hó

6 hó

1 év

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása:
2,29 %
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,08 %
2 év

3 év

4 év

5 év

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:

nagyon
alacsony

alacsony

mérsékelt

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök
D181227 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)

közepes

jelentős

magas

nagyon
magas

Részarány
53,09 %
12,57 %
8,41 %
6,70 %
5,26 %
4,73 %
0,91 %
12,63 %
-4,51 %
0,42 %
-0,19 %
100,00 %
25,19 %
108,83 %

HAVI HÍRLEVÉL - 2018. FEBRUÁR (KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2018.02.28)

Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap
HUF sorozat
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő:
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:
Raiffeisen Bank Zrt.
Vezető forgalmazó:
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Benchmark összetétele:
100% RMAX Index
ISIN kód:
HU0000714886
Indulás:
2015.07.17
Devizanem:
HUF
A teljes alap nettó eszközértéke: 23 549 425 729 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke: 10 693 193 138 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1,109028 HUF

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:
Február elején több mint két éve nem látott intenzitású eladási hullám bontakozott ki a világ
tőzsdéin. Az esést katalizálhatta a rekord mennyiségű pénzbeáramlás melletti túlzott
részvénypiaci pozícionáltság, és a hozamok gyorsuló emelkedése is, azonban egyes
szakértők szerint, az amerikai bérstatisztika is közre játszott, sokan a munkaerőpiac
túlfűtöttségét vélték felfedezni az adatokban.
A rekord mennyiségű pénzbeáramlás a korrekció után a visszájára fordult, így 30,6 milliárd
dollár áramlott ki a részvényalapokból, ami a valaha mért legnagyobb érték.
Amerikában egy kis időre megint leállt az amerikai szövetségi kormány, miután nem sikerült
megszavazni a működéshez szükséges költségvetési jogszabályt a Szenátusban. A
februárban publikált vártnál magasabb inflációs számoknak nem volt negatív hatása a
részvénypiacokra, de a márciusi kamatemelés valószínűségét 83%-ra teszi a piac. A 10
éves amerikai állampapír elérte a 2,95 százalékot, így az amerikai hozamok új 4 éves
csúcsra emelkedtek.
A hónap elején még az euró és a forint is hároméves csúcson volt a dollárral szemben,
azonban az erősebb amerikai munkapiaci adatsor után elkezdett erősödni az amerikai
deviza, miután a munkanélküliségi adatok arról árulkodtak, hogy jó állapotban van a
tengerentúli gazdaság, így ez a FED kamatemeléseit is befolyásolhatja.
Emanuel Macron pártja a hónapban két parlamenti időközi választást is elveszített a
konzervatív köztársaságiak javára, mindkét körzetben tavalyi szavazóiknak több mint felét
elvesztette, így az elnök csökkenő népszerűségének már pártjára is negatív hatása van.
Februárban megszületett a német nagykoalíciós megállapodás, miután a CDU/CSU
jelentős engedményeket tett az SPD-nek.
A Fitch B- -ról egy fokozattal B-re minősítette fel a görög államadósságot, míg az S&P az
orosz államadósságot minősítette fel BBB- fokozatra, amivel az ország kikerült a bóvli
kategóriából.
Az olajár egy hónapos mélypontra zuhant a vártnál jobban növekvő készletek
eredményeképp, azonban a szaúdi olajminiszter kijelentése után, miszerint jelentősen az
OPEC kvóta alatt termelnek az első negyedévben és a csökkenő olajkészletek
következtében visszapattant a nyersanyag ára.
Az alapban még a korrekció előtt sikerült jelentősen visszavágnunk a részvények súlyát. Az
alapban jelenleg forint gyengülésére játszó dollár, lengyel zloty és román lej kitettséget
tartunk és a részvénypozíciók fedezésére rövid oldali pozíciókat is nyitottunk. Jelenleg az
alap a kivárásra játszik és keressük a megfelelő belépési pontokat.
AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2018.02.28

BEFEKTETÉSI POLITIKA:
Az Alap célja, hogy az általa felvett pozíciók segítségével, megfelelő kockázati limitek mellett
az árfolyamok változásából tőkenövekedésre tegyen szert. Ennek érdekében az Alap
alulértékelt, főként részvény és kötvény típusú eszközök vételéből és túlértékelt eszközök
eladásából kíván adott kockázati szint mellett minél magasabb hozamot elérni. Az Alap
különböző eszközökben levő közép és hosszú távú trendek kombinációit használva
részvényeket, kötvényeket és egyéb értékpapírokat vásárolhat, vagy kölcsönvétel után adhat
el rövidre, tőzsdei vagy tőzsdén kívüli határidős ügyletek segítségével vehet fel vételi, illetve
eladási pozíciókat, valamint opciós ügyleteket köthet. Az Alap befektetései annak célja
szerint három nagy csoportra oszlanak: Az Alap első csoportba tartozó befektetései hosszú
távú, fundamentálisan alulértékelt részvények vételi, és túlértékelté vált részvények eladási
pozícióiból állnak. A részvénykiválasztás módja megegyezik az Aegon részvényalapoknál
alkalmazott módszerekkel, és többnyire a régiós piacokra fókuszál, ugyanakkor az Alap más
fejlett és fejlődő piaci befektetéseket is tarthat. Az Alap második csoportba tartozó befektetési
az Alapkezelő globális top-down részvénystratégiáját kívánják megvalósítani, többnyire
részvényindexekre szóló futures pozíciók vételével és eladásával. Ez olyan régiók vételét,
illetve eladását jelenti, melyek az úgynevezett "kvadrant" modell eredményeként valamilyen,
nullától eltérő scoringot érnek el. Az Alap harmadik csoportba tartozó befektetései az Alap
kötvényportfolióját fedik le, amelynek célja az RMAX Index hozamát elérő vagy azt meghaladó
hozam elérése. Az első és második csoportba tartozó eszközök kitettségének célsúlya 45%.
FORGALMAZÓK
Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., Budapest Hitel-és Fejlesztési Bank Zrt.,
CIB Bank Zrt., CONCORDE Értékpapír Zrt., Equilor Befektetési Zrt, Erste Befektetési Zrt.,
Raiffeisen Bank Zrt., SPB Befektetési Zrt., Unicredit Bank Hungary Zrt.
Kincstárjegyek
A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:
Államkötvények

Időtáv
indulástól
2017
2016

Befektetési jegy
4,03 %
3,94 %
6,27 %

Benchmark
0,71 %
0,20 %
1,22 %

A SOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN
EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2017.03.01 - 2018.02.28

Eszköz típusa

Nemzetközi részvények
Vállalati és hitelintézeti kötvények
Magyar részvények
Kollektív értékpapírok
Jelzáloglevelek
Számlapénz
Kötelezettség
Követelés
Nyitott derivatív pozíciók értéke
Összesen
Származtatott ügyletek
Nettó korrekciós tőkeáttétel

A(z) 5 legnagyobb pozíció:
D181227 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
D180530 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
D180606 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
----- Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap HUF sorozat ----- Benchmark
D180307 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve. Jelen hirdetés nem Fondul RO

minősül 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 megismerhetők.

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

BEFEKTETÉSI HORIZONT:
A javasolt minimális befektetési idő:

3 hó

6 hó

1 év

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása:
2,28 %
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,08 %
2 év

3 év

4 év

5 év

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:

nagyon
alacsony

alacsony

mérsékelt

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök
D181227 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)

közepes

jelentős

magas

nagyon
magas

Részarány
53,09 %
12,57 %
8,41 %
6,70 %
5,26 %
4,73 %
0,91 %
12,63 %
-4,51 %
0,42 %
-0,19 %
100,00 %
25,19 %
108,83 %

HAVI HÍRLEVÉL - 2018. FEBRUÁR (KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2018.02.28)

Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap
intézményi sorozat
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő:
Letétkezelő:
Vezető forgalmazó:
Benchmark összetétele:
ISIN kód:
Indulás:
Devizanem:
A teljes alap nettó eszközértéke:
Intézményi sorozat nettó
eszközértéke:
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő
Zrt.
Raiffeisen Bank Zrt.
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő
Zrt.
100% RMAX Index
HU0000714928
2015.07.09
HUF
23 549 425 729 HUF
4 595 190 315 HUF
1,135708 HUF

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:
Február elején több mint két éve nem látott intenzitású eladási hullám bontakozott ki a világ
tőzsdéin. Az esést katalizálhatta a rekord mennyiségű pénzbeáramlás melletti túlzott
részvénypiaci pozícionáltság, és a hozamok gyorsuló emelkedése is, azonban egyes
szakértők szerint, az amerikai bérstatisztika is közre játszott, sokan a munkaerőpiac
túlfűtöttségét vélték felfedezni az adatokban.
A rekord mennyiségű pénzbeáramlás a korrekció után a visszájára fordult, így 30,6 milliárd
dollár áramlott ki a részvényalapokból, ami a valaha mért legnagyobb érték.
Amerikában egy kis időre megint leállt az amerikai szövetségi kormány, miután nem sikerült
megszavazni a működéshez szükséges költségvetési jogszabályt a Szenátusban. A
februárban publikált vártnál magasabb inflációs számoknak nem volt negatív hatása a
részvénypiacokra, de a márciusi kamatemelés valószínűségét 83%-ra teszi a piac. A 10
éves amerikai állampapír elérte a 2,95 százalékot, így az amerikai hozamok új 4 éves
csúcsra emelkedtek.
A hónap elején még az euró és a forint is hároméves csúcson volt a dollárral szemben,
azonban az erősebb amerikai munkapiaci adatsor után elkezdett erősödni az amerikai
deviza, miután a munkanélküliségi adatok arról árulkodtak, hogy jó állapotban van a
tengerentúli gazdaság, így ez a FED kamatemeléseit is befolyásolhatja.
Emanuel Macron pártja a hónapban két parlamenti időközi választást is elveszített a
konzervatív köztársaságiak javára, mindkét körzetben tavalyi szavazóiknak több mint felét
elvesztette, így az elnök csökkenő népszerűségének már pártjára is negatív hatása van.
Februárban megszületett a német nagykoalíciós megállapodás, miután a CDU/CSU
jelentős engedményeket tett az SPD-nek.
A Fitch B- -ról egy fokozattal B-re minősítette fel a görög államadósságot, míg az S&P az
orosz államadósságot minősítette fel BBB- fokozatra, amivel az ország kikerült a bóvli
kategóriából.
Az olajár egy hónapos mélypontra zuhant a vártnál jobban növekvő készletek
eredményeképp, azonban a szaúdi olajminiszter kijelentése után, miszerint jelentősen az
OPEC kvóta alatt termelnek az első negyedévben és a csökkenő olajkészletek
következtében visszapattant a nyersanyag ára.
Az alapban még a korrekció előtt sikerült jelentősen visszavágnunk a részvények súlyát. Az
alapban jelenleg forint gyengülésére játszó dollár, lengyel zloty és román lej kitettséget
tartunk és a részvénypozíciók fedezésére rövid oldali pozíciókat is nyitottunk. Jelenleg az
alap a kivárásra játszik és keressük a megfelelő belépési pontokat.
AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2018.02.28

BEFEKTETÉSI POLITIKA:
Az Alap célja, hogy az általa felvett pozíciók segítségével, megfelelő kockázati limitek mellett
az árfolyamok változásából tőkenövekedésre tegyen szert. Ennek érdekében az Alap
alulértékelt, főként részvény és kötvény típusú eszközök vételéből és túlértékelt eszközök
eladásából kíván adott kockázati szint mellett minél magasabb hozamot elérni. Az Alap
különböző eszközökben levő közép és hosszú távú trendek kombinációit használva
részvényeket, kötvényeket és egyéb értékpapírokat vásárolhat, vagy kölcsönvétel után adhat
el rövidre, tőzsdei vagy tőzsdén kívüli határidős ügyletek segítségével vehet fel vételi, illetve
eladási pozíciókat, valamint opciós ügyleteket köthet. Az Alap befektetései annak célja
szerint három nagy csoportra oszlanak: Az Alap első csoportba tartozó befektetései hosszú
távú, fundamentálisan alulértékelt részvények vételi, és túlértékelté vált részvények eladási
pozícióiból állnak. A részvénykiválasztás módja megegyezik az Aegon részvényalapoknál
alkalmazott módszerekkel, és többnyire a régiós piacokra fókuszál, ugyanakkor az Alap más
fejlett és fejlődő piaci befektetéseket is tarthat. Az Alap második csoportba tartozó befektetési
az Alapkezelő globális top-down részvénystratégiáját kívánják megvalósítani, többnyire
részvényindexekre szóló futures pozíciók vételével és eladásával. Ez olyan régiók vételét,
illetve eladását jelenti, melyek az úgynevezett "kvadrant" modell eredményeként valamilyen,
nullától eltérő scoringot érnek el. Az Alap harmadik csoportba tartozó befektetései az Alap
kötvényportfolióját fedik le, amelynek célja az RMAX Index hozamát elérő vagy azt meghaladó
hozam elérése. Az első és második csoportba tartozó eszközök kitettségének célsúlya 45%.
Eszköz típusa
FORGALMAZÓK
Kincstárjegyek
Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., Raiffeisen Bank Zrt., Unicredit Bank
Államkötvények
Hungary Zrt.
Nemzetközi részvények
A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv
indulástól
2017
2016

Befektetési jegy
4,94 %
4,78 %
6,95 %

Benchmark
0,72 %
0,20 %
1,22 %

A SOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN
EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2017.03.01 - 2018.02.28

Vállalati és hitelintézeti kötvények
Magyar részvények
Kollektív értékpapírok
Jelzáloglevelek
Számlapénz
Kötelezettség
Követelés
Nyitott derivatív pozíciók értéke
Összesen
Származtatott ügyletek
Nettó korrekciós tőkeáttétel

A(z) 5 legnagyobb pozíció:
D181227 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
D180530 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
D180606 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
D180307 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
Fondul RO
----- Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap intézményi sorozat

----- Benchmark

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve. Jelen hirdetés nem
minősül 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 megismerhetők.

BEFEKTETÉSI HORIZONT:
A javasolt minimális befektetési idő:

3 hó

6 hó

1 év

2 év

3 év

4 év

5 év

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:

nagyon
alacsony

alacsony

mérsékelt

közepes

jelentős

magas

nagyon
magas

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök
D181227 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása:
2,29 %
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,08 %

Részarány
53,09 %
12,57 %
8,41 %
6,70 %
5,26 %
4,73 %
0,91 %
12,63 %
-4,51 %
0,42 %
-0,19 %
100,00 %
25,19 %
108,83 %

HAVI HÍRLEVÉL - 2018. FEBRUÁR (KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2018.02.28)

Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap
PLN sorozat
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Alapkezelő:
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:
Raiffeisen Bank Zrt.
Vezető forgalmazó:
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Benchmark összetétele:
100% RMAX Index
ISIN kód:
HU0000714910
Indulás:
2015.10.06
Devizanem:
PLN
A teljes alap nettó eszközértéke: 23 549 425 729 HUF
PLN sorozat nettó eszközértéke: 15 845 572 PLN
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1,106704 PLN
BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap célja, hogy az általa felvett pozíciók segítségével, megfelelő kockázati limitek
mellett az árfolyamok változásából tőkenövekedésre tegyen szert. Ennek érdekében
az Alap alulértékelt, főként részvény és kötvény típusú eszközök vételéből és
túlértékelt eszközök eladásából kíván adott kockázati szint mellett minél magasabb
hozamot elérni. Az Alap különböző eszközökben levő közép és hosszú távú trendek
kombinációit használva részvényeket, kötvényeket és egyéb értékpapírokat vásárolhat,
vagy kölcsönvétel után adhat el rövidre, tőzsdei vagy tőzsdén kívüli határidős ügyletek
segítségével vehet fel vételi, illetve eladási pozíciókat, valamint opciós ügyleteket
köthet. Az Alap befektetései annak célja szerint három nagy csoportra oszlanak: Az
Alap első csoportba tartozó befektetései hosszú távú, fundamentálisan alulértékelt
részvények vételi, és túlértékelté vált részvények eladási pozícióiból állnak. A
részvénykiválasztás módja megegyezik az Aegon részvényalapoknál alkalmazott
módszerekkel, és többnyire a régiós piacokra fókuszál, ugyanakkor az Alap más fejlett
és fejlődő piaci befektetéseket is tarthat. Az Alap második csoportba tartozó
befektetési az Alapkezelő globális top-down részvénystratégiáját kívánják
megvalósítani, többnyire részvényindexekre szóló futures pozíciók vételével és
eladásával. Ez olyan régiók vételét, illetve eladását jelenti, melyek az úgynevezett
"kvadrant" modell eredményeként valamilyen, nullától eltérő scoringot érnek el. Az Alap
harmadik csoportba tartozó befektetései az Alap kötvényportfolióját fedik le, amelynek
célja az RMAX Index hozamát elérő vagy azt meghaladó hozam elérése. Az első és
második csoportba tartozó eszközök kitettségének célsúlya 45%.
FORGALMAZÓK

Február elején több mint két éve nem látott intenzitású eladási hullám bontakozott ki a
világ tőzsdéin. Az esést katalizálhatta a rekord mennyiségű pénzbeáramlás melletti
túlzott részvénypiaci pozícionáltság, és a hozamok gyorsuló emelkedése is, azonban
egyes szakértők szerint, az amerikai bérstatisztika is közre játszott, sokan a
munkaerőpiac túlfűtöttségét vélték felfedezni az adatokban.
A rekord mennyiségű pénzbeáramlás a korrekció után a visszájára fordult, így 30,6
milliárd dollár áramlott ki a részvényalapokból, ami a valaha mért legnagyobb érték.
Amerikában egy kis időre megint leállt az amerikai szövetségi kormány, miután nem
sikerült megszavazni a működéshez szükséges költségvetési jogszabályt a
Szenátusban. A februárban publikált vártnál magasabb inflációs számoknak nem volt
negatív hatása a részvénypiacokra, de a márciusi kamatemelés valószínűségét 83%-ra
teszi a piac. A 10 éves amerikai állampapír elérte a 2,95 százalékot, így az amerikai
hozamok új 4 éves csúcsra emelkedtek.
A hónap elején még az euró és a forint is hároméves csúcson volt a dollárral szemben,
azonban az erősebb amerikai munkapiaci adatsor után elkezdett erősödni az amerikai
deviza, miután a munkanélküliségi adatok arról árulkodtak, hogy jó állapotban van a
tengerentúli gazdaság, így ez a FED kamatemeléseit is befolyásolhatja.
Emanuel Macron pártja a hónapban két parlamenti időközi választást is elveszített a
konzervatív köztársaságiak javára, mindkét körzetben tavalyi szavazóiknak több mint
felét elvesztette, így az elnök csökkenő népszerűségének már pártjára is negatív
hatása van. Februárban megszületett a német nagykoalíciós megállapodás, miután a
CDU/CSU jelentős engedményeket tett az SPD-nek.
A Fitch B- -ról egy fokozattal B-re minősítette fel a görög államadósságot, míg az S&P
az orosz államadósságot minősítette fel BBB- fokozatra, amivel az ország kikerült a
bóvli kategóriából.
Az olajár egy hónapos mélypontra zuhant a vártnál jobban növekvő készletek
eredményeképp, azonban a szaúdi olajminiszter kijelentése után, miszerint jelentősen
az OPEC kvóta alatt termelnek az első negyedévben és a csökkenő olajkészletek
következtében visszapattant a nyersanyag ára.
Az alapban még a korrekció előtt sikerült jelentősen visszavágnunk a részvények
súlyát. Az alapban jelenleg forint gyengülésére játszó dollár, lengyel zloty és román lej
kitettséget tartunk és a részvénypozíciók fedezésére rövid oldali pozíciókat is
nyitottunk. Jelenleg az alap a kivárásra játszik és keressük a megfelelő belépési
pontokat.
AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2018.02.28

Aegon Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie Spolka, Raiffeisen Bank Zrt.
A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv
indulástól
2017
2016

Befektetési jegy
4,32 %
4,78 %
5,99 %

Benchmark
0,59 %
0,20 %
1,22 %

A SOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2017.03.01 - 2018.02.28

Eszköz típusa
Kincstárjegyek
Államkötvények
Nemzetközi részvények
Vállalati és hitelintézeti kötvények
Magyar részvények
Kollektív értékpapírok
Jelzáloglevelek
Számlapénz
Kötelezettség
Követelés
Nyitott derivatív pozíciók értéke
Összesen
Származtatott ügyletek
Nettó korrekciós tőkeáttétel

A(z) 5 legnagyobb pozíció:
D181227 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
D180530 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
----- Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap PLN sorozat
D180606 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
----- Benchmark
D180307 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve. Jelen hirdetés nem
minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés részletes feltételeit az Alap Fondul RO
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 megismerhetők.

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

A javasolt minimális befektetési idő:
3 hó
6 hó
1 év
2 év
3 év
4 év
Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:
nagyon
alacsony

alacsony

mérsékelt

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök
D181227 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)

közepes

jelentős

magas

5 év

nagyon
magas

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása:
2,28 %
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,08 %

Részarány
53,09 %
12,57 %
8,41 %
6,70 %
5,26 %
4,73 %
0,91 %
12,63 %
-4,51 %
0,42 %
-0,19 %
100,00 %
25,19 %
108,83 %

HAVI HÍRLEVÉL - 2018. FEBRUÁR (KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2018.02.28)

Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap
R sorozat
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Alapkezelő:
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:
Raiffeisen Bank Zrt.
Vezető forgalmazó:
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Benchmark összetétele:
100% RMAX Index
ISIN kód:
HU0000714936
Indulás:
2015.10.06
Devizanem:
HUF
A teljes alap nettó eszközértéke: 23 549 425 729 HUF
R sorozat nettó eszközértéke:
2 108 857 805 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1,116908 HUF
BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap célja, hogy az általa felvett pozíciók segítségével, megfelelő kockázati limitek
mellett az árfolyamok változásából tőkenövekedésre tegyen szert. Ennek érdekében
az Alap alulértékelt, főként részvény és kötvény típusú eszközök vételéből és
túlértékelt eszközök eladásából kíván adott kockázati szint mellett minél magasabb
hozamot elérni. Az Alap különböző eszközökben levő közép és hosszú távú trendek
kombinációit használva részvényeket, kötvényeket és egyéb értékpapírokat vásárolhat,
vagy kölcsönvétel után adhat el rövidre, tőzsdei vagy tőzsdén kívüli határidős ügyletek
segítségével vehet fel vételi, illetve eladási pozíciókat, valamint opciós ügyleteket
köthet. Az Alap befektetései annak célja szerint három nagy csoportra oszlanak: Az
Alap első csoportba tartozó befektetései hosszú távú, fundamentálisan alulértékelt
részvények vételi, és túlértékelté vált részvények eladási pozícióiból állnak. A
részvénykiválasztás módja megegyezik az Aegon részvényalapoknál alkalmazott
módszerekkel, és többnyire a régiós piacokra fókuszál, ugyanakkor az Alap más fejlett
és fejlődő piaci befektetéseket is tarthat. Az Alap második csoportba tartozó
befektetési az Alapkezelő globális top-down részvénystratégiáját kívánják
megvalósítani, többnyire részvényindexekre szóló futures pozíciók vételével és
eladásával. Ez olyan régiók vételét, illetve eladását jelenti, melyek az úgynevezett
"kvadrant" modell eredményeként valamilyen, nullától eltérő scoringot érnek el. Az Alap
harmadik csoportba tartozó befektetései az Alap kötvényportfolióját fedik le, amelynek
célja az RMAX Index hozamát elérő vagy azt meghaladó hozam elérése. Az első és
második csoportba tartozó eszközök kitettségének célsúlya 45%.
FORGALMAZÓK

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2018.02.28

Raiffeisen Bank Zrt.
A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv
indulástól
2017
2016

Befektetési jegy
4,72 %
4,57 %
6,71 %

Benchmark
0,59 %
0,20 %
1,22 %

A SOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2017.03.01 - 2018.02.28

----- Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap R sorozat

----- Benchmark

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve. Jelen hirdetés nem
minősül 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 megismerhetők.

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:

alacsony

mérsékelt

Eszköz típusa
Kincstárjegyek
Államkötvények
Nemzetközi részvények
Vállalati és hitelintézeti kötvények
Magyar részvények
Kollektív értékpapírok
Jelzáloglevelek
Számlapénz
Kötelezettség
Követelés
Nyitott derivatív pozíciók értéke
Összesen
Származtatott ügyletek
Nettó korrekciós tőkeáttétel
A(z) 5 legnagyobb pozíció:
D181227 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
D180530 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
D180606 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
D180307 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
Fondul RO
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök
D181227 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

3 hó
6 hó
1 év
2 év
3 év
4 év
Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:
nagyon
alacsony

Február elején több mint két éve nem látott intenzitású eladási hullám bontakozott ki a
világ tőzsdéin. Az esést katalizálhatta a rekord mennyiségű pénzbeáramlás melletti
túlzott részvénypiaci pozícionáltság, és a hozamok gyorsuló emelkedése is, azonban
egyes szakértők szerint, az amerikai bérstatisztika is közre játszott, sokan a
munkaerőpiac túlfűtöttségét vélték felfedezni az adatokban.
A rekord mennyiségű pénzbeáramlás a korrekció után a visszájára fordult, így 30,6
milliárd dollár áramlott ki a részvényalapokból, ami a valaha mért legnagyobb érték.
Amerikában egy kis időre megint leállt az amerikai szövetségi kormány, miután nem
sikerült megszavazni a működéshez szükséges költségvetési jogszabályt a
Szenátusban. A februárban publikált vártnál magasabb inflációs számoknak nem volt
negatív hatása a részvénypiacokra, de a márciusi kamatemelés valószínűségét 83%-ra
teszi a piac. A 10 éves amerikai állampapír elérte a 2,95 százalékot, így az amerikai
hozamok új 4 éves csúcsra emelkedtek.
A hónap elején még az euró és a forint is hároméves csúcson volt a dollárral szemben,
azonban az erősebb amerikai munkapiaci adatsor után elkezdett erősödni az amerikai
deviza, miután a munkanélküliségi adatok arról árulkodtak, hogy jó állapotban van a
tengerentúli gazdaság, így ez a FED kamatemeléseit is befolyásolhatja.
Emanuel Macron pártja a hónapban két parlamenti időközi választást is elveszített a
konzervatív köztársaságiak javára, mindkét körzetben tavalyi szavazóiknak több mint
felét elvesztette, így az elnök csökkenő népszerűségének már pártjára is negatív
hatása van. Februárban megszületett a német nagykoalíciós megállapodás, miután a
CDU/CSU jelentős engedményeket tett az SPD-nek.
A Fitch B- -ról egy fokozattal B-re minősítette fel a görög államadósságot, míg az S&P
az orosz államadósságot minősítette fel BBB- fokozatra, amivel az ország kikerült a
bóvli kategóriából.
Az olajár egy hónapos mélypontra zuhant a vártnál jobban növekvő készletek
eredményeképp, azonban a szaúdi olajminiszter kijelentése után, miszerint jelentősen
az OPEC kvóta alatt termelnek az első negyedévben és a csökkenő olajkészletek
következtében visszapattant a nyersanyag ára.
Az alapban még a korrekció előtt sikerült jelentősen visszavágnunk a részvények
súlyát. Az alapban jelenleg forint gyengülésére játszó dollár, lengyel zloty és román lej
kitettséget tartunk és a részvénypozíciók fedezésére rövid oldali pozíciókat is
nyitottunk. Jelenleg az alap a kivárásra játszik és keressük a megfelelő belépési
pontokat.

közepes

jelentős

magas

5 év

nagyon
magas

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása:
2,29 %
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,08 %

Részarány
53,09 %
12,57 %
8,41 %
6,70 %
5,26 %
4,73 %
0,91 %
12,63 %
-4,51 %
0,42 %
-0,19 %
100,00 %
25,19 %
108,83 %

HAVI HÍRLEVÉL - 2018. FEBRUÁR (KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2018.02.28)

Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap
USD sorozat
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő:
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:
Raiffeisen Bank Zrt.
Vezető forgalmazó:
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Benchmark összetétele:
100% RMAX Index
ISIN kód:
HU0000714902
Indulás:
2015.10.06
Devizanem:
USD
A teljes alap nettó eszközértéke: 23 549 425 729 HUF
USD sorozat nettó eszközértéke: 7 983 232 USD
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1,113753 USD

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:
Február elején több mint két éve nem látott intenzitású eladási hullám bontakozott ki a világ
tőzsdéin. Az esést katalizálhatta a rekord mennyiségű pénzbeáramlás melletti túlzott
részvénypiaci pozícionáltság, és a hozamok gyorsuló emelkedése is, azonban egyes
szakértők szerint, az amerikai bérstatisztika is közre játszott, sokan a munkaerőpiac
túlfűtöttségét vélték felfedezni az adatokban.
A rekord mennyiségű pénzbeáramlás a korrekció után a visszájára fordult, így 30,6 milliárd
dollár áramlott ki a részvényalapokból, ami a valaha mért legnagyobb érték.
Amerikában egy kis időre megint leállt az amerikai szövetségi kormány, miután nem sikerült
megszavazni a működéshez szükséges költségvetési jogszabályt a Szenátusban. A
februárban publikált vártnál magasabb inflációs számoknak nem volt negatív hatása a
részvénypiacokra, de a márciusi kamatemelés valószínűségét 83%-ra teszi a piac. A 10
éves amerikai állampapír elérte a 2,95 százalékot, így az amerikai hozamok új 4 éves
csúcsra emelkedtek.
A hónap elején még az euró és a forint is hároméves csúcson volt a dollárral szemben,
azonban az erősebb amerikai munkapiaci adatsor után elkezdett erősödni az amerikai
deviza, miután a munkanélküliségi adatok arról árulkodtak, hogy jó állapotban van a
tengerentúli gazdaság, így ez a FED kamatemeléseit is befolyásolhatja.
Emanuel Macron pártja a hónapban két parlamenti időközi választást is elveszített a
konzervatív köztársaságiak javára, mindkét körzetben tavalyi szavazóiknak több mint felét
elvesztette, így az elnök csökkenő népszerűségének már pártjára is negatív hatása van.
Februárban megszületett a német nagykoalíciós megállapodás, miután a CDU/CSU
jelentős engedményeket tett az SPD-nek.
A Fitch B- -ról egy fokozattal B-re minősítette fel a görög államadósságot, míg az S&P az
orosz államadósságot minősítette fel BBB- fokozatra, amivel az ország kikerült a bóvli
kategóriából.
Az olajár egy hónapos mélypontra zuhant a vártnál jobban növekvő készletek
eredményeképp, azonban a szaúdi olajminiszter kijelentése után, miszerint jelentősen az
OPEC kvóta alatt termelnek az első negyedévben és a csökkenő olajkészletek
következtében visszapattant a nyersanyag ára.
Az alapban még a korrekció előtt sikerült jelentősen visszavágnunk a részvények súlyát. Az
alapban jelenleg forint gyengülésére játszó dollár, lengyel zloty és román lej kitettséget
tartunk és a részvénypozíciók fedezésére rövid oldali pozíciókat is nyitottunk. Jelenleg az
alap a kivárásra játszik és keressük a megfelelő belépési pontokat.
AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2018.02.28

BEFEKTETÉSI POLITIKA:
Az Alap célja, hogy az általa felvett pozíciók segítségével, megfelelő kockázati limitek mellett
az árfolyamok változásából tőkenövekedésre tegyen szert. Ennek érdekében az Alap
alulértékelt, főként részvény és kötvény típusú eszközök vételéből és túlértékelt eszközök
eladásából kíván adott kockázati szint mellett minél magasabb hozamot elérni. Az Alap
különböző eszközökben levő közép és hosszú távú trendek kombinációit használva
részvényeket, kötvényeket és egyéb értékpapírokat vásárolhat, vagy kölcsönvétel után adhat
el rövidre, tőzsdei vagy tőzsdén kívüli határidős ügyletek segítségével vehet fel vételi, illetve
eladási pozíciókat, valamint opciós ügyleteket köthet. Az Alap befektetései annak célja
szerint három nagy csoportra oszlanak: Az Alap első csoportba tartozó befektetései hosszú
távú, fundamentálisan alulértékelt részvények vételi, és túlértékelté vált részvények eladási
pozícióiból állnak. A részvénykiválasztás módja megegyezik az Aegon részvényalapoknál
alkalmazott módszerekkel, és többnyire a régiós piacokra fókuszál, ugyanakkor az Alap más
fejlett és fejlődő piaci befektetéseket is tarthat. Az Alap második csoportba tartozó befektetési
az Alapkezelő globális top-down részvénystratégiáját kívánják megvalósítani, többnyire
részvényindexekre szóló futures pozíciók vételével és eladásával. Ez olyan régiók vételét,
illetve eladását jelenti, melyek az úgynevezett "kvadrant" modell eredményeként valamilyen,
nullától eltérő scoringot érnek el. Az Alap harmadik csoportba tartozó befektetései az Alap
kötvényportfolióját fedik le, amelynek célja az RMAX Index hozamát elérő vagy azt meghaladó
hozam elérése. Az első és második csoportba tartozó eszközök kitettségének célsúlya 45%.
FORGALMAZÓK
Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., CIB Bank Zrt., CONCORDE Értékpapír Zrt.,
Equilor Befektetési Zrt, Erste Befektetési Zrt., Raiffeisen Bank Zrt., SPB Befektetési Zrt.,
Unicredit Bank Hungary Zrt.
Kincstárjegyek
A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:
Államkötvények

Időtáv
indulástól
2017
2016

Befektetési jegy
4,60 %
5,09 %
5,78 %

Benchmark
0,59 %
0,20 %
1,22 %

A SOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN
EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2017.03.01 - 2018.02.28

Eszköz típusa

Nemzetközi részvények
Vállalati és hitelintézeti kötvények
Magyar részvények
Kollektív értékpapírok
Jelzáloglevelek
Számlapénz
Kötelezettség
Követelés
Nyitott derivatív pozíciók értéke
Összesen
Származtatott ügyletek
Nettó korrekciós tőkeáttétel

A(z) 5 legnagyobb pozíció:
D181227 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
D180530 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
D180606 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
----- Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap USD sorozat ----- Benchmark
D180307 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve. Jelen hirdetés nem Fondul RO

minősül 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 megismerhetők.

