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- Mit tudunk a Nemzeti kötvényről (az előnyök)

- Mire érdemes figyelnie a befektetőnek

- Hosszú távon vagy rövid távon éri meg?

- Értékmegőrzés vagy vagyongyarapítás?

- Aegon Alapkezelő válasza a jelenlegi kihívásokra

- Aktuális trendek

Nemzeti kötvény (MÁP Plusz) és az Aegon Alapkezelő
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-Átlag 4,95% éves hozam

-Adómentes befektetés, de ez az előny rövid távú befektetésekre optimalizált

-Akkor éri meg igazán, ha 5 évig benne tartjuk a pénzünket 

-Évente 1 hetes időszakon 100%-on visszaváltható, egyébként 99,75%-on

-Eddiginél szélesebb és elérhetőbb forgalmazási kör

-Komoly érdeklődés

Nemzeti kötvény, amit tudunk…
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EURHUF árfolyam 2008 óta

2009 óta a forint 
értéke az euróval 
szemben átlagosan 
2.5%-ot vesztett
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EURHUF vs. Infláció

EURHUF árfolyam a 

magyar inflációval 

összehasonlítva
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Infláció 1992 óta

Infláció és a 200 

hónapos mozgó 

átlag
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The St. Louis FED Study

The Federal Reserve Bank of St. Louis has measured the returns of stocks, and 10-year 
Treasury bonds between 1928 and 2018. The three key takeaways are:

• Stocks averaged an annual return of 9,49% (Inflation adjusted 6,29%) in the period 
from 1928-2018, T-bonds averaged 4,83% (Inflation adjusted 1,63%).

• $100 invested in stocks in 1928 would have grown to $382,850 by the end of 2018, 
while $100 in T-bonds would have grown to $7,308.

• T-bonds produced positive returns in 73 of the 90 years and stocks rose in 65.
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Stocks vs Bonds 1928-2018

Stocks Bonds

1928-2018 9,49% 4,83%

1969-2018 9,73% 6,69%

2009-2018 12,98% 1,97%

$382,850

$7,308
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- Átl. 4,95% éves hozam

- Adómentes befektetés, ebből érezhető, 

hogy az 5 éves időtáv alatti befektetéseket 

célozza

- 5 évnél viszont már a TBSz is adómentes

- Inflációs várakozások

- Forint gyengülés egy trend

Nemzeti kötvény vs Önkéntes Nyugdíjpénztári megtakarítások
Hosszútávon jobbak az önkéntes nyugdíjpénztári portfóliók

1 év 2 év 3 év 4 év 5 év

Átl. Éves 

kamat

3,75% 4,2% 4,6% 5% 5,46%
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1 trendből sok trend                       Globális fejlett piaci részvény portfólió

Aegon Alapkezelő válasza = Climate change - Megatrend
Miért volt szükség a változtatásokra
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Teljesítmények összehasonlítása

• Az eddigi Climate Change Indexet minden évben felültejesítette a Megatrend mintaportfólió

• Az MSCI World részvényindexet csak 2016-ban teljesítette volna alul
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Mi az a Megatrend?
„A megatrendek a normál gazdasági ciklusokon túlnyúló, általában globális,
az egész világot érintő hosszú távú folyamatok, melyek befolyással vannak
mindennapjainkra, így komoly hatással vannak a tőzsdékre, befektetésinkre
is.”

• a demográfiai változások (öregedő társadalom, fejlődő piacok)

• a szűkös erőforrások következtében kialakuló hatékonyság
növekedés (megújuló erőforrások, energia hatékonyság)

• az urbanizáció

• technológiai újítások

• innováció

• Főként szektoriális, tematikus kollektív befektetési instrumentumokba
fektet

• Az alap földrajzi specifikációval nem rendelkezik

• Növekedési alap: Strukturális növekedési papírokat keres az alap - Ha a
portfólió menedzserek növekedési potenciált látnak egy adott cégben,
akkor befektetnek , még akkor is, ha árazási szempontból ez kevésbé
indokolt
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A portfólió összetétele
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Aegon Megatrend YTD

+13,075%
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Aegon Megatrend  Főbb Kontributorai

Technológia és

innováció

4,12%

Apple, 

Microsoft, 

Google Risks

Megatrend

Hozzájárulás 

(YTD)

Top 

részvények

Fogyasztás

növekedés

2,2%

Amazon, Home 

Depot, 

McDonalds

Robotika

1,3%

Yaskawa, 

Omron, Daifuku

Kannabisz

1,1%

Canopy, Aurora, 

GW Pharma

Kiberbiztonság

0,85%

Cisco, 

CyberArk, 

Fortinet
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Kannabisz potenciális felhasználási területei
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A Trillion Dollars of Value?

U.S. cannabis usage will look a lot like U.S. alcohol usage over time

Cannabis today Cannabis in 10 years

11% usage 55% usage

$55 billion market size $200 billion market size

Branded product companies $1 trillion market value!

trade at 5X revenues
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Köszönöm a figyelmet!

www.aegonalapkezelo.hu | 1085.Bp. Kálvin tér 12-13.

http://www.aegonalapkezelo.hu/
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A befektetés részletes feltételeit az Alap Tájékoztatója tartalmazza, mely a
mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt a forgalmazási helyeken és
weboldalunkon található meg. Kérjük, hogy az alap befektetési politikájáról,
forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen
tájékozódjon az alap forgalmazási helyein található kiemelt befejtetői
információjából, hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A
múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére
nézve.

Jogi nyilatkozat

www.aegonalapkezelo.hu | www.totalreturn.hu

http://www.aegonalapkezelo.hu/
http://www.totalreturn.hu/