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

BEFEKTETÉSI HORIZONT:
A javasolt minimális befektetési idő:

3 hó

6 hó

1 év

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása:
2,21 %
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,08 %
2 év

3 év

4 év

5 év

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:

nagyon
alacsony

alacsony

mérsékelt

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök
D181227 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)

közepes

jelentős

magas

nagyon
magas

Részarány
53,09 %
12,57 %
8,41 %
6,70 %
5,26 %
4,73 %
0,91 %
12,63 %
-4,51 %
0,42 %
-0,19 %
100,00 %
25,19 %
108,83 %

HAVI HÍRLEVÉL - 2018. FEBRUÁR (KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2018.02.28)

Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap
CZK sorozat
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Alapkezelő:
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:
Unicredit Bank Hungary Zrt.
Vezető forgalmazó:
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Benchmark összetétele:
100% RMAX Index
ISIN kód:
HU0000716048
Indulás:
2016.03.17
Devizanem:
CZK
A teljes alap nettó eszközértéke: 39 543 252 523 HUF
CZK sorozat nettó eszközértéke: 304 293 CZK
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1,014309 CZK
BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az elmúlt hónapban számos negatív meglepetés érte a befektetőket: az inflációs
adatok a vártnál magasabbak lettek, míg a gazdasági növekedés jellemzően elmaradt
a várakozásoktól, az új Fed-elnök elődjénél szigorúbb hangnemet ütött meg, és Trump
kereskedelmi háborúval kapcsolatos kijelentései sem hatottak éppen megnyugtatóan.
A core hozamok tovább emelkedtek, a részvénypiacok pedig egy komoly esésen
vannak túl. Noha, az alapban a kötvényhozamok emelkedését részben fedeztük és a
részvénypiaci kitettségen is csökkentettünk, a kockázatcsökkentés mértéke nem volt
elegendő ahhoz, hogy a negatív teljesítményt elkerüljük. A megnövekedett voatailitás
mellett az eszközösszetételünk valamivel óvatosabb, de még egyelőre korrekcióként
látjuk a piaci eseményeket, nem egy hosszabb távú trendfordulóként.
AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2018.02.28

Eszköz típusa
Államkötvények
Vállalati és hitelintézeti kötvények
Kincstárjegyek
Kollektív értékpapírok
Magyar részvények
Jelzáloglevelek
Egyéb eszközök
Számlapénz
Kötelezettség
Követelés
Nyitott derivatív pozíciók értéke
Összesen
Származtatott ügyletek
Nettó korrekciós tőkeáttétel

Az Alap célja, hogy olyan befektetési portfóliót hozzon létre Befektetői számára,
amelyben szerepelhetnek mind magyar mind nemzetközi pénz- és tőkepiaci
eszközök, és ezeken belül az Alapkezelő dinamikus portfólió-allokációval
mozoghasson a lehető legnagyobb hozam elérése érdekében. Az Alap úgynevezett
"total-return fund", azaz ahelyett, hogy csak egy pénz- illetve tőkepiaci részterületre
koncentrálna, minden adott pillanatban a lehető legnagyobb hozammal kecsegtető
területre összpontosítja befektetéseit. Ennek megfelelően az Alap mind az ÁKK által a
Magyar Állam nevében forgalomba hozott államkötvényeket és diszkontkincstárjegyeket, valamint a Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott kötvényeket
tarthat portfóliójában mind alacsony kockázatú, ugyanakkor az állampapíroknál
várhatóan magasabb hozamot biztosító banki és vállalati kibocsátású kötvényeket is.
Emellett a hazai részvénypiacon, illetve külföldi részvénypiacokon bevezetett
részvényeket is vásárolhat az Alap, valamint külföldi állampapírokat banki, vállalati
kötvényeket is tarthat portfóliójában. Az Alap nem kíván egy fix benchmarkot követni,
nem ragaszkodik egy állandó részvény-kötvény portfólióarányhoz, hanem tág határok
között kívánja mozgatni ezt az arányt, sőt hajlandó nemzetközi állampapírokon, és
A(z) 3 legnagyobb pozíció:
részvényeken keresztül devizakockázatot is felvállalni. Ugyanakkor az Alap fenntartja MOL 2023/04/28 2,625% (MOL Nyrt.)
a devizakockázat fedezésének a lehetőségét is. Az alap a portfolió hatékony PLGB 2027/07/25 2,5% (Lengyel Állam)
kialakítását szem előtt tartva határidős pozíciókat is nyithat.
2020C (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)

Részarány
54,07 %
23,43 %
9,83 %
3,71 %
3,05 %
1,90 %
0,56 %
4,83 %
-0,39 %
0,05 %
-1,02 %
100,00 %
85,64 %
114,94 %

FORGALMAZÓK

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök
Nincs ilyen eszköz a portfólióban

A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv
indulástól
2017

Befektetési jegy
0,73 %
1,47 %

Benchmark
0,70 %
0,20 %

A SOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2017.03.01 - 2018.02.28

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása:
1,31 %
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,08 %
BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:
3 hó
6 hó
1 év
2 év
3 év
4 év
Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:
nagyon
alacsony

alacsony

mérsékelt

közepes

jelentős

magas

5 év

nagyon
magas

----- Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap CZK sorozat
----- Benchmark
A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve. Jelen hirdetés nem
minősül 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 megismerhetők.

HAVI HÍRLEVÉL - 2018. FEBRUÁR (KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2018.02.28)

Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap
EUR sorozat
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Alapkezelő:
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:
Unicredit Bank Hungary Zrt.
Vezető forgalmazó:
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Benchmark összetétele:
100% RMAX Index
ISIN kód:
HU0000716030
Indulás:
2016.03.17
Devizanem:
EUR
A teljes alap nettó eszközértéke: 39 543 252 523 HUF
EUR sorozat nettó eszközértéke: 2 370 068 EUR
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1,021523 EUR
BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az elmúlt hónapban számos negatív meglepetés érte a befektetőket: az inflációs
adatok a vártnál magasabbak lettek, míg a gazdasági növekedés jellemzően elmaradt
a várakozásoktól, az új Fed-elnök elődjénél szigorúbb hangnemet ütött meg, és Trump
kereskedelmi háborúval kapcsolatos kijelentései sem hatottak éppen megnyugtatóan.
A core hozamok tovább emelkedtek, a részvénypiacok pedig egy komoly esésen
vannak túl. Noha, az alapban a kötvényhozamok emelkedését részben fedeztük és a
részvénypiaci kitettségen is csökkentettünk, a kockázatcsökkentés mértéke nem volt
elegendő ahhoz, hogy a negatív teljesítményt elkerüljük. A megnövekedett voatailitás
mellett az eszközösszetételünk valamivel óvatosabb, de még egyelőre korrekcióként
látjuk a piaci eseményeket, nem egy hosszabb távú trendfordulóként.
AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2018.02.28

Eszköz típusa
Államkötvények
Vállalati és hitelintézeti kötvények
Kincstárjegyek
Kollektív értékpapírok
Magyar részvények
Jelzáloglevelek
Egyéb eszközök
Számlapénz
Kötelezettség
Követelés
Nyitott derivatív pozíciók értéke
Összesen
Származtatott ügyletek
Nettó korrekciós tőkeáttétel

Az Alap célja, hogy olyan befektetési portfóliót hozzon létre Befektetői számára,
amelyben szerepelhetnek mind magyar mind nemzetközi pénz- és tőkepiaci
eszközök, és ezeken belül az Alapkezelő dinamikus portfólió-allokációval
mozoghasson a lehető legnagyobb hozam elérése érdekében. Az Alap úgynevezett
"total-return fund", azaz ahelyett, hogy csak egy pénz- illetve tőkepiaci részterületre
koncentrálna, minden adott pillanatban a lehető legnagyobb hozammal kecsegtető
területre összpontosítja befektetéseit. Ennek megfelelően az Alap mind az ÁKK által a
Magyar Állam nevében forgalomba hozott államkötvényeket és diszkontkincstárjegyeket, valamint a Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott kötvényeket
tarthat portfóliójában mind alacsony kockázatú, ugyanakkor az állampapíroknál
várhatóan magasabb hozamot biztosító banki és vállalati kibocsátású kötvényeket is.
Emellett a hazai részvénypiacon, illetve külföldi részvénypiacokon bevezetett
részvényeket is vásárolhat az Alap, valamint külföldi állampapírokat banki, vállalati
kötvényeket is tarthat portfóliójában. Az Alap nem kíván egy fix benchmarkot követni,
nem ragaszkodik egy állandó részvény-kötvény portfólióarányhoz, hanem tág határok
között kívánja mozgatni ezt az arányt, sőt hajlandó nemzetközi állampapírokon, és
A(z) 3 legnagyobb pozíció:
részvényeken keresztül devizakockázatot is felvállalni. Ugyanakkor az Alap fenntartja MOL 2023/04/28 2,625% (MOL Nyrt.)
a devizakockázat fedezésének a lehetőségét is. Az alap a portfolió hatékony PLGB 2027/07/25 2,5% (Lengyel Állam)
kialakítását szem előtt tartva határidős pozíciókat is nyithat.
2020C (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)

Részarány
54,07 %
23,43 %
9,83 %
3,71 %
3,05 %
1,90 %
0,56 %
4,83 %
-0,39 %
0,05 %
-1,02 %
100,00 %
85,64 %
114,94 %

FORGALMAZÓK

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., CIB Bank Zrt., Equilor Befektetési
Zrt, Erste Befektetési Zrt., Raiffeisen Bank Zrt., SPB Befektetési Zrt., Unicredit Bank
Hungary Zrt.
A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv
indulástól
2017

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök
Nincs ilyen eszköz a portfólióban
A SOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2017.03.01 - 2018.02.28

Befektetési jegy
1,10 %
2,34 %

Benchmark
0,70 %
0,20 %

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása:
1,41 %
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,08 %
BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:
3 hó
6 hó
1 év
2 év
3 év
4 év
Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:
nagyon
alacsony

alacsony

mérsékelt

közepes

jelentős

magas

5 év

nagyon
magas

----- Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap EUR sorozat
----- Benchmark
A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve. Jelen hirdetés nem
minősül 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 megismerhetők.

HAVI HÍRLEVÉL - 2018. FEBRUÁR (KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2018.02.28)

Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap
HUF sorozat
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Alapkezelő:
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:
Unicredit Bank Hungary Zrt.
Vezető forgalmazó:
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Benchmark összetétele:
100% RMAX Index
ISIN kód:
HU0000703145
Indulás:
2003.12.11
Devizanem:
HUF
A teljes alap nettó eszközértéke: 39 543 252 523 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke: 23 792 851 360 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 2,712011 HUF
BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az elmúlt hónapban számos negatív meglepetés érte a befektetőket: az inflációs
adatok a vártnál magasabbak lettek, míg a gazdasági növekedés jellemzően elmaradt
a várakozásoktól, az új Fed-elnök elődjénél szigorúbb hangnemet ütött meg, és Trump
kereskedelmi háborúval kapcsolatos kijelentései sem hatottak éppen megnyugtatóan.
A core hozamok tovább emelkedtek, a részvénypiacok pedig egy komoly esésen
vannak túl. Noha, az alapban a kötvényhozamok emelkedését részben fedeztük és a
részvénypiaci kitettségen is csökkentettünk, a kockázatcsökkentés mértéke nem volt
elegendő ahhoz, hogy a negatív teljesítményt elkerüljük. A megnövekedett voatailitás
mellett az eszközösszetételünk valamivel óvatosabb, de még egyelőre korrekcióként
látjuk a piaci eseményeket, nem egy hosszabb távú trendfordulóként.
AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2018.02.28

Eszköz típusa
Államkötvények
Vállalati és hitelintézeti kötvények
Kincstárjegyek
Kollektív értékpapírok
Magyar részvények
Jelzáloglevelek
Egyéb eszközök
Számlapénz
Kötelezettség
Követelés
Nyitott derivatív pozíciók értéke
Összesen
Származtatott ügyletek
Nettó korrekciós tőkeáttétel

Az Alap célja, hogy olyan befektetési portfóliót hozzon létre Befektetői számára,
amelyben szerepelhetnek mind magyar mind nemzetközi pénz- és tőkepiaci
eszközök, és ezeken belül az Alapkezelő dinamikus portfólió-allokációval
mozoghasson a lehető legnagyobb hozam elérése érdekében. Az Alap úgynevezett
"total-return fund", azaz ahelyett, hogy csak egy pénz- illetve tőkepiaci részterületre
koncentrálna, minden adott pillanatban a lehető legnagyobb hozammal kecsegtető
területre összpontosítja befektetéseit. Ennek megfelelően az Alap mind az ÁKK által a
Magyar Állam nevében forgalomba hozott államkötvényeket és diszkontkincstárjegyeket, valamint a Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott kötvényeket
tarthat portfóliójában mind alacsony kockázatú, ugyanakkor az állampapíroknál
várhatóan magasabb hozamot biztosító banki és vállalati kibocsátású kötvényeket is.
Emellett a hazai részvénypiacon, illetve külföldi részvénypiacokon bevezetett
részvényeket is vásárolhat az Alap, valamint külföldi állampapírokat banki, vállalati
kötvényeket is tarthat portfóliójában. Az Alap nem kíván egy fix benchmarkot követni,
nem ragaszkodik egy állandó részvény-kötvény portfólióarányhoz, hanem tág határok
között kívánja mozgatni ezt az arányt, sőt hajlandó nemzetközi állampapírokon, és
A(z) 3 legnagyobb pozíció:
részvényeken keresztül devizakockázatot is felvállalni. Ugyanakkor az Alap fenntartja MOL 2023/04/28 2,625% (MOL Nyrt.)
a devizakockázat fedezésének a lehetőségét is. Az alap a portfolió hatékony PLGB 2027/07/25 2,5% (Lengyel Állam)
kialakítását szem előtt tartva határidős pozíciókat is nyithat.
2020C (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)

Részarány
54,07 %
23,43 %
9,83 %
3,71 %
3,05 %
1,90 %
0,56 %
4,83 %
-0,39 %
0,05 %
-1,02 %
100,00 %
85,64 %
114,94 %

FORGALMAZÓK

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök
Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., Budapest Hitel-és Fejlesztési Bank
Zrt., CIB Bank Zrt., Codex Tőzsdeügynökség és Értéktár Zrt., Commerzbank Zrt., Nincs ilyen eszköz a portfólióban
CONCORDE Értékpapír Zrt., Equilor Befektetési Zrt, Erste Befektetési Zrt., KBC
A SOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN
Securities Magyarországi Fióktelepe, OTP Bank Nyrt., Raiffeisen Bank Zrt., Sopron
EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2017.03.01 - 2018.02.28
Bank Zrt., SPB Befektetési Zrt., Takarékbank Zrt, Unicredit Bank Hungary Zrt.
A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv
indulástól
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

Befektetési jegy
7,27 %
2,46 %
3,08 %
2,63 %
4,43 %
6,71 %
18,27 %
0,05 %
6,90 %
14,61 %
-14,84 %

Benchmark
5,97 %
0,20 %
1,22 %
1,50 %
3,31 %
5,71 %
8,52 %
5,17 %
5,53 %
10,79 %
8,45 %

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

3 hó
6 hó
1 év
2 év
3 év
4 év
Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:

alacsony

mérsékelt

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve. Jelen hirdetés nem
minősül 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 megismerhetők.

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

A javasolt minimális befektetési idő:

nagyon
alacsony

----- Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF sorozat
----- Benchmark

közepes

jelentős

magas

5 év

nagyon
magas

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása:
1,39 %
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,08 %

HAVI HÍRLEVÉL - 2018. FEBRUÁR (KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2018.02.28)

Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap
intézményi sorozat
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő:
Letétkezelő:
Vezető forgalmazó:
Benchmark összetétele:
ISIN kód:
Indulás:
Devizanem:
A teljes alap nettó eszközértéke:
Intézményi sorozat nettó
eszközértéke:
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő
Zrt.
Unicredit Bank Hungary Zrt.
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő
Zrt.
100% RMAX Index
HU0000716014
2016.03.08
HUF
39 543 252 523 HUF
10 821 907 135 HUF
1,053474 HUF

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap célja, hogy olyan befektetési portfóliót hozzon létre Befektetői számára,
amelyben szerepelhetnek mind magyar mind nemzetközi pénz- és tőkepiaci
eszközök, és ezeken belül az Alapkezelő dinamikus portfólió-allokációval
mozoghasson a lehető legnagyobb hozam elérése érdekében. Az Alap úgynevezett
"total-return fund", azaz ahelyett, hogy csak egy pénz- illetve tőkepiaci részterületre
koncentrálna, minden adott pillanatban a lehető legnagyobb hozammal kecsegtető
területre összpontosítja befektetéseit. Ennek megfelelően az Alap mind az ÁKK által a
Magyar Állam nevében forgalomba hozott államkötvényeket és diszkontkincstárjegyeket, valamint a Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott kötvényeket
tarthat portfóliójában mind alacsony kockázatú, ugyanakkor az állampapíroknál
várhatóan magasabb hozamot biztosító banki és vállalati kibocsátású kötvényeket is.
Emellett a hazai részvénypiacon, illetve külföldi részvénypiacokon bevezetett
részvényeket is vásárolhat az Alap, valamint külföldi állampapírokat banki, vállalati
kötvényeket is tarthat portfóliójában. Az Alap nem kíván egy fix benchmarkot követni,
nem ragaszkodik egy állandó részvény-kötvény portfólióarányhoz, hanem tág határok
között kívánja mozgatni ezt az arányt, sőt hajlandó nemzetközi állampapírokon, és
részvényeken keresztül devizakockázatot is felvállalni. Ugyanakkor az Alap fenntartja
a devizakockázat fedezésének a lehetőségét is. Az alap a portfolió hatékony
kialakítását szem előtt tartva határidős pozíciókat is nyithat.
FORGALMAZÓK

Az elmúlt hónapban számos negatív meglepetés érte a befektetőket: az inflációs
adatok a vártnál magasabbak lettek, míg a gazdasági növekedés jellemzően elmaradt
a várakozásoktól, az új Fed-elnök elődjénél szigorúbb hangnemet ütött meg, és Trump
kereskedelmi háborúval kapcsolatos kijelentései sem hatottak éppen megnyugtatóan.
A core hozamok tovább emelkedtek, a részvénypiacok pedig egy komoly esésen
vannak túl. Noha, az alapban a kötvényhozamok emelkedését részben fedeztük és a
részvénypiaci kitettségen is csökkentettünk, a kockázatcsökkentés mértéke nem volt
elegendő ahhoz, hogy a negatív teljesítményt elkerüljük. A megnövekedett voatailitás
mellett az eszközösszetételünk valamivel óvatosabb, de még egyelőre korrekcióként
látjuk a piaci eseményeket, nem egy hosszabb távú trendfordulóként.
AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2018.02.28

Eszköz típusa
Államkötvények
Vállalati és hitelintézeti kötvények
Kincstárjegyek
Kollektív értékpapírok
Magyar részvények
Jelzáloglevelek
Egyéb eszközök
Számlapénz
Kötelezettség
Követelés
Nyitott derivatív pozíciók értéke
Összesen
Származtatott ügyletek
Nettó korrekciós tőkeáttétel

Részarány
54,07 %
23,43 %
9,83 %
3,71 %
3,05 %
1,90 %
0,56 %
4,83 %
-0,39 %
0,05 %
-1,02 %
100,00 %
85,64 %
114,94 %

A(z) 3 legnagyobb pozíció:
MOL 2023/04/28 2,625% (MOL Nyrt.)
PLGB 2027/07/25 2,5% (Lengyel Állam)
2020C (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök
Nincs ilyen eszköz a portfólióban
A SOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., Raiffeisen Bank Zrt., Unicredit Bank
Hungary Zrt.

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2017.03.01 - 2018.02.28

A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv
indulástól
2017

Befektetési jegy
2,67 %
3,28 %

Benchmark
0,68 %
0,20 %

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása:
1,39 %
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,08 %
BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:

----- Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat
----- Benchmark

3 hó
6 hó
1 év
2 év
3 év
4 év
Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:
nagyon
alacsony

alacsony

mérsékelt

közepes

jelentős

magas

5 év

nagyon
magas

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve. Jelen hirdetés nem
minősül 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 megismerhetők.

HAVI HÍRLEVÉL - 2018. FEBRUÁR (KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2018.02.28)

Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap
PLN sorozat
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Alapkezelő:
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:
Unicredit Bank Hungary Zrt.
Vezető forgalmazó:
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Benchmark összetétele:
100% RMAX Index
ISIN kód:
HU0000712385
Indulás:
2013.07.29
Devizanem:
PLN
A teljes alap nettó eszközértéke: 39 543 252 523 HUF
PLN sorozat nettó eszközértéke: 11 269 653 PLN
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1,183924 PLN
BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az elmúlt hónapban számos negatív meglepetés érte a befektetőket: az inflációs
adatok a vártnál magasabbak lettek, míg a gazdasági növekedés jellemzően elmaradt
a várakozásoktól, az új Fed-elnök elődjénél szigorúbb hangnemet ütött meg, és Trump
kereskedelmi háborúval kapcsolatos kijelentései sem hatottak éppen megnyugtatóan.
A core hozamok tovább emelkedtek, a részvénypiacok pedig egy komoly esésen
vannak túl. Noha, az alapban a kötvényhozamok emelkedését részben fedeztük és a
részvénypiaci kitettségen is csökkentettünk, a kockázatcsökkentés mértéke nem volt
elegendő ahhoz, hogy a negatív teljesítményt elkerüljük. A megnövekedett voatailitás
mellett az eszközösszetételünk valamivel óvatosabb, de még egyelőre korrekcióként
látjuk a piaci eseményeket, nem egy hosszabb távú trendfordulóként.
AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2018.02.28

Eszköz típusa
Államkötvények
Vállalati és hitelintézeti kötvények
Kincstárjegyek
Kollektív értékpapírok
Magyar részvények
Jelzáloglevelek
Egyéb eszközök
Számlapénz
Kötelezettség
Követelés
Nyitott derivatív pozíciók értéke
Összesen
Származtatott ügyletek
Nettó korrekciós tőkeáttétel

Az Alap célja, hogy olyan befektetési portfóliót hozzon létre Befektetői számára,
amelyben szerepelhetnek mind magyar mind nemzetközi pénz- és tőkepiaci
eszközök, és ezeken belül az Alapkezelő dinamikus portfólió-allokációval
mozoghasson a lehető legnagyobb hozam elérése érdekében. Az Alap úgynevezett
"total-return fund", azaz ahelyett, hogy csak egy pénz- illetve tőkepiaci részterületre
koncentrálna, minden adott pillanatban a lehető legnagyobb hozammal kecsegtető
területre összpontosítja befektetéseit. Ennek megfelelően az Alap mind az ÁKK által a
Magyar Állam nevében forgalomba hozott államkötvényeket és diszkontkincstárjegyeket, valamint a Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott kötvényeket
tarthat portfóliójában mind alacsony kockázatú, ugyanakkor az állampapíroknál
várhatóan magasabb hozamot biztosító banki és vállalati kibocsátású kötvényeket is.
Emellett a hazai részvénypiacon, illetve külföldi részvénypiacokon bevezetett
részvényeket is vásárolhat az Alap, valamint külföldi állampapírokat banki, vállalati
kötvényeket is tarthat portfóliójában. Az Alap nem kíván egy fix benchmarkot követni,
nem ragaszkodik egy állandó részvény-kötvény portfólióarányhoz, hanem tág határok
között kívánja mozgatni ezt az arányt, sőt hajlandó nemzetközi állampapírokon, és
A(z) 3 legnagyobb pozíció:
részvényeken keresztül devizakockázatot is felvállalni. Ugyanakkor az Alap fenntartja MOL 2023/04/28 2,625% (MOL Nyrt.)
a devizakockázat fedezésének a lehetőségét is. Az alap a portfolió hatékony PLGB 2027/07/25 2,5% (Lengyel Állam)
kialakítását szem előtt tartva határidős pozíciókat is nyithat.
2020C (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)

Részarány
54,07 %
23,43 %
9,83 %
3,71 %
3,05 %
1,90 %
0,56 %
4,83 %
-0,39 %
0,05 %
-1,02 %
100,00 %
85,64 %
114,94 %

FORGALMAZÓK

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök
Nincs ilyen eszköz a portfólióban

Aegon Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie Spolka
A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv
indulástól
2017
2016
2015
2014

Befektetési jegy
3,75 %
3,59 %
3,27 %
2,82 %
4,39 %

Benchmark
1,64 %
0,20 %
1,22 %
1,50 %
3,31 %

A SOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2017.03.01 - 2018.02.28

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása:
1,41 %
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,08 %
BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:

----- Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap PLN sorozat
----- Benchmark

3 hó
6 hó
1 év
2 év
3 év
4 év
Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:
nagyon
alacsony

alacsony

mérsékelt

közepes

jelentős

magas

5 év

nagyon
magas

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve. Jelen hirdetés nem
minősül 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 megismerhetők.

HAVI HÍRLEVÉL - 2018. FEBRUÁR (KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2018.02.28)

Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap
R sorozat
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Alapkezelő:
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:
Unicredit Bank Hungary Zrt.
Vezető forgalmazó:
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Benchmark összetétele:
100% RMAX Index
ISIN kód:
HU0000712278
Indulás:
2013.07.16
Devizanem:
HUF
A teljes alap nettó eszközértéke: 39 543 252 523 HUF
R sorozat nettó eszközértéke:
3 041 694 715 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1,206322 HUF
BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az elmúlt hónapban számos negatív meglepetés érte a befektetőket: az inflációs
adatok a vártnál magasabbak lettek, míg a gazdasági növekedés jellemzően elmaradt
a várakozásoktól, az új Fed-elnök elődjénél szigorúbb hangnemet ütött meg, és Trump
kereskedelmi háborúval kapcsolatos kijelentései sem hatottak éppen megnyugtatóan.
A core hozamok tovább emelkedtek, a részvénypiacok pedig egy komoly esésen
vannak túl. Noha, az alapban a kötvényhozamok emelkedését részben fedeztük és a
részvénypiaci kitettségen is csökkentettünk, a kockázatcsökkentés mértéke nem volt
elegendő ahhoz, hogy a negatív teljesítményt elkerüljük. A megnövekedett voatailitás
mellett az eszközösszetételünk valamivel óvatosabb, de még egyelőre korrekcióként
látjuk a piaci eseményeket, nem egy hosszabb távú trendfordulóként.
AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2018.02.28

Eszköz típusa
Államkötvények
Vállalati és hitelintézeti kötvények
Kincstárjegyek
Kollektív értékpapírok
Magyar részvények
Jelzáloglevelek
Egyéb eszközök
Számlapénz
Kötelezettség
Követelés
Nyitott derivatív pozíciók értéke
Összesen
Származtatott ügyletek
Nettó korrekciós tőkeáttétel

Az Alap célja, hogy olyan befektetési portfóliót hozzon létre Befektetői számára,
amelyben szerepelhetnek mind magyar mind nemzetközi pénz- és tőkepiaci
eszközök, és ezeken belül az Alapkezelő dinamikus portfólió-allokációval
mozoghasson a lehető legnagyobb hozam elérése érdekében. Az Alap úgynevezett
"total-return fund", azaz ahelyett, hogy csak egy pénz- illetve tőkepiaci részterületre
koncentrálna, minden adott pillanatban a lehető legnagyobb hozammal kecsegtető
területre összpontosítja befektetéseit. Ennek megfelelően az Alap mind az ÁKK által a
Magyar Állam nevében forgalomba hozott államkötvényeket és diszkontkincstárjegyeket, valamint a Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott kötvényeket
tarthat portfóliójában mind alacsony kockázatú, ugyanakkor az állampapíroknál
várhatóan magasabb hozamot biztosító banki és vállalati kibocsátású kötvényeket is.
Emellett a hazai részvénypiacon, illetve külföldi részvénypiacokon bevezetett
részvényeket is vásárolhat az Alap, valamint külföldi állampapírokat banki, vállalati
kötvényeket is tarthat portfóliójában. Az Alap nem kíván egy fix benchmarkot követni,
nem ragaszkodik egy állandó részvény-kötvény portfólióarányhoz, hanem tág határok
között kívánja mozgatni ezt az arányt, sőt hajlandó nemzetközi állampapírokon, és
A(z) 3 legnagyobb pozíció:
részvényeken keresztül devizakockázatot is felvállalni. Ugyanakkor az Alap fenntartja MOL 2023/04/28 2,625% (MOL Nyrt.)
a devizakockázat fedezésének a lehetőségét is. Az alap a portfolió hatékony PLGB 2027/07/25 2,5% (Lengyel Állam)
kialakítását szem előtt tartva határidős pozíciókat is nyithat.
2020C (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)

Részarány
54,07 %
23,43 %
9,83 %
3,71 %
3,05 %
1,90 %
0,56 %
4,83 %
-0,39 %
0,05 %
-1,02 %
100,00 %
85,64 %
114,94 %

FORGALMAZÓK

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök
Nincs ilyen eszköz a portfólióban

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., Raiffeisen Bank Zrt.
A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv
indulástól
2017
2016
2015
2014

Befektetési jegy
4,14 %
3,08 %
3,70 %
3,25 %
5,32 %

Benchmark
1,85 %
0,20 %
1,22 %
1,50 %
3,31 %

A SOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2017.03.01 - 2018.02.28

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása:
1,38 %
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,08 %
BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:

----- Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat
----- Benchmark

3 hó
6 hó
1 év
2 év
3 év
4 év
Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:
nagyon
alacsony

alacsony

mérsékelt

közepes

jelentős

magas

5 év

nagyon
magas

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve. Jelen hirdetés nem
minősül 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 megismerhetők.

HAVI HÍRLEVÉL - 2018. FEBRUÁR (KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2018.02.28)

Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap
USD sorozat
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Alapkezelő:
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:
Unicredit Bank Hungary Zrt.
Vezető forgalmazó:
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Benchmark összetétele:
100% RMAX Index
ISIN kód:
HU0000716022
Indulás:
2016.03.17
Devizanem:
USD
A teljes alap nettó eszközértéke: 39 543 252 523 HUF
USD sorozat nettó eszközértéke: 1 129 956 USD
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1,047376 USD
BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az elmúlt hónapban számos negatív meglepetés érte a befektetőket: az inflációs
adatok a vártnál magasabbak lettek, míg a gazdasági növekedés jellemzően elmaradt
a várakozásoktól, az új Fed-elnök elődjénél szigorúbb hangnemet ütött meg, és Trump
kereskedelmi háborúval kapcsolatos kijelentései sem hatottak éppen megnyugtatóan.
A core hozamok tovább emelkedtek, a részvénypiacok pedig egy komoly esésen
vannak túl. Noha, az alapban a kötvényhozamok emelkedését részben fedeztük és a
részvénypiaci kitettségen is csökkentettünk, a kockázatcsökkentés mértéke nem volt
elegendő ahhoz, hogy a negatív teljesítményt elkerüljük. A megnövekedett voatailitás
mellett az eszközösszetételünk valamivel óvatosabb, de még egyelőre korrekcióként
látjuk a piaci eseményeket, nem egy hosszabb távú trendfordulóként.
AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2018.02.28

Eszköz típusa
Államkötvények
Vállalati és hitelintézeti kötvények
Kincstárjegyek
Kollektív értékpapírok
Magyar részvények
Jelzáloglevelek
Egyéb eszközök
Számlapénz
Kötelezettség
Követelés
Nyitott derivatív pozíciók értéke
Összesen
Származtatott ügyletek
Nettó korrekciós tőkeáttétel

Az Alap célja, hogy olyan befektetési portfóliót hozzon létre Befektetői számára,
amelyben szerepelhetnek mind magyar mind nemzetközi pénz- és tőkepiaci
eszközök, és ezeken belül az Alapkezelő dinamikus portfólió-allokációval
mozoghasson a lehető legnagyobb hozam elérése érdekében. Az Alap úgynevezett
"total-return fund", azaz ahelyett, hogy csak egy pénz- illetve tőkepiaci részterületre
koncentrálna, minden adott pillanatban a lehető legnagyobb hozammal kecsegtető
területre összpontosítja befektetéseit. Ennek megfelelően az Alap mind az ÁKK által a
Magyar Állam nevében forgalomba hozott államkötvényeket és diszkontkincstárjegyeket, valamint a Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott kötvényeket
tarthat portfóliójában mind alacsony kockázatú, ugyanakkor az állampapíroknál
várhatóan magasabb hozamot biztosító banki és vállalati kibocsátású kötvényeket is.
Emellett a hazai részvénypiacon, illetve külföldi részvénypiacokon bevezetett
részvényeket is vásárolhat az Alap, valamint külföldi állampapírokat banki, vállalati
kötvényeket is tarthat portfóliójában. Az Alap nem kíván egy fix benchmarkot követni,
nem ragaszkodik egy állandó részvény-kötvény portfólióarányhoz, hanem tág határok
között kívánja mozgatni ezt az arányt, sőt hajlandó nemzetközi állampapírokon, és
A(z) 3 legnagyobb pozíció:
részvényeken keresztül devizakockázatot is felvállalni. Ugyanakkor az Alap fenntartja MOL 2023/04/28 2,625% (MOL Nyrt.)
a devizakockázat fedezésének a lehetőségét is. Az alap a portfolió hatékony PLGB 2027/07/25 2,5% (Lengyel Állam)
kialakítását szem előtt tartva határidős pozíciókat is nyithat.
2020C (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)

Részarány
54,07 %
23,43 %
9,83 %
3,71 %
3,05 %
1,90 %
0,56 %
4,83 %
-0,39 %
0,05 %
-1,02 %
100,00 %
85,64 %
114,94 %

FORGALMAZÓK

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., CIB Bank Zrt., Equilor Befektetési
Zrt, Erste Befektetési Zrt., Raiffeisen Bank Zrt., SPB Befektetési Zrt., Unicredit Bank
Hungary Zrt.
A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv
indulástól
2017

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök
Nincs ilyen eszköz a portfólióban
A SOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2017.03.01 - 2018.02.28

Befektetési jegy
2,40 %
3,52 %

Benchmark
0,70 %
0,20 %

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása:
1,36 %
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,08 %
BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:
3 hó
6 hó
1 év
2 év
3 év
4 év
Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:
nagyon
alacsony

alacsony

mérsékelt

közepes

jelentős

magas

5 év

nagyon
magas

----- Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap USD sorozat
----- Benchmark
A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve. Jelen hirdetés nem
minősül 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 megismerhetők.

HAVI HÍRLEVÉL - 2018. FEBRUÁR (KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2018.02.28)

Aegon Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő:
Letétkezelő:
Vezető forgalmazó:
Benchmark
összetétele:
ISIN kód:
Indulás:
Devizanem:
A teljes alap nettó
eszközértéke:
HUF sorozat nettó
eszközértéke:
Egy jegyre jutó nettó
eszközérték:

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
80% Merrill Lynch Global Government Bond Index II ex-Japan USD
(total return) + 20% ZMAX Index
HU0000702477
1999.04.21
HUF
1 226 679 134 HUF
1 226 679 134 HUF
1,867956 HUF

BEFEKTETÉSI POLITIKA:
Az Alap célja, hogy olyan, kimondottan defenzív befektetési portfóliót hozzon létre Befektetői számára,
amely jellemzően fejlett piaci államkötvényekbe és azokhoz kapcsolódó tőzsdei származékos ügyletekbe
fektet a lehető legnagyobb hozam elérése érdekében, árfolyamkockázat vállalása mellett. Az Alapkezelő
szándékai szerint az Alap portfóliójában külföldi államok, valamint devizakülföldi társaságok nyilvános
forgalombahozatal során kibocsátott kötvényei alkotják a döntő részt. Az Alapkezelő az Alap
portfóliójának kialakításakor a törvényi előírásokon túl, a biztonságot és a maximális diverzifikáció
(kockázatmegosztás) elveit tartja szem előtt. Ennek alapján a külföldi értékpapírok között csakis a
nyilvánosan forgalomba hozott és külföldi tőzsdén jegyzett papírokat vásárolja. A nem befektetési
kategóriájú papírok tervezett arányát alacsonyan tartja, ha ez a tervezett arány adott kibocsátó
leminősítése miatt átlépésre kerül, azt az Alapkezelő a vonatkozó jogszabályok által megszabott
feltételek mellett helyreállítja. Az Alapkezelő a tőle elvárható maximális gondossággal, saját belátása és
döntése alapján, a vonatkozó jogszabályok és a Kezelési Szabályzatban foglalt korlátozások betartása
mellett alakítja ki az Alap forrásainak felhasználási módját, a befektetési arányokat annak érdekében,
hogy az Alap - az Alapkezelő várakozásainak megfelelő jövőbeni kockázatok és hozamok függvényében
- hosszabb távon megvalósítsa célját. A működés során azonban az Alapkezelő azt tartja szem előtt,
hogy a portfólió kialakításakor kötvények határozzák meg az Alap jellegét. Ennek megfelelően az Alapban
adott pillanatban tartható kötvények aránya elérheti a mindenkori törvényes maximumot. A
kötvényportfólió kialakításánál a befektetési piacok makrogazdasági környezetének figyelembevétele
mellett elsősorban fundamentális elemzésekre támaszkodva egy hosszú távú befektetési portfólió
kialakítása a cél. A likviditás biztosításának érdekében az Alap magyar állampapírokat (elsősorban
diszkont kincstárjegyeket) és MNB kötvényeket vásárolhat, ám a jelenlegi törvényi szabályozásnak
megfelelően akár 100% is lehet a portfólióban a külföldi kötvények aránya. Az Alapkezelőnek saját
döntése alapján lehetősége van a devizakockázatok egészét vagy egy részét határidős
devizapozíciókkal fedezni a törvényi feltételek betartása mellett.
FORGALMAZÓK
Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., CIB Bank Zrt., Codex Tőzsdeügynökség és Értéktár
Zrt., CONCORDE Értékpapír Zrt., Equilor Befektetési Zrt, Erste Befektetési Zrt., Raiffeisen Bank Zrt., SPB
Befektetési Zrt., Takarékbank Zrt, Unicredit Bank Hungary Zrt.
A SOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN
EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2017.03.01 - 2018.02.28

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:
Az elmúlt hónapban számos negatív meglepetés érte a befektetőket: az inflációs adatok a vártnál
magasabbak lettek, míg a gazdasági növekedés jellemzően elmaradt a várakozásoktól, az új Fed-elnök
elődjénél szigorúbb hangnemet ütött meg, és Trump kereskedelmi háborúval kapcsolatos kijelentései sem
hatottak éppen megnyugtatóan. Az első negyedéves ipari termelési adatok várhatóan szerényebbek
lesznek a negyedik negyedév kimagasló értékeihez képest, de a lassulás leginkább átmeneti jellegű lesz.
A Fed várhatóan gyorsabb kamatemelései az euródollár devizakereszten is hamar éreztették hatásukat.
A dollár megtörte a korábbi gyengülő trendet, ám ez hamar kifulladhat, amennyiben az új adatok nem
okoznak pozitív meglepetést a piacok számára. Az elmúlt hónap piaci mozgásai, különösen az emelkedő
core hozamok a feltörekvő piaci kötvényekre és egyéb kockázatos eszközökre is negatívan hatottak, a
világkereskedelemmel, és a Trump-kormányzat esetleges protekcionista lépéseivel kapcsolatos
bizonytalanságok pedig tovább növelhetik a befektetők aggodalmát. A magországok kötvényhozamai,
Japán kivételével, csökkentek a világgazdasági növekedés lassulását övező félelmek következtében. A
brit hozamok a Brexittel kapcsolatos bizonytalanság következtében azonban alacsonyabb mértékben
tudtak csak csökkenni német és amerikai társaiknál.
A hónap során az Alapban a felére csökkentettük német állampípr-pozíciónkat, illetve a kétszeresére
növeltük olasz kötvénypozíciónkat.
AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2018.02.28

Eszköz típusa
Államkötvények
Kincstárjegyek
Vállalati és hitelintézeti kötvények
Számlapénz
Kötelezettség
Követelés
Összesen
Származtatott ügyletek
Nettó korrekciós tőkeáttétel

Részarány
64,80 %
15,68 %
13,41 %
6,28 %
-0,19 %
0,04 %
100,00 %
43,65 %
117,59 %

A(z) 5 legnagyobb pozíció:
USGB 2042/02 3,125% (Amerikai Egyesült Államok)
USGB 2022/08 1,625% (Amerikai Egyesült Államok)
UKGB 2025/03 5% (Egyesült Királyság)
USGB 2031/02 5,375% (Amerikai Egyesült Államok)
D180530 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök
USGB 2042/02 3,125% (Amerikai Egyesült Államok)
USGB 2022/08 1,625% (Amerikai Egyesült Államok)
UKGB 2025/03 5% (Egyesült Királyság)
Devizánkénti megoszlás:

Lejárat szerinti megoszlás:

----- Aegon Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap

----- Benchmark

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve. Jelen hirdetés nem minősül
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 megismerhetők.

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása:
5,21 %
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 5,12 %

A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

BEFEKTETÉSI HORIZONT:
A javasolt minimális befektetési idő:

3 hó

6 hó

1 év

2 év

3 év

4 év

5 év

magas

nagyon
magas

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:

nagyon
alacsony

alacsony

mérsékelt

közepes

jelentős

Időtáv
indulástól
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

Befektetési jegy
3,37 %
-5,90 %
1,07 %
3,72 %
21,94 %
-3,51 %
-2,48 %
19,06 %
6,45 %
3,56 %
7,24 %

Benchmark
4,07 %
-4,07 %
2,24 %
4,09 %
22,76 %
-4,21 %
-3,23 %
17,60 %
10,65 %
-0,17 %
15,18 %

HAVI HÍRLEVÉL - 2018. FEBRUÁR (KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2018.02.28)

Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap
EUR sorozat
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő:
Letétkezelő:
Vezető forgalmazó:
Benchmark összetétele:
ISIN kód:
Indulás:
Devizanem:
A teljes alap nettó
eszközértéke:
EUR sorozat nettó
eszközértéke:
Egy jegyre jutó nettó
eszközérték:

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
47,5% S&P 500 INDEX + 47,5% STOXX 50 Index + 5% RMAX
Index
HU0000705918
2007.10.29
EUR
16 273 751 299 HUF
327 180 EUR
1,097495 EUR

BEFEKTETÉSI POLITIKA:
Az Alap célja, hogy a globális részvénypiaci befektetések hozamából a részvényárfolyamokon és az
osztalékjövedelmeken keresztül profitáljon. Az Alapkezelő szándékai szerint az Alap portfóliójában
devizakülföldi társaságok nyilvános forgalomba-hozatal során kibocsátott részvényei alkotják a döntő
részt. Az Alapkezelő az Alap portfóliójának kialakításakor a törvényi előírásokon túl, a biztonságot és a
maximális diverzifikáció (kockázatmegosztás) elveit tartja szem előtt. Ennek alapján a külföldi
értékpapírok között a nyilvánosan forgalomba hozott és külföldi tőzsdén jegyzett papírokat vásárolja,
másodsorban az Alap befektethet magyar vállalatok által kibocsátott részvényekbe is. Az Alapkezelő a
tőle elvárható maximális gondossággal, saját belátása és döntése alapján, a vonatkozó jogszabályok és
a Kezelési Szabályzatban foglalt korlátozások betartása mellett alakítja ki az Alap forrásainak
felhasználási módját, a befektetési arányokat annak érdekében, hogy az Alap - az Alapkezelő
várakozásainak megfelelő jövőbeni kockázatok és hozamok függvényében - hosszabb távon
megvalósítsa célját. A működés során azonban az Alapkezelő azt tartja szem előtt, hogy a portfólió
kialakításakor részvények határozzák meg az Alap jellegét. Ennek megfelelően az Alapban adott
pillanatban tartható részvények aránya elérheti a mindenkori törvényes maximumot. Az Alapkezelőnek
saját diszkrecionális döntése alapján lehetősége van a devizakockázatok egészét vagy egy részét
határidős devizapozíciókkal fedezni a törvényi feltételek betartása mellett. A részvényportfólió
kialakításánál a befektetési piacok makrogazdasági környezetének figyelembevétele mellett elsősorban
fundamentális elemzésekre támaszkodva egy hosszú távú befektetési portfólió kialakítása a cél. A
jelenlegi törvényi szabályozásnak megfelelően akár 100% is lehet a portfólióban a részvények aránya.
FORGALMAZÓK
Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., Aegon Životná poisťovňa, a.s., Codex
Tőzsdeügynökség és Értéktár Zrt., CONCORDE Értékpapír Zrt., Raiffeisen Bank Zrt., SC Aegon
ASIGURARI DE VIATA SA, SPB Befektetési Zrt., Takarékbank Zrt
A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv
indulástól
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

Befektetési jegy
0,57 %
5,23 %
5,44 %
5,14 %
12,79 %
16,05 %
10,20 %
-14,06 %
18,71 %
19,82 %
-43,43 %

Benchmark
3,98 %
5,42 %
5,02 %
7,08 %
13,34 %
18,93 %
10,65 %
-6,09 %
17,44 %
25,10 %
-33,72 %

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:
Február elején több mint két éve nem látott intenzitású eladási hullám bontakozott ki a világ tőzsdéin. Az
esést katalizálhatta a rekord mennyiségű pénzbeáramlás melletti túlzott részvénypiaci pozícionáltság, és
a hozamok gyorsuló emelkedése is, azonban egyes szakértők szerint, az amerikai bérstatisztika is
közre játszott, sokan a munkaerőpiac túlfűtöttségét vélték felfedezni az adatokban.
A rekord mennyiségű pénzbeáramlás a korrekció után a visszájára fordult, így 30,6 milliárd dollár
áramlott ki a részvényalapokból, ami a valaha mért legnagyobb érték.
Amerikában egy kis időre megint leállt az amerikai szövetségi kormány, miután nem sikerült megszavazni
a működéshez szükséges költségvetési jogszabályt a Szenátusban. A februárban publikált vártnál
magasabb inflációs számoknak nem volt negatív hatása a részvénypiacokra, de a márciusi kamatemelés
valószínűségét 83%-ra teszi a piac. A 10 éves amerikai állampapír elérte a 2,95 százalékot, így az
amerikai hozamok új 4 éves csúcsra emelkedtek.
A hónap elején még az euró és a forint is hároméves csúcson volt a dollárral szemben, azonban az
erősebb amerikai munkapiaci adatsor után elkezdett erősödni az amerikai deviza, miután a
munkanélküliségi adatok arról árulkodtak, hogy jó állapotban van a tengerentúli gazdaság, így ez a FED
kamatemeléseit is befolyásolhatja.
Emanuel Macron pártja a hónapban két parlamenti időközi választást is elveszített a konzervatív
köztársaságiak javára, mindkét körzetben tavalyi szavazóiknak több mint felét elvesztette, így az elnök
csökkenő népszerűségének már pártjára is negatív hatása van. Februárban megszületett a német
nagykoalíciós megállapodás, miután a CDU/CSU jelentős engedményeket tett az SPD-nek.
A Fitch B- -ról egy fokozattal B-re minősítette fel a görög államadósságot, míg az S&P az orosz
államadósságot minősítette fel BBB- fokozatra, amivel az ország kikerült a bóvli kategóriából.
Az olajár egy hónapos mélypontra zuhant a vártnál jobban növekvő készletek eredményeképp, azonban
a szaúdi olajminiszter kijelentése után, miszerint jelentősen az OPEC kvóta alatt termelnek az első
negyedévben és a csökkenő olajkészletek következtében visszapattant a nyersanyag ára.
Februárban a fejlett piacok dollárban mérve minimálisan felülteljesítették a feltörekvő piacokat, míg a
fejlett piacokon belül Japán szenvedte el a legkisebb, Európa pedig a legnagyobb esést. Az alapban
továbbra is enyhe amerikai piac felülsúlyt tartunk, amit főleg az egyedi részvény pozíciók határoznak
meg.
AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2018.02.28

Eszköz típusa
Kollektív értékpapírok
Nemzetközi részvények
Számlapénz
Kötelezettség
Követelés
Összesen
Származtatott ügyletek
Nettó korrekciós tőkeáttétel

Részarány
70,03 %
28,12 %
1,92 %
-0,17 %
0,10 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %

A(z) 5 legnagyobb pozíció:
Vanguard S&P500 ETF
SPDR S&P 500 ETF (USD)
I Shares S&P 500 Index Fund
MAXIS TOPIX ETF
iShares SP500 Value ETF
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök
Vanguard S&P500 ETF
SPDR S&P 500 ETF (USD)
I Shares S&P 500 Index Fund
Devizánkénti megoszlás:

A SOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN
EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2017.03.01 - 2018.02.28

BEFEKTETÉSI HORIZONT:
A javasolt minimális befektetési idő:

3 hó
----- Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap EUR sorozat

----- Benchmark

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve. Jelen hirdetés nem minősül
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 megismerhetők.

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása:
9,76 %
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 9,32 %

6 hó

1 év

2 év

3 év

4 év

5 év

magas

nagyon
magas

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:

nagyon
alacsony

alacsony

mérsékelt

közepes

jelentős

HAVI HÍRLEVÉL - 2018. FEBRUÁR (KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2018.02.28)

Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap
HUF sorozat
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő:
Letétkezelő:
Vezető forgalmazó:
Benchmark összetétele:
ISIN kód:
Indulás:
Devizanem:
A teljes alap nettó
eszközértéke:
HUF sorozat nettó
eszközértéke:
Egy jegyre jutó nettó
eszközérték:

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
47,5% S&P 500 INDEX + 47,5% STOXX 50 Index + 5% RMAX
Index
HU0000702485
1999.04.21
HUF
16 273 751 299 HUF
3 382 764 074 HUF
1,374436 HUF

BEFEKTETÉSI POLITIKA:
Az Alap célja, hogy a globális részvénypiaci befektetések hozamából a részvényárfolyamokon és az
osztalékjövedelmeken keresztül profitáljon. Az Alapkezelő szándékai szerint az Alap portfóliójában
devizakülföldi társaságok nyilvános forgalomba-hozatal során kibocsátott részvényei alkotják a döntő
részt. Az Alapkezelő az Alap portfóliójának kialakításakor a törvényi előírásokon túl, a biztonságot és a
maximális diverzifikáció (kockázatmegosztás) elveit tartja szem előtt. Ennek alapján a külföldi
értékpapírok között a nyilvánosan forgalomba hozott és külföldi tőzsdén jegyzett papírokat vásárolja,
másodsorban az Alap befektethet magyar vállalatok által kibocsátott részvényekbe is. Az Alapkezelő a
tőle elvárható maximális gondossággal, saját belátása és döntése alapján, a vonatkozó jogszabályok és
a Kezelési Szabályzatban foglalt korlátozások betartása mellett alakítja ki az Alap forrásainak
felhasználási módját, a befektetési arányokat annak érdekében, hogy az Alap - az Alapkezelő
várakozásainak megfelelő jövőbeni kockázatok és hozamok függvényében - hosszabb távon
megvalósítsa célját. A működés során azonban az Alapkezelő azt tartja szem előtt, hogy a portfólió
kialakításakor részvények határozzák meg az Alap jellegét. Ennek megfelelően az Alapban adott
pillanatban tartható részvények aránya elérheti a mindenkori törvényes maximumot. Az Alapkezelőnek
saját diszkrecionális döntése alapján lehetősége van a devizakockázatok egészét vagy egy részét
határidős devizapozíciókkal fedezni a törvényi feltételek betartása mellett. A részvényportfólió
kialakításánál a befektetési piacok makrogazdasági környezetének figyelembevétele mellett elsősorban
fundamentális elemzésekre támaszkodva egy hosszú távú befektetési portfólió kialakítása a cél. A
jelenlegi törvényi szabályozásnak megfelelően akár 100% is lehet a portfólióban a részvények aránya.
FORGALMAZÓK
Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., CIB Bank Zrt., Codex Tőzsdeügynökség és Értéktár
Zrt., CONCORDE Értékpapír Zrt., Equilor Befektetési Zrt, Erste Befektetési Zrt., Raiffeisen Bank Zrt., SPB
Befektetési Zrt., Takarékbank Zrt, Unicredit Bank Hungary Zrt.
A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv
indulástól
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

Befektetési jegy
1,70 %
4,95 %
4,75 %
4,57 %
19,63 %
18,29 %
3,13 %
-4,08 %
22,17 %
22,56 %
-40,88 %

Benchmark
4,44 %
5,12 %
4,31 %
6,48 %
20,20 %
21,22 %
3,60 %
4,82 %
20,87 %
27,96 %
-30,73 %

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:
Február elején több mint két éve nem látott intenzitású eladási hullám bontakozott ki a világ tőzsdéin. Az
esést katalizálhatta a rekord mennyiségű pénzbeáramlás melletti túlzott részvénypiaci pozícionáltság, és
a hozamok gyorsuló emelkedése is, azonban egyes szakértők szerint, az amerikai bérstatisztika is
közre játszott, sokan a munkaerőpiac túlfűtöttségét vélték felfedezni az adatokban.
A rekord mennyiségű pénzbeáramlás a korrekció után a visszájára fordult, így 30,6 milliárd dollár
áramlott ki a részvényalapokból, ami a valaha mért legnagyobb érték.
Amerikában egy kis időre megint leállt az amerikai szövetségi kormány, miután nem sikerült megszavazni
a működéshez szükséges költségvetési jogszabályt a Szenátusban. A februárban publikált vártnál
magasabb inflációs számoknak nem volt negatív hatása a részvénypiacokra, de a márciusi kamatemelés
valószínűségét 83%-ra teszi a piac. A 10 éves amerikai állampapír elérte a 2,95 százalékot, így az
amerikai hozamok új 4 éves csúcsra emelkedtek.
A hónap elején még az euró és a forint is hároméves csúcson volt a dollárral szemben, azonban az
erősebb amerikai munkapiaci adatsor után elkezdett erősödni az amerikai deviza, miután a
munkanélküliségi adatok arról árulkodtak, hogy jó állapotban van a tengerentúli gazdaság, így ez a FED
kamatemeléseit is befolyásolhatja.
Emanuel Macron pártja a hónapban két parlamenti időközi választást is elveszített a konzervatív
köztársaságiak javára, mindkét körzetben tavalyi szavazóiknak több mint felét elvesztette, így az elnök
csökkenő népszerűségének már pártjára is negatív hatása van. Februárban megszületett a német
nagykoalíciós megállapodás, miután a CDU/CSU jelentős engedményeket tett az SPD-nek.
A Fitch B- -ról egy fokozattal B-re minősítette fel a görög államadósságot, míg az S&P az orosz
államadósságot minősítette fel BBB- fokozatra, amivel az ország kikerült a bóvli kategóriából.
Az olajár egy hónapos mélypontra zuhant a vártnál jobban növekvő készletek eredményeképp, azonban
a szaúdi olajminiszter kijelentése után, miszerint jelentősen az OPEC kvóta alatt termelnek az első
negyedévben és a csökkenő olajkészletek következtében visszapattant a nyersanyag ára.
Februárban a fejlett piacok dollárban mérve minimálisan felülteljesítették a feltörekvő piacokat, míg a
fejlett piacokon belül Japán szenvedte el a legkisebb, Európa pedig a legnagyobb esést. Az alapban
továbbra is enyhe amerikai piac felülsúlyt tartunk, amit főleg az egyedi részvény pozíciók határoznak
meg.
AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2018.02.28

Eszköz típusa
Kollektív értékpapírok
Nemzetközi részvények
Számlapénz
Kötelezettség
Követelés
Összesen
Származtatott ügyletek
Nettó korrekciós tőkeáttétel

Részarány
70,03 %
28,12 %
1,92 %
-0,17 %
0,10 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %

A(z) 5 legnagyobb pozíció:
Vanguard S&P500 ETF
SPDR S&P 500 ETF (USD)
I Shares S&P 500 Index Fund
MAXIS TOPIX ETF
iShares SP500 Value ETF
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök
Vanguard S&P500 ETF
SPDR S&P 500 ETF (USD)
I Shares S&P 500 Index Fund
Devizánkénti megoszlás:

A SOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN
EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2017.03.01 - 2018.02.28

BEFEKTETÉSI HORIZONT:
A javasolt minimális befektetési idő:

3 hó
----- Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap HUF sorozat

----- Benchmark

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve. Jelen hirdetés nem minősül
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 megismerhetők.

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása:
10,67 %
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 10,18 %

6 hó

1 év

2 év

3 év

4 év

5 év

magas

nagyon
magas

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:

nagyon
alacsony

alacsony

mérsékelt

közepes

jelentős

HAVI HÍRLEVÉL - 2018. FEBRUÁR (KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2018.02.28)

Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap
intézményi sorozat
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Alapkezelő:
Letétkezelő:
Vezető forgalmazó:

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
47,5% S&P 500 INDEX + 47,5% STOXX 50 Index + 5%
Benchmark összetétele:
RMAX Index
ISIN kód:
HU0000712393
Indulás:
2013.08.15
Devizanem:
HUF
A teljes alap nettó eszközértéke: 16 273 751 299 HUF
Intézményi sorozat nettó
12 788 161 182 HUF
eszközértéke:
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1,487259 HUF
BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Február elején több mint két éve nem látott intenzitású eladási hullám bontakozott ki a világ
tőzsdéin. Az esést katalizálhatta a rekord mennyiségű pénzbeáramlás melletti túlzott
részvénypiaci pozícionáltság, és a hozamok gyorsuló emelkedése is, azonban egyes
szakértők szerint, az amerikai bérstatisztika is közre játszott, sokan a munkaerőpiac
túlfűtöttségét vélték felfedezni az adatokban.
A rekord mennyiségű pénzbeáramlás a korrekció után a visszájára fordult, így 30,6 milliárd
dollár áramlott ki a részvényalapokból, ami a valaha mért legnagyobb érték.
Amerikában egy kis időre megint leállt az amerikai szövetségi kormány, miután nem sikerült
megszavazni a működéshez szükséges költségvetési jogszabályt a Szenátusban. A
februárban publikált vártnál magasabb inflációs számoknak nem volt negatív hatása a
részvénypiacokra, de a márciusi kamatemelés valószínűségét 83%-ra teszi a piac. A 10
éves amerikai állampapír elérte a 2,95 százalékot, így az amerikai hozamok új 4 éves
csúcsra emelkedtek.
A hónap elején még az euró és a forint is hároméves csúcson volt a dollárral szemben,
azonban az erősebb amerikai munkapiaci adatsor után elkezdett erősödni az amerikai
deviza, miután a munkanélküliségi adatok arról árulkodtak, hogy jó állapotban van a
tengerentúli gazdaság, így ez a FED kamatemeléseit is befolyásolhatja.
Emanuel Macron pártja a hónapban két parlamenti időközi választást is elveszített a
konzervatív köztársaságiak javára, mindkét körzetben tavalyi szavazóiknak több mint felét
elvesztette, így az elnök csökkenő népszerűségének már pártjára is negatív hatása van.
Februárban megszületett a német nagykoalíciós megállapodás, miután a CDU/CSU
jelentős engedményeket tett az SPD-nek.
A Fitch B- -ról egy fokozattal B-re minősítette fel a görög államadósságot, míg az S&P az
orosz államadósságot minősítette fel BBB- fokozatra, amivel az ország kikerült a bóvli
kategóriából.
Az olajár egy hónapos mélypontra zuhant a vártnál jobban növekvő készletek
eredményeképp, azonban a szaúdi olajminiszter kijelentése után, miszerint jelentősen az
OPEC kvóta alatt termelnek az első negyedévben és a csökkenő olajkészletek
következtében visszapattant a nyersanyag ára.
Februárban a fejlett piacok dollárban mérve minimálisan felülteljesítették a feltörekvő
piacokat, míg a fejlett piacokon belül Japán szenvedte el a legkisebb, Európa pedig a
legnagyobb esést. Az alapban továbbra is enyhe amerikai piac felülsúlyt tartunk, amit főleg
az egyedi részvény pozíciók határoznak meg.

Az Alap célja, hogy a globális részvénypiaci befektetések hozamából a
részvényárfolyamokon és az osztalékjövedelmeken keresztül profitáljon. Az Alapkezelő
szándékai szerint az Alap portfóliójában devizakülföldi társaságok nyilvános forgalombahozatal során kibocsátott részvényei alkotják a döntő részt. Az Alapkezelő az Alap
portfóliójának kialakításakor a törvényi előírásokon túl, a biztonságot és a maximális
diverzifikáció (kockázatmegosztás) elveit tartja szem előtt. Ennek alapján a külföldi
értékpapírok között a nyilvánosan forgalomba hozott és külföldi tőzsdén jegyzett papírokat
vásárolja, másodsorban az Alap befektethet magyar vállalatok által kibocsátott részvényekbe
is. Az Alapkezelő a tőle elvárható maximális gondossággal, saját belátása és döntése
alapján, a vonatkozó jogszabályok és a Kezelési Szabályzatban foglalt korlátozások
betartása mellett alakítja ki az Alap forrásainak felhasználási módját, a befektetési arányokat
annak érdekében, hogy az Alap - az Alapkezelő várakozásainak megfelelő jövőbeni
kockázatok és hozamok függvényében - hosszabb távon megvalósítsa célját. A működés
során azonban az Alapkezelő azt tartja szem előtt, hogy a portfólió kialakításakor részvények
határozzák meg az Alap jellegét. Ennek megfelelően az Alapban adott pillanatban tartható
részvények aránya elérheti a mindenkori törvényes maximumot. Az Alapkezelőnek saját
diszkrecionális döntése alapján lehetősége van a devizakockázatok egészét vagy egy részét
határidős devizapozíciókkal fedezni a törvényi feltételek betartása mellett. A részvényportfólió
AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2018.02.28
kialakításánál a befektetési piacok makrogazdasági környezetének figyelembevétele mellett
elsősorban fundamentális elemzésekre támaszkodva egy hosszú távú befektetési portfólió
Eszköz típusa
kialakítása a cél. A jelenlegi törvényi szabályozásnak megfelelően akár 100% is lehet a
Kollektív
értékpapírok
portfólióban a részvények aránya.
Nemzetközi részvények
FORGALMAZÓK
Számlapénz
Raiffeisen Bank Zrt., Unicredit Bank Hungary Zrt.
Kötelezettség
A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:
Követelés
Időtáv
Befektetési jegy
Benchmark Összesen
indulástól
9,14 %
8,95 % Származtatott ügyletek
2017
5,77 %
5,12 % Nettó korrekciós tőkeáttétel
2016
5,54 %
4,31 %
A(z) 5 legnagyobb pozíció:
2015
5,57 %
6,48 %
Vanguard S&P500 ETF
2014
20,66 %
20,20 % SPDR S&P 500 ETF (USD)
A SOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2017.03.01 - 2018.02.28

I Shares S&P 500 Index Fund
MAXIS TOPIX ETF
iShares SP500 Value ETF
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök
Vanguard S&P500 ETF
SPDR S&P 500 ETF (USD)
I Shares S&P 500 Index Fund
Devizánkénti megoszlás:

----- Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap intézményi sorozat

----- Benchmark

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve. Jelen hirdetés nem minősül
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 megismerhetők.

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:
KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

3 hó
6 hó
1 év
2 év
3 év
4 év
Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:

nagyon
alacsony

alacsony

mérsékelt

közepes

jelentős

magas

5 év

nagyon magas

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása:
10,66 %
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 10,18 %

Részarány
70,03 %
28,12 %
1,92 %
-0,17 %
0,10 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %

HAVI HÍRLEVÉL - 2018. FEBRUÁR (KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2018.02.28)

Aegon ÓzonMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Alapkezelő:
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:
Unicredit Bank Hungary Zrt.
Vezető forgalmazó:
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Benchmark összetétele:
100% RMAX Index + 0,5%
ISIN kód:
HU0000705157
Indulás:
2007.03.19
Devizanem:
HUF
A teljes alap nettó eszközértéke: 2 061 723 452 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke: 2 061 723 452 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1,640399 HUF
BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap a rendelkezésre álló vagyon döntő többségét alacsony kockázatú eszközökbe, azaz a
magyar állam vagy annak mindenkori hitelminősítésével legalább megegyező vagy jobb
besorolású államok (illetve azok adósságkezelő szervei), kvázi szuverén vállalatok[1],
nemzeti bankok, illetve szupranacionális intézmények által kibocsátott vagy garantált
kötvényekbe fekteti. Az Alap tarthat bankbetétet, készpénzt, köthet repo és fordított repo
ügyleteket. A kamatlábkockázat maximális mértéke az Alap egészére 3 év duration, míg az
egyedi papírok átlagos hátralévő futamideje maximálisan 10 év. A magyar forinttól eltérő
devizában denominált kötvények esetében a vagyonkezelő a devizaárfolyam-kockázat teljes
fedezésére törekszik, ettől csak a kockázatos eszközök terhére térhet el (a devizaárfolyam
alul/túlfedezése esetében). Az Alap a rendelkezésre álló vagyon kisebb részéből kockázatos
eszközöket - hazai és külföldi részvényeket, részvényindexeket, magasabb kockázatú
kötvényeket, devizákat, árupiaci termékeket, valamint kollektív befektetési értékpapírokat
vásárol az azonnali illetve határidős piacokon. Az alap nyithat long és short irányú ügyleteket
is. Az ún. pair tradek esetében[2] a bruttó kitettség elérheti maximálisan a 10%-ot (pl. 5%
long és 5% short). Az Alap a kockázatos eszközök vásárlásakor követett szemlélet alapján az
abszolút hozamú alapok sorába illeszkedik: a hazai és nemzetközi pénz- és tőkepiacon
rendelkezésre álló lehetőségek közül a lehető legjobb várható hozam/kockázat aránnyal
rendelkező befektetési lehetőségeket választja. Az Alapkezelő a tőle elvárható maximális
gondossággal, saját belátása és döntése alapján, a vonatkozó jogszabályok és a jelen
Kezelési Szabályzatban foglalt korlátozások betartása mellett alakítja ki az Alap forrásainak
felhasználási módját, a befektetési arányokat annak érdekében, hogy az Alap - az Alapkezelő
várakozásainak megfelelő jövőbeni kockázatok és hozamok függvényében - hosszabb távon
megvalósítsa célját.
FORGALMAZÓK

Februárban hullámvasút-szerű kereskedés jellemezte a piacokat. A hó elején 0% kockázatú
súllyal indultunk, amelyet egy DAX shorttal egészítettünk ki: a piac fordulásával azonban
minimális veszteséggel kistoppoltuk ezt a pozíciót is. Február közepén az S&P 500 indexbe
fektettük több részletben a kockázatos eszközöknek fenntartott 5%-os súlyt. A piaci
turbulenciát sokan az emelkedő hozamoknak tulajdonították, így amikor a vártnál erősebb
inflációs adatok ellenére relatíve stabil maradt a piac, akkor kezdtük el építeni az S&P 500
pozíciót. Amerikában sokat javult az árazás a részvénypiaci esés és a vállalati profit
várakozások javulásának a hatására is (az év elei 10%-ról 16%-ra emelték az elemzők a
várakozásokat), a relatíve gyenge dollár, az adóreform és a továbbra is kedvező
makroadatok is ezt a piacot tették számunkra a legmeggyőzőbbé. A kamatozó eszközök
esetében 2023/B változó kamatozású állampapírt vettünk az aukción, valamint hosszú
lengyel állampapírt vettünk. A lengyel állampapírok esetében kedvező a makrokép: az
infláció kontroll alatt van, a Monetáris Tanács a stabil kamatok mellett érvel, 22 év után
először lett pozitív a folyó fizetési mérleg egyenlege, a hiány 2% alatt alakult 2017-ben (és
2018-ban is erre számítunk), sokat emelkedtek az adóbevételek a célzott intézkedések
hatására , mindezek hatására pedig alacsonyabb lehet az idei kibocsátás a korábbiaknál
(az állam már csaknem az 50%-át finanszírozta az idei tervnek), ami a stabil kereslettel
párosulva további hozamcsökkenést vetíthet előre.
AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2018.02.28

Eszköz típusa
Államkötvények
Vállalati és hitelintézeti kötvények
Kincstárjegyek
Számlapénz
Kötelezettség
Nyitott derivatív pozíciók értéke
Összesen
Származtatott ügyletek
Nettó korrekciós tőkeáttétel

Részarány
42,55 %
13,69 %
5,71 %
38,37 %
-0,09 %
-0,21 %
100,00 %
53,26 %
105,09 %

A(z) 5 legnagyobb pozíció:
2020A (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
MFB 2018/03/28 0,01% (Magyar Fejlesztési Bank Zrt.)
2020P (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
2023B (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
MFB 2018/04/16 1,875% (Magyar Fejlesztési Bank Zrt.)

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., Codex Tőzsdeügynökség és Értéktár Zrt.,
Commerzbank Zrt., CONCORDE Értékpapír Zrt., Equilor Befektetési Zrt, Erste Befektetési
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök
Zrt., Raiffeisen Bank Zrt., SPB Befektetési Zrt., Takarékbank Zrt, Unicredit Bank Hungary Zrt.
2020A (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:
Devizánkénti megoszlás:
Időtáv
Befektetési jegy
Benchmark
indulástól
4,62 %
5,10 %
2017
0,30 %
0,22 %
2016
1,14 %
1,22 %
2015
1,74 %
1,50 %
2014
3,75 %
3,31 %
2013
5,80 %
5,71 %
2012
7,87 %
8,52 %
2011
4,77 %
5,17 %
2010
3,93 %
5,53 %
Lejárat szerinti megoszlás:
2009
8,30 %
10,79 %
2008
7,42 %
8,45 %
A SOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2017.03.01 - 2018.02.28

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:
----- Aegon ÓzonMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap

----- Benchmark

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve. Jelen hirdetés nem minősül
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 megismerhetők.

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása:
0,20 %
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,09 %

3 hó
6 hó
1 év
2 év
3 év
4 év
Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:

nagyon
alacsony

alacsony

mérsékelt

közepes

jelentős

magas

5 év

nagyon magas

HAVI HÍRLEVÉL - 2018. FEBRUÁR (KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2018.02.28)

Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap
EUR sorozat
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Alapkezelő:
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:
Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Vezető forgalmazó:
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Benchmark összetétele:
100% RMAX Index
ISIN kód:
HU0000714274
Indulás:
2014.12.18
Devizanem:
EUR
A teljes alap nettó eszközértéke: 2 798 592 367 HUF
EUR sorozat nettó eszközértéke: 217 243 EUR
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0,799400 EUR
BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az alap célja, hogy az általa felvett pozíciók segítségével, megfelelő kockázati limitek
mellett az árfolyamok változásából tőkenövekedésre tegyen szert. Az alap a különböző
befektetési eszközökből igyekszik a legnagyobb szabadsággal, iparági vagy földrajzi
specifikáció nélkül válogatni. Az alap különböző eszközökben levő közép és hosszú
távú trendek kombinációit használva részvényeket, kötvényeket és egyéb
értékpapírokat vásárolhat, vagy kölcsönvétel után adhat el rövidre, tőzsdei vagy
tőzsdén kívüli határidős ügyletek segítségével vehet fel vételi, illetve eladási pozíciókat,
valamint opciós ügyleteket köthet. Az alap kezelője fundamentális és technikai
elemzés segítségével választja ki a befektetési eszközöket, és azokat úgy kombinálja,
hogy ésszerű kockázatok mellett az alapnak lehetősége és mozgástere legyen a
bankbetéteket jelentősen meghaladó hozamokat is elérni. Az alap nem jelöl ki
magának befektetési célországot, illetve régiót vagy iparágat, de kitekintése globális,
pozícióinak jelentős részét pedig az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió
tagországainak piacain veszi fel. Az alap a jogszabályban meghatározott limitek és
szorzószámok figyelembe vételével tőkeáttételes, illetve nettó eladási (short)
pozíciókat is felvehet.
FORGALMAZÓK

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., CONCORDE Értékpapír Zrt., Equilor
Befektetési Zrt, OTP Bank Nyrt., Raiffeisen Bank Zrt., SPB Befektetési Zrt.,
Takarékbank Zrt
A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv
indulástól
2017
2016
2015

Befektetési jegy
-6,76 %
-1,52 %
-8,82 %
-13,06 %

Február elején több mint két éve nem látott intenzitású eladási hullám bontakozott ki a
világ tőzsdéin. Az esést katalizálhatta a rekord mennyiségű pénzbeáramlás melletti
túlzott részvénypiaci pozícionáltság, és a hozamok gyorsuló emelkedése is, azonban
egyes szakértők szerint, az amerikai bérstatisztika is közre játszott, sokan a
munkaerőpiac túlfűtöttségét vélték felfedezni az adatokban.
A rekord mennyiségű pénzbeáramlás a korrekció után a visszájára fordult, így 30,6
milliárd dollár áramlott ki a részvényalapokból, ami a valaha mért legnagyobb érték.
Amerikában egy kis időre megint leállt az amerikai szövetségi kormány, miután nem
sikerült megszavazni a működéshez szükséges költségvetési jogszabályt a
Szenátusban. A februárban publikált vártnál magasabb inflációs számoknak nem volt
negatív hatása a részvénypiacokra, de a márciusi kamatemelés valószínűségét 83%-ra
teszi a piac. A 10 éves amerikai állampapír elérte a 2,95 százalékot, így az amerikai
hozamok új 4 éves csúcsra emelkedtek.
A hónap elején még az euró és a forint is hároméves csúcson volt a dollárral szemben,
azonban az erősebb amerikai munkapiaci adatsor után elkezdett erősödni az amerikai
deviza, miután a munkanélküliségi adatok arról árulkodtak, hogy jó állapotban van a
tengerentúli gazdaság, így ez a FED kamatemeléseit is befolyásolhatja.
Emanuel Macron pártja a hónapban két parlamenti időközi választást is elveszített a
konzervatív köztársaságiak javára, mindkét körzetben tavalyi szavazóiknak több mint
felét elvesztette, így az elnök csökkenő népszerűségének már pártjára is negatív
hatása van. Februárban megszületett a német nagykoalíciós megállapodás, miután a
CDU/CSU jelentős engedményeket tett az SPD-nek.
A Fitch B- -ról egy fokozattal B-re minősítette fel a görög államadósságot, míg az S&P
az orosz államadósságot minősítette fel BBB- fokozatra, amivel az ország kikerült a
bóvli kategóriából.
Az olajár egy hónapos mélypontra zuhant a vártnál jobban növekvő készletek
eredményeképp, azonban a szaúdi olajminiszter kijelentése után, miszerint jelentősen
az OPEC kvóta alatt termelnek az első negyedévben és a csökkenő olajkészletek
következtében visszapattant a nyersanyag ára.
Február elején még a korrekció előtt sikerült visszavágnunk az alap részvény
kitettségét, így defenzívebb stratégia mellett februárban a részvénypozíciók fedezésére
német és feltörekvő piaci rövid pozíciót is nyitottunk. Kötvénykitettséget tekintve a
hónap elején növeltük a kötvénypiaci rövid kitettségünket, és orosz dolláros
állampapírok szpred szűkülésére játszó pozíciót nyitottunk. Az alap kevésbé
kockázatkeresően kezdi a márciust, jelenleg a kivárás a fő szempont és keressük a
megfelelő beszállási pontokat.

Benchmark
0,93 %
AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2018.02.28
0,20 %
Eszköz típusa
1,22 % Kincstárjegyek
1,50 % Nemzetközi részvények
A SOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN
Államkötvények
EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2017.03.01 - 2018.02.28
Magyar részvények
Kollektív értékpapírok
Számlapénz
Követelés
Kötelezettség
Nyitott derivatív pozíciók értéke
Összesen
Származtatott ügyletek
Nettó korrekciós tőkeáttétel

A(z) 3 legnagyobb pozíció:
D180530 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
----- Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat
D190227 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
----- Benchmark
A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve. Jelen hirdetés nem D180418 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés részletes feltételeit az Alap
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök
Tájékoztatója tartalmazza, mely a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt megtalálható a
forgalmazási helyeken. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az D180530 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők.
D190227 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
BEFEKTETÉSI HORIZONT:
KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

A javasolt minimális befektetési idő:
3 hó
6 hó
1 év
2 év
3 év
4 év
Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:
nagyon
alacsony

alacsony

mérsékelt

közepes

jelentős

magas

5 év

nagyon
magas

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása:
5,15 %
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,08 %

Részarány
45,37 %
11,15 %
9,25 %
3,25 %
3,24 %
28,27 %
0,29 %
-0,18 %
-0,62 %
100,00 %
66,75 %
118,14 %

HAVI HÍRLEVÉL - 2018. FEBRUÁR (KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2018.02.28)

Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap
HUF sorozat
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Alapkezelő:
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:
Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Vezető forgalmazó:
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Benchmark összetétele:
100% RMAX Index
ISIN kód:
HU0000714266
Indulás:
2014.11.27
Devizanem:
HUF
A teljes alap nettó eszközértéke: 2 798 592 367 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke: 1 159 293 216 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0,829229 HUF
BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az alap célja, hogy az általa felvett pozíciók segítségével, megfelelő kockázati limitek
mellett az árfolyamok változásából tőkenövekedésre tegyen szert. Az alap a különböző
befektetési eszközökből igyekszik a legnagyobb szabadsággal, iparági vagy földrajzi
specifikáció nélkül válogatni. Az alap különböző eszközökben levő közép és hosszú
távú trendek kombinációit használva részvényeket, kötvényeket és egyéb
értékpapírokat vásárolhat, vagy kölcsönvétel után adhat el rövidre, tőzsdei vagy
tőzsdén kívüli határidős ügyletek segítségével vehet fel vételi, illetve eladási pozíciókat,
valamint opciós ügyleteket köthet. Az alap kezelője fundamentális és technikai
elemzés segítségével választja ki a befektetési eszközöket, és azokat úgy kombinálja,
hogy ésszerű kockázatok mellett az alapnak lehetősége és mozgástere legyen a
bankbetéteket jelentősen meghaladó hozamokat is elérni. Az alap nem jelöl ki
magának befektetési célországot, illetve régiót vagy iparágat, de kitekintése globális,
pozícióinak jelentős részét pedig az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió
tagországainak piacain veszi fel. Az alap a jogszabályban meghatározott limitek és
szorzószámok figyelembe vételével tőkeáttételes, illetve nettó eladási (short)
pozíciókat is felvehet.
FORGALMAZÓK

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., CONCORDE Értékpapír Zrt., Equilor
Befektetési Zrt, OTP Bank Nyrt., Raiffeisen Bank Zrt., SPB Befektetési Zrt.,
Takarékbank Zrt, Unicredit Bank Hungary Zrt.
A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv
indulástól
2017
2016
2015

Befektetési jegy
-5,59 %
-0,90 %
-7,38 %
-11,89 %

Február elején több mint két éve nem látott intenzitású eladási hullám bontakozott ki a
világ tőzsdéin. Az esést katalizálhatta a rekord mennyiségű pénzbeáramlás melletti
túlzott részvénypiaci pozícionáltság, és a hozamok gyorsuló emelkedése is, azonban
egyes szakértők szerint, az amerikai bérstatisztika is közre játszott, sokan a
munkaerőpiac túlfűtöttségét vélték felfedezni az adatokban.
A rekord mennyiségű pénzbeáramlás a korrekció után a visszájára fordult, így 30,6
milliárd dollár áramlott ki a részvényalapokból, ami a valaha mért legnagyobb érték.
Amerikában egy kis időre megint leállt az amerikai szövetségi kormány, miután nem
sikerült megszavazni a működéshez szükséges költségvetési jogszabályt a
Szenátusban. A februárban publikált vártnál magasabb inflációs számoknak nem volt
negatív hatása a részvénypiacokra, de a márciusi kamatemelés valószínűségét 83%-ra
teszi a piac. A 10 éves amerikai állampapír elérte a 2,95 százalékot, így az amerikai
hozamok új 4 éves csúcsra emelkedtek.
A hónap elején még az euró és a forint is hároméves csúcson volt a dollárral szemben,
azonban az erősebb amerikai munkapiaci adatsor után elkezdett erősödni az amerikai
deviza, miután a munkanélküliségi adatok arról árulkodtak, hogy jó állapotban van a
tengerentúli gazdaság, így ez a FED kamatemeléseit is befolyásolhatja.
Emanuel Macron pártja a hónapban két parlamenti időközi választást is elveszített a
konzervatív köztársaságiak javára, mindkét körzetben tavalyi szavazóiknak több mint
felét elvesztette, így az elnök csökkenő népszerűségének már pártjára is negatív
hatása van. Februárban megszületett a német nagykoalíciós megállapodás, miután a
CDU/CSU jelentős engedményeket tett az SPD-nek.
A Fitch B- -ról egy fokozattal B-re minősítette fel a görög államadósságot, míg az S&P
az orosz államadósságot minősítette fel BBB- fokozatra, amivel az ország kikerült a
bóvli kategóriából.
Az olajár egy hónapos mélypontra zuhant a vártnál jobban növekvő készletek
eredményeképp, azonban a szaúdi olajminiszter kijelentése után, miszerint jelentősen
az OPEC kvóta alatt termelnek az első negyedévben és a csökkenő olajkészletek
következtében visszapattant a nyersanyag ára.
Február elején még a korrekció előtt sikerült visszavágnunk az alap részvény
kitettségét, így defenzívebb stratégia mellett februárban a részvénypozíciók fedezésére
német és feltörekvő piaci rövid pozíciót is nyitottunk. Kötvénykitettséget tekintve a
hónap elején növeltük a kötvénypiaci rövid kitettségünket, és orosz dolláros
állampapírok szpred szűkülésére játszó pozíciót nyitottunk. Az alap kevésbé
kockázatkeresően kezdi a márciust, jelenleg a kivárás a fő szempont és keressük a
megfelelő beszállási pontokat.

Benchmark
0,97 %
AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2018.02.28
0,20 %
Eszköz típusa
1,22 % Kincstárjegyek
1,50 % Nemzetközi részvények
A SOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN
Államkötvények
EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2017.03.01 - 2018.02.28
Magyar részvények
Kollektív értékpapírok
Számlapénz
Követelés
Kötelezettség
Nyitott derivatív pozíciók értéke
Összesen
Származtatott ügyletek
Nettó korrekciós tőkeáttétel

A(z) 3 legnagyobb pozíció:
D180530 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
----- Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat
D190227 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
----- Benchmark
A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve. Jelen hirdetés nem D180418 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés részletes feltételeit az Alap
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök
Tájékoztatója tartalmazza, mely a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt megtalálható a
forgalmazási helyeken. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az D180530 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők.
D190227 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
BEFEKTETÉSI HORIZONT:
KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

A javasolt minimális befektetési idő:
3 hó
6 hó
1 év
2 év
3 év
4 év
Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:
nagyon
alacsony

alacsony

mérsékelt

közepes

jelentős

magas

5 év

nagyon
magas

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása:
5,12 %
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,08 %

Részarány
45,37 %
11,15 %
9,25 %
3,25 %
3,24 %
28,27 %
0,29 %
-0,18 %
-0,62 %
100,00 %
66,75 %
118,14 %

HAVI HÍRLEVÉL - 2018. FEBRUÁR (KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2018.02.28)

Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap
intézményi sorozat
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő:
Letétkezelő:
Vezető forgalmazó:
Benchmark összetétele:
ISIN kód:
Indulás:
Devizanem:
A teljes alap nettó eszközértéke:
Intézményi sorozat nettó
eszközértéke:
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő
Zrt.
Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő
Zrt.
100% RMAX Index
HU0000714308
2014.11.27
HUF
2 798 592 367 HUF
1 070 174 270 HUF
0,855828 HUF

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az alap célja, hogy az általa felvett pozíciók segítségével, megfelelő kockázati limitek
mellett az árfolyamok változásából tőkenövekedésre tegyen szert. Az alap a különböző
befektetési eszközökből igyekszik a legnagyobb szabadsággal, iparági vagy földrajzi
specifikáció nélkül válogatni. Az alap különböző eszközökben levő közép és hosszú
távú trendek kombinációit használva részvényeket, kötvényeket és egyéb
értékpapírokat vásárolhat, vagy kölcsönvétel után adhat el rövidre, tőzsdei vagy
tőzsdén kívüli határidős ügyletek segítségével vehet fel vételi, illetve eladási pozíciókat,
valamint opciós ügyleteket köthet. Az alap kezelője fundamentális és technikai
elemzés segítségével választja ki a befektetési eszközöket, és azokat úgy kombinálja,
hogy ésszerű kockázatok mellett az alapnak lehetősége és mozgástere legyen a
bankbetéteket jelentősen meghaladó hozamokat is elérni. Az alap nem jelöl ki
magának befektetési célországot, illetve régiót vagy iparágat, de kitekintése globális,
pozícióinak jelentős részét pedig az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió
tagországainak piacain veszi fel. Az alap a jogszabályban meghatározott limitek és
szorzószámok figyelembe vételével tőkeáttételes, illetve nettó eladási (short)
pozíciókat is felvehet.
FORGALMAZÓK

Raiffeisen Bank Zrt., Unicredit Bank Hungary Zrt.
A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv
indulástól
2017
2016
2015

Február elején több mint két éve nem látott intenzitású eladási hullám bontakozott ki a
világ tőzsdéin. Az esést katalizálhatta a rekord mennyiségű pénzbeáramlás melletti
túlzott részvénypiaci pozícionáltság, és a hozamok gyorsuló emelkedése is, azonban
egyes szakértők szerint, az amerikai bérstatisztika is közre játszott, sokan a
munkaerőpiac túlfűtöttségét vélték felfedezni az adatokban.
A rekord mennyiségű pénzbeáramlás a korrekció után a visszájára fordult, így 30,6
milliárd dollár áramlott ki a részvényalapokból, ami a valaha mért legnagyobb érték.
Amerikában egy kis időre megint leállt az amerikai szövetségi kormány, miután nem
sikerült megszavazni a működéshez szükséges költségvetési jogszabályt a
Szenátusban. A februárban publikált vártnál magasabb inflációs számoknak nem volt
negatív hatása a részvénypiacokra, de a márciusi kamatemelés valószínűségét 83%-ra
teszi a piac. A 10 éves amerikai állampapír elérte a 2,95 százalékot, így az amerikai
hozamok új 4 éves csúcsra emelkedtek.
A hónap elején még az euró és a forint is hároméves csúcson volt a dollárral szemben,
azonban az erősebb amerikai munkapiaci adatsor után elkezdett erősödni az amerikai
deviza, miután a munkanélküliségi adatok arról árulkodtak, hogy jó állapotban van a
tengerentúli gazdaság, így ez a FED kamatemeléseit is befolyásolhatja.
Emanuel Macron pártja a hónapban két parlamenti időközi választást is elveszített a
konzervatív köztársaságiak javára, mindkét körzetben tavalyi szavazóiknak több mint
felét elvesztette, így az elnök csökkenő népszerűségének már pártjára is negatív
hatása van. Februárban megszületett a német nagykoalíciós megállapodás, miután a
CDU/CSU jelentős engedményeket tett az SPD-nek.
A Fitch B- -ról egy fokozattal B-re minősítette fel a görög államadósságot, míg az S&P
az orosz államadósságot minősítette fel BBB- fokozatra, amivel az ország kikerült a
bóvli kategóriából.
Az olajár egy hónapos mélypontra zuhant a vártnál jobban növekvő készletek
eredményeképp, azonban a szaúdi olajminiszter kijelentése után, miszerint jelentősen
az OPEC kvóta alatt termelnek az első negyedévben és a csökkenő olajkészletek
következtében visszapattant a nyersanyag ára.
Február elején még a korrekció előtt sikerült visszavágnunk az alap részvény
kitettségét, így defenzívebb stratégia mellett februárban a részvénypozíciók fedezésére
német és feltörekvő piaci rövid pozíciót is nyitottunk. Kötvénykitettséget tekintve a
hónap elején növeltük a kötvénypiaci rövid kitettségünket, és orosz dolláros
állampapírok szpred szűkülésére játszó pozíciót nyitottunk. Az alap kevésbé
kockázatkeresően kezdi a márciust, jelenleg a kivárás a fő szempont és keressük a
megfelelő beszállási pontokat.

Befektetési jegy
-4,67 %
0,10 %
-6,39 %
-11,07 %

Benchmark
AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2018.02.28
0,97 %
Eszköz típusa
0,20 %
Kincstárjegyek
1,22 %
Nemzetközi részvények
1,50 %
Államkötvények
A SOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN
Magyar részvények
EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2017.03.01 - 2018.02.28
Kollektív értékpapírok
Számlapénz
Követelés
Kötelezettség
Nyitott derivatív pozíciók értéke
Összesen
Származtatott ügyletek
Nettó korrekciós tőkeáttétel

----- Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap intézményi sorozat
----- Benchmark
A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve. Jelen hirdetés nem
minősül 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 megismerhetők.

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása:
5,13 %
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,08 %

A javasolt minimális befektetési idő:
3 hó
6 hó
1 év
2 év
3 év
4 év
Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:
alacsony

mérsékelt

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök
D180530 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
D190227 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

nagyon
alacsony

A(z) 3 legnagyobb pozíció:
D180530 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
D190227 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
D180418 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)

közepes

jelentős

magas

5 év

nagyon
magas

Részarány
45,37 %
11,15 %
9,25 %
3,25 %
3,24 %
28,27 %
0,29 %
-0,18 %
-0,62 %
100,00 %
66,75 %
118,14 %

HAVI HÍRLEVÉL - 2018. FEBRUÁR (KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2018.02.28)

Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap
PLN sorozat
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Alapkezelő:
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:
Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Vezető forgalmazó:
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Benchmark összetétele:
100% RMAX Index
ISIN kód:
HU0000714290
Indulás:
2015.01.21
Devizanem:
PLN
A teljes alap nettó eszközértéke: 2 798 592 367 HUF
PLN sorozat nettó eszközértéke: 80 287 PLN
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0,869639 PLN
BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az alap célja, hogy az általa felvett pozíciók segítségével, megfelelő kockázati limitek
mellett az árfolyamok változásából tőkenövekedésre tegyen szert. Az alap a
különböző befektetési eszközökből igyekszik a legnagyobb szabadsággal, iparági
vagy földrajzi specifikáció nélkül válogatni. Az alap különböző eszközökben levő közép
és hosszú távú trendek kombinációit használva részvényeket, kötvényeket és egyéb
értékpapírokat vásárolhat, vagy kölcsönvétel után adhat el rövidre, tőzsdei vagy
tőzsdén kívüli határidős ügyletek segítségével vehet fel vételi, illetve eladási pozíciókat,
valamint opciós ügyleteket köthet. Az alap kezelője fundamentális és technikai
elemzés segítségével választja ki a befektetési eszközöket, és azokat úgy
kombinálja, hogy ésszerű kockázatok mellett az alapnak lehetősége és mozgástere
legyen a bankbetéteket jelentősen meghaladó hozamokat is elérni. Az alap nem jelöl
ki magának befektetési célországot, illetve régiót vagy iparágat, de kitekintése
globális, pozícióinak jelentős részét pedig az Amerikai Egyesült Államok és az
Európai Unió tagországainak piacain veszi fel. Az alap a jogszabályban meghatározott
limitek és szorzószámok figyelembe vételével tőkeáttételes, illetve nettó eladási
(short) pozíciókat is felvehet.
FORGALMAZÓK

Aegon Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie Spolka
A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv
indulástól
2017
2016

Befektetési jegy
-4,40 %
0,48 %
7,08 %

Benchmark
0,93 %
0,20 %
1,22 %

A SOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2017.03.01 - 2018.02.28

Február elején több mint két éve nem látott intenzitású eladási hullám bontakozott ki a
világ tőzsdéin. Az esést katalizálhatta a rekord mennyiségű pénzbeáramlás melletti
túlzott részvénypiaci pozícionáltság, és a hozamok gyorsuló emelkedése is, azonban
egyes szakértők szerint, az amerikai bérstatisztika is közre játszott, sokan a
munkaerőpiac túlfűtöttségét vélték felfedezni az adatokban.
A rekord mennyiségű pénzbeáramlás a korrekció után a visszájára fordult, így 30,6
milliárd dollár áramlott ki a részvényalapokból, ami a valaha mért legnagyobb érték.
Amerikában egy kis időre megint leállt az amerikai szövetségi kormány, miután nem
sikerült megszavazni a működéshez szükséges költségvetési jogszabályt a
Szenátusban. A februárban publikált vártnál magasabb inflációs számoknak nem volt
negatív hatása a részvénypiacokra, de a márciusi kamatemelés valószínűségét 83%-ra
teszi a piac. A 10 éves amerikai állampapír elérte a 2,95 százalékot, így az amerikai
hozamok új 4 éves csúcsra emelkedtek.
A hónap elején még az euró és a forint is hároméves csúcson volt a dollárral szemben,
azonban az erősebb amerikai munkapiaci adatsor után elkezdett erősödni az amerikai
deviza, miután a munkanélküliségi adatok arról árulkodtak, hogy jó állapotban van a
tengerentúli gazdaság, így ez a FED kamatemeléseit is befolyásolhatja.
Emanuel Macron pártja a hónapban két parlamenti időközi választást is elveszített a
konzervatív köztársaságiak javára, mindkét körzetben tavalyi szavazóiknak több mint
felét elvesztette, így az elnök csökkenő népszerűségének már pártjára is negatív
hatása van. Februárban megszületett a német nagykoalíciós megállapodás, miután a
CDU/CSU jelentős engedményeket tett az SPD-nek.
A Fitch B- -ról egy fokozattal B-re minősítette fel a görög államadósságot, míg az S&P
az orosz államadósságot minősítette fel BBB- fokozatra, amivel az ország kikerült a
bóvli kategóriából.
Az olajár egy hónapos mélypontra zuhant a vártnál jobban növekvő készletek
eredményeképp, azonban a szaúdi olajminiszter kijelentése után, miszerint jelentősen
az OPEC kvóta alatt termelnek az első negyedévben és a csökkenő olajkészletek
következtében visszapattant a nyersanyag ára.
Február elején még a korrekció előtt sikerült visszavágnunk az alap részvény
kitettségét, így defenzívebb stratégia mellett februárban a részvénypozíciók fedezésére
német és feltörekvő piaci rövid pozíciót is nyitottunk. Kötvénykitettséget tekintve a
hónap elején növeltük a kötvénypiaci rövid kitettségünket, és orosz dolláros
állampapírok szpred szűkülésére játszó pozíciót nyitottunk. Az alap kevésbé
kockázatkeresően kezdi a márciust, jelenleg a kivárás a fő szempont és keressük a
megfelelő beszállási pontokat.
AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2018.02.28

Eszköz típusa
Kincstárjegyek
Nemzetközi részvények
Államkötvények
Magyar részvények
Kollektív értékpapírok
Számlapénz
Követelés
Kötelezettség
Nyitott derivatív pozíciók értéke
Összesen
Származtatott ügyletek
Nettó korrekciós tőkeáttétel

----- Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap PLN sorozat
----- Benchmark

A(z) 3 legnagyobb pozíció:
D180530 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve. Jelen hirdetés nem
minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés részletes feltételeit az Alap D190227 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
Tájékoztatója tartalmazza, mely a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt megtalálható a D180418 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
forgalmazási helyeken. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az
alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők.

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök
D180530 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
D190227 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

3 hó
6 hó
1 év
2 év
3 év
4 év
Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:
nagyon
alacsony

alacsony

mérsékelt

közepes

jelentős

magas

5 év

nagyon
magas

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása:
5,17 %
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,08 %

Részarány
45,37 %
11,15 %
9,25 %
3,25 %
3,24 %
28,27 %
0,29 %
-0,18 %
-0,62 %
100,00 %
66,75 %
118,14 %

HAVI HÍRLEVÉL - 2018. FEBRUÁR (KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2018.02.28)

Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap
R sorozat
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Alapkezelő:
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:
Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Vezető forgalmazó:
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Benchmark összetétele:
100% RMAX Index
ISIN kód:
HU0000714316
Indulás:
2015.01.21
Devizanem:
HUF
A teljes alap nettó eszközértéke: 2 798 592 367 HUF
R sorozat nettó eszközértéke:
436 375 159 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0,831287 HUF
BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az alap célja, hogy az általa felvett pozíciók segítségével, megfelelő kockázati limitek
mellett az árfolyamok változásából tőkenövekedésre tegyen szert. Az alap a
különböző befektetési eszközökből igyekszik a legnagyobb szabadsággal, iparági
vagy földrajzi specifikáció nélkül válogatni. Az alap különböző eszközökben levő közép
és hosszú távú trendek kombinációit használva részvényeket, kötvényeket és egyéb
értékpapírokat vásárolhat, vagy kölcsönvétel után adhat el rövidre, tőzsdei vagy
tőzsdén kívüli határidős ügyletek segítségével vehet fel vételi, illetve eladási pozíciókat,
valamint opciós ügyleteket köthet. Az alap kezelője fundamentális és technikai
elemzés segítségével választja ki a befektetési eszközöket, és azokat úgy
kombinálja, hogy ésszerű kockázatok mellett az alapnak lehetősége és mozgástere
legyen a bankbetéteket jelentősen meghaladó hozamokat is elérni. Az alap nem jelöl
ki magának befektetési célországot, illetve régiót vagy iparágat, de kitekintése
globális, pozícióinak jelentős részét pedig az Amerikai Egyesült Államok és az
Európai Unió tagországainak piacain veszi fel. Az alap a jogszabályban meghatározott
limitek és szorzószámok figyelembe vételével tőkeáttételes, illetve nettó eladási
(short) pozíciókat is felvehet.
FORGALMAZÓK

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., Raiffeisen Bank Zrt.
A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv
indulástól
2017
2016

Befektetési jegy
-5,78 %
0,50 %
-8,96 %

Benchmark
0,93 %
0,20 %
1,22 %

A SOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2017.03.01 - 2018.02.28

Február elején több mint két éve nem látott intenzitású eladási hullám bontakozott ki a
világ tőzsdéin. Az esést katalizálhatta a rekord mennyiségű pénzbeáramlás melletti
túlzott részvénypiaci pozícionáltság, és a hozamok gyorsuló emelkedése is, azonban
egyes szakértők szerint, az amerikai bérstatisztika is közre játszott, sokan a
munkaerőpiac túlfűtöttségét vélték felfedezni az adatokban.
A rekord mennyiségű pénzbeáramlás a korrekció után a visszájára fordult, így 30,6
milliárd dollár áramlott ki a részvényalapokból, ami a valaha mért legnagyobb érték.
Amerikában egy kis időre megint leállt az amerikai szövetségi kormány, miután nem
sikerült megszavazni a működéshez szükséges költségvetési jogszabályt a
Szenátusban. A februárban publikált vártnál magasabb inflációs számoknak nem volt
negatív hatása a részvénypiacokra, de a márciusi kamatemelés valószínűségét 83%-ra
teszi a piac. A 10 éves amerikai állampapír elérte a 2,95 százalékot, így az amerikai
hozamok új 4 éves csúcsra emelkedtek.
A hónap elején még az euró és a forint is hároméves csúcson volt a dollárral szemben,
azonban az erősebb amerikai munkapiaci adatsor után elkezdett erősödni az amerikai
deviza, miután a munkanélküliségi adatok arról árulkodtak, hogy jó állapotban van a
tengerentúli gazdaság, így ez a FED kamatemeléseit is befolyásolhatja.
Emanuel Macron pártja a hónapban két parlamenti időközi választást is elveszített a
konzervatív köztársaságiak javára, mindkét körzetben tavalyi szavazóiknak több mint
felét elvesztette, így az elnök csökkenő népszerűségének már pártjára is negatív
hatása van. Februárban megszületett a német nagykoalíciós megállapodás, miután a
CDU/CSU jelentős engedményeket tett az SPD-nek.
A Fitch B- -ról egy fokozattal B-re minősítette fel a görög államadósságot, míg az S&P
az orosz államadósságot minősítette fel BBB- fokozatra, amivel az ország kikerült a
bóvli kategóriából.
Az olajár egy hónapos mélypontra zuhant a vártnál jobban növekvő készletek
eredményeképp, azonban a szaúdi olajminiszter kijelentése után, miszerint jelentősen
az OPEC kvóta alatt termelnek az első negyedévben és a csökkenő olajkészletek
következtében visszapattant a nyersanyag ára.
Február elején még a korrekció előtt sikerült visszavágnunk az alap részvény
kitettségét, így defenzívebb stratégia mellett februárban a részvénypozíciók fedezésére
német és feltörekvő piaci rövid pozíciót is nyitottunk. Kötvénykitettséget tekintve a
hónap elején növeltük a kötvénypiaci rövid kitettségünket, és orosz dolláros
állampapírok szpred szűkülésére játszó pozíciót nyitottunk. Az alap kevésbé
kockázatkeresően kezdi a márciust, jelenleg a kivárás a fő szempont és keressük a
megfelelő beszállási pontokat.
AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2018.02.28

Eszköz típusa
Kincstárjegyek
Nemzetközi részvények
Államkötvények
Magyar részvények
Kollektív értékpapírok
Számlapénz
Követelés
Kötelezettség
Nyitott derivatív pozíciók értéke
Összesen
Származtatott ügyletek
Nettó korrekciós tőkeáttétel

----- Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap R sorozat
----- Benchmark

A(z) 3 legnagyobb pozíció:
D180530 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve. Jelen hirdetés nem
minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés részletes feltételeit az Alap D190227 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
Tájékoztatója tartalmazza, mely a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt megtalálható a D180418 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
forgalmazási helyeken. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az
alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők.

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök
D180530 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
D190227 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

3 hó
6 hó
1 év
2 év
3 év
4 év
Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:
nagyon
alacsony

alacsony

mérsékelt

közepes

jelentős

magas

5 év

nagyon
magas

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása:
3,99 %
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,03 %

Részarány
45,37 %
11,15 %
9,25 %
3,25 %
3,24 %
28,27 %
0,29 %
-0,18 %
-0,62 %
100,00 %
66,75 %
118,14 %

HAVI HÍRLEVÉL - 2018. FEBRUÁR (KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2018.02.28)

Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap
USD sorozat
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Alapkezelő:
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:
Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Vezető forgalmazó:
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Benchmark összetétele:
100% RMAX Index
ISIN kód:
HU0000714282
Indulás:
2014.12.18
Devizanem:
USD
A teljes alap nettó eszközértéke: 2 798 592 367 HUF
USD sorozat nettó eszközértéke: 227 236 USD
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0,827316 USD
BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az alap célja, hogy az általa felvett pozíciók segítségével, megfelelő kockázati limitek
mellett az árfolyamok változásából tőkenövekedésre tegyen szert. Az alap a különböző
befektetési eszközökből igyekszik a legnagyobb szabadsággal, iparági vagy földrajzi
specifikáció nélkül válogatni. Az alap különböző eszközökben levő közép és hosszú
távú trendek kombinációit használva részvényeket, kötvényeket és egyéb
értékpapírokat vásárolhat, vagy kölcsönvétel után adhat el rövidre, tőzsdei vagy
tőzsdén kívüli határidős ügyletek segítségével vehet fel vételi, illetve eladási pozíciókat,
valamint opciós ügyleteket köthet. Az alap kezelője fundamentális és technikai
elemzés segítségével választja ki a befektetési eszközöket, és azokat úgy kombinálja,
hogy ésszerű kockázatok mellett az alapnak lehetősége és mozgástere legyen a
bankbetéteket jelentősen meghaladó hozamokat is elérni. Az alap nem jelöl ki
magának befektetési célországot, illetve régiót vagy iparágat, de kitekintése globális,
pozícióinak jelentős részét pedig az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió
tagországainak piacain veszi fel. Az alap a jogszabályban meghatározott limitek és
szorzószámok figyelembe vételével tőkeáttételes, illetve nettó eladási (short)
pozíciókat is felvehet.
FORGALMAZÓK

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., CONCORDE Értékpapír Zrt., Equilor
Befektetési Zrt, OTP Bank Nyrt., Raiffeisen Bank Zrt., SPB Befektetési Zrt.,
Takarékbank Zrt
A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv
indulástól
2017
2016
2015

Befektetési jegy
-5,76 %
0,14 %
-7,92 %
-12,99 %

Február elején több mint két éve nem látott intenzitású eladási hullám bontakozott ki a
világ tőzsdéin. Az esést katalizálhatta a rekord mennyiségű pénzbeáramlás melletti
túlzott részvénypiaci pozícionáltság, és a hozamok gyorsuló emelkedése is, azonban
egyes szakértők szerint, az amerikai bérstatisztika is közre játszott, sokan a
munkaerőpiac túlfűtöttségét vélték felfedezni az adatokban.
A rekord mennyiségű pénzbeáramlás a korrekció után a visszájára fordult, így 30,6
milliárd dollár áramlott ki a részvényalapokból, ami a valaha mért legnagyobb érték.
Amerikában egy kis időre megint leállt az amerikai szövetségi kormány, miután nem
sikerült megszavazni a működéshez szükséges költségvetési jogszabályt a
Szenátusban. A februárban publikált vártnál magasabb inflációs számoknak nem volt
negatív hatása a részvénypiacokra, de a márciusi kamatemelés valószínűségét 83%-ra
teszi a piac. A 10 éves amerikai állampapír elérte a 2,95 százalékot, így az amerikai
hozamok új 4 éves csúcsra emelkedtek.
A hónap elején még az euró és a forint is hároméves csúcson volt a dollárral szemben,
azonban az erősebb amerikai munkapiaci adatsor után elkezdett erősödni az amerikai
deviza, miután a munkanélküliségi adatok arról árulkodtak, hogy jó állapotban van a
tengerentúli gazdaság, így ez a FED kamatemeléseit is befolyásolhatja.
Emanuel Macron pártja a hónapban két parlamenti időközi választást is elveszített a
konzervatív köztársaságiak javára, mindkét körzetben tavalyi szavazóiknak több mint
felét elvesztette, így az elnök csökkenő népszerűségének már pártjára is negatív
hatása van. Februárban megszületett a német nagykoalíciós megállapodás, miután a
CDU/CSU jelentős engedményeket tett az SPD-nek.
A Fitch B- -ról egy fokozattal B-re minősítette fel a görög államadósságot, míg az S&P
az orosz államadósságot minősítette fel BBB- fokozatra, amivel az ország kikerült a
bóvli kategóriából.
Az olajár egy hónapos mélypontra zuhant a vártnál jobban növekvő készletek
eredményeképp, azonban a szaúdi olajminiszter kijelentése után, miszerint jelentősen
az OPEC kvóta alatt termelnek az első negyedévben és a csökkenő olajkészletek
következtében visszapattant a nyersanyag ára.
Február elején még a korrekció előtt sikerült visszavágnunk az alap részvény
kitettségét, így defenzívebb stratégia mellett februárban a részvénypozíciók fedezésére
német és feltörekvő piaci rövid pozíciót is nyitottunk. Kötvénykitettséget tekintve a
hónap elején növeltük a kötvénypiaci rövid kitettségünket, és orosz dolláros
állampapírok szpred szűkülésére játszó pozíciót nyitottunk. Az alap kevésbé
kockázatkeresően kezdi a márciust, jelenleg a kivárás a fő szempont és keressük a
megfelelő beszállási pontokat.

Benchmark
0,93 %
AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2018.02.28
0,20 %
Eszköz típusa
1,22 % Kincstárjegyek
1,50 % Nemzetközi részvények
A SOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN
Államkötvények
EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2017.03.01 - 2018.02.28
Magyar részvények
Kollektív értékpapírok
Számlapénz
Követelés
Kötelezettség
Nyitott derivatív pozíciók értéke
Összesen
Származtatott ügyletek
Nettó korrekciós tőkeáttétel

A(z) 3 legnagyobb pozíció:
D180530 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
----- Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap USD sorozat
D190227 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
----- Benchmark
A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve. Jelen hirdetés nem D180418 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés részletes feltételeit az Alap
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök
Tájékoztatója tartalmazza, mely a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt megtalálható a
forgalmazási helyeken. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az D180530 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők.
D190227 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
BEFEKTETÉSI HORIZONT:
KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

A javasolt minimális befektetési idő:
3 hó
6 hó
1 év
2 év
3 év
4 év
Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:
nagyon
alacsony

alacsony

mérsékelt

közepes

jelentős

magas

5 év

nagyon
magas

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása:
5,10 %
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,08 %

Részarány
45,37 %
11,15 %
9,25 %
3,25 %
3,24 %
28,27 %
0,29 %
-0,18 %
-0,62 %
100,00 %
66,75 %
118,14 %

HAVI HÍRLEVÉL - 2018. FEBRUÁR (KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2018.02.28)

Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap
HUF sorozat
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő:
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:
Unicredit Bank Hungary Zrt.
Vezető forgalmazó:
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Benchmark összetétele:
100% ZMAX Index
ISIN kód:
HU0000702303
Indulás:
2002.09.25
Devizanem:
HUF
A teljes alap nettó eszközértéke: 7 719 740 276 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke: 7 590 681 659 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 2,279980 HUF
BEFEKTETÉSI POLITIKA:
Az Alap célja, hogy stabil, nagyon alacsony kockázatú befektetési formaként funkcionáljon,
ám a banki hozamoknál magasabb hozamot nyújtson a befektetőknek. Az Alapkezelő a fenti
elveknek megfelelően választja ki a portfólióelemeket. A likviditás biztosításának érdekében
az Alap elsősorban az ÁKK által forgalomba hozott államkötvényeket és
diszkontkincstárjegyeket, valamint a Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott kötvényeket
kívánja portfóliójában tartani. A portfólióban lévő eszközök átlagos hátralévő futamideje a 6
hónapot, az eszközök átlagos hátralévő élettartama a 12 hónapot nem haladhatja meg. Az
Alap alacsony kockázatú, ugyanakkor az állampapíroknál várhatóan magasabb hozamot
biztosító banki és vállalati kibocsátású, forintban denominált, hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírokat is tarthat a portfóliójában. Az Alap továbbá korlátozott mértékben fektethet az
OECD vagy G20 ország által kibocsátott állampapírokba, illetve az EU bármely tagállamának
központi kormánya, regionális vagy helyi önkormányzata, jegybankja, illetőleg az Európai
Unió, az Európai Központi Bank vagy az Európai Beruházási Bank által kibocsátott vagy
garantált hitelviszonyt megtestesítő értékpapírba. A változó kamatozású, forintban
denominált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében a hátralévő átlagos futamidő a
legközelebbi kamatfizetési napig hátralévő napok számával egyezik meg. Az Alap
pénzeszközeit bankbetétben is elhelyezheti. Az alap korlátozott mértékben devizaeszközöket
is tarthat a portfóliójában, de csak a devizaárfolyam-kockázat teljes fedezése mellett (a
származtatott ügylet és a fedezni kívánt értékpapír devizakitettsége között 5%-nál nagyobb
eltérés nem adódhat). Az Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap mindenkori befektetési
portfóliójának legalább 80 százalékos arányban kell EGT-állam által kibocsátott, forintban
jegyzett, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt tartalmaznia.
FORGALMAZÓK
Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., Codex Tőzsdeügynökség és Értéktár Zrt.,
Commerzbank Zrt., CONCORDE Értékpapír Zrt., Equilor Befektetési Zrt, Erste Befektetési
Zrt., OTP Bank Nyrt., Raiffeisen Bank Zrt., SPB Befektetési Zrt., Takarékbank Zrt, Unicredit
Bank Hungary Zrt.
A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv
indulástól
1 hónap
3 hónap
6 hónap
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:
Az MNB-nél elhelyezett 3 hónapos betétek állománya december végén elérte a korábban
megcélzott 75 milliárd forintos szintet. Mivel az MNB 2018-ban nem módosította a
befogadható betétekre kiszabott mennyiségi korlátot, így az állomány mértéke januárban és
februárban is 75 milliárd forintot tett ki. Egyúttal, az irányadó eszközből az idei évben már
nem áramlott többletlikviditás a piacra. Az MNB a korábbi hónapoktól eltérően februárban
csak 12 hónapos lejáraton hirdetett meg devizalikviditás-nyújtó FX-swap tendereket, így az
éven belüli hozamokra helyeződő nyomás nem nőtt érdemben.
A Monetáris Tanács február 27-i kamatdöntő ülése eseménytelennek bizonyult. Az ülést
követően kiadott közlemény sem tartalmában, sem hangnemében nem változott érdemben.
Az egyedüli módosítás a korábbi hónapokban kiadott galamb hangvételű közleményekhez
képest csupán a fix kamatozású hitelek arányának növelésére vonatkozó mondat elhagyása
volt. Előretekintő iránymutatásában az MNB ismét megerősítette a tartósan laza monetáris
kondíciók huzamosabb ideig történő fenntartása melletti elkötelezettségét.
A februári diszkontkincstárjegy aukciókon nem következett be meglepetés, a 3 hós aukciók
0, a 12 hónapos aukciók 0 és 1 bázispontos átlaghozamokkal zárultak. Annál inkább
érdekes volt, hogy az ÁKK a hónapban 6 hetes likviditási aukciót is hirdetett 40 milliárd forint
értékben, majd az elfogadott mennyiséget 60 milliárd forintra növelte.
A 3 hónapos referenciahozam értéke februárban -3-ról -2 bázispontra nőtt, míg a 12
hónapos referenciahozam 0-ról -2 bázispontra csökkent.
AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2018.02.28

Eszköz típusa
Kincstárjegyek
Vállalati és hitelintézeti kötvények
Államkötvények
Számlapénz
Nyitott derivatív pozíciók értéke
Összesen
Származtatott ügyletek
Nettó korrekciós tőkeáttétel

Részarány
43,41 %
23,33 %
12,96 %
20,38 %
-0,07 %
100,00 %
33,77 %
100,00 %

A(z) 5 legnagyobb pozíció:
MFB 2018/03/28 0,01% (Magyar Fejlesztési Bank Zrt.)
2019B (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
D181227 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
MFB 2018/04/16 1,875% (Magyar Fejlesztési Bank Zrt.)
D180718 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök
MFB 2018/03/28 0,01% (Magyar Fejlesztési Bank Zrt.)
2019B (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
Benchmark D181227 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
5,91 % Lejárat szerinti megoszlás:
0,01 %
0,01 %
0,05 %
0,11 %
0,81 %
1,25 %
2,46 %
5,23 %
8,52 %
5,17 %
A SOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN
5,53 %
EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2017.03.01 - 2018.02.28
9,30 %
8,95 %

Befektetési jegy
5,44 %
-0,01 %
-0,01 %
0,07 %
0,05 %
0,83 %
1,33 %
2,21 %
4,54 %
8,32 %
4,65 %
4,94 %
9,20 %
8,78 %

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása:
0,19 %
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,03 %
BEFEKTETÉSI HORIZONT:
A javasolt minimális befektetési idő:

3 hó

6 hó

1 év

2 év

3 év

4 év

5 év

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:
----- Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap HUF sorozat

nagyon
alacsony

alacsony

mérsékelt

közepes

jelentős

magas

nagyon
magas

----- Benchmark

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve. Jelen hirdetés nem
minősül 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 megismerhetők.

HAVI HÍRLEVÉL - 2018. FEBRUÁR (KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2018.02.28)

Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap
intézményi sorozat
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő:
Letétkezelő:
Vezető forgalmazó:
Benchmark összetétele:
ISIN kód:
Indulás:
Devizanem:
A teljes alap nettó eszközértéke:
Intézményi sorozat nettó
eszközértéke:
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő
Zrt.
Unicredit Bank Hungary Zrt.
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő
Zrt.
100% ZMAX Index
HU0000718135
2016.12.01
HUF
7 719 740 276 HUF
129 058 617 HUF
1,002516 HUF

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap célja, hogy stabil, nagyon alacsony kockázatú befektetési formaként
funkcionáljon, ám a banki hozamoknál magasabb hozamot nyújtson a befektetőknek.
Az Alapkezelő a fenti elveknek megfelelően választja ki a portfólióelemeket. A likviditás
biztosításának érdekében az Alap elsősorban az ÁKK által forgalomba hozott
államkötvényeket és diszkontkincstárjegyeket, valamint a Magyar Nemzeti Bank által
kibocsátott kötvényeket kívánja portfóliójában tartani. A portfólióban lévő eszközök
átlagos hátralévő futamideje a 6 hónapot, az eszközök átlagos hátralévő élettartama a
12 hónapot nem haladhatja meg. Az Alap alacsony kockázatú, ugyanakkor az
állampapíroknál várhatóan magasabb hozamot biztosító banki és vállalati kibocsátású,
forintban denominált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat is tarthat a
portfóliójában. Az Alap továbbá korlátozott mértékben fektethet az OECD vagy G20
ország által kibocsátott állampapírokba, illetve az EU bármely tagállamának központi
kormánya, regionális vagy helyi önkormányzata, jegybankja, illetőleg az Európai Unió,
az Európai Központi Bank vagy az Európai Beruházási Bank által kibocsátott vagy
garantált hitelviszonyt megtestesítő értékpapírba. A változó kamatozású, forintban
denominált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében a hátralévő átlagos
futamidő a legközelebbi kamatfizetési napig hátralévő napok számával egyezik meg.
Az Alap pénzeszközeit bankbetétben is elhelyezheti. Az alap korlátozott mértékben
devizaeszközöket is tarthat a portfóliójában, de csak a devizaárfolyam-kockázat teljes
fedezése mellett (a származtatott ügylet és a fedezni kívánt értékpapír devizakitettsége
között 5%-nál nagyobb eltérés nem adódhat). Az Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap
mindenkori befektetési portfóliójának legalább 80 százalékos arányban kell EGT-állam
által kibocsátott, forintban jegyzett, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt tartalmaznia.
FORGALMAZÓK
A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv
indulástól
1 hónap
3 hónap
6 hónap
2017

Befektetési jegy
0,20 %
-0,01 %
-0,01 %
0,07 %
0,18 %

Az MNB-nél elhelyezett 3 hónapos betétek állománya december végén elérte a
korábban megcélzott 75 milliárd forintos szintet. Mivel az MNB 2018-ban nem
módosította a befogadható betétekre kiszabott mennyiségi korlátot, így az állomány
mértéke januárban és februárban is 75 milliárd forintot tett ki. Egyúttal, az irányadó
eszközből az idei évben már nem áramlott többletlikviditás a piacra. Az MNB a korábbi
hónapoktól eltérően februárban csak 12 hónapos lejáraton hirdetett meg
devizalikviditás-nyújtó FX-swap tendereket, így az éven belüli hozamokra helyeződő
nyomás nem nőtt érdemben.
A Monetáris Tanács február 27-i kamatdöntő ülése eseménytelennek bizonyult. Az
ülést követően kiadott közlemény sem tartalmában, sem hangnemében nem változott
érdemben. Az egyedüli módosítás a korábbi hónapokban kiadott galamb hangvételű
közleményekhez képest csupán a fix kamatozású hitelek arányának növelésére
vonatkozó mondat elhagyása volt. Előretekintő iránymutatásában az MNB ismét
megerősítette a tartósan laza monetáris kondíciók huzamosabb ideig történő
fenntartása melletti elkötelezettségét.
A februári diszkontkincstárjegy aukciókon nem következett be meglepetés, a 3 hós
aukciók 0, a 12 hónapos aukciók 0 és 1 bázispontos átlaghozamokkal zárultak. Annál
inkább érdekes volt, hogy az ÁKK a hónapban 6 hetes likviditási aukciót is hirdetett 40
milliárd forint értékben, majd az elfogadott mennyiséget 60 milliárd forintra növelte.
A 3 hónapos referenciahozam értéke februárban -3-ról -2 bázispontra nőtt, míg a 12
hónapos referenciahozam 0-ról -2 bázispontra csökkent.
AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2018.02.28

Eszköz típusa
Kincstárjegyek
Vállalati és hitelintézeti kötvények
Államkötvények
Számlapénz
Nyitott derivatív pozíciók értéke
Összesen
Származtatott ügyletek
Nettó korrekciós tőkeáttétel

Részarány
43,41 %
23,33 %
12,96 %
20,38 %
-0,07 %
100,00 %
33,77 %
100,00 %

A(z) 5 legnagyobb pozíció:
MFB 2018/03/28 0,01% (Magyar Fejlesztési Bank Zrt.)
2019B (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
D181227 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
MFB 2018/04/16 1,875% (Magyar Fejlesztési Bank Zrt.)
D180718 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök
MFB 2018/03/28 0,01% (Magyar Fejlesztési Bank Zrt.)
Benchmark
2019B (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
0,13 %
D181227 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
0,01 %
Lejárat szerinti megoszlás:
0,01 %
0,05 %
0,11 %

A SOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2017.03.01 - 2018.02.28

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:

----- Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap intézményi sorozat

----- Benchmark

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve. Jelen hirdetés nem
minősül 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 megismerhetők.

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása:
0,19 %
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,03 %

3 hó
6 hó
1 év
2 év
3 év
4 év
Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:
nagyon
alacsony

alacsony

mérsékelt

közepes

jelentős

magas

5 év

nagyon
magas
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Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Alapkezelő:
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:
Raiffeisen Bank Zrt.
Vezető forgalmazó:
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Benchmark összetétele:
Az alapnak nincs benchmarkja
ISIN kód:
HU0000716105
Indulás:
2016.03.07
Devizanem:
HUF
A teljes alap nettó eszközértéke: 634 433 791 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke: 634 433 791 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1,038021 HUF
BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Aegon Prémium Esernyő Alap célja olyan jól diverzifikált, hatékony portfóliók
kialakítása, melyek adott kockázati szint mellett a lehető legmagasabb hozam
elérésére törekszenek. Az Esernyőalap lehetővé teszi befektetői számára, hogy az
Aegon Alapkezelő, valamint más, neves alapkezelők által kezelt alapokból
összeállított, a portfóliók kockázatát, valamint az aktuális piaci helyzetet is figyelembe
vevő Részalapokba fektessenek. Az Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető
Részalap elsősorban közepes kockázatvállalási hajlandóságú befektetőknek ajánlott,
akik közepes mértékű volatilitás mellett magasabb hozam elérésére törekszenek. Az
Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap az Aegon Prémium Esernyőalap
k ö- zepes kockázatú részalapja, egyaránt fektet részvény-, kötvény-, pénzpiaci-,
vegyes-, valamint abszolút hozamú, illetve egyéb alapokba. A részvényalapok hosszú
távú célsúlya 30%. Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. által
kibocsátott kollektív befektetési értékpapírok aránya nem haladhatja meg a 75%-ot. A
Részalapok nem kívánnak egyik befektetési alapból sem több mint 20%-os súlyt
tartani, kivéve az Aegon Alfa Származtatott Befektetési Alapot, Aegon Belföldi Kötvény
Befektetési Alapot, az Aegon Moneymaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési
Alapot, Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alapot, Aegon
Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alapot, Aegon Panoráma Származtatott Befektetési
Alapot, Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap és az Aegon Ózon Éves Tőkevédett
Befektetési Alapot.
FORGALMAZÓK

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv
indulástól
2017

Befektetési jegy
1,90 %
4,84 %

Benchmark

A SOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2017.03.01 - 2018.02.28

----- Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap
A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve. Jelen hirdetés nem
minősül 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 megismerhetők.

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 4,06 %
BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:
3 hó
6 hó
1 év
2 év
3 év
4 év
Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:
nagyon
alacsony

alacsony

mérsékelt

közepes

jelentős

magas

5 év

nagyon
magas

Február elején több mint két éve nem látott intenzitású eladási hullám bontakozott ki a
világ tőzsdéin. Az esést katalizálhatta a rekord mennyiségű pénzbeáramlás melletti
túlzott részvénypiaci pozícionáltság, és a hozamok gyorsuló emelkedése is, azonban
egyes szakértők szerint, az amerikai bérstatisztika is közre játszott, sokan a
munkaerőpiac túlfűtöttségét vélték felfedezni az adatokban.
A rekord mennyiségű pénzbeáramlás a korrekció után a visszájára fordult, így 30,6
milliárd dollár áramlott ki a részvényalapokból, ami a valaha mért legnagyobb érték.
Amerikában egy kis időre megint leállt az amerikai szövetségi kormány, miután nem
sikerült megszavazni a működéshez szükséges költségvetési jogszabályt a
Szenátusban. A februárban publikált vártnál magasabb inflációs számoknak nem volt
negatív hatása a részvénypiacokra, de a márciusi kamatemelés valószínűségét 83%-ra
teszi a piac. A 10 éves amerikai állampapír elérte a 2,95 százalékot, így az amerikai
hozamok új 4 éves csúcsra emelkedtek.
A hónap elején még az euró és a forint is hároméves csúcson volt a dollárral szemben,
azonban az erősebb amerikai munkapiaci adatsor után elkezdett erősödni az amerikai
deviza, miután a munkanélküliségi adatok arról árulkodtak, hogy jó állapotban van a
tengerentúli gazdaság, így ez a FED kamatemeléseit is befolyásolhatja.
Emanuel Macron pártja a hónapban két parlamenti időközi választást is elveszített a
konzervatív köztársaságiak javára, mindkét körzetben tavalyi szavazóiknak több mint
felét elvesztette, így az elnök csökkenő népszerűségének már pártjára is negatív
hatása van. Februárban megszületett a német nagykoalíciós megállapodás, miután a
CDU/CSU jelentős engedményeket tett az SPD-nek.
A Fitch B- -ról egy fokozattal B-re minősítette fel a görög államadósságot, míg az S&P
az orosz államadósságot minősítette fel BBB- fokozatra, amivel az ország kikerült a
bóvli kategóriából.
Az olajár egy hónapos mélypontra zuhant a vártnál jobban növekvő készletek
eredményeképp, azonban a szaúdi olajminiszter kijelentése után, miszerint jelentősen
az OPEC kvóta alatt termelnek az első negyedévben és a csökkenő olajkészletek
következtében visszapattant a nyersanyag ára.
Február elején jelentősen lecsökkentettük a kockázatot az alapokban, így
visszavágtuk a feltörekvő piaci, az orosz és az amerikai részvény kitettséget is,
emellett lecsökkentettük a feltörekvő kötvény alap súlyát is, míg megemeltük az Ózon,
PIMCO és a Belföldi kötvény alap súlyát. A hónap végén visszatöltöttük a részvények
súlyát a hosszú távú célsúlyukra, így feltörekvő piaci és orosz piaci részvény
kitettséget nyitottunk, emellett a Belföldi kötvény alap terhére a Lengyel kötvény alap
súlyát is megnöveltük, miután pozitívabban tekintünk a lengyel állampapír piacra.
AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2018.02.28

Eszköz típusa
Kollektív értékpapírok
Számlapénz
Kötelezettség
Nyitott derivatív pozíciók értéke
Összesen
Származtatott ügyletek
Nettó korrekciós tőkeáttétel
A(z) 20 legnagyobb pozíció:
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap
SPDR S&P 500 ETF (USD)
PIMCO Funds Global Investors S
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap
JPMorgan Europe Strategic Growth Fund
Fidelity Funds America Fund USD I sorozat
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund
Aegon ÓzonMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Fidelity Funds - China Consumer Fund Y-ACC-USD
Deutsche X-Trackers MSCI Japan ETF
Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap

Részarány
97,52 %
2,75 %
-0,15 %
-0,11 %
100,00 %
7,04 %
100,00 %

HAVI HÍRLEVÉL - 2018. FEBRUÁR (KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2018.02.28)

Aegon Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Alapkezelő:
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:
Raiffeisen Bank Zrt.
Vezető forgalmazó:
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Benchmark összetétele:
Az alapnak nincs benchmarkja
ISIN kód:
HU0000716113
Indulás:
2016.03.07
Devizanem:
HUF
A teljes alap nettó eszközértéke: 1 419 566 258 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke: 1 419 566 258 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1,107597 HUF
BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Aegon Prémium Esernyő Alap célja olyan jól diverzifikált, hatékony portfóliók
kialakítása, melyek adott kockázati szint mellett a lehető legmagasabb hozam elérésére törekszenek. Az Esernyőalap lehetővé teszi befektetői számára, hogy az
Aegon Alapkezelő, valamint más, neves alapkezelők által kezelt alapokból
összeállított, a portfóliók kockázatát, valamint az aktuális piaci helyzetet is figyelembe
vevő Részalapokba fektessenek. Az Aegon Prémium Everest Alapokba Fektető
Részalap elsősorban magasabb kockázattűrésű ügyfeleknek ajánlott, olyan
befektetőknek, akik relatíve magas hozam elérésére törekszenek, és ennek érdekében
hajlandóak kockázatot is vállalni. A Részalap egyaránt tartalmaz magas volatilitású,
ugyanakkor magas hozampotenciállal rendelkező részvényalapokat, alacsonyabb
kockázatú kötvény, illetve pénzpiaci alapokat, illetve az előbbi eszközosztályokkal
alacsony korrelációt mutató abszolút hozamú, valamint vegyes alapokat. Az Aegon
Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap az Aegon Prémium Esernyőalap
legkockázatosabb részalapja, legnagyobb súllyal részvényalapokba fektet. A
részvényalapok hosszú távú célsúlya 60%. Az Aegon Magyarország Befektetési
Alapkezelő Zrt. által kibocsátott kollektív befektetési értékpapírok aránya nem
haladhatja meg az 50%-ot. A Részalapok nem kívánnak egyik befektetési alapból sem
több mint 20%-os súlyt tartani, kivéve az Aegon Alfa Származtatott Befektetési Alapot,
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alapot, az Aegon Moneymaxx Expressz Abszolút
Hozamú Befektetési Alapot, Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési
Alapot, Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alapot, Aegon Panoráma
Származtatott Befektetési Alapot, Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap és az Aegon
Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alapot.
FORGALMAZÓK

Február elején több mint két éve nem látott intenzitású eladási hullám bontakozott ki a
világ tőzsdéin. Az esést katalizálhatta a rekord mennyiségű pénzbeáramlás melletti
túlzott részvénypiaci pozícionáltság, és a hozamok gyorsuló emelkedése is, azonban
egyes szakértők szerint, az amerikai bérstatisztika is közre játszott, sokan a
munkaerőpiac túlfűtöttségét vélték felfedezni az adatokban.
A rekord mennyiségű pénzbeáramlás a korrekció után a visszájára fordult, így 30,6
milliárd dollár áramlott ki a részvényalapokból, ami a valaha mért legnagyobb érték.
Amerikában egy kis időre megint leállt az amerikai szövetségi kormány, miután nem
sikerült megszavazni a működéshez szükséges költségvetési jogszabályt a
Szenátusban. A februárban publikált vártnál magasabb inflációs számoknak nem volt
negatív hatása a részvénypiacokra, de a márciusi kamatemelés valószínűségét 83%-ra
teszi a piac. A 10 éves amerikai állampapír elérte a 2,95 százalékot, így az amerikai
hozamok új 4 éves csúcsra emelkedtek.
A hónap elején még az euró és a forint is hároméves csúcson volt a dollárral szemben,
azonban az erősebb amerikai munkapiaci adatsor után elkezdett erősödni az amerikai
deviza, miután a munkanélküliségi adatok arról árulkodtak, hogy jó állapotban van a
tengerentúli gazdaság, így ez a FED kamatemeléseit is befolyásolhatja.
Emanuel Macron pártja a hónapban két parlamenti időközi választást is elveszített a
konzervatív köztársaságiak javára, mindkét körzetben tavalyi szavazóiknak több mint
felét elvesztette, így az elnök csökkenő népszerűségének már pártjára is negatív
hatása van. Februárban megszületett a német nagykoalíciós megállapodás, miután a
CDU/CSU jelentős engedményeket tett az SPD-nek.
A Fitch B- -ról egy fokozattal B-re minősítette fel a görög államadósságot, míg az S&P
az orosz államadósságot minősítette fel BBB- fokozatra, amivel az ország kikerült a
bóvli kategóriából.
Az olajár egy hónapos mélypontra zuhant a vártnál jobban növekvő készletek
eredményeképp, azonban a szaúdi olajminiszter kijelentése után, miszerint jelentősen
az OPEC kvóta alatt termelnek az első negyedévben és a csökkenő olajkészletek
következtében visszapattant a nyersanyag ára.
Február elején jelentősen lecsökkentettük a kockázatot az alapokban, így
visszavágtuk a feltörekvő piaci, az orosz és az amerikai részvény kitettséget is,
emellett lecsökkentettük a feltörekvő kötvény alap súlyát is, míg megemeltük az Ózon,
PIMCO és a Belföldi kötvény alap súlyát. A hónap végén visszatöltöttük a részvények
súlyát a hosszú távú célsúlyukra, így feltörekvő piaci és orosz piaci részvény
kitettséget nyitottunk, emellett a Belföldi kötvény alap terhére a Lengyel kötvény alap
súlyát is megnöveltük, miután pozitívabban tekintünk a lengyel állampapír piacra.
AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2018.02.28

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Eszköz típusa
Kollektív értékpapírok
Időtáv
Befektetési jegy
Benchmark Számlapénz
indulástól
5,30 %
Kötelezettség
Követelés
2017
8,11 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke
A SOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN
Összesen
EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2017.03.01 - 2018.02.28
Származtatott ügyletek
Nettó korrekciós tőkeáttétel
A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

----- Aegon Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap
A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve. Jelen hirdetés nem
minősül 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 megismerhetők.

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:
3 hó
6 hó
1 év
2 év
3 év
4 év
Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:
nagyon
alacsony

alacsony

mérsékelt

közepes

jelentős

magas

5 év

nagyon
magas

A(z) 20 legnagyobb pozíció:
SPDR S&P 500 ETF (USD)
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap
Aegon ÓzonMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Fidelity Funds America Fund USD I sorozat
JPMorgan Europe Strategic Growth Fund
PIMCO Funds Global Investors S
Deutsche X-Trackers MSCI Japan ETF
Fidelity Funds - China Consumer Fund Y-ACC-USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap
Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap
Fidelity Funds Emerging Markets
Allianz Europe Equity Growth
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök
SPDR S&P 500 ETF (USD)
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap
KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 7,01 %

Részarány
95,43 %
6,54 %
-3,27 %
1,41 %
-0,11 %
100,00 %
6,59 %
100,00 %
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Aegon Prémium Expert Alapokba Fektető Részalap
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő:
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:
Raiffeisen Bank Zrt.
Vezető forgalmazó:
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Benchmark összetétele:
Az alapnak nincs benchmarkja
ISIN kód:
HU0000716097
Indulás:
2016.03.07
Devizanem:
HUF
A teljes alap nettó eszközértéke: 448 802 691 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke: 448 802 691 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0,982644 HUF
BEFEKTETÉSI POLITIKA:

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Február elején több mint két éve nem látott intenzitású eladási hullám bontakozott ki a
világ tőzsdéin. Az esést katalizálhatta a rekord mennyiségű pénzbeáramlás melletti
túlzott részvénypiaci pozícionáltság, és a hozamok gyorsuló emelkedése is, azonban
egyes szakértők szerint, az amerikai bérstatisztika is közre játszott, sokan a
munkaerőpiac túlfűtöttségét vélték felfedezni az adatokban.
A rekord mennyiségű pénzbeáramlás a korrekció után a visszájára fordult, így 30,6
milliárd dollár áramlott ki a részvényalapokból, ami a valaha mért legnagyobb érték.
Amerikában egy kis időre megint leállt az amerikai szövetségi kormány, miután nem
sikerült megszavazni a működéshez szükséges költségvetési jogszabályt a
Szenátusban. A februárban publikált vártnál magasabb inflációs számoknak nem volt
negatív hatása a részvénypiacokra, de a márciusi kamatemelés valószínűségét 83%-ra
teszi a piac. A 10 éves amerikai állampapír elérte a 2,95 százalékot, így az amerikai
hozamok új 4 éves csúcsra emelkedtek.
A hónap elején még az euró és a forint is hároméves csúcson volt a dollárral szemben,
azonban az erősebb amerikai munkapiaci adatsor után elkezdett erősödni az amerikai
deviza, miután a munkanélküliségi adatok arról árulkodtak, hogy jó állapotban van a
tengerentúli gazdaság, így ez a FED kamatemeléseit is befolyásolhatja.
Emanuel Macron pártja a hónapban két parlamenti időközi választást is elveszített a
konzervatív köztársaságiak javára, mindkét körzetben tavalyi szavazóiknak több mint
felét elvesztette, így az elnök csökkenő népszerűségének már pártjára is negatív
hatása van. Februárban megszületett a német nagykoalíciós megállapodás, miután a
CDU/CSU jelentős engedményeket tett az SPD-nek.
A Fitch B- -ról egy fokozattal B-re minősítette fel a görög államadósságot, míg az S&P
az orosz államadósságot minősítette fel BBB- fokozatra, amivel az ország kikerült a
bóvli kategóriából.
Az olajár egy hónapos mélypontra zuhant a vártnál jobban növekvő készletek
eredményeképp, azonban a szaúdi olajminiszter kijelentése után, miszerint jelentősen
az OPEC kvóta alatt termelnek az első negyedévben és a csökkenő olajkészletek
következtében visszapattant a nyersanyag ára.

Az Aegon Prémium Esernyő Alap célja olyan jól diverzifikált, hatékony portfóliók
kialakítása, melyek adott kockázati szint mellett a lehető legmagasabb hozam
elérésére törekszenek. Az Esernyőalap lehetővé teszi befektetői számára, hogy az
Aegon Alapkezelő, valamint más, neves alapkezelők által kezelt alapokból
összeállított, a portfóliók kockázatát, valamint az aktuális piaci helyzetet is figyelembe
vevő Részalapokba fektessenek. Az Aegon Prémium Expert Alapokba Fektető
Részalap elsősorban mérsékelt kockázatvállalási hajlandóságú befektetőknek ajánlott.
A Részalap főként abszolút hozamú alapokon keresztül a kockázatmentes hozamot
meghaladó hozam elérésére törekszik minden piaci körülmény között. Az Aegon
Prémium Expert Alapokba Fektető Részalap az Aegon Prémium Esernyőalap
legalacsonyabb kockázatú részalapja, amely elsősorban abszolút hozamú és vegyes,
másodsorban kötvény és pénzpiaci alapokat tart. A részvényalapok hosszú távú
célsúlya 0%. Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. által kibocsátott
kollektív befektetési értékpapírok aránya elérheti a 100%-ot. A Részalapok nem
kívánnak egyik befektetési alapból sem több mint 20%-os súlyt tartani, kivéve az
Aegon Alfa Származtatott Befektetési Alapot, Aegon Belföldi Kötvény Befektetési
AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2018.02.28
Alapot, az Aegon Moneymaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alapot, Aegon
BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alapot, Aegon Maraton Aktív
Eszköz típusa
Vegyes Befektetési Alapot, Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alapot, Aegon Kollektív értékpapírok
Pénzpiaci Befektetési Alap és az Aegon Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alapot.
Számlapénz
FORGALMAZÓK
Kötelezettség
Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Összesen
Származtatott ügyletek
A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:
Nettó korrekciós tőkeáttétel
Időtáv
Befektetési jegy
Benchmark
A(z) 20 legnagyobb pozíció:
indulástól
-0,88 %
Concorde
Columbus
Globális
Értékalapú Származtatott Befektetési Alap
2017
-0,46 %
Aegon
Maraton
Aktív
Vegyes
Befektetési
Alap
A SOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap
EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2017.03.01 - 2018.02.28
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Concorde 2000 Nyíltvégő Befektetési Alap
CONCORDE PLATINA PI DERIV-B

Részarány
97,80 %
5,85 %
-3,64 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök
Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Concorde 2000 Nyíltvégő Befektetési Alap
CONCORDE PLATINA PI DERIV-B
----- Aegon Prémium Expert Alapokba Fektető Részalap
A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve. Jelen hirdetés nem
minősül 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 megismerhetők.

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:
3 hó
6 hó
1 év
2 év
3 év
4 év
Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:

5 év

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 1,77 %
nagyon
alacsony

alacsony

mérsékelt

közepes

jelentős

magas

nagyon
magas
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Aegon Russia Részvény Befektetési Alap
HUF sorozat
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Alapkezelő:
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:
Unicredit Bank Hungary Zrt.
Vezető forgalmazó:
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Benchmark összetétele:
95% RXUSD Index + 5% US Libor Total Return 1M Index
ISIN kód:
HU0000707401
Indulás:
2008.12.04
Devizanem:
HUF
A teljes alap nettó eszközértéke: 4 727 370 039 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke: 2 185 773 852 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 2,350688 HUF
BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap célja, hogy az orosz részvénypiac hozamából részesedjen, az orosz gazdasági
növekedésből a részvényárfolyamokon és az osztalékjövedelmeken keresztül profitáljon. A
részvénybefektetések kockázati jellemzőinek megfelelően az Alap magas kockázatú
befektetésnek minősül. Az Alapkezelő szándékai szerint az Alap portfólióját devizakülföldi
társaságok nyilvános forgalomba-hozatal során kibocsátott részvényei alkotják
túlnyomórészt. Az elsődleges befektetési célpontok azon vállalatok tőzsdén forgalmazott
értékpapírjai, mely cégek Oroszországban vagy a volt FÁK államokban tevékenykednek,
illetve bevételeik jelentős részét ezen országokból nyerik. Az Alapkezelő az Alap portfóliójának
kialakításakor a törvényi előírásokon túl, a biztonságot és a maximális diverzifikáció
(kockázatmegosztás) elveit tartja szem előtt. Az Alapkezelő a tőle elvárható maximális
gondossággal, saját belátása és döntése alapján, a vonatkozó jogszabályok és a Kezelési
Szabályzatban foglalt korlátozások betartása mellett, valamint a befektetési piacok
makrogazdasági környezetének figyelembevételével elsősorban fundamentális
elemzésekre támaszkodva alakítja ki az Alap forrásainak felhasználási módját. A portfólió
kialakításakor a részvények határozzák meg az Alap jellegét, így az Alapban adott pillanatban
tartható részvények aránya elérheti a mindenkori törvényes maximumot. A részvény
befektetéseken belüli arányokat az alapkezelő az orosz piacon kereskedett részvények között
úgy határozza meg, hogy az Alap - az Alapkezelő várakozásainak megfelelő jövőbeni
kockázatok és hozamok függvényében - hosszabb távon megvalósítsa célját, az alap által
meghirdetett benchmarknál magasabb eredményt érjen el. Az Alap eszközeit forintban tartja
nyílván, az Alapkezelőnek saját diszkrecionális döntése alapján lehetősége van a
devizakockázatok egészét vagy egy részét határidős devizapozíciókkal fedezni a törvényi
feltételek betartása mellett. A jelenlegi törvényi szabályozásnak megfelelően akár 100% is
lehet a portfólióban a részvények aránya.

Február elején több mint két éve nem látott intenzitású eladási hullám bontakozott ki a világ
tőzsdéin. Az esést katalizálhatta a rekord mennyiségű pénzbeáramlás melletti túlzott
részvénypiaci pozícionáltság, és a hozamok gyorsuló emelkedése is, azonban egyes
szakértők szerint, az amerikai bérstatisztika is közre játszott, sokan a munkaerőpiac
túlfűtöttségét vélték felfedezni az adatokban.
A rekord mennyiségű pénzbeáramlás a korrekció után a visszájára fordult, így 30,6 milliárd
dollár áramlott ki a részvényalapokból, ami a valaha mért legnagyobb érték.
Amerikában egy kis időre megint leállt az amerikai szövetségi kormány, miután nem sikerült
megszavazni a működéshez szükséges költségvetési jogszabályt a Szenátusban. A
februárban publikált vártnál magasabb inflációs számoknak nem volt negatív hatása a
részvénypiacokra, de a márciusi kamatemelés valószínűségét 83%-ra teszi a piac. A 10
éves amerikai állampapír elérte a 2,95 százalékot, így az amerikai hozamok új 4 éves
csúcsra emelkedtek.
A hónap elején még az euró és a forint is hároméves csúcson volt a dollárral szemben,
azonban az erősebb amerikai munkapiaci adatsor után elkezdett erősödni az amerikai
deviza, miután a munkanélküliségi adatok arról árulkodtak, hogy jó állapotban van a
tengerentúli gazdaság, így ez a FED kamatemeléseit is befolyásolhatja.
Emanuel Macron pártja a hónapban két parlamenti időközi választást is elveszített a
konzervatív köztársaságiak javára, mindkét körzetben tavalyi szavazóiknak több mint felét
elvesztette, így az elnök csökkenő népszerűségének már pártjára is negatív hatása van.
Februárban megszületett a német nagykoalíciós megállapodás, miután a CDU/CSU
jelentős engedményeket tett az SPD-nek.
A Fitch B- -ról egy fokozattal B-re minősítette fel a görög államadósságot, míg az S&P az
orosz államadósságot minősítette fel BBB- fokozatra, amivel az ország kikerült a bóvli
kategóriából.
Az olajár egy hónapos mélypontra zuhant a vártnál jobban növekvő készletek
eredményeképp, azonban a szaúdi olajminiszter kijelentése után, miszerint jelentősen az
OPEC kvóta alatt termelnek az első negyedévben és a csökkenő olajkészletek
következtében visszapattant a nyersanyag ára.
Az alap jól teljesített februárban, és az orosz piac is relatív jó teljesítményt mutatott más
piacokhoz képest, ezúttal az alap teljesítményéhez a forint gyengülése is hozzájárult. A piaci
emelkedés egyik oka az S&P felminősítése volt, miután az orosz államadósságot BBBfokozatra minősítették fel, amivel az ország kikerült a bóvli kategóriából. A leggyengébb
szektornak a kiskereskedelmi szektor bizonyult februárban.
AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2018.02.28

Eszköz típusa
Nemzetközi részvények
Számlapénz
Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., CIB Bank Zrt., Codex Tőzsdeügynökség és
Értéktár Zrt., Commerzbank Zrt., CONCORDE Értékpapír Zrt., Equilor Befektetési Zrt, Erste Kötelezettség
Befektetési Zrt., KBC Securities Magyarországi Fióktelepe, OTP Bank Nyrt., Raiffeisen Bank Követelés
Összesen
Zrt., SPB Befektetési Zrt., Takarékbank Zrt, Unicredit Bank Hungary Zrt.
Származtatott ügyletek
A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:
Nettó korrekciós tőkeáttétel
Időtáv
Befektetési jegy
Benchmark
A(z) 5 legnagyobb pozíció:
indulástól
9,70 %
11,22 %
SBERBANK-Sponsored
GDR
2017
-11,80 %
-13,92 %
2016
50,80 %
49,47 % TATNEFT GDR új
2015
11,61 %
9,86 % LUKOIL GDR NEW
2014
-32,35 %
-31,22 % Gazprom GDR
NOVATEK OAO GDR
2013
-1,93 %
-1,19 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök
2012
4,76 %
7,91 %
2011
-11,05 %
-12,34 % SBERBANK-Sponsored GDR
2010
35,75 %
35,82 % A részvények szektoronkénti megoszlása:
2009
78,23 %
103,33 %

Részarány
95,68 %
4,80 %
-0,74 %
0,27 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %

FORGALMAZÓK

A SOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2017.03.01 - 2018.02.28

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:
----- Aegon Russia Részvény Befektetési Alap HUF sorozat

----- Benchmark

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve. Jelen hirdetés nem minősül
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 megismerhetők.

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása:
16,65 %
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 16,61 %

3 hó
6 hó
1 év
2 év
3 év
4 év
Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:

nagyon
alacsony

alacsony

mérsékelt

közepes

jelentős

magas

5 év

nagyon magas

HAVI HÍRLEVÉL - 2018. FEBRUÁR (KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2018.02.28)

Aegon Russia Részvény Befektetési Alap
intézményi sorozat
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő:
Letétkezelő:
Vezető forgalmazó:
Benchmark összetétele:
ISIN kód:
Indulás:
Devizanem:
A teljes alap nettó eszközértéke:
Intézményi sorozat nettó
eszközértéke:
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Unicredit Bank Hungary Zrt.
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
95% RXUSD Index + 5% US Libor Total Return 1M
Index
HU0000709514
2010.12.10
HUF
4 727 370 039 HUF
1 472 302 879 HUF
2,531896 HUF

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Február elején több mint két éve nem látott intenzitású eladási hullám bontakozott ki a világ
tőzsdéin. Az esést katalizálhatta a rekord mennyiségű pénzbeáramlás melletti túlzott
részvénypiaci pozícionáltság, és a hozamok gyorsuló emelkedése is, azonban egyes
szakértők szerint, az amerikai bérstatisztika is közre játszott, sokan a munkaerőpiac
túlfűtöttségét vélték felfedezni az adatokban.
A rekord mennyiségű pénzbeáramlás a korrekció után a visszájára fordult, így 30,6 milliárd
dollár áramlott ki a részvényalapokból, ami a valaha mért legnagyobb érték.
Amerikában egy kis időre megint leállt az amerikai szövetségi kormány, miután nem sikerült
megszavazni a működéshez szükséges költségvetési jogszabályt a Szenátusban. A
februárban publikált vártnál magasabb inflációs számoknak nem volt negatív hatása a
részvénypiacokra, de a márciusi kamatemelés valószínűségét 83%-ra teszi a piac. A 10
éves amerikai állampapír elérte a 2,95 százalékot, így az amerikai hozamok új 4 éves
csúcsra emelkedtek.
A hónap elején még az euró és a forint is hároméves csúcson volt a dollárral szemben,
azonban az erősebb amerikai munkapiaci adatsor után elkezdett erősödni az amerikai
deviza, miután a munkanélküliségi adatok arról árulkodtak, hogy jó állapotban van a
tengerentúli gazdaság, így ez a FED kamatemeléseit is befolyásolhatja.
Emanuel Macron pártja a hónapban két parlamenti időközi választást is elveszített a
konzervatív köztársaságiak javára, mindkét körzetben tavalyi szavazóiknak több mint felét
elvesztette, így az elnök csökkenő népszerűségének már pártjára is negatív hatása van.
Februárban megszületett a német nagykoalíciós megállapodás, miután a CDU/CSU
jelentős engedményeket tett az SPD-nek.
A Fitch B- -ról egy fokozattal B-re minősítette fel a görög államadósságot, míg az S&P az
orosz államadósságot minősítette fel BBB- fokozatra, amivel az ország kikerült a bóvli
kategóriából.
Az olajár egy hónapos mélypontra zuhant a vártnál jobban növekvő készletek
eredményeképp, azonban a szaúdi olajminiszter kijelentése után, miszerint jelentősen az
OPEC kvóta alatt termelnek az első negyedévben és a csökkenő olajkészletek
következtében visszapattant a nyersanyag ára.
Az alap jól teljesített februárban, és az orosz piac is relatív jó teljesítményt mutatott más
piacokhoz képest, ezúttal az alap teljesítményéhez a forint gyengülése is hozzájárult. A piaci
emelkedés egyik oka az S&P felminősítése volt, miután az orosz államadósságot BBBfokozatra minősítették fel, amivel az ország kikerült a bóvli kategóriából. A leggyengébb
szektornak a kiskereskedelmi szektor bizonyult februárban.

Az Alap célja, hogy az orosz részvénypiac hozamából részesedjen, az orosz gazdasági
növekedésből a részvényárfolyamokon és az osztalékjövedelmeken keresztül profitáljon. A
részvénybefektetések kockázati jellemzőinek megfelelően az Alap magas kockázatú
befektetésnek minősül. Az Alapkezelő szándékai szerint az Alap portfólióját devizakülföldi
társaságok nyilvános forgalomba-hozatal során kibocsátott részvényei alkotják
túlnyomórészt. Az elsődleges befektetési célpontok azon vállalatok tőzsdén forgalmazott
értékpapírjai, mely cégek Oroszországban vagy a volt FÁK államokban tevékenykednek,
illetve bevételeik jelentős részét ezen országokból nyerik. Az Alapkezelő az Alap portfóliójának
kialakításakor a törvényi előírásokon túl, a biztonságot és a maximális diverzifikáció
(kockázatmegosztás) elveit tartja szem előtt. Az Alapkezelő a tőle elvárható maximális
gondossággal, saját belátása és döntése alapján, a vonatkozó jogszabályok és a Kezelési
Szabályzatban foglalt korlátozások betartása mellett, valamint a befektetési piacok
makrogazdasági környezetének figyelembevételével elsősorban fundamentális
elemzésekre támaszkodva alakítja ki az Alap forrásainak felhasználási módját. A portfólió
kialakításakor a részvények határozzák meg az Alap jellegét, így az Alapban adott pillanatban
tartható részvények aránya elérheti a mindenkori törvényes maximumot. A részvény
befektetéseken belüli arányokat az alapkezelő az orosz piacon kereskedett részvények között
úgy határozza meg, hogy az Alap - az Alapkezelő várakozásainak megfelelő jövőbeni
kockázatok és hozamok függvényében - hosszabb távon megvalósítsa célját, az alap által
AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2018.02.28
meghirdetett benchmarknál magasabb eredményt érjen el. Az Alap eszközeit forintban tartja
nyílván, az Alapkezelőnek saját diszkrecionális döntése alapján lehetősége van a
Eszköz típusa
devizakockázatok egészét vagy egy részét határidős devizapozíciókkal fedezni a törvényi
feltételek betartása mellett. A jelenlegi törvényi szabályozásnak megfelelően akár 100% is Nemzetközi részvények
Számlapénz
lehet a portfólióban a részvények aránya.
Kötelezettség
FORGALMAZÓK
Követelés
Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., Raiffeisen Bank Zrt.
Összesen
A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:
Származtatott ügyletek
Időtáv
Befektetési jegy
Benchmark Nettó korrekciós tőkeáttétel
indulástól
1,66 %
0,30 %
A(z) 5 legnagyobb pozíció:
2017
-11,09 %
-13,92 %
SBERBANK-Sponsored
GDR
2016
52,01 %
49,47 %
TATNEFT GDR új
2015
12,51 %
9,86 %
LUKOIL GDR NEW
2014
-31,20 %
-31,22 %
Gazprom GDR
2013
-0,40 %
-1,19 %
NOVATEK OAO GDR
2012
6,45 %
7,91 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök
2011
-10,94 %
-12,34 %
SBERBANK-Sponsored
GDR
A SOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN
A részvények szektoronkénti megoszlása:
EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2017.03.01 - 2018.02.28

----- Aegon Russia Részvény Befektetési Alap intézményi sorozat

----- Benchmark

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve. Jelen hirdetés nem minősül
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 megismerhetők.

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása:
16,64 %
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 16,61 %

Részarány
95,68 %
4,80 %
-0,74 %
0,27 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:
3 hó
6 hó
1 év
2 év
3 év
4 év
Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:

nagyon
alacsony

alacsony

mérsékelt

közepes

jelentős

magas

5 év

nagyon magas

HAVI HÍRLEVÉL - 2018. FEBRUÁR (KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2018.02.28)

Aegon Russia Részvény Befektetési Alap
PI sorozat
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Alapkezelő:
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:
Unicredit Bank Hungary Zrt.
Vezető forgalmazó:
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Benchmark összetétele:
95% RXUSD Index + 5% US Libor Total Return 1M Index
ISIN kód:
HU0000713144
Indulás:
2013.12.30
Devizanem:
PLN
A teljes alap nettó eszközértéke: 4 727 370 039 HUF
PI sorozat nettó eszközértéke: PLN
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1,058565 PLN
BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap célja, hogy az orosz részvénypiac hozamából részesedjen, az orosz gazdasági
növekedésből a részvényárfolyamokon és az osztalékjövedelmeken keresztül profitáljon. A
részvénybefektetések kockázati jellemzőinek megfelelően az Alap magas kockázatú
befektetésnek minősül. Az Alapkezelő szándékai szerint az Alap portfólióját devizakülföldi
társaságok nyilvános forgalomba-hozatal során kibocsátott részvényei alkotják
túlnyomórészt. Az elsődleges befektetési célpontok azon vállalatok tőzsdén forgalmazott
értékpapírjai, mely cégek Oroszországban vagy a volt FÁK államokban tevékenykednek,
illetve bevételeik jelentős részét ezen országokból nyerik. Az Alapkezelő az Alap portfóliójának
kialakításakor a törvényi előírásokon túl, a biztonságot és a maximális diverzifikáció
(kockázatmegosztás) elveit tartja szem előtt. Az Alapkezelő a tőle elvárható maximális
gondossággal, saját belátása és döntése alapján, a vonatkozó jogszabályok és a Kezelési
Szabályzatban foglalt korlátozások betartása mellett, valamint a befektetési piacok
makrogazdasági környezetének figyelembevételével elsősorban fundamentális
elemzésekre támaszkodva alakítja ki az Alap forrásainak felhasználási módját. A portfólió
kialakításakor a részvények határozzák meg az Alap jellegét, így az Alapban adott pillanatban
tartható részvények aránya elérheti a mindenkori törvényes maximumot. A részvény
befektetéseken belüli arányokat az alapkezelő az orosz piacon kereskedett részvények között
úgy határozza meg, hogy az Alap - az Alapkezelő várakozásainak megfelelő jövőbeni
kockázatok és hozamok függvényében - hosszabb távon megvalósítsa célját, az alap által
meghirdetett benchmarknál magasabb eredményt érjen el. Az Alap eszközeit forintban tartja
nyílván, az Alapkezelőnek saját diszkrecionális döntése alapján lehetősége van a
devizakockázatok egészét vagy egy részét határidős devizapozíciókkal fedezni a törvényi
feltételek betartása mellett. A jelenlegi törvényi szabályozásnak megfelelően akár 100% is
lehet a portfólióban a részvények aránya.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2018.02.28

Eszköz típusa
Nemzetközi részvények
Számlapénz
Kötelezettség
Követelés
Benchmark Összesen
0,43 % Származtatott ügyletek
-18,62 % Nettó korrekciós tőkeáttétel
55,88 %
A(z) 5 legnagyobb pozíció:
10,49 % SBERBANK-Sponsored GDR
-33,34 % TATNEFT GDR új

FORGALMAZÓK

Aegon Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie Spolka
A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv
indulástól
2017
2016
2015
2014

Február elején több mint két éve nem látott intenzitású eladási hullám bontakozott ki a világ
tőzsdéin. Az esést katalizálhatta a rekord mennyiségű pénzbeáramlás melletti túlzott
részvénypiaci pozícionáltság, és a hozamok gyorsuló emelkedése is, azonban egyes
szakértők szerint, az amerikai bérstatisztika is közre játszott, sokan a munkaerőpiac
túlfűtöttségét vélték felfedezni az adatokban.
A rekord mennyiségű pénzbeáramlás a korrekció után a visszájára fordult, így 30,6 milliárd
dollár áramlott ki a részvényalapokból, ami a valaha mért legnagyobb érték.
Amerikában egy kis időre megint leállt az amerikai szövetségi kormány, miután nem sikerült
megszavazni a működéshez szükséges költségvetési jogszabályt a Szenátusban. A
februárban publikált vártnál magasabb inflációs számoknak nem volt negatív hatása a
részvénypiacokra, de a márciusi kamatemelés valószínűségét 83%-ra teszi a piac. A 10
éves amerikai állampapír elérte a 2,95 százalékot, így az amerikai hozamok új 4 éves
csúcsra emelkedtek.
A hónap elején még az euró és a forint is hároméves csúcson volt a dollárral szemben,
azonban az erősebb amerikai munkapiaci adatsor után elkezdett erősödni az amerikai
deviza, miután a munkanélküliségi adatok arról árulkodtak, hogy jó állapotban van a
tengerentúli gazdaság, így ez a FED kamatemeléseit is befolyásolhatja.
Emanuel Macron pártja a hónapban két parlamenti időközi választást is elveszített a
konzervatív köztársaságiak javára, mindkét körzetben tavalyi szavazóiknak több mint felét
elvesztette, így az elnök csökkenő népszerűségének már pártjára is negatív hatása van.
Februárban megszületett a német nagykoalíciós megállapodás, miután a CDU/CSU
jelentős engedményeket tett az SPD-nek.
A Fitch B- -ról egy fokozattal B-re minősítette fel a görög államadósságot, míg az S&P az
orosz államadósságot minősítette fel BBB- fokozatra, amivel az ország kikerült a bóvli
kategóriából.
Az olajár egy hónapos mélypontra zuhant a vártnál jobban növekvő készletek
eredményeképp, azonban a szaúdi olajminiszter kijelentése után, miszerint jelentősen az
OPEC kvóta alatt termelnek az első negyedévben és a csökkenő olajkészletek
következtében visszapattant a nyersanyag ára.
Az alap jól teljesített februárban, és az orosz piac is relatív jó teljesítményt mutatott más
piacokhoz képest, ezúttal az alap teljesítményéhez a forint gyengülése is hozzájárult. A piaci
emelkedés egyik oka az S&P felminősítése volt, miután az orosz államadósságot BBBfokozatra minősítették fel, amivel az ország kikerült a bóvli kategóriából. A leggyengébb
szektornak a kiskereskedelmi szektor bizonyult februárban.

Befektetési jegy
1,58 %
-15,94 %
58,87 %
13,15 %
-33,33 %

A SOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2017.03.01 - 2018.02.28

LUKOIL GDR NEW
Gazprom GDR
NOVATEK OAO GDR
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök
SBERBANK-Sponsored GDR
A részvények szektoronkénti megoszlása:

----- Aegon Russia Részvény Befektetési Alap PI sorozat

----- Benchmark

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve. Jelen hirdetés nem minősül
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 megismerhetők.

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

A javasolt minimális befektetési idő:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása:
15,01 %
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 14,82 %

3 hó
6 hó
1 év
2 év
3 év
4 év
Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:

nagyon
alacsony

alacsony

mérsékelt

közepes

jelentős

magas

5 év

nagyon magas

Részarány
95,68 %
4,80 %
-0,74 %
0,27 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %

HAVI HÍRLEVÉL - 2018. FEBRUÁR (KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2018.02.28)

Aegon Russia Részvény Befektetési Alap
PLN sorozat
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Alapkezelő:
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:
Unicredit Bank Hungary Zrt.
Vezető forgalmazó:
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Benchmark összetétele:
95% RXUSD Index + 5% US Libor Total Return 1M Index
ISIN kód:
HU0000710157
Indulás:
2012.06.15
Devizanem:
PLN
A teljes alap nettó eszközértéke: 4 727 370 039 HUF
PLN sorozat nettó eszközértéke: 14 217 435 PLN
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1,096290 PLN
BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap célja, hogy az orosz részvénypiac hozamából részesedjen, az orosz gazdasági
növekedésből a részvényárfolyamokon és az osztalékjövedelmeken keresztül profitáljon. A
részvénybefektetések kockázati jellemzőinek megfelelően az Alap magas kockázatú
befektetésnek minősül. Az Alapkezelő szándékai szerint az Alap portfólióját devizakülföldi
társaságok nyilvános forgalomba-hozatal során kibocsátott részvényei alkotják
túlnyomórészt. Az elsődleges befektetési célpontok azon vállalatok tőzsdén forgalmazott
értékpapírjai, mely cégek Oroszországban vagy a volt FÁK államokban tevékenykednek,
illetve bevételeik jelentős részét ezen országokból nyerik. Az Alapkezelő az Alap portfóliójának
kialakításakor a törvényi előírásokon túl, a biztonságot és a maximális diverzifikáció
(kockázatmegosztás) elveit tartja szem előtt. Az Alapkezelő a tőle elvárható maximális
gondossággal, saját belátása és döntése alapján, a vonatkozó jogszabályok és a Kezelési
Szabályzatban foglalt korlátozások betartása mellett, valamint a befektetési piacok
makrogazdasági környezetének figyelembevételével elsősorban fundamentális
elemzésekre támaszkodva alakítja ki az Alap forrásainak felhasználási módját. A portfólió
kialakításakor a részvények határozzák meg az Alap jellegét, így az Alapban adott pillanatban
tartható részvények aránya elérheti a mindenkori törvényes maximumot. A részvény
befektetéseken belüli arányokat az alapkezelő az orosz piacon kereskedett részvények között
úgy határozza meg, hogy az Alap - az Alapkezelő várakozásainak megfelelő jövőbeni
kockázatok és hozamok függvényében - hosszabb távon megvalósítsa célját, az alap által
meghirdetett benchmarknál magasabb eredményt érjen el. Az Alap eszközeit forintban tartja
nyílván, az Alapkezelőnek saját diszkrecionális döntése alapján lehetősége van a
devizakockázatok egészét vagy egy részét határidős devizapozíciókkal fedezni a törvényi
feltételek betartása mellett. A jelenlegi törvényi szabályozásnak megfelelően akár 100% is
lehet a portfólióban a részvények aránya.

Február elején több mint két éve nem látott intenzitású eladási hullám bontakozott ki a világ
tőzsdéin. Az esést katalizálhatta a rekord mennyiségű pénzbeáramlás melletti túlzott
részvénypiaci pozícionáltság, és a hozamok gyorsuló emelkedése is, azonban egyes
szakértők szerint, az amerikai bérstatisztika is közre játszott, sokan a munkaerőpiac
túlfűtöttségét vélték felfedezni az adatokban.
A rekord mennyiségű pénzbeáramlás a korrekció után a visszájára fordult, így 30,6 milliárd
dollár áramlott ki a részvényalapokból, ami a valaha mért legnagyobb érték.
Amerikában egy kis időre megint leállt az amerikai szövetségi kormány, miután nem sikerült
megszavazni a működéshez szükséges költségvetési jogszabályt a Szenátusban. A
februárban publikált vártnál magasabb inflációs számoknak nem volt negatív hatása a
részvénypiacokra, de a márciusi kamatemelés valószínűségét 83%-ra teszi a piac. A 10
éves amerikai állampapír elérte a 2,95 százalékot, így az amerikai hozamok új 4 éves
csúcsra emelkedtek.
A hónap elején még az euró és a forint is hároméves csúcson volt a dollárral szemben,
azonban az erősebb amerikai munkapiaci adatsor után elkezdett erősödni az amerikai
deviza, miután a munkanélküliségi adatok arról árulkodtak, hogy jó állapotban van a
tengerentúli gazdaság, így ez a FED kamatemeléseit is befolyásolhatja.
Emanuel Macron pártja a hónapban két parlamenti időközi választást is elveszített a
konzervatív köztársaságiak javára, mindkét körzetben tavalyi szavazóiknak több mint felét
elvesztette, így az elnök csökkenő népszerűségének már pártjára is negatív hatása van.
Februárban megszületett a német nagykoalíciós megállapodás, miután a CDU/CSU
jelentős engedményeket tett az SPD-nek.
A Fitch B- -ról egy fokozattal B-re minősítette fel a görög államadósságot, míg az S&P az
orosz államadósságot minősítette fel BBB- fokozatra, amivel az ország kikerült a bóvli
kategóriából.
Az olajár egy hónapos mélypontra zuhant a vártnál jobban növekvő készletek
eredményeképp, azonban a szaúdi olajminiszter kijelentése után, miszerint jelentősen az
OPEC kvóta alatt termelnek az első negyedévben és a csökkenő olajkészletek
következtében visszapattant a nyersanyag ára.
Az alap jól teljesített februárban, és az orosz piac is relatív jó teljesítményt mutatott más
piacokhoz képest, ezúttal az alap teljesítményéhez a forint gyengülése is hozzájárult. A piaci
emelkedés egyik oka az S&P felminősítése volt, miután az orosz államadósságot BBBfokozatra minősítették fel, amivel az ország kikerült a bóvli kategóriából. A leggyengébb
szektornak a kiskereskedelmi szektor bizonyult februárban.
AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2018.02.28

Eszköz típusa
Nemzetközi részvények
Számlapénz
Aegon Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie Spolka
Kötelezettség
A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:
Követelés
Időtáv
Befektetési jegy
Benchmark Összesen
indulástól
1,62 %
0,99 % Származtatott ügyletek
2017
-16,61 %
-18,62 % Nettó korrekciós tőkeáttétel
2016
57,60 %
55,88 %
A(z) 5 legnagyobb pozíció:
2015
12,25 %
10,49 % SBERBANK-Sponsored GDR
2014
-34,44 %
-33,34 % TATNEFT GDR új
2013
-2,08 %
-1,33 % LUKOIL GDR NEW
A SOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN
Gazprom GDR
EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2017.03.01 - 2018.02.28
NOVATEK OAO GDR
FORGALMAZÓK

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök
SBERBANK-Sponsored GDR
A részvények szektoronkénti megoszlása:

----- Aegon Russia Részvény Befektetési Alap PLN sorozat

----- Benchmark

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve. Jelen hirdetés nem minősül
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 megismerhetők.

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:
3 hó
6 hó
1 év
2 év
3 év
4 év
Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:

nagyon
alacsony

alacsony

mérsékelt

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása:
16,39 %
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 16,29 %

közepes

jelentős

magas

5 év

nagyon magas

Részarány
95,68 %
4,80 %
-0,74 %
0,27 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %

HAVI HÍRLEVÉL - 2018. FEBRUÁR (KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2018.02.28)

Aegon Smart Money Befektetési Alapok Alapja
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő:
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:
Unicredit Bank Hungary Zrt.
Vezető forgalmazó:
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Benchmark összetétele:
Az alapnak nincs benchmarkja
ISIN kód:
HU0000708169
Indulás:
2009.09.15
Devizanem:
HUF
A teljes alap nettó eszközértéke: 7 658 921 905 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke: 7 658 921 905 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1,499693 HUF
BEFEKTETÉSI POLITIKA:
Az Alap célja, hogy olyan befektetési portfóliót hozzon létre a Befektetők számára, amely pozitív
hozamot eredményez minden körülmények között, azaz ún. "total return" szemléletű. E célt úgy kívánja
az alap elérni, hogy különböző elemzési technikák útján kiválasztja azon eszközosztályokat, befektetési
alapokat, amelyek a legnagyobb felértékelődési potenciállal bírnak és befektetéseket valósít meg
befektetési jegyek, illetve kollektív befektetési papírok vásárlásán keresztül. Az alap elsősorban az
Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapokba helyezi tőkéjét, de
ugyanakkor más befektetési alapokat, kollektív befektetési értékpapírokat is vásárolhat portfóliójába
diverzifikációs céllal, vagy ha az adott eszközosztály még nem lefedett az Alapkezelő alapjai által.
Közvetve az Alap képes elérni a ma ismert teljes befektetési univerzumot befektetési jegyeken keresztül
(kötvénypiacok, pénzpiacok, részvénypiacok, ingatlanpiac, private equity, derivatívok és más regulált
illetve OTC származékos termékek, árupiaci termékek, devizák stb.), és befektetéseket megvalósítani
hazai és nemzetközi szinten egyaránt. A likviditás biztosításának érdekében, az Alap az ÁKK által
kibocsátott diszkontkincstárjegyeket és államkötvényeket, a Magyar Állam által garantált kamatozó
értékpapírokat, valamint az MNB által kibocsátott kötvényeket tarthat portfóliójában. A pozitív hozam
megvalósításához az alap aktívan alkalmaz kockázatkezelési eljárásokat, valamint gondosan választja
meg a magasabb kockázatú befektetések pozíció méretét. Mivel a befektetések köre magában foglal
külföldi devizában denominált befektetéseket, ETF-eket, befektetési jegyeket, ezért az alap befektetői
devizakockázatot is viselhetnek. A törvény szerinti kötelességünknek eleget téve minden befektetőnek a
tudomására hozzuk, hogy az alap befektetési alapokba fektető alap, azaz befektetési politikája szerint
eszközeinek több mint 80 százalékát fekteti vagy fektetheti befektetési jegyekbe vagy egyéb kollektív
befektetési forma által kibocsátott értékpapírokba. Az alap ugyanakkor nem kíván egyik befektetési
alapból sem több mint 20%-os súlyt tartani, kivéve az AEGON Pénzpiaci Befektetési Alapot, AEGON
Belföldi Kötvény Befektetési Alapot, AEGON Moneymaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alapot,
és AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alapot, AEGON BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény
Befektetési Alapot és AEGON Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alapot, melyeknek súlya akár 100% is
lehet az Alap portfóliójában.
FORGALMAZÓK
Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., CIB Bank Zrt., CONCORDE Értékpapír Zrt., Equilor
Befektetési Zrt, Erste Befektetési Zrt., KBC Securities Magyarországi Fióktelepe, OTP Bank Nyrt.,
Raiffeisen Bank Zrt., Sopron Bank Zrt., SPB Befektetési Zrt., Takarékbank Zrt, Unicredit Bank Hungary
Zrt.
A SOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN
EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2017.03.01 - 2018.02.28

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:
Február elején több mint két éve nem látott intenzitású eladási hullám bontakozott ki a világ tőzsdéin. Az
esést katalizálhatta a rekord mennyiségű pénzbeáramlás melletti túlzott részvénypiaci pozícionáltság, és
a hozamok gyorsuló emelkedése is, azonban egyes szakértők szerint, az amerikai bérstatisztika is
közre játszott, sokan a munkaerőpiac túlfűtöttségét vélték felfedezni az adatokban.
A rekord mennyiségű pénzbeáramlás a korrekció után a visszájára fordult, így 30,6 milliárd dollár
áramlott ki a részvényalapokból, ami a valaha mért legnagyobb érték.
Amerikában egy kis időre megint leállt az amerikai szövetségi kormány, miután nem sikerült megszavazni
a működéshez szükséges költségvetési jogszabályt a Szenátusban. A februárban publikált vártnál
magasabb inflációs számoknak nem volt negatív hatása a részvénypiacokra, de a márciusi kamatemelés
valószínűségét 83%-ra teszi a piac. A 10 éves amerikai állampapír elérte a 2,95 százalékot, így az
amerikai hozamok új 4 éves csúcsra emelkedtek.
A hónap elején még az euró és a forint is hároméves csúcson volt a dollárral szemben, azonban az
erősebb amerikai munkapiaci adatsor után elkezdett erősödni az amerikai deviza, miután a
munkanélküliségi adatok arról árulkodtak, hogy jó állapotban van a tengerentúli gazdaság, így ez a FED
kamatemeléseit is befolyásolhatja.
Emanuel Macron pártja a hónapban két parlamenti időközi választást is elveszített a konzervatív
köztársaságiak javára, mindkét körzetben tavalyi szavazóiknak több mint felét elvesztette, így az elnök
csökkenő népszerűségének már pártjára is negatív hatása van. Februárban megszületett a német
nagykoalíciós megállapodás, miután a CDU/CSU jelentős engedményeket tett az SPD-nek.
A Fitch B- -ról egy fokozattal B-re minősítette fel a görög államadósságot, míg az S&P az orosz
államadósságot minősítette fel BBB- fokozatra, amivel az ország kikerült a bóvli kategóriából.
Az olajár egy hónapos mélypontra zuhant a vártnál jobban növekvő készletek eredményeképp, azonban
a szaúdi olajminiszter kijelentése után, miszerint jelentősen az OPEC kvóta alatt termelnek az első
negyedévben és a csökkenő olajkészletek következtében visszapattant a nyersanyag ára.
Februárban lezártuk az alapban a Feltörekvő-Európa és a Belföldi-kötvény alap kitettségünket, míg
növeltük az abszolút hozamú alapokét, így megemeltük a Panoráma, a BondMaxx és az ÓzonMaxx
alapok súlyát.
AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2018.02.28

Eszköz típusa
Kollektív értékpapírok
Számlapénz
Követelés
Kötelezettség
Összesen
Származtatott ügyletek
Nettó korrekciós tőkeáttétel

Részarány
98,08 %
1,91 %
0,06 %
-0,04 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap
A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv
indulástól
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

Befektetési jegy
4,91 %
2,64 %
2,76 %
0,49 %
5,10 %
5,88 %
16,82 %
1,26 %
6,24 %

Benchmark
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

BEFEKTETÉSI HORIZONT:
A
javasolt
minimális befektetési idő:
A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve. Jelen hirdetés nem minősül
----- Aegon Smart Money Befektetési Alapok Alapja

----- Benchmark

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 megismerhetők.

3 hó

6 hó

1 év

2 év

3 év

4 év

5 év

magas

nagyon
magas

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása:
1,36 %
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,00 %

nagyon
alacsony

alacsony

mérsékelt

közepes

jelentős

STRATÉGIAI DÖNTÉS

JANUÁRI ESZKÖZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS
Az alap neve
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap
Aegon ÓzonMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap

Súly (%)
29,9%
29,7%
19,2%
8,9%
5,1%
4,9%
2,1%
0,3%
Összesen:
100%

FEBRUÁRI ESZKÖZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS
Az alap neve
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap
Aegon ÓzonMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap

Súly (%)
30,0%
29,4%
18,7%
10,2%
7,6%
4,0%
0,0%
Összesen:

100%

HAVI HÍRLEVÉL - 2018. FEBRUÁR (KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2018.02.28)

Aegon Tempó Andante 1 Alapokba Fektető Részalap
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Alapkezelő:
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:
Unicredit Bank Hungary Zrt.
Vezető forgalmazó:
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Benchmark összetétele:
Az alapnak nincs benchmarkja
ISIN kód:
HU0000714068
Indulás:
2014.10.27
Devizanem:
HUF
A teljes alap nettó eszközértéke: 161 040 554 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke: 161 040 554 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1,092370 HUF
BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Aegon Tempó Andante 1 Alapokba Fektető Részalap az Aegon Tempó Esernyőalap
részalapja. Az Esernyőalap célja olyan jól diverzifikált, hatékony portfóliók kialakítása,
melyek adott kockázati szint mellett a lehető legmagasabb hozam elérésére
törekszenek. Az Alapkezelő az Aegon Tempó Andante 1 Alapokba Fektető Részalap
befektetési céljának megvalósítása érdekében az összegyűjtött tőkét elsősorban az
Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt alapokba fekteti. A
Részalap befektetési jegyei elsősorban kockázatkerülő ügyfeleknek ajánlottak, olyan
befektetőknek, akiknek a befektetések biztonsága, az alacsony volatilitás a
legfontosabb szempont, emellett azonban a betéti kamatoknál magasabb hozamokat
kívánnak elérni. A Részalap az Aegon Andante Részalapok legalacsonyabb kockázatú
tagja, amely főként kötvény és pénzpiaci típusú befektetéseket tart. A Részalap 60%
kötvény, 30% pénzpiaci és 10% abszolút hozamú alapú eszközarányt céloz meg. A
Részalap nem kíván egyik befektetési alapból sem több mint 20%-os súlyt tartani,
kivéve az Aegon Alfa Származtatott Befektetési Alapot, AEGON Belföldi Kötvény
Befektetési Alapot, az Aegon Moneymaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési
Alapot és az Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alapot. Továbbá
a Részalap 20%-ot meghaladó mértékben tarthatja portfóliójában az Aegon Ózon Éves
Tőkevédett Befektetési Alapot és az Aegon Pénzpiaci Befektetési Alapot.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2018.02.28

Eszköz típusa
Kollektív értékpapírok
Számlapénz
Kötelezettség
Benchmark Követelés
Összesen
Származtatott ügyletek
Nettó korrekciós tőkeáttétel

FORGALMAZÓK

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv
indulástól
2017
2016
2015

Február elején több mint két éve nem látott intenzitású eladási hullám bontakozott ki a
világ tőzsdéin. Az esést katalizálhatta a rekord mennyiségű pénzbeáramlás melletti
túlzott részvénypiaci pozícionáltság, és a hozamok gyorsuló emelkedése is, azonban
egyes szakértők szerint, az amerikai bérstatisztika is közre játszott, sokan a
munkaerőpiac túlfűtöttségét vélték felfedezni az adatokban.
A rekord mennyiségű pénzbeáramlás a korrekció után a visszájára fordult, így 30,6
milliárd dollár áramlott ki a részvényalapokból, ami a valaha mért legnagyobb érték.
Amerikában egy kis időre megint leállt az amerikai szövetségi kormány, miután nem
sikerült megszavazni a működéshez szükséges költségvetési jogszabályt a
Szenátusban. A februárban publikált vártnál magasabb inflációs számoknak nem volt
negatív hatása a részvénypiacokra, de a márciusi kamatemelés valószínűségét 83%-ra
teszi a piac. A 10 éves amerikai állampapír elérte a 2,95 százalékot, így az amerikai
hozamok új 4 éves csúcsra emelkedtek.
A hónap elején még az euró és a forint is hároméves csúcson volt a dollárral szemben,
azonban az erősebb amerikai munkapiaci adatsor után elkezdett erősödni az amerikai
deviza, miután a munkanélküliségi adatok arról árulkodtak, hogy jó állapotban van a
tengerentúli gazdaság, így ez a FED kamatemeléseit is befolyásolhatja.
Emanuel Macron pártja a hónapban két parlamenti időközi választást is elveszített a
konzervatív köztársaságiak javára, mindkét körzetben tavalyi szavazóiknak több mint
felét elvesztette, így az elnök csökkenő népszerűségének már pártjára is negatív
hatása van. Februárban megszületett a német nagykoalíciós megállapodás, miután a
CDU/CSU jelentős engedményeket tett az SPD-nek.
A Fitch B- -ról egy fokozattal B-re minősítette fel a görög államadósságot, míg az S&P
az orosz államadósságot minősítette fel BBB- fokozatra, amivel az ország kikerült a
bóvli kategóriából.
Az olajár egy hónapos mélypontra zuhant a vártnál jobban növekvő készletek
eredményeképp, azonban a szaúdi olajminiszter kijelentése után, miszerint jelentősen
az OPEC kvóta alatt termelnek az első negyedévben és a csökkenő olajkészletek
következtében visszapattant a nyersanyag ára.

Befektetési jegy
2,68 %
2,60 %
3,26 %
2,75 %

A SOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2017.03.01 - 2018.02.28

Részarány
98,01 %
3,41 %
-1,42 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap
KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 1,09 %
BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:
3 hó
6 hó
1 év
2 év
3 év
4 év
Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:

----- Aegon Tempó Andante 1 Alapokba Fektető Részalap

nagyon
alacsony

alacsony

mérsékelt

közepes

jelentős

magas

5 év

nagyon
magas

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve. Jelen hirdetés nem
minősül 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 megismerhetők.

STRATÉGIAI DÖNTÉS

JANUÁRI ESZKÖZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS
Az alap neve
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Aegon ÓzonMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap
Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap

Súly (%)
52,2%
27,5%
7,2%
7,1%
3,0%
2,0%
1,0%
Összesen:
100%

FEBRUÁRI ESZKÖZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS
Az alap neve
Súly (%)
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap
52,0%
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap
27,5%
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap
7,2%
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap
7,1%
Aegon ÓzonMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap
3,1%
Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap
2,0%
Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap
1,0%
Összesen:
100%

HAVI HÍRLEVÉL - 2018. FEBRUÁR (KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2018.02.28)

Aegon Tempó Andante 2 Alapokba Fektető Részalap
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Alapkezelő:
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:
Unicredit Bank Hungary Zrt.
Vezető forgalmazó:
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Benchmark összetétele:
Az alapnak nincs benchmarkja
ISIN kód:
HU0000714076
Indulás:
2014.10.27
Devizanem:
HUF
A teljes alap nettó eszközértéke: 313 589 790 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke: 313 589 790 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1,102192 HUF
BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Aegon Tempó Andante 2 Alapokba Fektető Részalap az Aegon Tempó Esernyőalap
részalapja. Az Esernyőalap célja olyan jól diverzifikált, hatékony portfóliók kialakítása, melyek
adott kockázati szint mellett a lehető legmagasabb hozam elérésére törekszenek. Az
Alapkezelő az Aegon Tempó Andante 2 Alapokba Fektető Részalap befektetési céljának
megvalósítása érdekében az összegyűjtött tőkét elsősorban az Aegon Magyarország
Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt alapokba fekteti. Az Részalap befektetési jegyei
elsősorban kockázatkerülő ügyfeleknek ajánlottak, olyan befektetőknek, akiknek a
befektetések biztonsága, az alacsony volatilitás a legfontosabb szempont, emellett azonban
a betéti kamatoknál magasabb hozamokat kívánnak elérni. A Részalap az Aegon Andante
Részalapok középső tagja, amely az alacsony kockázatú alapok mellett nagyon kis súllyal
már részvényalapokat is tart. A Részalap 5% részvény, 55% kötvény, 25% pénzpiaci és 15%
abszolút hozamú alap eszközarányt céloz meg. A Részalap nem kíván egyik befektetési
alapból sem több mint 20%-os súlyt tartani, kivéve az Aegon Alfa Származtatott Befektetési
Alapot, AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alapot, az Aegon Moneymaxx Expressz Abszolút
Hozamú Befektetési Alapot és az Aegon Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény
Befektetési Alapot. Továbbá a Részalap 20%-ot meghaladó mértékben tarthatja
portfóliójában az Aegon Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alapot és az Aegon Pénzpiaci
Befektetési Alapot.
FORGALMAZÓK

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2018.02.28

A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv
indulástól
2017
2016
2015

Február elején több mint két éve nem látott intenzitású eladási hullám bontakozott ki a világ
tőzsdéin. Az esést katalizálhatta a rekord mennyiségű pénzbeáramlás melletti túlzott
részvénypiaci pozícionáltság, és a hozamok gyorsuló emelkedése is, azonban egyes
szakértők szerint, az amerikai bérstatisztika is közre játszott, sokan a munkaerőpiac
túlfűtöttségét vélték felfedezni az adatokban.
A rekord mennyiségű pénzbeáramlás a korrekció után a visszájára fordult, így 30,6 milliárd
dollár áramlott ki a részvényalapokból, ami a valaha mért legnagyobb érték.
Amerikában egy kis időre megint leállt az amerikai szövetségi kormány, miután nem sikerült
megszavazni a működéshez szükséges költségvetési jogszabályt a Szenátusban. A
februárban publikált vártnál magasabb inflációs számoknak nem volt negatív hatása a
részvénypiacokra, de a márciusi kamatemelés valószínűségét 83%-ra teszi a piac. A 10
éves amerikai állampapír elérte a 2,95 százalékot, így az amerikai hozamok új 4 éves
csúcsra emelkedtek.
A hónap elején még az euró és a forint is hároméves csúcson volt a dollárral szemben,
azonban az erősebb amerikai munkapiaci adatsor után elkezdett erősödni az amerikai
deviza, miután a munkanélküliségi adatok arról árulkodtak, hogy jó állapotban van a
tengerentúli gazdaság, így ez a FED kamatemeléseit is befolyásolhatja.
Emanuel Macron pártja a hónapban két parlamenti időközi választást is elveszített a
konzervatív köztársaságiak javára, mindkét körzetben tavalyi szavazóiknak több mint felét
elvesztette, így az elnök csökkenő népszerűségének már pártjára is negatív hatása van.
Februárban megszületett a német nagykoalíciós megállapodás, miután a CDU/CSU
jelentős engedményeket tett az SPD-nek.
A Fitch B- -ról egy fokozattal B-re minősítette fel a görög államadósságot, míg az S&P az
orosz államadósságot minősítette fel BBB- fokozatra, amivel az ország kikerült a bóvli
kategóriából.
Az olajár egy hónapos mélypontra zuhant a vártnál jobban növekvő készletek
eredményeképp, azonban a szaúdi olajminiszter kijelentése után, miszerint jelentősen az
OPEC kvóta alatt termelnek az első negyedévben és a csökkenő olajkészletek
következtében visszapattant a nyersanyag ára.
Február elején jelentősen lecsökkentettük a kockázatot az alapokban, így lezártuk a
Feltörekvő Európa kötvény alapban lévő kitettségünket, míg megnöveltük az Ózon és a
Belföldi kötvény alap súlyát. A hónap végén megnöveltük a Lengyel kötvény alap súlyát a
Belföldi kötvény alap terhére, miután pozitívabban tekintünk a lengyel állampapír piacra.

Befektetési jegy
2,96 %
3,51 %
3,48 %
2,59 %

Benchmark

A SOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2017.03.01 - 2018.02.28

Eszköz típusa
Kollektív értékpapírok
Kötelezettség
Követelés
Számlapénz
Összesen
Származtatott ügyletek
Nettó korrekciós tőkeáttétel

Részarány
97,99 %
-4,77 %
4,43 %
2,36 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap
KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 1,38 %
BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:
----- Aegon Tempó Andante 2 Alapokba Fektető Részalap
A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve. Jelen hirdetés nem minősül
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 megismerhetők.

3 hó
6 hó
1 év
2 év
3 év
4 év
Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:

nagyon
alacsony

alacsony

mérsékelt

közepes

jelentős

magas

5 év

nagyon magas

STRATÉGIAI DÖNTÉS

JANUÁRI ESZKÖZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS
Az alap neve
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap
Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap
Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja

Súly (%)
34,2%
25,0%
17,4%
11,2%
5,1%
2,0%
2,0%
2,0%
1,0%
Összesen:

100%

FEBRUÁRI ESZKÖZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS
Az alap neve
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap
Aegon ÓzonMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Aegon Lengyel Kötvény Befektetési Alap
Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap
Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja

Súly (%)
35,7%
21,4%
17,3%
11,2%
4,1%
3,1%
2,0%
2,0%
2,0%
1,0%
Összesen:
100%

HAVI HÍRLEVÉL - 2018. FEBRUÁR (KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2018.02.28)

Aegon Tempó Andante 3 Alapokba Fektető Részalap
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Alapkezelő:
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:
Unicredit Bank Hungary Zrt.
Vezető forgalmazó:
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Benchmark összetétele:
Az alapnak nincs benchmarkja
ISIN kód:
HU0000714084
Indulás:
2014.10.27
Devizanem:
HUF
A teljes alap nettó eszközértéke: 115 846 337 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke: 115 846 337 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1,105972 HUF
BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Aegon Tempó Andante 3 Alapokba Fektető Részalap az Aegon Tempó Esernyőalap
részalapja. Az Esernyőalap célja olyan jól diverzifikált, hatékony portfóliók kialakítása, melyek
adott kockázati szint mellett a lehető legmagasabb hozam elérésére törekszenek. Az
Alapkezelő az Aegon Tempó Andante 3 Alapokba Fektető Részalap befektetési céljának
megvalósítása érdekében az összegyűjtött tőkét elsősorban az Aegon Magyarország
Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt alapokba fekteti. A Részalap befektetési jegyei
elsősorban kockázatkerülő ügyfeleknek ajánlottak, olyan befektetőknek, akiknek a
befektetések biztonsága, az alacsony volatilitás a legfontosabb szempont, emellett azonban
a betéti kamatoknál magasabb hozamokat kívánnak elérni. A Részalap az Aegon Andante
Részalapok legkevésbé konzervatív tagja, amely az alacsony kockázatú kötvény és pénzpiaci
alapok mellett már kis súllyal részvényalapokba, valamint abszolút hozamú alapokba is
fektet. A Részalap 10% részvény, 50% kötvény, 20% pénzpiaci és 20% abszolút hozamú alap
eszközarányt céloz meg. A Részalap nem kíván egyik befektetési alapból sem több mint
20%-os súlyt tartani, kivéve az Aegon Alfa Származtatott Befektetési Alapot, AEGON Belföldi
Kötvény Befektetési Alapot, az Aegon Moneymaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési
Alapot és az Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alapot. Továbbá a
Részalap 20%-ot meghaladó mértékben tarthatja portfóliójában az Aegon Ózon Éves
Tőkevédett Befektetési Alapot és az Aegon Pénzpiaci Befektetési Alapot.
FORGALMAZÓK

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv
indulástól
2017
2016
2015

Február elején több mint két éve nem látott intenzitású eladási hullám bontakozott ki a világ
tőzsdéin. Az esést katalizálhatta a rekord mennyiségű pénzbeáramlás melletti túlzott
részvénypiaci pozícionáltság, és a hozamok gyorsuló emelkedése is, azonban egyes
szakértők szerint, az amerikai bérstatisztika is közre játszott, sokan a munkaerőpiac
túlfűtöttségét vélték felfedezni az adatokban.
A rekord mennyiségű pénzbeáramlás a korrekció után a visszájára fordult, így 30,6 milliárd
dollár áramlott ki a részvényalapokból, ami a valaha mért legnagyobb érték.
Amerikában egy kis időre megint leállt az amerikai szövetségi kormány, miután nem sikerült
megszavazni a működéshez szükséges költségvetési jogszabályt a Szenátusban. A
februárban publikált vártnál magasabb inflációs számoknak nem volt negatív hatása a
részvénypiacokra, de a márciusi kamatemelés valószínűségét 83%-ra teszi a piac. A 10
éves amerikai állampapír elérte a 2,95 százalékot, így az amerikai hozamok új 4 éves
csúcsra emelkedtek.
A hónap elején még az euró és a forint is hároméves csúcson volt a dollárral szemben,
azonban az erősebb amerikai munkapiaci adatsor után elkezdett erősödni az amerikai
deviza, miután a munkanélküliségi adatok arról árulkodtak, hogy jó állapotban van a
tengerentúli gazdaság, így ez a FED kamatemeléseit is befolyásolhatja.
Emanuel Macron pártja a hónapban két parlamenti időközi választást is elveszített a
konzervatív köztársaságiak javára, mindkét körzetben tavalyi szavazóiknak több mint felét
elvesztette, így az elnök csökkenő népszerűségének már pártjára is negatív hatása van.
Februárban megszületett a német nagykoalíciós megállapodás, miután a CDU/CSU
jelentős engedményeket tett az SPD-nek.
A Fitch B- -ról egy fokozattal B-re minősítette fel a görög államadósságot, míg az S&P az
orosz államadósságot minősítette fel BBB- fokozatra, amivel az ország kikerült a bóvli
kategóriából.
Az olajár egy hónapos mélypontra zuhant a vártnál jobban növekvő készletek
eredményeképp, azonban a szaúdi olajminiszter kijelentése után, miszerint jelentősen az
OPEC kvóta alatt termelnek az első negyedévben és a csökkenő olajkészletek
következtében visszapattant a nyersanyag ára.
Február elején jelentősen lecsökkentettük a kockázatot az alapokban, így lezártuk a
Feltörekvő Európa kötvény alapban és az Orosz alapban lévő kitettségünket és
csökkentettük a Nemzetközi részvény alap súlyát, míg megemeltük a Belföldi kötvény és az
Ózon súlyát. Emellett a hónap végén megnöveltük a Lengyel kötvény alap súlyát a Belföldi
kötvény alap terhére, miután pozitívabban tekintünk a lengyel állampapír piacra.
AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2018.02.28

Befektetési jegy
3,06 %
4,07 %
3,55 %
2,28 %

Benchmark

A SOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2017.03.01 - 2018.02.28

Eszköz típusa
Kollektív értékpapírok
Kötelezettség
Számlapénz
Követelés
Összesen
Származtatott ügyletek
Nettó korrekciós tőkeáttétel

Részarány
97,87 %
-4,59 %
4,33 %
2,40 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap
KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 1,69 %
BEFEKTETÉSI HORIZONT:

----- Aegon Tempó Andante 3 Alapokba Fektető Részalap
A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve. Jelen hirdetés nem minősül
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 megismerhetők.

A javasolt minimális befektetési idő:
3 hó
6 hó
1 év
2 év
3 év
4 év
Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:

nagyon
alacsony

alacsony

mérsékelt

közepes

jelentős

magas

5 év

nagyon magas

STRATÉGIAI DÖNTÉS

JANUÁRI ESZKÖZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS
Az alap neve
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap
Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap
Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja
Aegon Russia Részvény Befektetési Alap

Súly (%)
32,9%
18,7%
15,2%
11,1%
5,1%
5,1%
5,1%
3,9%
2,0%
1,0%
Összesen:
100%

FEBRUÁRI ESZKÖZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS
Az alap neve
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap
Aegon ÓzonMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Aegon Lengyel Kötvény Befektetési Alap
Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap
Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja

Súly (%)
33,7%
17,4%
15,3%
11,1%
5,1%
5,1%
4,1%
3,1%
3,1%
2,0%
Összesen:
100%

HAVI HÍRLEVÉL - 2018. FEBRUÁR (KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2018.02.28)

Aegon Tempó Moderato 4 Alapokba Fektető Részalap
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Alapkezelő:
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:
Unicredit Bank Hungary Zrt.
Vezető forgalmazó:
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Benchmark összetétele:
Az alapnak nincs benchmarkja
ISIN kód:
HU0000714092
Indulás:
2014.10.27
Devizanem:
HUF
A teljes alap nettó eszközértéke: 148 764 959 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke: 148 764 959 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1,127189 HUF
BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Aegon Tempó Andante 4 Alapokba Fektető Részalap az Aegon Tempó Esernyőalap
részalapja. Az Esernyőalap célja olyan jól diverzifikált, hatékony portfóliók kialakítása, melyek
adott kockázati szint mellett a lehető legmagasabb hozam elérésére törekszenek. Az
Alapkezelő az Aegon Tempó Moderato 4 Alapokba Fektető Részalap befektetési céljának
megvalósítása érdekében az összegyűjtött tőkét elsősorban az Aegon Magyarország
Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt alapokba fekteti. A Részalap befektetési jegyei
elsősorban olyan befektetőknek ajánlottak, akik mind a befektetések biztonságát, az
alacsony volatilitást, mind pedig a magas hozampotenciált fontosnak tartják. A Részalap
egyaránt tartalmaz magas volatilitású, ugyanakkor magas hozampotenciállal rendelkező
részvényalapokat, alacsony kockázatú kötvény, illetve pénzpiaci hozamokat, illetve az előbbi
eszközosztályokkal alacsony korrelációt mutató abszolút hozamú, valamint származtatott
alapokat. A Részalap az Aegon Moderato Részalapok legalacsonyabb kockázatú tagja,
amely főként kötvény és abszolút hozamú alapokba fektet, ugyanakkor közepes súllyal
részvény és pénzpiaci alapokat is tart. A Részalap 15% részvény, 45% kötvény, 15%
pénzpiaci és 25% abszolút hozamú alap eszközarányt céloz meg. A Részalap nem kíván
egyik befektetési alapból sem több mint 20%-os súlyt tartani, kivéve az Aegon Alfa
Származtatott Befektetési Alapot, AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alapot, az Aegon
Moneymaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alapot és az Aegon Közép-Európai
Vállalati Kötvény Alapot.
FORGALMAZÓK

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., Raiffeisen Bank Zrt.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2018.02.28

A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv
indulástól
2017
2016
2015

Február elején több mint két éve nem látott intenzitású eladási hullám bontakozott ki a világ
tőzsdéin. Az esést katalizálhatta a rekord mennyiségű pénzbeáramlás melletti túlzott
részvénypiaci pozícionáltság, és a hozamok gyorsuló emelkedése is, azonban egyes
szakértők szerint, az amerikai bérstatisztika is közre játszott, sokan a munkaerőpiac
túlfűtöttségét vélték felfedezni az adatokban.
A rekord mennyiségű pénzbeáramlás a korrekció után a visszájára fordult, így 30,6 milliárd
dollár áramlott ki a részvényalapokból, ami a valaha mért legnagyobb érték.
Amerikában egy kis időre megint leállt az amerikai szövetségi kormány, miután nem sikerült
megszavazni a működéshez szükséges költségvetési jogszabályt a Szenátusban. A
februárban publikált vártnál magasabb inflációs számoknak nem volt negatív hatása a
részvénypiacokra, de a márciusi kamatemelés valószínűségét 83%-ra teszi a piac. A 10
éves amerikai állampapír elérte a 2,95 százalékot, így az amerikai hozamok új 4 éves
csúcsra emelkedtek.
A hónap elején még az euró és a forint is hároméves csúcson volt a dollárral szemben,
azonban az erősebb amerikai munkapiaci adatsor után elkezdett erősödni az amerikai
deviza, miután a munkanélküliségi adatok arról árulkodtak, hogy jó állapotban van a
tengerentúli gazdaság, így ez a FED kamatemeléseit is befolyásolhatja.
Emanuel Macron pártja a hónapban két parlamenti időközi választást is elveszített a
konzervatív köztársaságiak javára, mindkét körzetben tavalyi szavazóiknak több mint felét
elvesztette, így az elnök csökkenő népszerűségének már pártjára is negatív hatása van.
Februárban megszületett a német nagykoalíciós megállapodás, miután a CDU/CSU
jelentős engedményeket tett az SPD-nek.
A Fitch B- -ról egy fokozattal B-re minősítette fel a görög államadósságot, míg az S&P az
orosz államadósságot minősítette fel BBB- fokozatra, amivel az ország kikerült a bóvli
kategóriából.
Az olajár egy hónapos mélypontra zuhant a vártnál jobban növekvő készletek
eredményeképp, azonban a szaúdi olajminiszter kijelentése után, miszerint jelentősen az
OPEC kvóta alatt termelnek az első negyedévben és a csökkenő olajkészletek
következtében visszapattant a nyersanyag ára.
Február elején jelentősen lecsökkentettük a kockázatot az alapokban, így lezártuk a
Feltörekvő Európa kötvény alapban és az Orosz alapban lévő, míg megemeltük a Belföldi
kötvény és az Ózon súlyát. Emellett a hónap végén megnöveltük a Lengyel kötvény alap
súlyát a Belföldi kötvény alap terhére, miután pozitívabban tekintünk a lengyel állampapír
piacra.

Befektetési jegy
3,65 %
4,79 %
4,28 %
2,43 %

Benchmark

A SOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2017.03.01 - 2018.02.28

Eszköz típusa
Kollektív értékpapírok
Kötelezettség
Számlapénz
Követelés
Összesen
Származtatott ügyletek
Nettó korrekciós tőkeáttétel

Részarány
98,05 %
-5,27 %
4,61 %
2,61 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap
KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 2,14 %
BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:
----- Aegon Tempó Moderato 4 Alapokba Fektető Részalap
A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve. Jelen hirdetés nem minősül
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 megismerhetők.

3 hó
6 hó
1 év
2 év
3 év
4 év
Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:

nagyon
alacsony

alacsony

mérsékelt

közepes

jelentős

magas

5 év

nagyon magas

STRATÉGIAI DÖNTÉS

JANUÁRI ESZKÖZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS
Az alap neve
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap
Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap
Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja
Aegon Russia Részvény Befektetési Alap

Súly (%)
28,8%
19,2%
15,6%
15,2%
6,0%
5,1%
5,1%
4,0%
1,0%
Összesen:
100%

FEBRUÁRI ESZKÖZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS
Az alap neve
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap
Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap
Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap
Aegon ÓzonMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja
Aegon Lengyel Kötvény Befektetési Alap

Súly (%)
29,1%
19,4%
15,3%
13,8%
6,1%
5,1%
4,1%
4,1%
3,1%
Összesen:
100%

HAVI HÍRLEVÉL - 2018. FEBRUÁR (KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2018.02.28)

Aegon Tempó Moderato 5 Alapokba Fektető Részalap
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Alapkezelő:
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:
Unicredit Bank Hungary Zrt.
Vezető forgalmazó:
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Benchmark összetétele:
Az alapnak nincs benchmarkja
ISIN kód:
HU0000714100
Indulás:
2014.10.27
Devizanem:
HUF
A teljes alap nettó eszközértéke: 148 701 104 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke: 148 701 104 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1,133814 HUF
BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Aegon Tempó Andante 5 Alapokba Fektető Részalap az Aegon Tempó Esernyőalap
részalapja. Az Esernyőalap célja olyan jól diverzifikált, hatékony portfóliók kialakítása, melyek
adott kockázati szint mellett a lehető legmagasabb hozam elérésére törekszenek. Az
Alapkezelő az Aegon Tempó Moderato 5 Alapokba Fektető Részalap befektetési céljának
megvalósítása érdekében az összegyűjtött tőkét elsősorban az Aegon Magyarország
Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt alapokba fekteti. A Részalap befektetési jegyei
elsősorban olyan befektetőknek ajánlottak, akik mind a befektetések biztonságát, az
alacsony volatilitást, mind pedig a magas hozampotenciált fontosnak tartják. A Részalap
egyaránt tartalmaz magas volatilitású, ugyanakkor magas hozampotenciállal rendelkező
részvényalapokat, alacsony kockázatú kötvény, illetve pénzpiaci hozamokat, illetve az előbbi
eszközosztályokkal alacsony korrelációt mutató abszolút hozamú, valamint származtatott
alapokat. A Részalap az Aegon Moderato Részalapok közepes kockázatú tagja, amely főként
kötvény, részvény, valamint abszolút hozamú alapokba fektet, de a kockázat csökkentése
érdekében pénzpiaci típusú alapokat is tart. A Részalap 20% részvény, 40% kötvény, 10%
pénzpiaci és 30% abszolút hozamú alap eszközarányt céloz meg. A Részalap nem kíván
egyik befektetési alapból sem több mint 20%-os súlyt tartani, kivéve az Aegon Alfa
Származtatott Befektetési Alapot, AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alapot, az Aegon
Moneymaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alapot és az Aegon Közép-Európai
Vállalati Kötvény Alapot.
FORGALMAZÓK

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv
indulástól
2017
2016
2015

Február elején több mint két éve nem látott intenzitású eladási hullám bontakozott ki a világ
tőzsdéin. Az esést katalizálhatta a rekord mennyiségű pénzbeáramlás melletti túlzott
részvénypiaci pozícionáltság, és a hozamok gyorsuló emelkedése is, azonban egyes
szakértők szerint, az amerikai bérstatisztika is közre játszott, sokan a munkaerőpiac
túlfűtöttségét vélték felfedezni az adatokban.
A rekord mennyiségű pénzbeáramlás a korrekció után a visszájára fordult, így 30,6 milliárd
dollár áramlott ki a részvényalapokból, ami a valaha mért legnagyobb érték.
Amerikában egy kis időre megint leállt az amerikai szövetségi kormány, miután nem sikerült
megszavazni a működéshez szükséges költségvetési jogszabályt a Szenátusban. A
februárban publikált vártnál magasabb inflációs számoknak nem volt negatív hatása a
részvénypiacokra, de a márciusi kamatemelés valószínűségét 83%-ra teszi a piac. A 10
éves amerikai állampapír elérte a 2,95 százalékot, így az amerikai hozamok új 4 éves
csúcsra emelkedtek.
A hónap elején még az euró és a forint is hároméves csúcson volt a dollárral szemben,
azonban az erősebb amerikai munkapiaci adatsor után elkezdett erősödni az amerikai
deviza, miután a munkanélküliségi adatok arról árulkodtak, hogy jó állapotban van a
tengerentúli gazdaság, így ez a FED kamatemeléseit is befolyásolhatja.
Emanuel Macron pártja a hónapban két parlamenti időközi választást is elveszített a
konzervatív köztársaságiak javára, mindkét körzetben tavalyi szavazóiknak több mint felét
elvesztette, így az elnök csökkenő népszerűségének már pártjára is negatív hatása van.
Februárban megszületett a német nagykoalíciós megállapodás, miután a CDU/CSU
jelentős engedményeket tett az SPD-nek.
A Fitch B- -ról egy fokozattal B-re minősítette fel a görög államadósságot, míg az S&P az
orosz államadósságot minősítette fel BBB- fokozatra, amivel az ország kikerült a bóvli
kategóriából.
Az olajár egy hónapos mélypontra zuhant a vártnál jobban növekvő készletek
eredményeképp, azonban a szaúdi olajminiszter kijelentése után, miszerint jelentősen az
OPEC kvóta alatt termelnek az első negyedévben és a csökkenő olajkészletek
következtében visszapattant a nyersanyag ára.
Február elején jelentősen lecsökkentettük a kockázatot az alapokban, így lezártuk a
Feltörekvő Európa kötvény alapban és az Orosz alapban lévő kitettségünket és
csökkentettük a Nemzetközi részvény alap súlyát, míg megemeltük a Belföldi kötvény és az
Ózon súlyát. Emellett a hónap végén az orosz alappal feltöltöttük a részvények súlyát a
hosszú távú célsúlyukra és megnöveltük a Lengyel kötvény alap súlyát a Belföldi kötvény
alap terhére, miután pozitívabban tekintünk a lengyel állampapír piacra.
AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2018.02.28

Befektetési jegy
3,83 %
5,18 %
4,62 %
2,14 %

Benchmark

A SOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2017.03.01 - 2018.02.28

Eszköz típusa
Kollektív értékpapírok
Kötelezettség
Számlapénz
Követelés
Összesen
Származtatott ügyletek
Nettó korrekciós tőkeáttétel

Részarány
98,02 %
-4,11 %
3,99 %
2,12 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap
KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 2,58 %
BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:

----- Aegon Tempó Moderato 5 Alapokba Fektető Részalap
A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve. Jelen hirdetés nem minősül
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 megismerhetők.

3 hó
6 hó
1 év
2 év
3 év
4 év
Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:

nagyon
alacsony

alacsony

mérsékelt

közepes

jelentős

magas

5 év

nagyon magas

STRATÉGIAI DÖNTÉS

JANUÁRI ESZKÖZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS
Az alap neve
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap
Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap
Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap
Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap
Aegon Russia Részvény Befektetési Alap

Súly (%)
24,8%
22,3%
13,2%
12,6%
8,0%
6,1%
6,1%
5,1%
2,0%
Összesen:

100%

FEBRUÁRI ESZKÖZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS
Az alap neve
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap
Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap
Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja
Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap
Aegon ÓzonMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Aegon Lengyel Kötvény Befektetési Alap
Aegon Russia Részvény Befektetési Alap

Súly (%)
25,0%
22,5%
13,3%
11,7%
7,1%
6,1%
6,1%
4,1%
3,1%
1,0%
Összesen:
100%

HAVI HÍRLEVÉL - 2018. FEBRUÁR (KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2018.02.28)

Aegon Tempó Moderato 6 Alapokba Fektető Részalap
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Alapkezelő:
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:
Unicredit Bank Hungary Zrt.
Vezető forgalmazó:
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Benchmark összetétele:
Az alapnak nincs benchmarkja
ISIN kód:
HU0000714118
Indulás:
2014.10.27
Devizanem:
HUF
A teljes alap nettó eszközértéke: 462 584 394 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke: 462 584 394 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1,143683 HUF
BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Aegon Tempó Andante 6 Alapokba Fektető Részalap az Aegon Tempó Esernyőalap
részalapja. Az Esernyőalap célja olyan jól diverzifikált, hatékony portfóliók kialakítása, melyek
adott kockázati szint mellett a lehető legmagasabb hozam elérésére törekszenek. Az
Alapkezelő az Aegon Tempó Moderato 6 Alapokba Fektető Részalap befektetési céljának
megvalósítása érdekében az összegyűjtött tőkét elsősorban az Aegon Magyarország
Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt alapokba fekteti. A Részalap befektetési jegyei
elsősorban olyan befektetőknek ajánlottak, akik mind a befektetések biztonságát, az
alacsony volatilitást, mind pedig a magas hozampotenciált fontosnak tartják. A Részalap
egyaránt tartalmaz magas volatilitású, ugyanakkor magas hozampotenciállal rendelkező
részvényalapokat, alacsony kockázatú kötvény, illetve pénzpiaci hozamokat, illetve az előbbi
eszközosztályokkal alacsony korrelációt mutató abszolút hozamú, valamint származtatott
alapokat. A Részalap az Aegon Moderato Részalapok közepes kockázatú tagja, amely
egyaránt fektet kötvény, részvény, valamint abszolút hozamú alapokba. Az alap pénzpiaci
típusú alapokat csak a likviditás biztosítása érdekében tart. A Részalap 25% részvény, 35%
kötvény, 5% pénzpiaci és 35% abszolút hozamú alap eszközarányt céloz meg. A Részalap
nem kíván egyik befektetési alapból sem több mint 20%-os súlyt tartani, kivéve az Aegon Alfa
Származtatott Befektetési Alapot, AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alapot, az Aegon
Moneymaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alapot és az Aegon BondMaxx Abszolút
Hozamú Kötvény Befektetési Alapot.
FORGALMAZÓK

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv
indulástól
2017
2016
2015

Befektetési jegy
4,10 %
5,88 %
4,77 %
1,96 %

Benchmark

Február elején több mint két éve nem látott intenzitású eladási hullám bontakozott ki a világ
tőzsdéin. Az esést katalizálhatta a rekord mennyiségű pénzbeáramlás melletti túlzott
részvénypiaci pozícionáltság, és a hozamok gyorsuló emelkedése is, azonban egyes
szakértők szerint, az amerikai bérstatisztika is közre játszott, sokan a munkaerőpiac
túlfűtöttségét vélték felfedezni az adatokban.
A rekord mennyiségű pénzbeáramlás a korrekció után a visszájára fordult, így 30,6 milliárd
dollár áramlott ki a részvényalapokból, ami a valaha mért legnagyobb érték.
Amerikában egy kis időre megint leállt az amerikai szövetségi kormány, miután nem sikerült
megszavazni a működéshez szükséges költségvetési jogszabályt a Szenátusban. A
februárban publikált vártnál magasabb inflációs számoknak nem volt negatív hatása a
részvénypiacokra, de a márciusi kamatemelés valószínűségét 83%-ra teszi a piac. A 10
éves amerikai állampapír elérte a 2,95 százalékot, így az amerikai hozamok új 4 éves
csúcsra emelkedtek.
A hónap elején még az euró és a forint is hároméves csúcson volt a dollárral szemben,
azonban az erősebb amerikai munkapiaci adatsor után elkezdett erősödni az amerikai
deviza, miután a munkanélküliségi adatok arról árulkodtak, hogy jó állapotban van a
tengerentúli gazdaság, így ez a FED kamatemeléseit is befolyásolhatja.
Emanuel Macron pártja a hónapban két parlamenti időközi választást is elveszített a
konzervatív köztársaságiak javára, mindkét körzetben tavalyi szavazóiknak több mint felét
elvesztette, így az elnök csökkenő népszerűségének már pártjára is negatív hatása van.
Februárban megszületett a német nagykoalíciós megállapodás, miután a CDU/CSU
jelentős engedményeket tett az SPD-nek.
A Fitch B- -ról egy fokozattal B-re minősítette fel a görög államadósságot, míg az S&P az
orosz államadósságot minősítette fel BBB- fokozatra, amivel az ország kikerült a bóvli
kategóriából.
Az olajár egy hónapos mélypontra zuhant a vártnál jobban növekvő készletek
eredményeképp, azonban a szaúdi olajminiszter kijelentése után, miszerint jelentősen az
OPEC kvóta alatt termelnek az első negyedévben és a csökkenő olajkészletek
következtében visszapattant a nyersanyag ára.
Február elején jelentősen lecsökkentettük a kockázatot az alapokban, így lezártuk a
Feltörekvő Európa kötvény alapban és az Orosz alapban lévő kitettségünket és
csökkentettük a Nemzetközi részvény alap és az Ázsia alap súlyát, míg megemeltük a
Belföldi kötvény, az Ózon és az abszolút hozamú alapok súlyát. Emellett a hónap végén az
orosz alappal feltöltöttük a részvények súlyát a hosszú távú célsúlyukra és megnöveltük a
Lengyel kötvény alap súlyát a Belföldi kötvény alap terhére, miután pozitívabban tekintünk a
lengyel állampapír piacra.
AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2018.02.28

Eszköz típusa
Kollektív értékpapírok
Kötelezettség
Számlapénz
Követelés
Összesen
Származtatott ügyletek
Nettó korrekciós tőkeáttétel

A SOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2017.03.01 - 2018.02.28

Részarány
98,08 %
-6,15 %
5,26 %
2,82 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap
KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 3,01 %
BEFEKTETÉSI HORIZONT:

----- Aegon Tempó Moderato 6 Alapokba Fektető Részalap
A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve. Jelen hirdetés nem minősül
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 megismerhetők.

A javasolt minimális befektetési idő:
3 hó
6 hó
1 év
2 év
3 év
4 év
5 év
Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:

nagyon
alacsony

alacsony

mérsékelt

közepes

jelentős

magas

nagyon
magas

STRATÉGIAI DÖNTÉS

JANUÁRI ESZKÖZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS
Az alap neve
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap
Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap
Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap
Aegon Russia Részvény Befektetési Alap

Súly (%)
24,3%
20,7%
11,2%
11,0%
10,6%
8,1%
6,1%
5,1%
3,0%
Összesen:

100%

FEBRUÁRI ESZKÖZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS
Az alap neve
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap
Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap
Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap
Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja
Aegon Lengyel Kötvény Befektetési Alap
Aegon ÓzonMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Aegon Russia Részvény Befektetési Alap

Súly (%)
25,6%
21,4%
11,2%
10,2%
10,2%
8,1%
5,1%
3,1%
3,1%
2,0%
Összesen:
100%

HAVI HÍRLEVÉL - 2018. FEBRUÁR (KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2018.02.28)

Aegon Tempó Moderato 7 Alapokba Fektető Részalap
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő:
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:
Unicredit Bank Hungary Zrt.
Vezető forgalmazó:
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Benchmark összetétele:
Az alapnak nincs benchmarkja
ISIN kód:
HU0000714126
Indulás:
2014.10.27
Devizanem:
HUF
A teljes alap nettó eszközértéke: 239 213 917 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke: 239 213 917 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1,146160 HUF
BEFEKTETÉSI POLITIKA:
Az Aegon Tempó Andante 7 Alapokba Fektető Részalap az Aegon Tempó Esernyőalap részalapja. Az
Esernyőalap célja olyan jól diverzifikált, hatékony portfóliók kialakítása, melyek adott kockázati szint
mellett a lehető legmagasabb hozam elérésére törekszenek.Az Alapkezelő az Aegon Tempó Moderato 7
Alapokba Fektető Részalap befektetési céljának megvalósítása érdekében az összegyűjtött tőkét
elsősorban az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt alapokba fekteti. A Részalap
befektetési jegyei elsősorban olyan befektetőknek ajánlottak, akik mind a befektetések biztonságát, az
alacsony volatilitást, mind pedig a magas hozampotenciált fontosnak tartják. A Részalap egyaránt
tartalmaz magas volatilitású, ugyanakkor magas hozampotenciállal rendelkező részvényalapokat,
alacsony kockázatú kötvény, illetve pénzpiaci hozamokat, illetve az előbbi eszközosztályokkal alacsony
korrelációt mutató abszolút hozamú, valamint származtatott alapokat. A Részalap az Aegon Moderato
Részalapok legkockázatosabb tagja, amely egyaránt fektet kötvény, részvény, valamint abszolút
hozamú alapokba. Az alap pénzpiaci típusú alapokat csak a likviditás biztosítása érdekében tart. A
Részalap 30% részvény, 30% kötvény, 5% pénzpiaci és 35% abszolút hozamú alap eszközarányt
céloz meg. A Részalap nem kíván egyik befektetési alapból sem több mint 20%-os súlyt tartani, kivéve
az Aegon Alfa Származtatott Befektetési Alapot, AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alapot, az Aegon
Moneymaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alapot és az Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú
Kötvény Befektetési Alapot.
FORGALMAZÓK
Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., Raiffeisen Bank Zrt.
A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv
indulástól
2017
2016
2015

Befektetési jegy
4,17 %
6,45 %
5,09 %
1,09 %

A SOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN
EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2017.03.01 - 2018.02.28

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:
Február elején több mint két éve nem látott intenzitású eladási hullám bontakozott ki a világ tőzsdéin. Az
esést katalizálhatta a rekord mennyiségű pénzbeáramlás melletti túlzott részvénypiaci pozícionáltság, és
a hozamok gyorsuló emelkedése is, azonban egyes szakértők szerint, az amerikai bérstatisztika is
közre játszott, sokan a munkaerőpiac túlfűtöttségét vélték felfedezni az adatokban.
A rekord mennyiségű pénzbeáramlás a korrekció után a visszájára fordult, így 30,6 milliárd dollár
áramlott ki a részvényalapokból, ami a valaha mért legnagyobb érték.
Amerikában egy kis időre megint leállt az amerikai szövetségi kormány, miután nem sikerült megszavazni
a működéshez szükséges költségvetési jogszabályt a Szenátusban. A februárban publikált vártnál
magasabb inflációs számoknak nem volt negatív hatása a részvénypiacokra, de a márciusi kamatemelés
valószínűségét 83%-ra teszi a piac. A 10 éves amerikai állampapír elérte a 2,95 százalékot, így az
amerikai hozamok új 4 éves csúcsra emelkedtek.
A hónap elején még az euró és a forint is hároméves csúcson volt a dollárral szemben, azonban az
erősebb amerikai munkapiaci adatsor után elkezdett erősödni az amerikai deviza, miután a
munkanélküliségi adatok arról árulkodtak, hogy jó állapotban van a tengerentúli gazdaság, így ez a FED
kamatemeléseit is befolyásolhatja.
Emanuel Macron pártja a hónapban két parlamenti időközi választást is elveszített a konzervatív
köztársaságiak javára, mindkét körzetben tavalyi szavazóiknak több mint felét elvesztette, így az elnök
csökkenő népszerűségének már pártjára is negatív hatása van. Februárban megszületett a német
nagykoalíciós megállapodás, miután a CDU/CSU jelentős engedményeket tett az SPD-nek.
A Fitch B- -ról egy fokozattal B-re minősítette fel a görög államadósságot, míg az S&P az orosz
államadósságot minősítette fel BBB- fokozatra, amivel az ország kikerült a bóvli kategóriából.
Az olajár egy hónapos mélypontra zuhant a vártnál jobban növekvő készletek eredményeképp, azonban
a szaúdi olajminiszter kijelentése után, miszerint jelentősen az OPEC kvóta alatt termelnek az első
negyedévben és a csökkenő olajkészletek következtében visszapattant a nyersanyag ára.
Február elején jelentősen lecsökkentettük a kockázatot az alapokban, így lezártuk a Feltörekvő Európa
kötvény alapban és az Orosz alapban lévő kitettségünket és csökkentettük a Nemzetközi részvény alap
és az Ázsia alap súlyát, míg megemeltük a Belföldi kötvény, az Ózon és az abszolút hozamú alapok
súlyát. Emellett a hónap végén az orosz alappal feltöltöttük a részvények súlyát a hosszú távú
célsúlyukra és megnöveltük a Lengyel kötvény alap súlyát a Belföldi kötvény alap terhére, miután
pozitívabban tekintünk a lengyel állampapír piacra.
AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2018.02.28

Eszköz típusa
Kollektív értékpapírok
Benchmark Kötelezettség
Követelés
Számlapénz
Összesen
Származtatott ügyletek
Nettó korrekciós tőkeáttétel

Részarány
97,32 %
-11,25 %
7,08 %
6,86 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap
Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap
KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 3,57 %
BEFEKTETÉSI HORIZONT:
A javasolt minimális befektetési idő:

3 hó

----- Aegon Tempó Moderato 7 Alapokba Fektető Részalap
A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve. Jelen hirdetés nem minősül
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 megismerhetők.

6 hó

1 év

2 év

3 év

4 év

5 év

magas

nagyon
magas

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:

nagyon
alacsony

alacsony

mérsékelt

közepes

jelentős

STRATÉGIAI DÖNTÉS

JANUÁRI ESZKÖZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS
Az alap neve
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap
Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap
Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap
Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap
Aegon Russia Részvény Befektetési Alap
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap

Súly (%)
28,4%
15,7%
13,0%
10,1%
9,6%
8,1%
5,1%
5,1%
3,0%
2,0%
Összesen:

100%

FEBRUÁRI ESZKÖZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS
Az alap neve
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap
Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap
Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap
Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Aegon Lengyel Kötvény Befektetési Alap
Aegon Russia Részvény Befektetési Alap
Aegon ÓzonMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap

Súly (%)
24,6%
21,4%
11,2%
10,2%
10,2%
7,1%
5,1%
4,1%
3,1%
2,0%
1,0%
Összesen:
100%

HAVI HÍRLEVÉL - 2018. FEBRUÁR (KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2018.02.28)

Aegon Tempó Allegro 8 Alapokba Fektető Részalap
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Alapkezelő:
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:
Unicredit Bank Hungary Zrt.
Vezető forgalmazó:
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Benchmark összetétele:
Az alapnak nincs benchmarkja
ISIN kód:
HU0000714134
Indulás:
2014.10.27
Devizanem:
HUF
A teljes alap nettó eszközértéke: 260 849 790 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke: 260 849 790 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1,153384 HUF
BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Aegon Tempó Andante 8 Alapokba Fektető Részalap az Aegon Tempó Esernyőalap
részalapja. Az Esernyőalap célja olyan jól diverzifikált, hatékony portfóliók kialakítása, melyek
adott kockázati szint mellett a lehető legmagasabb hozam elérésére törekszenek. Az
Alapkezelő az Aegon Tempó Allegro 8 Alapokba Fektető Részalap befektetési céljának
megvalósítása érdekében az összegyűjtött tőkét elsősorban az Aegon Magyarország
Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt alapokba fekteti. A Részalap befektetési jegyei
elsősorban magas kockázattűrésű ügyfeleknek ajánlottak, olyan befektetőknek, akik relatíve
magas hozam elérésére törekszenek, és ennek érdekében hajlandóak kockázatot is
vállalni. A Részalap a benne lévő alapok diverzifikációja, valamint az aktív portfóliókezelés
miatt azonban a részvénybefektetéseknél jóval alacsonyabb kockázattal rendelkezik. A
Részalap az Aegon Allegro Részalapok legkevésbé kockázatos tagja, amely főként részvény, valamint abszolút hozamú alapokba fektet, de diverzifikációs céllal kötvény típusú alapokat
is tartalmaz. Az alap pénzpiaci típusú alapokat csak a likviditás biztosítása érdekében tart. A
Részalap 35% részvény, 25% kötvény, 5% pénzpiaci és 35% abszolút hozamú alap
eszközarányt céloz meg. A Részalap nem kíván egyik befektetési alapból sem több mint
20%-os súlyt tartani, kivéve az Aegon Alfa Származtatott Befektetési Alapot, AEGON Belföldi
Kötvény Befektetési Alapot, az Aegon Moneymaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési
Alapot és az Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alapot. A Részalap a
fenti kivételek mellett 20%-ot meghaladó mértékben fektethet be az Aegon Ázsia Részvény
Befektetési Alapok Alapja, az Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap és az Aegon
Nemzetközi Részvény Befektetési Alap befektetési jegyeibe.
FORGALMAZÓK

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2018.02.28

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv
indulástól
2017
2016
2015

Február elején több mint két éve nem látott intenzitású eladási hullám bontakozott ki a világ
tőzsdéin. Az esést katalizálhatta a rekord mennyiségű pénzbeáramlás melletti túlzott
részvénypiaci pozícionáltság, és a hozamok gyorsuló emelkedése is, azonban egyes
szakértők szerint, az amerikai bérstatisztika is közre játszott, sokan a munkaerőpiac
túlfűtöttségét vélték felfedezni az adatokban.
A rekord mennyiségű pénzbeáramlás a korrekció után a visszájára fordult, így 30,6 milliárd
dollár áramlott ki a részvényalapokból, ami a valaha mért legnagyobb érték.
Amerikában egy kis időre megint leállt az amerikai szövetségi kormány, miután nem sikerült
megszavazni a működéshez szükséges költségvetési jogszabályt a Szenátusban. A
februárban publikált vártnál magasabb inflációs számoknak nem volt negatív hatása a
részvénypiacokra, de a márciusi kamatemelés valószínűségét 83%-ra teszi a piac. A 10
éves amerikai állampapír elérte a 2,95 százalékot, így az amerikai hozamok új 4 éves
csúcsra emelkedtek.
A hónap elején még az euró és a forint is hároméves csúcson volt a dollárral szemben,
azonban az erősebb amerikai munkapiaci adatsor után elkezdett erősödni az amerikai
deviza, miután a munkanélküliségi adatok arról árulkodtak, hogy jó állapotban van a
tengerentúli gazdaság, így ez a FED kamatemeléseit is befolyásolhatja.
Emanuel Macron pártja a hónapban két parlamenti időközi választást is elveszített a
konzervatív köztársaságiak javára, mindkét körzetben tavalyi szavazóiknak több mint felét
elvesztette, így az elnök csökkenő népszerűségének már pártjára is negatív hatása van.
Februárban megszületett a német nagykoalíciós megállapodás, miután a CDU/CSU
jelentős engedményeket tett az SPD-nek.
A Fitch B- -ról egy fokozattal B-re minősítette fel a görög államadósságot, míg az S&P az
orosz államadósságot minősítette fel BBB- fokozatra, amivel az ország kikerült a bóvli
kategóriából.
Az olajár egy hónapos mélypontra zuhant a vártnál jobban növekvő készletek
eredményeképp, azonban a szaúdi olajminiszter kijelentése után, miszerint jelentősen az
OPEC kvóta alatt termelnek az első negyedévben és a csökkenő olajkészletek
következtében visszapattant a nyersanyag ára.
Február elején jelentősen lecsökkentettük a kockázatot az alapokban, így lezártuk a
Feltörekvő Európa kötvény alapban és az Orosz alapban lévő kitettségünket és
csökkentettük a Nemzetközi részvény alap és az Ázsia alap súlyát, míg megemeltük az Ózon
és az abszolút hozamú alapok súlyát. Emellett a hónap végén az orosz alappal feltöltöttük a
részvények súlyát a hosszú távú célsúlyukra és megnöveltük a Lengyel kötvény alap súlyát a
Belföldi kötvény alap terhére, miután pozitívabban tekintünk a lengyel állampapír piacra.

Befektetési jegy
4,37 %
6,86 %
5,94 %
0,20 %

A SOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2017.03.01 - 2018.02.28

Eszköz típusa
Kollektív
értékpapírok
Benchmark
Kötelezettség
Számlapénz
Követelés
Összesen
Származtatott ügyletek
Nettó korrekciós tőkeáttétel

Részarány
98,07 %
-9,42 %
5,81 %
5,55 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap
Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap
KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 4,05 %
BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:
----- Aegon Tempó Allegro 8 Alapokba Fektető Részalap
A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve. Jelen hirdetés nem minősül
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 megismerhetők.

3 hó
6 hó
1 év
2 év
3 év
4 év
Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:

nagyon
alacsony

alacsony

mérsékelt

közepes

jelentős

magas

5 év

nagyon magas

STRATÉGIAI DÖNTÉS

JANUÁRI ESZKÖZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS
Az alap neve
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap
Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap
Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap
Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap
Aegon Russia Részvény Befektetési Alap

Súly (%)
23,3%
18,2%
14,0%
10,1%
10,1%
10,1%
5,1%
5,0%
4,0%
Összesen:
100%

FEBRUÁRI ESZKÖZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS
Az alap neve
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap
Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap
Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap
Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap
Aegon Lengyel Kötvény Befektetési Alap
Aegon Russia Részvény Befektetési Alap

Súly (%)
24,5%
21,4%
13,3%
10,2%
10,2%
9,2%
5,1%
3,1%
3,1%
Összesen:
100%

HAVI HÍRLEVÉL - 2018. FEBRUÁR (KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2018.02.28)

Aegon Tempó Allegro 9 Alapokba Fektető Részalap
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Alapkezelő:
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:
Unicredit Bank Hungary Zrt.
Vezető forgalmazó:
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Benchmark összetétele:
Az alapnak nincs benchmarkja
ISIN kód:
HU0000714142
Indulás:
2014.10.27
Devizanem:
HUF
A teljes alap nettó eszközértéke: 185 002 607 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke: 185 002 607 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1,140381 HUF
BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Aegon Tempó Andante 9 Alapokba Fektető Részalap az Aegon Tempó Esernyőalap
részalapja. Az Esernyőalap célja olyan jól diverzifikált, hatékony portfóliók kialakítása, melyek
adott kockázati szint mellett a lehető legmagasabb hozam elérésére törekszenek. Az
Alapkezelő az Aegon Tempó Allegro 9 Alapokba Fektető Részalap befektetési céljának
megvalósítása érdekében az összegyűjtött tőkét elsősorban az Aegon Magyarország
Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt alapokba fekteti. A Részalap befektetési jegyei
elsősorban magas kockázattűrésű ügyfeleknek ajánlottak, olyan befektetőknek, akik relatíve
magas hozam elérésére törekszenek, és ennek érdekében hajlandóak kockázatot is
vállalni. A Részalap a benne lévő alapok diverzifikációja, valamint az aktív portfóliókezelés
miatt azonban a részvénybefektetéseknél jóval alacsonyabb kockázattal rendelkezik. Az
Aegon Tempó Allegro 9 Alapokba Fektető Részalap az Aegon Allegro Részalapok középső
tagja, amely főként részvény, valamint abszolút hozamú alapokba fektet, de diverzifikációs
céllal kis mértékben kötvény típusú alapokat is tartalmaz. Az alap pénzpiaci típusú alapokat
csak a likviditás biztosítása érdekében tart. A Részalap 40% részvény, 20% kötvény, 5%
pénzpiaci és 35% abszolút hozamú alap eszközarányt céloz meg. A Részalap nem kíván
egyik befektetési alapból sem több mint 20%-os súlyt tartani, kivéve az Aegon Alfa
Származtatott Befektetési Alapot, AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alapot, az Aegon
Moneymaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alapot és az Aegon BondMaxx Abszolút
Hozamú Kötvény Befektetési Alapot. A Részalap a fenti kivételek mellett 20%-ot meghaladó
mértékben fektethet be az Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja, az Aegon KözépEurópai Részvény Befektetési Alap és az Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap
befektetési jegyeibe.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2018.02.28

FORGALMAZÓK

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Eszköz típusa
Kollektív értékpapírok
Benchmark Kötelezettség
Követelés
Számlapénz
Összesen
Származtatott ügyletek
Nettó korrekciós tőkeáttétel

A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv
indulástól
2017
2016
2015

Február elején több mint két éve nem látott intenzitású eladási hullám bontakozott ki a világ
tőzsdéin. Az esést katalizálhatta a rekord mennyiségű pénzbeáramlás melletti túlzott
részvénypiaci pozícionáltság, és a hozamok gyorsuló emelkedése is, azonban egyes
szakértők szerint, az amerikai bérstatisztika is közre játszott, sokan a munkaerőpiac
túlfűtöttségét vélték felfedezni az adatokban.
A rekord mennyiségű pénzbeáramlás a korrekció után a visszájára fordult, így 30,6 milliárd
dollár áramlott ki a részvényalapokból, ami a valaha mért legnagyobb érték.
Amerikában egy kis időre megint leállt az amerikai szövetségi kormány, miután nem sikerült
megszavazni a működéshez szükséges költségvetési jogszabályt a Szenátusban. A
februárban publikált vártnál magasabb inflációs számoknak nem volt negatív hatása a
részvénypiacokra, de a márciusi kamatemelés valószínűségét 83%-ra teszi a piac. A 10
éves amerikai állampapír elérte a 2,95 százalékot, így az amerikai hozamok új 4 éves
csúcsra emelkedtek.
A hónap elején még az euró és a forint is hároméves csúcson volt a dollárral szemben,
azonban az erősebb amerikai munkapiaci adatsor után elkezdett erősödni az amerikai
deviza, miután a munkanélküliségi adatok arról árulkodtak, hogy jó állapotban van a
tengerentúli gazdaság, így ez a FED kamatemeléseit is befolyásolhatja.
Emanuel Macron pártja a hónapban két parlamenti időközi választást is elveszített a
konzervatív köztársaságiak javára, mindkét körzetben tavalyi szavazóiknak több mint felét
elvesztette, így az elnök csökkenő népszerűségének már pártjára is negatív hatása van.
Februárban megszületett a német nagykoalíciós megállapodás, miután a CDU/CSU
jelentős engedményeket tett az SPD-nek.
A Fitch B- -ról egy fokozattal B-re minősítette fel a görög államadósságot, míg az S&P az
orosz államadósságot minősítette fel BBB- fokozatra, amivel az ország kikerült a bóvli
kategóriából.
Az olajár egy hónapos mélypontra zuhant a vártnál jobban növekvő készletek
eredményeképp, azonban a szaúdi olajminiszter kijelentése után, miszerint jelentősen az
OPEC kvóta alatt termelnek az első negyedévben és a csökkenő olajkészletek
következtében visszapattant a nyersanyag ára.
Február elején jelentősen lecsökkentettük a kockázatot az alapokban, így lezártuk a
Feltörekvő Európa kötvény alapban és az Orosz alapban lévő kitettségünket és
csökkentettük a Nemzetközi részvény alap és az Ázsia alap súlyát, míg megemeltük az Ózon
és az abszolút hozamú alapok súlyát. Emellett a hónap végén az orosz alappal feltöltöttük a
részvények súlyát a hosszú távú célsúlyukra és megnöveltük a Lengyel kötvény alap súlyát a
Belföldi kötvény alap terhére, miután pozitívabban tekintünk a lengyel állampapír piacra.

Befektetési jegy
4,01 %
7,18 %
5,52 %
-0,84 %

A SOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2017.03.01 - 2018.02.28

Részarány
98,22 %
-11,03 %
7,00 %
5,82 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap
Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap
KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 4,58 %
BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:
----- Aegon Tempó Allegro 9 Alapokba Fektető Részalap
A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve. Jelen hirdetés nem minősül
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 megismerhetők.

3 hó
6 hó
1 év
2 év
3 év
4 év
Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:

nagyon
alacsony

alacsony

mérsékelt

közepes

jelentős

magas

5 év

nagyon magas

STRATÉGIAI DÖNTÉS

JANUÁRI ESZKÖZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS
Az alap neve
Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap
Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap
Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap
Aegon Russia Részvény Befektetési Alap

Súly (%)
18,1%
16,7%
15,2%
12,1%
11,2%
10,1%
7,5%
5,1%
4,0%
Összesen:
100%

FEBRUÁRI ESZKÖZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS
Az alap neve
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap
Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap
Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap
Aegon Lengyel Kötvény Befektetési Alap
Aegon Russia Részvény Befektetési Alap

Súly (%)
17,4%
16,3%
15,8%
15,3%
12,2%
9,2%
7,7%
3,1%
3,1%
Összesen:
100%

HAVI HÍRLEVÉL - 2018. FEBRUÁR (KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2018.02.28)

Aegon Tempó Allegro 10 Alapokba Fektető Részalap
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő:
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:
Unicredit Bank Hungary Zrt.
Vezető forgalmazó:
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Benchmark összetétele:
Az alapnak nincs benchmarkja
ISIN kód:
HU0000714159
Indulás:
2014.10.27
Devizanem:
HUF
A teljes alap nettó eszközértéke: 684 336 005 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke: 684 336 005 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1,152308 HUF

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:
Február elején több mint két éve nem látott intenzitású eladási hullám bontakozott ki a világ tőzsdéin. Az
esést katalizálhatta a rekord mennyiségű pénzbeáramlás melletti túlzott részvénypiaci pozícionáltság, és
a hozamok gyorsuló emelkedése is, azonban egyes szakértők szerint, az amerikai bérstatisztika is
közre játszott, sokan a munkaerőpiac túlfűtöttségét vélték felfedezni az adatokban.
A rekord mennyiségű pénzbeáramlás a korrekció után a visszájára fordult, így 30,6 milliárd dollár
áramlott ki a részvényalapokból, ami a valaha mért legnagyobb érték.
Amerikában egy kis időre megint leállt az amerikai szövetségi kormány, miután nem sikerült megszavazni
a működéshez szükséges költségvetési jogszabályt a Szenátusban. A februárban publikált vártnál
magasabb inflációs számoknak nem volt negatív hatása a részvénypiacokra, de a márciusi kamatemelés
valószínűségét 83%-ra teszi a piac. A 10 éves amerikai állampapír elérte a 2,95 százalékot, így az
amerikai hozamok új 4 éves csúcsra emelkedtek.
A hónap elején még az euró és a forint is hároméves csúcson volt a dollárral szemben, azonban az
erősebb amerikai munkapiaci adatsor után elkezdett erősödni az amerikai deviza, miután a
munkanélküliségi adatok arról árulkodtak, hogy jó állapotban van a tengerentúli gazdaság, így ez a FED
kamatemeléseit is befolyásolhatja.
Emanuel Macron pártja a hónapban két parlamenti időközi választást is elveszített a konzervatív
köztársaságiak javára, mindkét körzetben tavalyi szavazóiknak több mint felét elvesztette, így az elnök
csökkenő népszerűségének már pártjára is negatív hatása van. Februárban megszületett a német
nagykoalíciós megállapodás, miután a CDU/CSU jelentős engedményeket tett az SPD-nek.
A Fitch B- -ról egy fokozattal B-re minősítette fel a görög államadósságot, míg az S&P az orosz
államadósságot minősítette fel BBB- fokozatra, amivel az ország kikerült a bóvli kategóriából.
Az olajár egy hónapos mélypontra zuhant a vártnál jobban növekvő készletek eredményeképp, azonban
a szaúdi olajminiszter kijelentése után, miszerint jelentősen az OPEC kvóta alatt termelnek az első
negyedévben és a csökkenő olajkészletek következtében visszapattant a nyersanyag ára.
Február elején jelentősen lecsökkentettük a kockázatot az alapokban, így lezártuk a Feltörekvő Európa
kötvény alapban és az Orosz alapban lévő kitettségünket és csökkentettük a Nemzetközi részvény alap
és az Ázsia alap súlyát, míg megemeltük az Ózon és az abszolút hozamú alapok súlyát. Emellett a
hónap végén az orosz alappal feltöltöttük a részvények súlyát a hosszú távú célsúlyukra és
megnöveltük a Lengyel kötvény alap súlyát a Belföldi kötvény alap terhére, miután pozitívabban tekintünk
a lengyel állampapír piacra.
AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2018.02.28

BEFEKTETÉSI POLITIKA:
Az Aegon Tempó Andante 10 Alapokba Fektető Részalap az Aegon Tempó Esernyőalap részalapja. Az
Esernyőalap célja olyan jól diverzifikált, hatékony portfóliók kialakítása, melyek adott kockázati szint
mellett a lehető legmagasabb hozam elérésére törekszenek. Az Alapkezelő az Aegon Tempó Allegro 10
Alapokba Fektető Részalap befektetési céljának megvalósítása érdekében az összegyűjtött tőkét
elsősorban az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt alapokba fekteti. A Részalap
befektetési jegyei elsősorban magas kockázattűrésű ügyfeleknek ajánlottak, olyan befektetőknek, akik
relatíve magas hozam elérésére törekszenek, és ennek érdekében hajlandóak kockázatot is vállalni. A
Részalap a benne lévő alapok diverzifikációja, valamint az aktív portfóliókezelés miatt azonban a
részvénybefektetéseknél jóval alacsonyabb kockázattal rendelkezik. A Részalap az Aegon Allegro
Részalapok legkockázatosabb tagja, amely legnagyobb súllyal részvényalapokba fektet. Emellett
abszolút hozamú alapokat, valamint diverzifikációs céllal kis mértékben kötvény típusú alapokat is
tartalmaz. Az alap pénzpiaci típusú alapokat csak a likviditás biztosítása érdekében tart. A Részalap 45%
részvény, 15% kötvény, 5% pénzpiaci és 35% abszolút hozamú alap eszközarányt céloz meg. A
Részalap nem kíván egyik befektetési alapból sem több mint 20%-os súlyt tartani, kivéve az Aegon Alfa
Származtatott Befektetési Alapot, AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alapot, az Aegon Moneymaxx
Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alapot és az Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény
Befektetési Alapot. A Részalap a fenti kivételek mellett 20%-ot meghaladó mértékben fektethet be az
Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja, az Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap
és az Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap befektetési jegyeibe.
FORGALMAZÓK
Kollektív értékpapírok
Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., Raiffeisen Bank Zrt.
Kötelezettség
A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:
Követelés

Időtáv
indulástól
2017
2016
2015

Befektetési jegy
4,34 %
8,13 %
5,64 %
-1,11 %

Eszköz típusa

Részarány
94,88 %
-13,07 %
11,25 %
6,94 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %

Benchmark Számlapénz
Összesen
Származtatott ügyletek
Nettó korrekciós tőkeáttétel

A SOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN
EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2017.03.01 - 2018.02.28

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap
Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap
Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap
Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap
KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 5,09 %
BEFEKTETÉSI HORIZONT:
A javasolt minimális befektetési idő:
----- Aegon Tempó Allegro 10 Alapokba Fektető Részalap
A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve. Jelen hirdetés nem minősül
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 megismerhetők.

3 hó

6 hó

1 év

2 év

3 év

4 év

5 év

magas

nagyon
magas

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:

nagyon
alacsony

alacsony

mérsékelt

közepes

jelentős

STRATÉGIAI DÖNTÉS

JANUÁRI ESZKÖZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS
Az alap neve
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap
Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap
Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap
Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap
Aegon Russia Részvény Befektetési Alap

Súly (%)
19,3%
19,1%
14,2%
13,2%
10,2%
10,0%
5,1%
5,1%
4,0%
Összesen:
100%

FEBRUÁRI ESZKÖZALLOKÁCIÓS DÖNTÉS
Az alap neve
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap
Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap
Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap
Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap
Aegon Lengyel Kötvény Befektetési Alap

Súly (%)
20,0%
17,9%
14,7%
11,6%
11,1%
11,1%
10,5%
3,2%
Összesen:

100%

